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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Mat ka Na tu ra, któ ra tro skli wie ofia ro wa ła nam wszyst kie

nie zbęd ne do ży cia wa run ki, by wa nie kie dy okrut na. Po słu gu -
jąc się ży wio ła mi, wo dą, ogniem i po wie trzem, na gle nam to
ży cie bru tal nie od bie ra. Tra ge dia, któ ra na wie dzi ła ostat nio
Ja po nię po ka zu je naj le piej jak ma lut ki mi ele men ta mi puz zli
wszech świa ta je ste śmy. My, wzno szą cy się w prze strzeń ko -
smicz ną, się ga ją cy głę bin, ujarz mia ją cy ener gię ato mo wą, in -
ge ru ją cy w kod ge ne tycz ny, oka zu je my się kom plet nie bez ra-
d ni wo bec pod sta wo wych sił na szej pla ne ty, a na wet wo bec
wła snych po my słów i pro jek tów, któ re nie kie dy od wra ca ją się
nie tyl ko bez po śred nio prze ciw ko nam lu dziom, ale co bar -
dziej nie po ko ją ce, prze ciw śro do wi sku w któ rym ży je my.

Co by się jed nak nie wy da rzy ło, mo że my być pew ni, że przy -
ro da wciąż to czy się swo im od wiecz nym cy klem, dzię ki któ re mu
po woli za po mi na my o śnie gu i lo dzie, przed na mi pięk na wio -
sna, da ją ca no we si ły i moż li wo ści. Z pew no ścią już pla nu je cie
te go rocz ne po dró że i pod wod ne przy go dy. Sy tu acja w na szym
nur ko wym ra ju po woli się sta bi li zu je, więc mo że cie spo koj nie za -
pi sać Egipt ja ko je den z kie run ków. Gdzie kol wiek jed nak skie -
ru je cie Wa sze płe twy, za wsze z za cie ka wie niem cze ka my na
re la cje, fo to gra fie i opi nie o miej scach, któ re od kry je cie. 

Mo że za chę tą do po dzie le nia się wra że nia mi z wy praw bę -
dzie lek tu ra ko lej ne go nu me ru Nu ras.in fo, stwo rzo ne go jak zwy -
kle przy zna czą cym udzia le na szych Czy tel ni ków. W nu me rze
ostat nie już w tym ro ku re la cje z nur ko wań pod lo do wych, szczy-
p ta pra wa, któ re pod wo dą też obo wią zu je, ta jem ni ca suk ce su
Fe de ri co Ma na -  ak tu al ne go re kor dzi sty Włoch w kil ku dys cy -
pli nach nur ko wa nia na za trzy ma nym od de chu. Po nad to re la cje
z im prez nur ko wych w ca łym kra ju i nie tyl ko, pod po wie my tak -
że jak po dró żo wać z re bre athe rem i zdra dzi my jak prze bie ga ją
przy go to wa nia do wy jąt ko we go, re kor do we go nur ko wa nia.
Wszyst kim uwa ża ją cym pa nie za sła bą płeć, po le ca my zwłasz -
cza wy wiad z Agniesz ką Kie lą - Pa łys, dla cze go? Czy ta jąc jed nak
o ko lej nych re kor dach, a po tem po dej mu jąc się wal ki z sa mym
so bą w zdo by wa niu ko lej nych szczy tów czy głę bin, pa mię taj cie
o dość kru chej naturze naszego istnienia, której świadomość z
jednej strony mobilizuje do przeżycia i osiągnięcia jak najwięcej,
lecz z drugiej strony powinna być przestrogą przed lekcewa-
żeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
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Wi told Śmi łow ski to jed na z naj bar dziej nie zwy kłych po sta ci świa ta nur ko we -
go. Do sko na le wy spor to wa ny, po sia dał ogrom ną wie dzę teo re tycz ną oraz po nad
trzy dzie sto let nie do świad cze nie w pod wod nym szko le niu. Ob sy pa ny na gro da mi i
ty tu ła mi od no sił suk ce sy każ de go dnia. Był bar dzo rze czo wy, miał du że po czu cie
hu mo ru oraz ra do sne uspo so bie nie. Był jed nak bar dzo skrom ny. Je go pod opiecz -
ni za wsze mo gli na nie go li czyć i da rzy li go du żą sym pa tią. Po świę cał się też wie -
lu in nym spor tom. Zdo był czar ny pas w ka ra te, sys te ma tycz nie tre no wał
kul tu ry sty kę, ści gał się na to rach szyb ki mi mo to cy kla mi, la tał sa mo lo tem, ska kał
ze spa do chro nem, upra wiał ki te sur fing. Był har le jow cem i w wol nych chwi lach
prze mie rzał swo im Har ley em Eu ro pę.

Wi tek był Co ur se Di rec to rem PA DI, Ko or dy na to rem DAN od po wie dzial nym
za szko le nia DAN na pol skim ryn ku. Pro wa dził nie tyl ko kur sy na stop nie in struk -
tor skie, ale rów nież na sto pień In struk tor Tra iner. Był też Co ur se Di rec tor’em w
NA UI, In struk tor Tra iner’em w IANTD oraz trzy gwiazd ko wym in struk to rem w

CMAS. Pierw sze kur sy za czął pro wa dzić 28 lat te mu. Od te go cza su wy szko lił po nad 3800 nur ków róż nych
stop ni, po nad 1000 in struk to rów, po nad 300 in struk to rów nur ko wa nia tech nicz ne go i tri mik so we go. Wy pro mo -
wał 12 Co ur se Di rec to rów, roz wi ja jąc przez wie le lat ich ka rie rę.

Przez 4 la ta był in struk to rem nur ko wa nia w San Die go w USA. Na stęp nie wy je chał do RPA, gdzie za ło żył
wła sne cen trum nur ko we Re ef Di vers. Po kil ku na stu la tach za trud niał 12 in struk to rów na pe łen etat oraz po sia -
dał 3 ba zy nur ko we w róż nych miej scach Oce anu In dyj skie go i Atlan tyc kie go. Po nad to ja ko Co ur se Di rec tor
wpro wa dzał fe de ra cję PA DI w Ma la wi, Mo zam bi ku, na Se sze lach, Ko mo rach i Mau ri tiu sie. Kur sy in struk tor -
skie pro wa dził rów nież w Wiel kiej Bry ta nii oraz w Taj lan dii.

Był ho no ro wym oby wa te lem Mau ri tiu sa. To wy róż nie nie otrzy mał od Mi ni stra Edu ka cji za wkład w roz -
wój za wo do wy w dzie dzi nie nur ko wa nia ro dzi mych oby wa te li oraz za roz wój bran ży nur ko wej w tym pań -
stwie. W wie lu kra jach pro wa dził dzia łal ność z za kre su biz ne su i mar ke tin gu nur ko we go oraz ob słu gi klien ta.

Je go naj głęb sze nur ko wa nie od by ło się na głę bo ko ści 154 me try. Nie wi dział jed nak ni cze go fa scy nu ją ce go
w tzw. win dach. Nad głę bo kość przed kła dał czas po by tu na dnie w myśl po wie dze nia “Nie py taj mnie jak głę -
bo ko, lecz jak dłu go tam by łem”. Za naj pięk niej sze uzna wał nur ko wa nia do głę bo ko ści 100 me trów z dłu gim cza -
sem den nym.

Był twór cą au tor skiej spe cja li za cji „Nur ko wa nie z re ki na mi”. Pro gram ten był wie lo krot nie prze pro wa dza -
ny u wy brze ży RPA, w miej scu w któ rym wy stę pu je więk szość ga tun ków re ki nów, włącz nie z owia ny mi złą sła -
wą lu do ja da mi Ti ger Shark oraz Gre at Whi te. Suk ces te go pro gra mu wpi sał się w sta ra nia wie lu or ga ni za cji
dzia ła ją cych na rzecz ochro ny na tu ral ne go śro do wi ska pod wod ne go.

W ro ku 1992 w RPA współ or ga ni zo wał nur ko wa nie, pod czas któ re go padł re kord Gu in nes sa w licz bie lu dzi nur -
ku ją cych w jed nym miej scu w tym sa mym mo men cie. W 1995 ro ku czę ścio wo spon so ro wał bi cie re kor du przez Nu -
na Go me sa, któ ry wte dy był Wit ka pra cow ni kiem i ser decz nym przy ja cie lem. Przy jaźń łą czy ła tych dżen tel me nów
do koń ca. W 2003 ro ku współ or ga ni zo wał bi cie re kor du Pol ski w naj głęb szym nur ko wa niu w ja ski ni (194 me try).

W 1997 ro ku je go cen trum nur ko we Re ef Di vers uzy ska ło naj wyż szy na świe cie sto pień Fi ve Star Ca re er De -
ve lo pe ment Cen ter. By ło to pierw sze i wte dy je dy ne ta kie cen trum na ca łym kon ty nen cie afry kań skim. W 1998
ro ku otrzy mał na gro dę za naj bar dziej sza no wa ne go Co ur se Di rec to ra w PA DI. W 2002 ro ku po wtó rzył ten suk -
ces. W ro ku 2004 zo stał od zna czo ny przez Dy rek to ra Na czel ne go PA DI, Mar ca Can neya za wy bit ne za słu gi w
roz wo ju PA DI w Pol sce.

W 2006 ro ku Wi tek uzy skał jed no z naj wyż szych wy róż nień PA DI, ty tuł Pla ti num Co ur se Di rec tor. W ten
spo sób zo stał po raz ko lej ny uho no ro wa ny za wkład w roz wój nur ko wa nia na na szym glo bie. Tym wy róż nie niem
zo sta ły ob ję te do tej po ry za le d wie 84 oso by na świe cie. Suk ces ten po wtó rzył w 2007 ro ku i tym ra zem zna lazł
się w gro nie 56 pla ty no wych Co ur se Di rec to rów na świe cie. Jest jed nym z nie wie lu, któ re mu uda ło się utrzy -
mać sta tus pla ty no we go Di rec to ra przez 3 la ta z rzę du. W ma ju 2008 ro ku na ko lej nym IDC wy szko lił swo je go
ty sięcz ne go in struk to ra. Wy szko le ni przez nie go in struk to rzy od no szą suk ce sy za wo do we na ca łym świe cie.

Opuścił nas 29 mar ca 2011 r. lecz na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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Ni gdy nie jeź dzi łem na nar tach. Al bo nie by -
ło oka zji, al bo po pro stu bra ko wa ło cza su… Jed -
nak, jak to w ży ciu czę sto by wa, wszyst ko
od mie ni ło się dzię ki dziec ku… Ży wy pię cio la tek
chce spró bo wać wszyst kie go. San ki już mu się
znu dzi ły i szyb ko upo mniał się o nar ty. Na
szczę ście ma my ko ło Olsz ty na gdzie spró bo wać
zje chać na bo aze rii czy na pa ra pe cie*. 

Oczy wi ście przy oka zji tre nin gów sy na spró bo wa łem
i ja… No i oczy wi ście spodo ba ło mi się. Cza su jed nak na
na ukę za du żo nie mia łem. Po kil ku ty go dniach, już pod
ko niec zi my, wpa dłem na ge nial ny jak się póź niej oka za -
ło po mysł. Tro chę po mógł mi w tym Adam z Gła zo wi ska
– ba zy agro tu ry stycz nej nie da le ko w Krusz kach. Za py ta -
łem, co sły chać, on od parł, że wła śnie wró cił z nart. Py -
tam więc jak by ło w gó rach, a on mó wi: nie eee, w gó rach
nie by łem, u nas jest wy ciąg! Od dwóch se zo nów nie da -
le ko Je le nie wa dzia ła ośro dek nar ciar ski Szel ment. Do
dys po zy cji go ści przy go to wa nych jest sześć oświe tla nych
nar ciar skich tras zjaz do wych i pięć wy cią gów o dłu go ści
od 300 do 400 me trów oraz je den 100-me tro wy wy ciąg
dla dzie ci.  

Narty i nurkowanie
Po chwi li wie dzia łem już, że po je dzie my na Su walsz -

czy znę, wle zie my pod lód, a po tem na stok! Bę dzie nie -
zła za ba wa, szcze gól nie dla mnie nie ma ją ce go bla de go
po ję cia o jeź dzie na nar tach.

My ślę, że więk szość osób czy ta ją cych te sło wa zna
do sko na le je zio ro Hań cza – kul to we miej sce dla pol skich
płe two nur ków. Mo je pierw sze wi zy ty na Su walsz czyź -
nie się ga ją cza sów, w któ rych płe two nu rek nad brze giem

naj głęb sze go pol skie go je zio ra bu dził zdzi wie nie, ale tak -
że i za cie ka wie nie. Tak, tak… by ły ta kie cza sy. Jak wia -
do mo, dziś każ dy z trzech par kin gów nad je zio rem od
stro ny miej sco wo ści Bła sko wi zna jest w se zo nie, szcze -
gól nie w week en dy, dość moc no ob le ga ny. Nad je zio rem
dzia ła kil ka baz nur ko wych, jest spo ro miejsc noc le go -
wych. Hań cza ku si wszyst kich do brą wi docz no ścią, słyn -
ny mi ścian ka mi czy sta ry mi dłu ban ka mi. Kil ka lat te mu
spę dzi łem tam na wet syl we stra i przy wi ta łem No wy Rok
pod wo dą, a Hań czę od wie dza łem kil ka ra zy w ro ku. Po -
za cie ka wy mi nur ko wa nia mi oko li ce je zio ra to baj ko we
pej za że, ci sza i spo kój po zwa la ją ce na po rząd ny wy po -
czy nek. Rok te mu siar czy sty mróz i po ry wi sty wiatr nie -
co utrud niał nam nur ko wa nie, sprzęt za ma rzał po kil ku
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se kun dach. Na sze nur ko wa nia, choć pięk ne, by ły pie kiel -
nie trud ne. Pa mię tam, że ko le gę w ca łym sprzę cie i z wi -
nem na ple cach za pa ko wa li śmy do ba gaż ni ka i tak
za wieź li śmy, aby wrzu cić go pod prysz nic. Wszyst ko tak
szyb ko na nim za mar z ło, że nie by ło naj mniej szej szan -
sy ro ze brać go nad je zio rem. Trze ba pa mię tać, że nie jest
do brym po my słem nur ko wa nie przy tak ni skiej tem pe ra -
tu rze. Po za pew nym prze mar z nię ciem na pew no ła two
znisz czy my sprzęt. Po tam tym week en dzie mia łem do
wy mia ny za mek w su chym ska fan drze. Dla te go w tym
ro ku du że mro zy prze cze ka li śmy. Póź nym po po łu dniem
w pią tek ru szy li śmy do Ada ma. Tym ra zem obok sprzę -
tu nur ko we go do sa mo cho dów za pa ko wa li śmy nar ty! W
ca łej Pol sce śnie gu już by ło ma ło, w Olsz ty nie jesz cze
za le gał, ale w Su wał kach za sta li śmy zi mę w peł nej kra -
sie. Przy naj mniej bę dą do bre wa run ki na nar ty. Przed wy -
jaz dem pró bo wa łem do wie dzieć się, czy jest moż li wy
do jazd nad je zio ro, aby wy ko nać prze rę bel nad ścian ką i
za pew nić so bie su per nur ko wa nie. Nie ste ty, mo je dwa
źró dła na wa li ły i jak się oka za ło po da ły nie praw dę… Pa -
ni Sło wi ko wa grzecz nie, lecz sta now czo, oznaj mi ła nam
w so bot ni po ra nek, że ow szem mo że my prze je chać przez
jej po dwór ko, ale do je zio ra do je chać się nie da, chy ba że
po rząd ną te re nów ką… Nie ste ty nasz bus He niek ra czej
nie dał by ra dy… Już mia łem się roz pę dzać i mi mo
wszyst ko pró bo wać, lecz w ostat niej chwi li chło pa ki za -
czę li ma chać ła pa mi i krzy czeć. Ktoś je dzie bu sem po lo -
dzie! Fak tycz nie, po chwi li i ja za uwa ży łem au to pę dzą ce
po lo dzie…
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Jak in ni jeż dżą, to i my spró buj my! Ostroż nie, ro biąc
prób ną jaz dę mniej szym wo zem, do je cha li śmy i na szym
bu sem do pierw szej pla ży u Sło wi ka. Od kry li śmy kil ka
za mar z nię tych, zro bio nych wcze śniej prze rę bli. Oka za ło
się, że lód jest gru by i ma oko ło 35 cm. Wy ci na nie no wej
dziu ry za ję ło by spo ro cza su, a my jesz cze mie li śmy je -
chać na nar ty … Sko rzy sta li śmy za tem z jed nej z po zo -
sta wio nych dziur zro bio nych na prze ciw wej ścia. Wy bór
oka zał się ide al ny. Tra fi li śmy nad ma łą ścian kę, dłu gi,
roz ło żo ny do stoj nie pień drze wa i... cho in kę. 

Wi docz ność mnie po wa li ła. Cho ciaż na po cząt ku wy -
da wa ło się, że pod wo dą jest ciem no, to pod ko niec nur -
ko wa nia wyj rza ło pięk ne słoń ce. Ze ścian ki na ok. 20
me trach ide al nie by ło wi dać prze rę bel i krzą ta ją cych się
wo kół nie go lu dzi. Nur ko wa nie by ło za tem prze pięk ne,
śmiem twier dzić, że mo je naj lep sze pod lo dem… Wy sze -
dłem do pie ro jak prze sta wa łem czuć pal ce. Po nur ko wa -
niu, któ rym wszy scy by li śmy po pro stu za uro cze ni,
zje dli śmy po rząd ny obiad i ru szy li śmy na stok. Za par ko -
wa łem sa mo chód przed czar ną tra są i do pie ro za czą łem
zda wać so bie spra wę, w co ja się pa ku ję… Po ży czo ne
nar ty i bu ty mia ły na pew no spo re do świad cze nie, co by -
ło moż na wy wnio sko wać po ich sta nie, ale ja by łem nar -
ciar skim żół to dzio bem. To mek i Ali cja tak że, to do da-
wa ło mi otu chy. Resz tę eki py sta no wi li do świad cze ni już
nar cia rze, więc li czy łem na ich pod po wie dzi. Za szko le -
nie mnie za brał się To mek (dru gi To mek). 

Chy ba wy szło mu to nie źle a ja nie by łem to tal nym
ga mo niem, bo już po kil ku zjaz dach za pro po no wał mi
czar ną tra sę. Głu pio mi by ło od mó wić, więc spró bo wa -
łem. Do po ło wy zje cha łem na nar tach, da lej na tył ku, ale
prze ży łem… To mek (ten po cząt ku ją cy nar ciarz) po lek -
cjach z in struk to rem też po ru szał się po sto ku bar dzo do -
brze. Na si do świad cze ni nar cia rze stwier dzi li, że
Szel ment jest na praw dę nie złą ba zą nar ciar ską, gdzie
śmia ło moż na sta wiać pierw sze kro ki al bo po pro stu po -
śmi gać choć by z czar nej tra sy.

Po ko la cji, chy ba już o 21, spa łem jak za bi ty. Spać
sze dłem zmę czo ny, ale na praw dę za do wo lo ny. Ca ły

dzień ak tyw nie spę dzo ny na świe żym po wie trzu, przy
ide al nej po go dzie, za do wo lił wszyst kich. Na stęp ne go
dnia za dzia ła li śmy jesz cze szyb ciej. Chwi lę po 10 ra no
by li śmy już po nur ko wa niu, by ok. 11 roz po cząć jaz dę!
Dzie sięć szyb kich zjaz dów, obiad i po wrót do Olsz ty na.
By li śmy pod wra że niem ide al nej wręcz przej rzy sto ści
wo dy, wspa nia łej po go dy, no i na sza trój ka od kry ła no wy
sport. Nar ty to na praw dę pięk na spra wa, zwłasz cza gdy
po łą czy my je z nur ko wa niem.

* Po dob no wśród nar cia rzy: pa ra pet to snow bo ard, a
bo aze ria to nar ty.

Miłosz Dąbrowski
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W Pol sce co raz wię cej ko biet nur ku je tech nicz nie. Pa -
nie re ali zu ją się w tym spo rcie i z od wa gą zdo by wa ją głę -
bi ny. W ze szłym mie sią cu do gro na Po lek usta na wia ją-
cych re kord do łą czy ła ko lej na am bit na dziew czy na –
Agniesz ka Kie la–Pa łys. 

Drob na, nie po zor na, skrom na, ale do brze zna na ja ko
zdo byw ca. Dzie li swo ją pa sję po mię dzy zdo by wa nie
szczy tów i głę bin. Nie daw no zdo by ła Ko ro nę Zie mi, te -
raz za nur ko wa ła na 105 m pod lo dem.

Za pra szam na wy wiad z no wą re kor dzist ką.

Anna Cudna -Zbrożek: Co Cię skło ni ło do ta kie go
nur ko wa nia i jak na ro dził się po mysł?

Agniesz ka Kie la–Pa łys: My ślę, że po pierw sze wy jąt -
ko wy sen ty ment do Hań czy. Z ca łą pew no ścią spę dzi łam
w Hań czy wię cej cza su pod wo dą niż we wszyst kich in -
nych pol skich je zio rach ra zem wzię tych. Nur ko wa łam tam
już na praw dę w róż nych miej scach i o róż nych po rach
ro ku, pod lo dem też, ale oczy wi ście nie w tym miej scu,
gdzie ostat nio. Chcia łam tak że spró bo wać wła śnie Hań -
czy z tej stro ny, po przed nio nur ko wa łam na 100 m w le -
cie i to już by ło spo re przed się wzię cie. Zi mą by ło to

jed nak zu peł nie no we wy zwa nie - lo gi stycz ne (jak prze -
trans por to wać ca ły ten sprzęt do prze rę bla na dru gim
koń cu je zio ra???), sprzę to we (na praw dę trze ba by ło
uwa żać, że by nic nie za mar z ło, cho ciaż oczy wi ście mie li -
śmy du żą część sprzę tu zdu blo wa ną, ale od dy cha łam wy -
jąt ko wo ostroż nie z każ de go au to ma tu), po go do we (na
szczę ście mie li śmy pięk ną po go dę w dniu wła ści we go
nur ko wa nia).

AC -Z: A kto był po my sło daw cą te go nur ko wa nia?
AK -P: Ory gi nal nie po mysł był Jac ka Lu bo wiec kie go,

któ ry daw no te mu za nur ko wał na 100 m pod lo dem, bo -
daj że ja ko dru ga oso ba w hi sto rii nur ko wa nia na Hań -
czy. Któ re goś dnia stwier dził: no, sko ro już by łaś na 100
m w le cie, to te raz po ra na nur ka zi mo we go! 

AC -Z: Z te go co wie my, zro bi łaś to ja ko pierw sza
Po lka!

AK -P: Tak wy ni ka z na szych ob ser wa cji. Do kład nie
wia do mo, któ re pa nie za nur ko wa ły tam na 100 m w le cie
i nie uda ło nam się zna leźć żad nej, któ ra po przed nio za -
nur ko wa ła w zi mie. 

Praw do po dob nie pierw sza ko bie ta
po ni żej 100 m pod lo dem
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AC -Z: Mnie też, mi mo usil nych sta rań, nie uda ło
się zna leźć in for ma cji o ko bie cie, któ ra do ko na ła by te -
go przed To bą. Jak więc się czu jesz ja ko pre kur sor ka?

AK -P: Mi ło, cie szę się, że się uda ło. Jak rą ba li śmy
prze rę bel, już by ły chwi le zwąt pie nia, bo lód był grub szy
niż ostrze pi ły i trze ba by ło go kil ka krot nie do ci nać. Cie -
szę się, że mie li śmy ta kie uda ne, prak tycz nie bez pro ble -
mo we nur ko wa nie (je den lek ko za mar z nię ty au to mat de ko
zo stał szyb ko opa no wa ny), że przy je cha ło ty lu zna jo mych,
któ rzy czyn nie po ma ga li i wspie ra li. Na praw dę by ło su -
per! Mi mo że przez te kil ka dni by li śmy sku pie ni na mak -
sa, to jed nak pa no wa ła też nie sa mo wi ta at mos fe ra
nie mal że pik ni ku. Sprzęt do prze rę bla do wio zły sa nie cią -
gnię te przez ko ni ki, bez cen ny wi dok!!! Wo kół prze rę bla
w prze rwach sza la ły dwa ogrom ne ku dła cze Rad ka (psy
ra tow ni cze, Ra dek ma rów nież ta kie hob by) i na praw dę
wszy scy sta ra li się ja koś przy dać, po móc i wspie rać.
Ogrom nie by ło mi mi ło z te go po wo du, że mam ty lu świet -
nych zna jo mych nur ków.

AC -Z: No wła śnie o to chcia łam za py tać, jak trwa -
ły przy go to wa nia? W koń cu mie li ście ogrom ne wy -
zwa nie, mroź na zi ma na Su walsz czyź nie, du ża ilość
sprzę tu i ta kie nur ko wa nie. Czy to wszyst ko tro chę
Cię nie prze ra ża ło?

AK -P: Przy go to wa nia trwa ły od kil ku ty go dni. Naj -
pierw, w stycz niu, wstęp nie przyj rze li śmy się sy tu acji -
lód już wte dy był bar dzo gru by i by ła też do sko na ła przej -
rzy stość wo dy - na za chę tę. Po tem, 2 ty go dnie przed nur -
ko wa niem, szu ka li śmy od po wied niej głę bo ko ści ze
świ drem ry bac kim i son dą. Po zna le zie niu 105 m+ ozna -
czy li śmy miej sce. Prze te sto wa li śmy też dra bin kę zro bio -
ną spe cjal nie na to nur ko wa nie. Oka za ła się na praw dę
po moc na przy wy cho dze niu z prze rę bla (nie zły pa tent!).
Ty dzień wcze śniej spraw dza ny był pod lo dem ca ły sprzęt,
po tem od by ło się jesz cze do dat ko we ser wi so wa nie ele -
men tów, któ re mo gły by spra wić kło pot (np. za marzł je -
den in fla tor, więc zo stał po tem ro ze bra ny na czę ści

pierw sze i do kład nie oczysz czo ny). Przy go to wa li śmy też
wcze śniej róż ne wa rian ty pro fi li nur ko wa nia. Pra cy by ło
fak tycz nie mnó stwo, ale wspól ny mi si ła mi uda ło się to
ogar nąć. W stycz niu mie li śmy wy jazd do Da hab, nie wiel -
ką grup ką, któ ra sup por to wa ła mnie tam na 100 m i po -
tem by ła wspar ciem na nur ko wa niu pod lo do wym w
Hań czy, co oczy wi ście też by ło nie sa mo wi tą po mo cą.
Spraw dzo na, za ufa na gru pa wspie ra ją ca jest na wa gę
zło ta!

AC -Z: Ile osób by ło za an ga żo wa nych w to nur ko -
wa nie?

AK -P: Na 100 m za nur ko wa łam z Wojt kiem Gu miń -
skim, któ ry z ko lei chciał zro bić „set kę” pod lo dem na re -
bre athe rze (praw do po dob nie też był pierw szą oso bą,
któ ra te go do ko na ła, ale cięż ko to zwe ry fi ko wać), Ja cek
L. był na 80 m, na 60 m Ma ciek P., na 20 m Iwo na K. i
Dy nar. 

Dy nar zro bił faj ne pod wod ne zdję cia, więc rów nież
je go ro la by ła nie oce nio na, tak zresz tą jak i wszyst kich.
Na po wierzch ni by ły jesz cze 2 oso by ze wspar cia po -
wierzch nio we go, kil ku za przy jaź nio nych fo to gra fów ama -
to rów, któ rzy zro bi li pięk ne zdję cia. Na praw dę, w naj -
śmiel szych ma rze niach nie przy pusz cza łam, że ty le osób
ze chce przy je chać i nam to wa rzy szyć. 

Nur ko wa nie na pew no uda ło by się wy ko nać rów nież w
mniej szym skła dzie, ale jak już wspo mi na łam, na ko niec
każ dy ode grał swo ją ro lę i bar dzo je stem wdzięcz na za
to, że chcie li tam przy je chać i nam to wa rzy szyć. Oczy wi -
ście moż na nur ko wać na du że głę bo ko ści nie mal że bez
wspar cia, też to już cza sem prze ra bia łam. Nie ste ty wi -
dzia łam kil ka wy pad ków, w któ rych po pro stu za bra kło
ko goś, kto mógł by po móc, nie szko dząc so bie. 

Te raz już mam tro chę in ne po dej ście do ta kich ak cji.
Przy kro mi by ło, jak nie tak daw no te mu zna jo my nu rek
miał po waż ne kło po ty pod wo dą i nie by ło ni ko go, kto
mógł by po móc.
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AC -Z: Do bre przy go to wa nie i spraw dzo ny sup port
świad czy o pro fe sjo na li zmie. Przy oka zji prze sy łam
ser decz ne gra tu la cje dla Wojt ka. A dla cze go wła śnie
on zo stał Two im part ne rem w tym nur ko wa niu?

AK -P: Jak już wspo mi na łam, Woj tek też miał ogrom ną
ocho tę na ta kie go nur ka. Chciał za nur ko wać na re bre athe -
rze na 100 m i jesz cze do dat ko wo pod lo dem, dla nie go też
by ła to fraj da. Bar dzo lu bię z Wojt kiem nur ko wać i mam do
nie go du że za ufa nie ze wzglę du na je go spo kój, opa no wa -
nie pod wo dą i ogrom ne do świad cze nie. Su per się z nim
nur ku je, mam na dzie ję, że je mu ze mną też.

AC -Z: Do sko na le Cię ro zu miem. Mo żesz w kil ku
sło wach opo wie dzieć nam o sa mym prze bie gu nur ko -
wa nia?

AK -P: Za nu rzy li śmy się przy li nie opu sto wej i opa dli -
śmy w mia rę spraw nie na dno, gdzie zna leź li śmy 105,2
m. W siód mej mi nu cie ode szli śmy z dna i za czę li śmy się
po wo li wy nu rzać. Prze łą cza łam się co chwi lę na róż ne
ga zy (tra vel -den ny -tra vel -50-100). Woj tek na re bre athe -
rze miał oczy wi ście zu peł nie in ną sy tu ację. Naj wię cej mu -
sie li śmy „od wi sieć” po mię dzy 20 a 0 m. Tak na praw dę
tam naj bar dziej zmar z li śmy, bo mo gli śmy się ru szać tyl -
ko w nie wiel kim za kre sie, że by nie od da lać się za bar dzo
od li ny. To jest wła śnie głów na róż ni ca po mię dzy la tem i
zi mą. La tem ostat nie me try to czy sta przy jem ność, bo wo -
da jest cie pła, zi mą nie ste ty jest lo do wa ta. Dru ga róż ni -

ca to więk sze ry zy ko za mar z nię cia sprzę tu.

AC -Z: A ja ka by ła kon fi gu ra cja Two je go sprzę tu?
AK -P: twin set 2x12 litrów, tra vel 1x12  litrów, 50

1x11  litrów, 100 1x10  litrów

AC -Z: Tro chę te go by ło jak na jed ną, drob ną ko -
biet kę. Po dzi wiam.

AK -P: W wo dzie na szczę ście ty le nie wa ży. Naj dziel -
niej sza by ła drob niut ka Iwon ka, któ ra przy tasz czy ła
wszyst kie 3 sta ge do prze rę bla, w któ rym ja już by łam i mi
je po da ła.

AC -Z: To jest coś, z czym fa ce ci nie mu szą się mie -
rzyć, ale dla ko biet nur ko wa nie tech nicz ne sta no wi
do dat ko we wy zwa nie zwią za ne z ty mi cię ża ra mi. Nie
masz z tym pro ble mów?

AK -P: Cho dzę na si łow nie. No, ale tak na po waż nie,
to za wsze da się to ja koś ogar nąć, trze ba tak na praw dę
dźwi gać twin set, a sta ge za wsze moż na gdzieś prze nieść
za wcza su i po tem przy piąć je w wo dzie.

AC -Z: Co są dzisz o nur ku ją cych ko bie tach? Czy
my, Po lki, ma my w tej dzie dzi nie po ten cjał?

AK -P: Pew nie, że tak! Prze cież nie tak daw no te mu
jed na z pań za nur ko wa ła na po nad 150 m w Da hab.
Znam na praw dę wie le do brych nur ku ją cych pań, któ re są
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po pro stu świet ne, nie na tle pa nów, ale tak w ogó le. Do -
sko na le ra dzą so bie ze sprzę tem, do sko na le nur ku ją, szko -
lą sie bie i in nych, jeż dżą w cie ka we miej sca nur ko we.
Pa nie to uro dze ni nur ko wie, ma ją prze waż nie mniej sze
zu ży cie, czę sto sil ną psy chi kę, co w nur ko wa niu się bar -
dzo przy da je, są am bit ne i wy trwa łe. Nie si łacz ki mo że,
ale nad ra bia ją to in ny mi za le ta mi.

AC -Z: Mnie, ja ko oso bę pro mu ją cą nur ko wa nie
wśród ko biet, bar dzo cie szy ta ka od po wiedź. A jak są -
dzisz, co ko bie ty fa scy nu je w głę bo ko ści?

AK -P: Ja oso bi ście lu bię się uczyć, wie dzieć, że mo gę
coś zro bić, bo już mam od po wied nie umie jęt no ści. Kie -
dyś, pa rę lat te mu, roz ma wia łam z kimś na te mat głę bo -
kich nur ko wań i po wie dzia łam: no, do bra, ale ja bym
chcia ła naj pierw prze ćwi czyć róż ne awa ryj ne sy tu acje i
wie dzieć, że mnie nic nie za sko czy. Dzi siaj wiem, że oczy -
wi ście nie jest to moż li we, bo pod wo dą za wsze mo że coś
za sko czyć, ale w mię dzy cza sie, po za ćwi cze nia mi, po ja wi -
ły się też praw dzi we sy tu acje awa ryj ne, z któ ry mi so bie
pod wo dą po ra dzi łam, więc to oczy wi ście bu du je za ufa -
nie we wła sne si ły - chce się wię cej, głę biej, dłu żej... No
do bra, jest też oczy wi ście ten dresz czyk emo cji, ad re na li -
na, ogrom na sa tys fak cja, że się uda ło zro bić to, co się za -
pla no wa ło - to jest fraj da!

AC -Z: Czy mo że my więc cze kać na Two je po bi cie
pol skie go re kor du wśród nur ku ją cych ko biet?

AK -P: Na pew no spró bu ję. Pó ki co, na ro dził się Pro -
jekt 9000 (8848 m wy so kość Eve re stu + 152 m nur ko wa -

nie), ale to już chy ba nie du żo bra ku je do re kor du, więc
pew nie się po ku szę.

AC -Z: Cie szy mnie, że po sta no wi łaś po łą czyć pa -
sję do zdo by wa nia gór i nur ko wa nia. Bę dę Cię do pin -
go wa ła w osią ga niu ko lej nych suk ce sów. 

AK -P: Dzię ku ję, bar dzo się przy da.

AC -Z: Jesz cze raz ser decz nie Ci gra tu lu ję i cze kam
na wię cej.

AK -P: To ja w ta kim ra zie za chę cam wszyst kie nur -
ku ją ce pa nie do czer pa nia jak naj więk szej przy jem no ści
z te go spor tu i śmia łych wy czy nów.

AC -Z: Bar dzo dzię ku ję Ci za wy wiad.
AK -P: Dzię ku ję rów nież :)

An na Cud na – Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl
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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 się tam 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 -

Nurkowanie pod lodem
– jak to się robi? cz. II

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 sprzę tu nur ko we go i tech ni ka nur -
ko wa nia pod lo dem.

Zim no pa nu ją ce pod czas nur ko wań pod lo do wych de -
ter mi nu je zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na sprzęt nur ko -

wy. Wła ści wy je go do bór mo że oka zać się klu czem do
uda ne go i spraw nie prze pro wa dzo ne go nur ko wa nia. Tak
jak przy go to wa nie na sze go nur ko wi ska ma być pro fe sjo -
nal nym dzia ła niem, tak sa mo po waż nie po trak to wać na -
le ży nasz ekwi pu nek.

Za cznij my za tem od ska fan drów. Wca le nie jest tak,
że pod lód wcho dzić nie mo gą oso by ubra ne w mo kre
ska fan dry. Sam z po wo dze niem przez wie le lat nur ko wa -
łem w pian ce, a cie plej ro bi ło mi się na myśl i wspo mnie -
nia star szych ko le gów z klu bu, któ rzy za nu rza li się w
weł nia nych kom bi ne zo nach, nie za kła da jąc nic na rę ce
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czy no gi… Obec nie na wet mo kre ska fan dry są zu peł nie
in ne, ich ela stycz ność, szczel ne zam ki czy od po wied nie
za bez pie cze nia po wo du ją du żo mniej szy prze pływ wo dy

i wy dłu ża ją tym sa mym kom for to wy po byt pod wo dą.
Przy za sto so wa niu su chych ska fan drów naj waż niej sze
bę dzie to co za ło ży my pod su cha cza. Pa mię taj cie, aby
uni kać ba weł ny, bo bę dzie ona trzy ma ła wil goć i spo wo -
du je szyb kie wy zię bie nie. Za po bie gać te mu zja wi sku ma
bie li zna ter mo ak tyw na (od dy cha ją ca). Bie li znę na le ży
trak to wać ja ko pierw szą war stwę za kła da ną od ra zu na
cia ło. Mi kro po lar, sto so wa ny prze ze mnie naj czę ściej,
jest lek kim a jed no cze śnie gę stym i cie płym ma te ria łem,
któ ry po zwa la na utrzy my wa nie do dat ko we go cie pła przy
skó rze. Zbu do wa ny jest z wie lu de li kat nych włó kien, po -
mię dzy któ ry mi two rzą się ocie pla ją ce po du szecz ki po -
wie trza. Dzię ki te mu jest wy jąt ko wo lek ki i mięk ki oraz
za pew nia zrów no wa żo ny kli mat cia ła. Na bie li znę za kła -
da my od po wied ni ocie placz. Obec nie na ryn ku ma my
ogrom ny wy bór. Ja sto su ję ocie placz z do dat kiem weł ny,
któ ry pod czas przy pad ko we go za la nia na praw dę na dłu -
go za pew nia od po wied ni po ziom cie pła. Tu taj waż ne jest
rów nież to, aby nie ubrać się zbyt gru bo, tak aby móc nor -
mal nie się po ru szać, nie czuć uci sków i dys kom for tu.
Oczy wi ście, jak zwy kle, od po wied nie do świad cze nie po -
zwo li nam wy pra co wać wła ści wy ze staw odzie ży i za -
bez pie czeń. Czę sto zwra cam uwa gę swo im kur san tom na
od po wied nie za bez pie cze nie rąk i gło wy pod czas nur ko -
wań w zim nej wo dzie. Cóż nam z do bre go i cie płe go ska -
fan dra, je śli ma my za cien ki, za du ży lub za ma ły kap tur
lub dziu ra we rę ka wi ce? Cza sa mi war to za in we sto wać nie -
co gro sza i za ku pić su che rę ka wi ce (ko niecz nie z od dziel -
nym wkła dem ocie pla ją cym) oraz gru by, ale ela stycz ny
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(ide al nie do pa so wa ny) kap tur. Oso bi ście, ze wzglę du na
ni ski kom fort i zbyt du ży na cisk na za to kę szyj ną, nie sto -
su ję od ja kie goś cza su tzw. ko mi niar ki, ale każ de mu po -
le cam przy naj mniej wy ko na nie pró by nur ko wa nia z tym
cien kim kap tu rem. Mo że się oka zać, że bę dzie wy god -
nie, ale przede wszyst kim du żo cie plej.

Au to mat od de cho wy też po wi nien być od po wied ni.
Tak na praw dę pro blem za ma rza nia au to ma tów wy stę pu -
je w pol skich wo dach bez wzglę du na po rę ro ku. Cóż to
jest to słyn ne za ma rza nie au to ma tu? Otóż za cho dzą ce w
au to ma cie od de cho wym pod czas je go pra cy zja wi ska
roz prę ża nia i dła wie nia (efekt Jo ule’a - Thomp so na) po -
wo du ją, iż w ukła dzie re duk cyj nym au to ma tu tem pe ra tu -
ra po wie trza osią ga war tość ujem ną. Bez po śred nim efe-
k tem te go jest two rze nie się w prze strze niach au to ma tu
krysz tał ków lo du, któ re unie moż li wia ją pra wi dło wą pra -
cę po przez sta łe otwar cie bądź za mknię cie prze pły wu
czyn ni ka od de cho we go. Aby w jak naj więk szym stop niu
wy eli mi no wać zja wi sko za ma rza nia, mu si my pod wo dę
za brać au to mat speł nia ją cy eu ro pej ską nor mę EN 250. By
au to mat nur ko wy mógł ta ką nor mę speł nić, prze pro wa -
dza się przez 5 mi nut test w tem pe ra tu rze wo dy od 2 do
4 stop ni Cel sju sza na głę bo ko ści 50 me trów (ci śnie nie
oto cze nia mu si wy nieść 6 bar). Ko lej ne pa ra me try te stu to
cykl 25 od de chów na mi nu tę (ob ję tość jed ne go wde chu
2,5 li tra) a prze pływ ga zu 62,5 li tra/mi nu tę. Oczy wi ście
cykl od de cho wy re ali zo wa ny jest przez urzą dze nie sy mu -
lu ją ce pra cę płuc nur ka. W cza sie trwa nia te stu nie mo że

dojść do sa mo czyn ne go prze pły wu po wie trza. O do pusz -
cze niu au to ma tu do nur ko wań w wa run kach zim nej wo -
dy de cy du ją zmie rzo ne pod czas te stu pa ra me try:

Mak sy mal na pra ca od de cho wa 3 J/l;
Mak sy mal ne pod ci śnie nie wde chu 25 mbar;
Mak sy mal ne nad ci śnie nie wy de chu 25 mbar;
Mak sy mal ne nad ci śnie nie wde chu 5 mbar.
Pro du cen ci sprzę tu, przy go to wu jąc dla nas au to ma ty

de dy ko wa ne do nur ko wań w zim nych (po ni żej 10 stop ni
Cel sju sza) wo dach, sto su ją na stę pu ją ce roz wią za nia tech -
nicz ne:

po bie ra nie cie pła z wo dy i ogrze wa nie czyn ni ka od de -
cho we go oraz ele men tów ukła du re duk cyj ne go. Sto so -
wa ne są w tym ce lu ma te ria ły o do brym prze wod nic twie;

in te gra cja gniaz da za wo ru z kor pu sem au to ma tu. Cie -
pło wo dy po bie ra ne przez kor pus prze ka zy wa ne jest do
gniaz da. Ogrza niu ule ga za rów no układ re duk cyj ny, jak
i prze pły wa ją cy przez nie go czyn nik od de cho wy. Roz -
wią za nie cha rak te ry zu je się wy so ką spraw no ścią prze ka -
zy wa nia cie pła oraz pro sto tą wy ko na nia;

zwięk sze nie po wierzch ni wy mia ny cie pła – czy li uży -
cie ra dia to rów. Są to mo sięż ne ele men ty umiesz cza ne
naj czę ściej w po bli żu ukła du re duk cyj ne go;

grzał ka Mi cha la ka, czy li do bry pol ski pro dukt, jest
wła śnie ra dia to rem. Mon to wa na sze re go wo na wę żu śred -
nie go ci śnie nia, ogrze wa prze pły wa ją ce przez nią po wie -
trze, zmniej sza jąc ry zy ko za mar z nię cia ukła du re duk cyj -
ne go dru gie go stop nia. Po przez wy ko na nie w kor pu sie
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grzał ki sze re gu dłu gich, rów no le głych otwo rów (przez
któ re prze pły wa po wie trze), ra dia tor cha rak te ry zu je się
bar dzo du żą po wierzch nią wy mia ny cie pła;

izo lo wa nie od oto cze nia ko mo ry wod nej pierw sze go
stop nia re duk cji au to ma tu od de cho we go. Sto so wa nym
naj czę ściej roz wią za niem jest wy peł nie nie ko mo ry nie -
za ma rza ją cą sub stan cją, ta ką jak np. al ko hol czy olej si -
li ko no wy. Po na peł nie niu ko mo ry wod nej zo sta je ona
za mknię ta do dat ko wym, chro nią cym przed wy cie ka mi,
ela stycz nym ele men tem, któ ry prze no si sy gnał o ci śnie -
niu hy dro sta tycz nym nie zbęd nym dla pra wi dło wej pra cy
au to ma tu;

prze strzeń nad mem bra ną ste ru ją cą wy peł nio na jest
po wie trzem („ko mo ra su cha”), a sy gnał o ci śnie niu hy -
dro sta tycz nym prze no szo ny jest za po śred nic twem do -
dat ko we go ele men tu (trans mi te ra).

Re duk tor speł nia ją cy wa run ki nor my EN2 50 po sia da
od po wied nie ozna cze nie (trze ba to spraw dzić). Za pew ne
też in for ma cje o speł nie niu nor my moż na zna leźć w in -
struk cji urzą dze nia.

Za ma rza nie ukła du re duk cyj ne go mo że wy stą pić za -
rów no na pierw szym, jak i na dru gim stop niu au to ma tu
od de cho we go. Za le ży to od je go kon struk cji, tech ni ki
użyt ko wa nia oraz wil got no ści po wie trza. Źró dłem wil go -
ci na dru gim stop niu re duk cji jest pa ra wod na za war ta w
wy dy cha nym przez nur ka po wie trzu, wo da prze do sta ją -
ca się przez ust nik do ko mo ry po wietrz nej oraz wil got ne
po wie trze po bie ra ne z bu tli. Źró dłem wil go ci na pierw -
szym stop niu re duk cji mo że być wo da wy peł nia ją ca ko -

mo rę wod ną lub po wie trze po bie ra ne z bu tli nur ko wej.
Pod lo dem naj le piej nur ko wać z dwo ma nie za leż ny mi

au to ma ta mi. Do brym roz wią za niem jest też za sto so wa -
nie bu tli nie za leż nych, np. z ma ni fol dem se pa ra cyj nym.
Do brze jest rów nież po tra fić za krę cać za wo ry i mieć na -
praw dę mą drze prze my śla ną kon fi gu ra cję wę ży i au to -
ma tów. Uni kać po win ni śmy wy sta ją cych po nad za wór
bu tli dru gich stop ni au to ma tów czy wę ży. Wszyst ko to
po win no być su che i w od po wied nim sta nie, aby da ło się
zmon to wać na wie trze i mro zie. Wil goć lub wo da po zo -
sta ją ca w na szym sprzę cie szyb ko da o so bie znać. Uwa -
żać trze ba też na śnieg, bo czę sto po zmon to wa niu
na sze go ze sta wu rzu ca my go na śnieg, któ ry za py cha
pew ne miej sca, za ma rza i unie moż li wia pra wi dło we dzia -
ła nie au to ma tów czy też in fla to ra. Je śli nasz sprzęt jest
już przy go to wa ny, nie na le ży (zwłasz cza przy wie trze i
spo rym mro zie) od dy chać przez au to mat ani na peł niać
ka mi zel ki. Ro bi my to do pie ro w wo dzie, w ostat nim mo -
men cie przed za nu rze niem. Oczy wi ście wia do mo dla cze -
go tak po stę pu je my… Spraw dza jąc nasz za pas ga zu
przed nur ko wa niem, stwier dzić mo że my, że ci śnie nie
czyn ni ka od de cho we go jest mniej sze niż tam gdzie ła do -
wa no nam bu tlę. Jest to wpływ ob ni żo nej tem pe ra tu ry,
któ ra po wo du je spa dek ci śnie nia ga zów (ale nie ich ob ję -
to ści). Ko rzy sta jąc z jed ne go au to ma tu po win ni śmy uni -
kać jed no cze sne go po bie ra nia wde chu i na peł nia nia
jac ke tu czy też su che go ska fan dra.

Do cho dzi my w tej chwi li do mo men tu, w któ rym oka -
że się, ja ki jest nasz warsz tat i umie jęt no ści. Na nur ko -
wa niu pod lo do wym nie ma za bar dzo cza su na cha os czy
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„za mu la nie”. Nie mu si my się spie szyć, ale je śli do kład nie
wie my jak po stę po wać, unik nie my nie po trzeb nych stre -
sów i mar z nię cia. Naj częst sze pro ble my za raz po wej ściu
(nie sko ku) do wo dy to za ma rza nie au to ma tów i in fla to -
rów, ale przede wszyst kim nie pra wi dło we wy wa że nie.
Nie ma nic gor sze go jak zbyt ma ła ilość ba la stu i ko niecz -
ność do kła da nia go… Tu taj re cep ty, jak zro bić to spraw -
nie, po pro stu nie ma. Pew ne jest jed no – bez po mo cy
oso by na po wierzch ni ma my du ży kło pot. Zbyt du ża z
ko lei ilość ba la stu to zmę cze nie, szyb kie zu ży cie ga zu i
pew ne za ry cie się w dnie. Od ra zu, i my, i na stęp ni nur -
ko wie, ma my już do brą wi docz ność z gło wy. Je śli je ste -
śmy od po wied nio wy wa że ni, za nu rzaj my się z peł ną
kon tro lą pły wal no ści i sta raj my się wy ha mo wać nad
dnem. Szcze gól nie na tym nur ko wa niu ostroż ne pły wa nie
(z pod gię ty mi no ga mi, tak aby płe twy pra co wa ły naj wy -
żej jak się da od dna je zio ra) jest ko niecz ne, bo wiem od
zmą co nej wo dy da le ko nie uciek nie my. Ma my moż li -
wość pły wa nia w pro mie niu o śred ni cy ok. 30 me trów!
Nur ko wa nie pod lo do we war to po dzie lić so bie na dwa
eta py. Za ba wa za raz pod ta flą lo du, gdzie ćwi czyć moż -
na wy ku wa nie się czy wkrę ca nie śru by pod lo do wej. Tu -
taj trze ba jed nak pa mie tać, że naj zim niej sza wo da bę dzie
bez po śred nio pod lo dem. Dru ga część nur ko wa nia to pe -
ne tra cja dna i to ni wod nej z prze miesz cza niem się po
okrę gu. Przy do brej wi docz no ści ma my gwa ran to wa ną
wspa nia łą za ba wę i nie za stą pio ny tre ning.

Na le ża ło by jesz cze pa mię tać o mniej szych, lecz bar -
dzo istot nych, ele men tach nur ko we go ekwi pun ku. Nie
po win ni śmy nur ko wać bez:

faj ki – po win na ona być scho wa na do jac ke tu, tak aby
wy ję ta mo gła po słu żyć w sy tu acji ra tun ko wej do od dy -
cha nia przez wy ku tą no żem dziu rę. Po le cam pró bę wy ku -
cia ta kiej dziu ry na faj kę… Przy gru bo ści lo du
wy no szą cej po wy żej 15 cm bę dzie trud no.

la tar ki – ko rzy sta nie z niej nie mo że utrud niać nam
wy ko ny wa nia in nych czyn no ści, pa mię tać na le ży, aby nie
ośle piać part ne ra i uży wać w peł ni na ła do wa nej la tar ki,
bo wiem przy ni skich tem pe ra tu rach ba te rie lub aku mu -
la to ry bę dą mia ły na pew no krót szy czas świe ce nia;

no ża – któ ry po wi nien być dość dłu gi i po sia dać lin -
kę/ sznu rek, któ ry przed uży ciem prze ło ży my przez prze -
gub dło ni. Z no ża, któ ry wy pad nie nam z rę ki, ra czej już
nie sko rzy sta my…

kom pa su – pod wa run kiem, że umie my z nie go ko rzy -
stać i bę dzien on dla nas przy dat ny, a nie tyl ko sta no wić
ma ko lej ny ga dżet…

Je śli fo to gra fu je cie pod wo dą, to nur ko wa nie pod lo do -
we bę dzie cięż kim, ale ze wzglę du na do brą przej rzy stość
wo dy na pew no owoc nym wy zwa niem, a zdję cia wy ko -
na ne zi mą - la tem oglą dać bę dzie cie z du mą i za do wo le -
niem. Po wo dze nia!

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

mi losz@aqu adi ver.pl
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Przy licz bie miesz kań ców 30.000, te go za leż -
ne go od Wiel kiej Bry ta nii te ry to rium o po -
wierzch ni 6,5 km2, Gi bral tar na le ży do jed ne go
z naj bar dziej za lud nio nych ob sza rów świa ta.
Bio rąc pod uwa gę, że ląd wy dar ty mo rzu sta -
no wi oko ło 1/10 cał ko wi te go ob sza ru pół wy -
spu, na 1 km2 przy pa da 4881 miesz kań ców.

Miesz ka jąc w Tor re mo li nos, w Hisz pa nii, któ ra wciąż
ro ści so bie pra wa do Gi bral ta ru, nie spo sób by ło nie po -
je chać na eska pa dę na te ry to rium Wiel kiej Bry ta nii, by
na wła sne oczy za chwy cić się wi do kiem wa pien nej Ska -
ły Gi bral tar skiej (The Rock), wy ła nia ją cej się w mia rę
zbli ża nia się do gra ni cy i ro sną cej z mi nu ty na mi nu tę.
Ska ła ta wzno si się na wy so kość 426 m n.p.m., ma 4,8
km dłu go ści, a po łą czo na jest z kon ty nen tem piasz czy stą
mie rze ją. Wy kształ ci ła roz wi nię te for my kra so we, co po -
twier dza mię dzy in ny mi obec ność 150 ja skiń.

The Rock sły nie rów nież z małp. Jest to je dy ne miej -
sce w Eu ro pie, gdzie w sta nie wol nym wy stę pu ją mał py
– ma go ty gi bral tar skie (łac. Ma ca ca sy lva nus). Ży ją w
pra wie nie do stęp nej gór nej czę ści Ska ły Gi bral tar skiej,
któ rą sta no wi re zer wat przy ro dy. Bar dzo czę sto scho dzą
jed nak do mia sta, gdzie za cho wu ją się, jak by by ły „pa -

Podwodny Gibraltar
na mi świa ta”. Uwa ża ne za jed ną z głów nych atrak cji tu -
ry stycz nych, chęt nie przyj mu ją wa fel ki i in ne sma ko ły ki,
któ ry mi nie ste ty tu ry ści je do kar mia ją. W cza sie dro gi po -
wrot nej przez mia sto mie li śmy oka zję po dzi wiać kil ka z
nich, a zna jo mym we szła do sa mo cho du i nie chcia ła
wyjść. Ład ne to to z da le ka i nie bez piecz ne z bli ska, za -
wsze mo że ugryźć.

W każ dym ra zie, ja dąc płat ny mi „sta ry mi” au to stra da -
mi Hisz pa nii (te no we, wy bu do wa ne za pie nią dze UE, są
dar mo we), zje cha li śmy w koń cu, by do je chać do gra nicz -
ne go mia stecz ka La Línea de la Con cep ción i zo ba czyć
ko lej kę do przej ścia gra nicz ne go. Ja ko że by li śmy gru pą
zor ga ni zo wa ną (z cen trum nur ko wym), prze je cha li śmy
przez bra mę przy gra nicz ną na od pra wę (trze ba mieć ze
so bą, prócz pasz por tu, kse ro stro ny ze zdję ciem, któ re zo -
sta wia się na gra ni cy) i dość szyb ko wpusz czo no nas bo -
kiem, po za ko lej ką. Zy ska li śmy do bre pół to rej go dzi ny.

Cie ka wost ką jest, że przy wjeź dzie do Gi bral ta ru znaj -
du je się sy gna li za tor świetl ny (jak na skrzy żo wa niu), któ -
re go czer wo ne świa tło ozna cza, że lą du je lub star tu je wła-
śnie sa mo lot. Gdy po ja wia się zie lo ne, ruch wra ca do nor -
my i każ dy sa mo chód, bądź pie szy, mu si prze ciąć pas lot -
ni ska, któ re zo sta ło tu wy bu do wa ne, a któ re nam ko ja rzy
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się naj praw do po dob niej z za pla no wa ną ka ta stro fą i za -
bój stwem Wła dy sła wa Si kor skie go w cza sie II woj ny
świa to wej.

Za raz po prze je cha niu lot ni ska za uwa żam, że to je dy ne
miej sce, gdzie w Wiel kiej Bry ta nii pa nu je pra wo stron ny
ruch dro go wy. Śmiesz nie to wy glą da, gdy wi dzi się sa mo -
chód z żół tą re je stra cją GB i kie row ni cą po le wej stro nie. 

Zjeż dża my na sta cję ben zy no wą. Tu chwi la na roz -
pro sto wa nie się, moż li wość sko rzy sta nia z WC i uzu peł -
nie nia drob nych za ku pów spo żyw czych. Przed na mi w
koń cu 2 za nu rze nia, otwar ty te ren i słoń ce.

Prze jeż dża my wą skie tu ne le i za krę ty Gi bral ta ru i po
chwi li do cie ra my na na sze miej sce nur ko we. Du ży (jak
na te wa run ki) par king znaj du je się po nad pla żą od da lo -
ną o ja kieś 20 - 30 me trów od ta fli wo dy. Po wy ła do wa -

niu sprzę tu dla 6 nur ków z róż nych kra jów (Fran cja, Wa -
lia, Gre cja, ktoś tam i Pol ska) po de szli śmy na skraj par -
kin gu, by od być od pra wę.

Oba miej sca nur ko we znaj do wa ły się wła śnie tu, na
po łu dnio wo -za chod niej czę ści pół wy spu. Pierw sze na
pra wo od wej ścia, dru gie na le wo. Na zwa za to ki to Camp
Bay – raj dla nur ków wra ko wych, bo wiem le ży ich tu na
dnie kil ka i to w gra ni cach 9 – 17 me trów głę bo ko ści.
Przy czym nur ko wać moż na wo kół ca łe go Gi bral ta ru,
któ ry prócz ogrom nej ilo ści wra ków (za rów no z cza sów
na po le oń skich, jak i II woj ny świa to wej) na tak ma łym
te re nie, bo ga ty jest w ży cie fau ny i flo ry. Tu bo wiem
znaj du je się jed no z naj więk szych na tu ral nych skrzy żo -
wań – Cie śni na Gi bral tar ska. Sil ny prąd Oce anu Atlan -
tyc kie go wcho dzą cy w Mo rze Śród ziem ne po wo du je, że
pa nu je tu róż no rod ność ga tun ków i moż na zo ba czyć rów -
nież te rzad kie. 

Za na mi na gie, pra wie pio no we ścia ny The Rock,
pięk na, sło necz na, li sto pa do wa po go da. Po sko sie przy -
glą da nam się Ma ro ko, a my ubie ra my się i spraw dza my
sprzęt. Po chwi li scho dzi my na pla żę, ubie ra my płe twy i
ma ski, pły nie my ka wa łek po po wierzch ni. Wo da ma tu
18OC. Gdy wszy scy po ka zu ją OK., za nu rza my się. Wi -
docz ność się ga 15 m, jest de li kat ny prąd. Przed na mi
„zwie dza nie” 3 wra ków (3 Bor ges). Zo sta ły za to pio ne
bar dzo bli sko sie bie i spo czy wa ją już na dnie tro chę cza -
su, bo ob ro sły, sta jąc się miesz ka niem wie lu mor skich
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stwo rzeń. Dwa z nich za to nę ły przy roz ła dun ku w 1950
ro ku, trze ci zo stał za to pio ny do stwo rze nia sztucz nej ra -
fy. Za ta cza my ko ło. Oglą da my ośmior ni ce i mą twy, są
ła wi ce ryb, któ re „prze la tu ją” nad na szy mi gło wa mi, to z
le wej, to z pra wej stro ny. W pew nym mo men cie spo strze -
gam Fly ing gur nard (łac. Dac ty lop te rus vo li tans), któ rą
do ga niam i przez dłu gą chwi lę oglą dam i fo to gra fu ję.
Roz po ście ra wresz cie swo je „skrzy dła” i naj pierw wol -
no, ale po chwi li, wi dać znu dzo na mo ją obec no ścią, co -
raz szyb ciej od da la się po za gra ni cę wi dzial no ści.

Za do wo le ni, po oko ło 45 mi nu tach i osią gnię ciu za le -
d wie 15 m głę bo ko ści, wy nu rza my się i wy cho dzi my na
go dzin ną prze rwę. Dys ku tu je my o na szych od kry ciach i
przy oka zji po zna je my ję zyk an giel ski w ak cen tach fran -
cu sko -grec ko -pol skich. Jest za baw nie, a zim na wo da,

przy go to wa na dla nas przez cen trum, ga si pra gnie nie i
zmy wa smak so li.

Oka zu je się, że Ska ła Gi bral tar ska w sta ro żyt no ści
ucho dzi ła za je den ze Słu pów Her ku le sa, a Bry tyj czy cy
za ję li Gi bral tar w 1704 ro ku. Przed tem pa no wa li tu Ara -
bo wie. Do wia du ję się też, że w 2002 ro ku prze pro wa dzo -
no re fe ren dum wśród miesz kań ców, któ rzy w 99%
opo wie dzie li się za utrzy ma niem do tych cza so we go sta -
tu su Gi bral ta ru ja ko ko lo nii an giel skiej.

Czas mi ja szyb ko, po krót kiej od pra wie wcho dzi my
znów do wo dy.  Przed na mi, a ra czej pod na mi, dwa ko -
lej ne wra ki: “Bat ty’s Bar ge” i 482M Ca ble Lay er. Głę -
bo kość nie prze kra cza 17 me trów, więc jest to nur ko-
wa nie dla każ de go po zio mu za awan so wa nia. Oba zo sta -
ły za to pio ne ce lo wo w 1990 ro ku, by stwo rzyć sztucz ną
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ra fę, co się oczy wi ście świet nie uda ło. Chwi la mi wręcz
nie wi dać, że po wierzch nie, po nad któ ry mi prze pły wa my
nie są na tu ral ny mi two ra mi przy ro dy. Wrak 482M jest
bar dzo du ży i czę ścio wo roz człon ko wa ny. Po pio no wych
ścia nach ka dłu ba wę dru ją śli ma ki na go skrzel ne, a w róż -
nych za ka mar kach po ka zu ją się kra by. Mnó stwo ryb,
znów spo ty ka my też ośmior ni ce. Tem pe ra tu ra wo dy przy
dnie wy no si 15OC.

Ktoś z gru py da je znak, że ma do kład nie 100 bar, więc
chcąc nie chcąc, wszy scy za czy na my wra cać. Po dro dze
wi dzi my suł tan ki i wie losz cze ty. Do pły wa my do skał i
pe ne tru jąc więk sze dziu ry świa tłem, szu ka my mu ren, któ -
re lu bią ta kie śro do wi sko. Nie ste ty prócz kra bów nie uda -
je nam się zna leźć dłu gich, brą zo wych ryb. Ale na sam
ko niec, wła ści wie na głę bo ko ści 1,5 – 2 m, na po ty ka my
za ka mu flo wa ną wśród ka mie ni dna – ośmior ni cę. Zo sta -
ję dłu żej, by ją ob fo to gra fo wać ze wszyst kich moż li wych
stron. Tro chę się wier ci i zmie nia ukła dy cia ła i bar wę.
Tło jest zie lo no -sza re, bo ta ką bar wę ma ją ka mie nie. Gło -
wo nóg, nie spusz cza jąc nas z oczu, od pły wa w koń cu na
głęb szą wo dę i choć wciąż jesz cze jest wi docz ny, zo sta -
wia my go w spo ko ju.

Wy cho dzi my na par king i opo wia da jąc so bie o wła -
snych od czu ciach na go rą co, pa ku je my się do bu sa i wy -
ru sza my w dro gę po wrot ną do Hisz pa nii. Tym ra zem
ma my je chać przez mia sto, któ re war te jest obej rze nia.
Sta rów kę zdo bią po zo sta ło ści zam ku Mo orish Ca stle, po -
cho dzą ce go z VIII w, a prze bu do wa ne go przez Ara bów w
XIV w. Nie da le ko znaj du je się Sta re Mo lo, któ re zbu do -
wa no w 1309 ro ku. Jest też ka te dra ka to lic ka, ra tusz, sy -
na go ga i Mu zeum Gi bral ta ru (Bomb Ho use La ne), w
któ rym war to zo ba czyć choć by dłu gi i sze ro ki na 30 m
mo del pół wy spu. War to też do trzeć do Ala me da Gar dens
(kom pleks par ko wy), wsiąść w ko lej kę li no wą i do stać
się na Si gnal Sta tion (395 m n.p.m.), skąd pie szo bli sko
już na Mał pią Ska łę. Chęt ni mo gą oczy wi ście wy brać się
pie szo dro gą Qu een’s Ro ad. Gdy znaj dzie my się na
szczy cie, po ni żej nie go znaj du je się ja ski nia St. Mi cha -

els Ca ve, w któ rej po dzi wia my pięk ne sta lak ty ty i sta lag -
mi ty. Dla tych, któ rzy na by li bi le ty i wjeż dża li ko lej ką -
nie spo dzian ka - wej ście gra tis! Ci, co się na mę czy li,
wcho dząc na wła snych no gach, mu szą te raz wy su płać
„grosz”, by wejść do ja ski ni.

Po tej kra jo znaw czej wy ciecz ce przez śro dek Gi bral -
ta ru, po spo tka niu z tu tej szy mi mał pa mi, do cie ra my na
ko niec ko lej ki do gra ni cy. Oka zu je się też, że tu tej sza le -
gen da gło si, że Bry tyj czy cy bę dą tak dłu go w po sia da niu
pół wy spu, jak dłu go bę dą tu mał py. Stąd do ich obo wiąz -
ków na le ży kar mie nie ma go tów i dba nie, by po pu la cja
pię ciu ro dzin ży ła i roz mna ża ła się. 

Cze ka my nie speł na go dzi nę i peł ni no wych wra żeń
wra ca my au to stra da mi do Tor re mo li nos. Dzię ki tej eska -
pa dzie w log bo oku mo gę spo koj nie od no to wać, że nur ko -
wa łem w Wiel kiej Bry ta nii, nie na wie dza jąc Wysp!
War to by ło, zde cy do wa nie mo gę po le cić tam tej sze nur -
ko wi ska.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
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W mar cu te go ro ku, w związ ku z te sto wa -
niem no we go re bre athe ra, wy bra łem się na sa -
fa ri wra ko we do Egip tu. Po dróż z re bre athe rem,
zwłasz cza sa mo lo tem, to spo re wy zwa nie dla
je go wła ści cie la oraz per so ne lu lot ni cze go, ob -
słu gu ją ce go zwłasz cza wy lo ty z Pol ski.

Od cze go za czy na my?
W pierw szej ko lej no ści pla nu je my, gdzie i jak głę bo -

ko bę dzie my nur ko wać, bo to de ter mi nu je ilość, a co za
tym idzie wa gę sprzę tu, któ ry mu si my za brać. W dru giej
ko lej no ści, przy po mo cy In ter ne tu, usta la my któ ry mi li -
nia mi le ci my i ja kie obo wią zu ją w niej li mi ty wa go we.
Po trze cie uda je my się do skle pu go spo dar stwa do mo we -
go i ku pu je my wi szą cą wa gę sprę ży no wą do 65 kg (a jak
nie ma to do 25 kg). Po czwar te spo rzą dza my „list of dre -
ams”, czy li li stę wszyst kie go co chcie li by śmy za brać i co
wy da je nam się nie zbęd ne. Na ko niec przy stę pu je my do
pa ko wa nia.

Jak to wy glą da ło w mo im przy pad ku? Le cia łem do
Egip tu na tech nicz ne sa fa ri wra ko we. Pla no wa łem nur -
ko wa nia w oko li cach 100 m. W li niach, któ ry mi le cia łem
cał ko wi ty li mit ba ga żu ra zem z nad ba ga żem nur ko wym
wy no sił 32 kg. Spo rzą dzi łem li stę rze czy nie zbęd nych.
Spa ko wa łem je pro wi zo rycz nie i zwa ży łem. Pierw sza
wer sja ba ga żu wa ży ła 60 kg. Co ty le wa ży???

kom plet ny re bre ather bez bu tli i ab sor ben tu – 20 kg;
pły ta, uprząż, wo rek - 5 kg;
po nie waż pla no wa łem głę bo kie nur ko wa nia, za bie ra -

łem 4 kom plet ne au to ma ty nur ko we: dwa zwy kłe, dwa
czy sto tle no we – 9 kg;

su chy ska fan der (com pres sed neo pren 1,5 mm) – 5 kg;
ar go nów ka do su che go z au to ma tem i wę ży kiem – 3 kg;
płe twy (w płe twach dwie ma ski) – 4 kg;
kom plet ne uprzę że do 4 sta ge’ów – 4 kg;
ko ło wro tek, boj ka – 1 kg;
drob ne na rzę dzia i przy mia ry do re bre athe ra – 1 kg;
bie li zna i ocie placz po la ro wy – 2 kg;
rze czy oso bi ste – 6 kg.
Oczy wi ście za cho wu je my ab so lut ną po go dę du cha.

Oce nia my, czy z cze goś mo że my zre zy gno wać, je że li nie,
to za czy na my po now ne pa ko wa nie. Re bre ather opi sa ny
wy żej pa ku je my do stan dar do wej wa liz ki o wy mia rach
56x4 5x2 5cm, któ ra ho no ro wa na jest ja ko ba gaż pod ręcz -
ny, czy li ra zem 20 kg. Bie rze my lap to pa, ale do ple ca ka,
i pa ku je my tam jesz cze kom pu te ry nur ko we, ko ło wrot ki,

Do Egiptu z rebreatherem

boj ki, część rze czy oso bi stych - ra zem 8 kg. Po zo sta je
nam ba gaż głów ny - 32 kg.

Z re bre athe rem ja ko ba ga żem pod ręcz nym la ta łem już
kil ka na ście ra zy i nie by ło więk szych pro ble mów. Ta ki

Pakowanie rebreathera. Pierwsze stopnie automatów
owijamy w folie i wkładamy do obudowy scrubbera

Na dnie walizki układamy wszystkie węże

Po wło że niu scrub be ra do bu do wy, wkła da my ją do
wa liz ki, hadn set owi ja my w fo lie, kom pu ter od pi na -
my od wę ża
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ba gaż czę sto bu dzi cie ka wość służb od po wia da ją cych za
bez pie czeń stwo lo tów, ale za wsze koń czy ło się na wy ja -
śnie niach.

Po przy lo cie na miej sce i po za okrę to wa niu pod sta -
wo wy pro blem do we ry fi ka cji to czy za ła do wa no na sta -
tek hel i tlen. I tu się oka za ło, że hel jest, i ni by tlen też,
ale nie ste ty ci śnie nie w bu tlach tle no wych wy no si ło
mniej niż 100 bar. Sta tek nie po sia dał bu ste ra do ła do wa -

nia bu tli tle nem, co ozna cza ło, że bu tle do re bre athe ra (3l)
mo gły być ła do wa ne tle nem je dy nie do ci śnie nia w bu -
tlach ma ga zy nach, czy li do oko ło 70-80 bar. Teo re tycz -
nie, przy zu ży ciu tle nu oko ło 2–2,5 l na mi nu tę (mo ja
me ta bo li za cja osob ni cza), jest to ilość wy star cza ją ca do
nur ko wa nia w za kre sie 1,5 go dzi ny. Jed nak w przy pad ku
nur ko wań bar dzo głę bo kich brak mar gi ne su bez pie czeń -
stwa, prak tycz nie rzecz bio rąc, wy klu czał nur ko wa nie.
Ko lej ny pro blem, zwią za ny z ma łą ilo ścią tle nu, to ka li -
bra cja przed każ dym nur ko wa niem, po nie waż w bu tlach
ma ga zy nach był tlen o róż nej za war to ści tle nu (od 95 do
98%). Ten pro blem po wo do wał (z uwa gi na pro ce du rę ka -
li bra cji Me ga lo do na), że bu tla tle no wa mu sia ła być ła do -
wa na przy naj mniej go dzi nę przed nur ko wa niem. W tym
ce lu trze ba by ło sta le pro wa dzić ak cję uświa da mia ją cą
wśród per so ne lu, że nie moż na jak zwy kle ła do wać bu tli
na ostat nią chwi lę, ale tro chę wcze śniej.

Po za po wyż szym pro ble mem ca ły har mo no gram nur -
ko wań prze biegł w spo sób bez pro ble mo wy, re bre ather
spi sy wał się bez za rzu tu. Przed ostat nim, naj głęb szym,
nur ko wa niem wró ci li śmy do por tu w Hur gha dzie. Tam
wła ści ciel ło dzi po je chał gdzieś z mo ją 3-li tro wą bu tlą
tle no wą i wró cił z na peł nio ną do 110 bar. To po zwo li ło
mi zro bić ostat nie głę bo kie nur ko wa nie.

Pod su mo wu jąc
Mi mo wol nie sta łem się ofia rą re wo lu cji egip skiej, któ -

rej po kło siem by ły mię dzy in ny mi pro ble my z do sta wa -
mi ga zów - zwłasz cza tle nu do nur ko wa nia.

Cier pli wość to coś, cze go nur ka re bre athe ro we go po -
win no uczyć się na kur sie, a na pew no przed każ dym wy -
jaz dem do Egip tu.

Sku ter to śro dek trans por tu, dzię ki któ re mu nur ko wa -
nie na du że głę bo ko ści sta je lek kie i wy god ne.

Ja cek ”Fo ther” Klajn

CCR In struc tor PSAI 

Z jed nej stro ny wkła da my oba co un ter lun gi, z dru -
giej wąż kar bo wa ny z ust ni kiem. Ca łość swo bod nie
za my ka się i otwie ra

Na tym mar co wym wy jeź dzie. Ma ri na peł na stat ków,
ma ło kto wy pły wa

We ry fi ka cja syn chro ni za cji hand se ta i kom pu te ra po
ka li bra cji

Mimo wielu trudności, plan udało się bezpiecznie
zrealizować 
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To jed na z naj bar dziej po pu lar nych i naj bar -
dziej ob le ga nych ja skiń fran cu skich. Nie mal że
każ dy eu ro pej ski nu rek ja ski nio wy od wie dził tę
pięk ną ja ski nię.  Nie każ dy jed nak zna hi sto rię
jej eks plo ra cji, któ ra cią gnę ła się la ta mi i by ła
pa smem wal ki z prze ciw no ścia mi oraz lek cją
po ko ry i cier pli wo ści. 

Hi sto rię, któ ra by ła swe go ro dza ju po je dyn kiem gi gan -
tów, wiel kich od kryw ców, Oli vie ra Is le ra i Jo he na Ha sen -
may era. Dziś dro ga do ja ski ni pro wa dzi przez otwór w
dnie rze ki. Pier wot nie, za nim po wsta ło spię trze nie rze ki
w miej sco wo ści Mar cil hac, wcho dzi ło się do niej przez
je zior ko w za głę bie niu te re nu. Po spię trze niu wo dy w rze -
ce Ce le je zior ko wy wie rzy ska zo sta ło za la ne. W okre sach
su szy, kie dy wy pływ wo dy jest bar dzo ma ły, rze ka po tra -
fi wpły nąć do ja ski ni i ze psuć wi docz ność na od cin ku kil -

Słynne jaskinie

Emergence du Ressel
ku set me trów. Eks plo ra cja i kar to wa nie tyl ko pierw sze go
z pię ciu sy fo nów ja ski ni za ję ło wie le lat cięż kiej pra cy
ekip ba daw czych. Ko niec pią te go sy fo nu znaj du je się oko -
ło 4, 5 ki lo me tra od otwo ru. Za my ka się za wa łem, więc
dziś eks plo ra cję moż na uznać za za koń czo ną.

Li te ra tu ra wska zu je, że ja ski nia po raz pierw szy by ła
ba da na w 1968 ro ku. Do ko na ła te go gru pa nur ków ja ski -
nio wych Au ver gna te. Wy eks plo ro wa li oni150 me trów.
W 1973 ro ku gru pa An co ule me wzno wi ła ba da nia, lecz
osią gnę ła po dob ną od le głość. Do pie ro w 1975 ro ku ja -
ski nia zo sta ła prze dłu żo na do 300 me trów. W 1977 ro ku
nur ko wie do tar li do dna stud ni na 350 me trze od otwo ru
(45 m głę bo ko ści) – był to słyn ny dziś szaft – ma rze nie
każ de go nur ka, któ ry pra gnie za nur ko wać w Res sel. Na -
stęp nie szwaj car ski nu rek ja ski nio wy, ba dacz, od kryw ca
i eks plo ra tor ja skiń Oli vier Is ler, wraz ze swo ją kil ku na -
sto oso bo wą gru pą wspar cia, wy eks plo ro wał ja ski nię do
sie dem set ne go me tra. Pod czas ko lej nej eks pe dy cji w
1980 ro ku, wraz z Clau de Ma gnin’em, osią gnę li od le -
głość 1000 m przy głę bo ko ści 56 me trów.

I tu na sce nie po ja wił się in ny pio nier głę bo kie go nur ko -
wa nia i eks plo ra cji ja skiń – Jo hen Ha sen may er. Dzia łał zu -
peł nie ina czej niż Is ler. Je go wspar ciem by ła je dy nie żo na,
któ ra z za an ga żo wa niem po ma ga ła pod czas przy go to wań i
wier nie cze ka ła na nie go przy ja ski ni, pod czas gdy jej mąż,
prze kra cza jąc ko lej ne gra ni ce, do ko ny wał nie moż li we go.

Ressel- różne stany wody wypływającej z jaskini 
fot. SyrenkaMalownicza rzeka Cele              fot. Syrenka

Okolice Ressel                      fot. Syrenka
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Za le d wie 8 mie się cy po kosz tow nej i wy czer pu ją cej eks pe -
dy cji Is le ra Jo hen Ha sen may er do tarł na od le głość 1755 m
od otwo ru. Był to na owe cza sy na praw dę nie zwy kły wy -
czyn. Ten wy ścig mię dzy dwo ma wiel ki mi ba da cza mi ob -
rósł w le gen dę. Ha sen may er do po rę czo wa nia użył stru ny
for te pia no wej, czy li cien kie go i bar dzo twar de go dru tu ze
sta li nie rdzew nej, stru ny sła bo wi docz nej i nie moż li wej do
prze cię cia przez na rzę dzia tną ce nur ka. Choć ety ka nur ków
ja ski nio wych za bra nia pły wa nia na przo dek ja ski ni eks plo -
ro wa nej przez in ne go nur ka, ta kie te ma ty eks plo ra cyj ne jak
Res sel za wsze by ły i są ła ko mym ką skiem, dla któ re go nie -
któ rzy są skłon ni ze pchnąć ety kę na dal szy plan, by za pi sać
się na kar tach hi sto rii. Uży cie przez Ha sen may era stru ny
for te pia no wej mia ło po dob no od stra szyć po ten cjal nych
gwał ci cie li nur ko wej ety ki, chcą cych po rwać się na je go
przo dek. Od te go nur ko wa nia po przecz ka eks plo ra cji Res -
sel zo sta ła usta wio na bar dzo wy so ko.

Ko lej ne po dej ście Is le ra od by ło się w 1982 ro ku. Tak
jak Ha sen may er, rów nież Is ler ro ścił so bie pra wa do uzna -
nia go eks plo ra to rem ja ski ni. Je den oskar żał dru gie go o nie -
zgod ne z ety ką wej ście na je go plac bo ju i obaj za czę li
do ko ny wać eks plo ra cji bez po sza no wa nia do ko nań ant go -

ni sty. Przo dek Ha sen may era był da le ko. Bar dzo da le ko.
Do tar cie do nie go nie by ło ta kie pro ste, jak się po cząt ko wo
wy da wa ło Is le ro wi. Oka za ło się, że zma ga nia za ję ły mu
pra wie 10 lat, po upły wie któ rych osta tecz nie wy grał w tym
spe cy ficz nym wy ści gu. Ale za nim to osią gnął, wie lo krot nie
nie mógł prze kro czyć gra ni cy i po pły nąć da lej niż 1100 me -
trów od otwo ru. Do dat ko wo cią gle prze szka dza ła mu na -
tu ra, zsy ła jąc desz cze, prą dy i sła bą wi docz ność. Do te go
do szedł pro blem z za an ga żo wa niem wy star cza ją cej ilo ści
do świad czo nych nur ków ja ski nio wych do ko lej nych eta -
pów eks plo ra cji. Pod czas jed ne go z nur ko wań w tym okre -
sie Ma gnin do pły nął na od le głość 1400 m od otwo ru. W
koń cu, po wie lu la tach nie rów nej wal ki, w 1990 ro ku uda -
ło mu się zor ga ni zo wać du żą eks pe dy cję. Ter min za pla no -
wa no na 1 - 12 sierp nia. Pa no wa ła su sza, po ziom wo dy był
tak ni ski, że rze ka Ce le wpły nę ła do ja ski ni i przez pierw -
sze 100 me trów prak tycz nie nie by ło nic wi dać. Na szczę -
ście da lej wi docz ność by ła do sko na ła. Wa run ki na
po wierzch ni by ły trud ne, głów nie za spra wą pra wie 40-
stop nio wych upa łów… 10 sierp nia nur ko wie do tar li do
koń ca dru tu Ha sen may era. Po rę czów ka ze stru ny by ła w
kil ku miej scach po rwa na. 12 sierp nia 1990 ro ku Oli vier Is -
ler, ja ko pierw szy czło wiek w hi sto rii, prze nur ko wał pierw -
szy sy fon Res sel. Był to ka mień mi lo wy w eks plo ra cji
ja ski ni po dłu gim okre sie nie po wo dzeń. Ko niec sy fo nu
znaj do wał się 110 me trów za koń cem po rę czów ki Ha sen -
may era, miał dłu gość 1870 me trów przy głę bo ko ści mak sy -
mal nej 80 me trów. Je go kon ku rent był więc bar dzo bli sko.
Gdy by w pew nym mo men cie nie za wie sił swo jej dzia łal no -
ści w tej ja ski ni, praw do po dob nie był by pierw szy.

Fi na ło we nur ko wa nie Is le ra trwa ło pra wie 11 go dzin!
Od by ło się z uży ciem re bre athe ra oraz sku te rów Aqu aze -
epp.

Dziś Emer gen ce du Res sel jest ja ski nią bar dzo do brze
po zna ną. Po sia da jed ne z do kład niej szych map i opi sów.
Mi mo to prze nur ko wa nie pierw sze go sy fo nu jest czy nem
z naj wyż szej pół ki, na któ ry po ry wa ją się nie licz ni ja ski -
nio wi nur ko wie tech nicz ni. Prze nur ko wa nia wszyst kich
pię ciu sy fo nów mo gą się pod jąć tyl ko naj lep si z naj lep -
szych. Na wet dziś, przy ca łym po stę pie tech no lo gicz nym
i szko le nio wym, ta zna na przez nie któ rych na wet „do
znu dze nia” ja ski nia jest bar dzo po waż nym wy zwa niem…

Dzię ku ję Fran ko wi Vas seur www.plon ge eso ut.com za
po moc przy pi sa niu te go ar ty ku łu.

Mi chał Wi nek „MAJ KI”

Poręczówka do Ressel               fot. Syrenka

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
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Jed nym z te ma tów na fo rach nur ko wych,
roz pa la ją cym łą cza in ter ne to we do czer wo no ści,
jest za gad nie nie kon ty nu acji edu ka cji w nur ko -
wa niu, a zwłasz cza sen su szko le nia się w ra -
mach roz licz nych do stęp nych spe cja li za cji.

Nie mal każ da z or ga ni za cji nur ko wych ma w ofer cie
bo ga tą li stę szko leń spe cja li za cyj nych, po cząw szy od po -
pu lar nych, ta kich jak za awan so wa na pły wal ność, po szu -
ki wa nie i wy do by wa nie, nur ko wa nia wra ko we,
pod lo do we, po przez ma ło po pu lar ne w na szym re gio nie,
jak np. nur ko wa nie na wy so ko ści czy iden ty fi ka cja ryb,
aż po zu peł nie nie ty po we, jak „przed sta wie nia te atral ne
pod wo dą”.

War to na wstę pie za zna czyć, że z ca łą pew no ścią nie
ma nic złe go w tym, że ktoś się cze goś uczy od in struk -
to ra na ja kim kol wiek kur sie. Roz wój umie jęt no ści i świa -
do mo ści nur ko wej jest pro ce sem cią głym, trwa ją cym
przez ca ły okres zaj mo wa nia się tym hob by.

Czy jed nak szko le nia mu szą / po win ny być po dzie lo -
ne na wą skie spe cja li za cje? Nie któ rzy żar to bli wie mó wią,
że wkrót ce bę dą od dziel ne kur sy na „za kła da nie le wej
płe twy” i „za kła da nie pra wej płe twy”. Al ter na ty wą do
szko leń spe cja li za cyj nych są warsz ta ty z in struk to rem,
sa mo do sko na le nie się nur ka lub roz wi ja nie umie jęt no ści
pod okiem bar dziej do świad czo nej oso by.

Warsz ta ty u in struk to ra to w za sa dzie nic in ne go jak
je go au tor ski pro gram na ucza nia, któ ry nie jest au to ry zo -
wa ny przez or ga ni za cję nur ko wą. Dla cze go in struk tor
wo lał by szko lić w for mie warsz ta tów, a nie spe cja li za cji?
Przy warsz ta tach nie ma żad nych opłat wno szo nych do
or ga ni za cji (koszt cer ty fi ka tu to oko ło 100 zł). Z dru giej
stro ny jed nak, szko ląc w ra mach spe cja li za cji, in struk tor
otrzy mu je pro gram za jęć opra co wa ny na ba zie wie lo let -
nich do świad czeń i do pra co wa ny na pod sta wie uwag wie -
lu in struk to rów, któ rzy go prze pro wa dza li.

Nie mó wię tu oczy wi ście o warsz ta tach, któ re są w za -
sa dzie szko le niem spe cja li za cyj nym nie zgła sza nym do
or ga ni za cji, gdyż jest to po pro stu oszu ki wa nie tej in sty -
tu cji, po przez wy ko rzy sty wa nie jej do świad cze nia, ma -
te ria łów i pro ce dur, bez na le ży te go, choć mi ni mal ne go,
dla niej pro fi tu. W koń cu każ da or ga ni za cja nur ko wa ży -

Kontynuacja edukacji
w nurkowaniu

je z za le d wie kil ku źró deł utrzy ma nia - opłat za cer ty fi ka -
ty, rocz nych skła dek człon ków i sprze da ży ma te ria łów
szko le nio wych. Roz wój or ga ni za cji za le ży, mię dzy in ny -
mi, od na leż nych jej wpłat za pro wa dze nie opra co wa nych
przez nią szko leń.

Naj czę ściej in struk tor mo że zło żyć wnio sek do swo jej
or ga ni za cji o za twier dze nie pro gra mu szko le nia wła snej
spe cja li za cji (np. w PA DI - di stinc ti ve spe cia li ty, w SDI
- uni que spe cia li ty). Or ga ni za cja za twier dza pro gram lub
okre śla, któ re ele men ty są nie ak cep to wal ne (np. z do -
świad cze nia or ga ni za cji wy ni ka, że są zbyt nie bez piecz -
ne). W ten spo sób po wsta ją spe cja li za cje au tor skie, na
przy kład cie szą ca się du żym za in te re so wa niem „Nur ko -
wa nie z re ki na mi”, ale tak że za ska ku ją ca„Po szu ki wa nie
pi łe czek gol fo wych pod wo dą”!

Jak ma się do te go sa mo do sko na le nie się nur ka? Jest
to nie zwy kle waż ny etap w roz wo ju nur ko wym. Żad ne
szko le nie pod okiem in struk to ra nie za stą pi nur ko wań,
pod czas któ rych nu rek na bie ra do świad cze nia w no wych
śro do wi skach, jest wy sta wio ny na roz sze rza nie swo jej
stre fy kom for tu i na tu ral ne utrud nie nia, któ re nor mal nie
bie rze na sie bie in struk tor. Nie jest żad nym od kry ciem,
że nur ku jąc z in struk to rem, więk szość osób znacz nie
ogra ni cza swo je my śle nie pod wo dą, na wet pod świa do -
mie czu jąc, że są pod opie ką. Sa mo do sko na le nie mo że
być jed nak sku tecz ne, je śli jest wy ko ny wa ne wg wska -
zó wek oso by kom pe tent nej. Po pa trz my na skraj ny przy -
pa dek, gdy nu rek świe żo po kur sie OWD (wg
Re cre atio nal Scu ba Tra ining Co un cil, mo gą wy star czyć
tyl ko 4 nur ko wa nia na wo dach otwar tych) po sta na wia sa -
mo dziel nie się roz wi jać. Mo że za cząć ak tyw nie nur ko -
wać ze swo im ko le gą, o po dob nym po zio mie
do świad cze nia, co mo że spo wo do wać utrwa le nie błę dów
i złych na wy ków (np. trzy ma nie in fla to ra w rę ku, ma cha -
nie rę ka mi w cza sie pły nię cia, itd.).

Mo że więc trze cia opcja, nur ko wa nie z oso bą do świad -
czo ną, jest naj cie kaw sza? Jest to nie wąt pli wie in te re su ją -
ca pro po zy cja, je śli ktoś ma ta kie moż li wo ści. Z roz mów
z wie lo ma nur ka mi wiem jed nak, że de cy du ją się na nur -
ko wa nia z oso bą do świad czo ną (nie in struk to rem), aby się
od niej uczyć no wych rze czy, a nie roz wi jać i ko ry go wać
po sia da ne umie jęt no ści. Czę sto wy ni ka to z chę ci za osz -
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czę dze nia pie nię dzy, bo nie trud no zgad nąć, że koszt szko -
le nia u di ve ma ste ra bę dzie z re gu ły niż szy niż u in struk -
to ra. Na le ży jed nak pa mię tać, że di ve ma ster nie po sia da
nie tyl ko upraw nień i ubez pie cze nia na szko le nia, ale
przede wszyst kim wie dzy w za kre sie me to dy ki na ucza -
nia. Po tra fi za pew ne za de mon strować róż ne ćwi cze nia,
ale sam jesz cze nie był uczo ny, jak po stę po wać w ra zie
kło po tów z da nym ćwi cze niem, jak ko ry go wać błę dy (czy
wszyst kie, czy tyl ko naj waż niej sze, mo że te za gra ża ją ce
bez pie czeń stwu lub do ty czą ce da ne go szko le nia?) i w któ -
rym mo men cie (w wo dzie, za raz po wy nu rze niu, na od -
pra wie, a mo że wie czo rem przy ogni sku?) oraz jak
przy go to wać za rów no sie bie, jak i kur san ta do szko le nia.
Te umie jęt no ści to pod sta wa każ de go szko le nia in struk -
tor skie go. Spo ty kam się czę sto z wy śmie wa niem spe cja -
li za cji nur ko wych ta kich jak „nur ko wa nie z brze gu”,
„nur ko wa nie z ło dzi” czy „nur ko wa nie z kom pu te rem nur -
ko wym”. Wie le osób mó wi, że to „sprze da wa nie pla sti -
ku”. Je że li mia ło by miej sce „sprze da wa nie pla sti ku”, to i
ja je stem prze ciw ny! Je że li jed nak na szko le niu na praw dę
czło wiek się du żo na uczy, to po mo że mu to w przy szłych
nur ko wa niach. Prze cież „nur ko wa nie z ło dzi” to nie tyl ko
po ka za nie „dziób z przo du, ru fa z ty łu, a po nur ko wa niu
wra ca my na swo ją łódź”! To ca ły pa kiet wie dzy o mo -
rzu/oce anie, za gro że niach, pro ce du rach awa ryj nych i ko -
rzy sta niu ze sprzę tu awa ryj ne go, jak rów nież róż nych
ło dziach i znaj du ją cych się na nich urzą dze niach. Dla ko -
goś, kto nur ku je w ocea nie od lat, to są rze czy oczy wi ste.
Je śli jed nak ktoś ma do świad cze nie tyl ko z ka mie nio ło -
mem, to gdzie ma się te go do wie dzieć? Oczy wi ście, część
wie dzy mu si zo stać tak czy owak prze ka za na na każ dym
omó wie niu nur ko wa nia z ło dzi, na wet je śli nie jest to kurs
spe cja li za cyj ny. Czy war to więc pła cić za kurs i jesz cze

do pła cać 100 zł, aby do stać cer ty fi kat „Bo at Di ver”? 100
zł to nie jest ma ło, ale jak dla mnie, wspo mnia ny cer ty fi -
kat jest znacz nie lep szą pa miąt ką z wy jaz du do Egip tu niż
fi gur ka pi ra mi dy i kró la Tu ten cha mo na oraz znisz czo ne
płu ca od pa le nia faj ki wod nej, a kosz ty po rów ny wal ne.

Wy cią ga jąc wnio ski z po wyż szych prze my śleń, za le -
cam szko le nie się u wy kwa li fi ko wa nych in struk to rów
(kur san ci niech się uczą u in struk to rów, in struk to rzy
niech się uczą u tre ne rów) w za kre sie no wych umie jęt -
no ści i pod no sze nia swo ich upraw nień.

Po na by ciu umie jęt no ści, war to da lej roz wi jać się z
kimś bar dziej do świad czo nym, ale na le ży nur ko wać tak -
że z oso ba mi na swo im po zio mie wy szko le nia al bo na -
wet nie co niż szym. Dzię ki te mu nu rek roz wi ja się tak że
ja ko opie kun in nych pod wo dą i nie wkra cza w okres sta -
gna cji, gdy mógł by nur ko wać w za sa dzie tyl ko pod
okiem oso by bar dziej do świad czo nej.

Nie ne gu ję sen su ist nie nia któ rej kol wiek ze spe cja li za -
cji, pod wa run kiem jed nak, że kur sant po jej ukoń cze niu
zdo bę dzie no wą wie dzę, któ ra war ta by ła dla nie go wy -
da nych pie nię dzy.

Za chę cam do świad czo nych in struk to rów, aby sko rzy -
sta li z moż li wo ści, któ re da ją im or ga ni za cje i re je stro -
wa li swo je warsz ta ty ja ko spe cja li za cje au tor skie. W ten
spo sób or ga ni za cje szyb ko wzbo ga ca ją się o po szu ki wa -
ne kur sy jak np. „Si de mo unt” czy „Ad van ced Wreck”.

An drzej G. Ba ciń ski

SDI / TDI In struc tor Tra iner #12302

TDI Adv. Tri mix In struc tor Tra iner

PA DI • DSAT Tri mix In struc tor

EFR • DAN In struc tor Tra iner

andrzej@baciodiving.pl

TURYSTYKA NURKOWA
Wraki Laguny - Truk 27.10.2011 - 11.11.2011

wwwwww..ddaalleekkooiibblliisskkoo..eeuu

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.dalekoiblisko.eu
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Co dwa la ta w au stra lij skim Syd ney, pod ko -
niec tam tej sze go la ta, or ga ni zo wa na jest jed na
z naj bar dziej pre sti żo wych kon fe ren cji nur ko wych
zaj mu ją cych się te ma ty ką nur ko wa nia tech nicz -
ne go – OzTek. W tym ro ku Oztek od by wał się
w week end 12 - 13 mar ca w cen trum kon fe ren -
cyj nym Au stra lian Tech no lo gy Park przy Lo co -
mo ti ve St., prak tycz nie w cen trum mia sta.

Kon fe ren cja, po mi mo że za pla no wa na tyl ko na dwa
dni, by ła bar dzo in ten syw na, na ła do wa na wy kła da mi,
warsz ta ta mi, pre zen ta cja mi oraz oczy wi ście tar ga mi nur -
ko wy mi. Każ dy dzień za czy nał się otwar ciem tar gów o
godz. 8.30, na stęp nie od 9.00 roz po czy na ły się wy kła dy i
pre zen ta cje trwa ją ce do póź ne go po po łu dnia. A każ dy
wie czór gwa ran to wał do dat ko we zor ga ni zo wa ne atrak cje.

Nie ste ty kon fe ren cja na rzu ca ła trud ne wy bo ry. Wy -
kła dy od by wa ły się bo wiem w głów nej sa li, ale rów no le -
gle bie gły trzy, a cza sa mi na wet czte ry in ne pre zen ta cje,
warsz ta ty i wy kła dy. Naj lep szą stra te gią by ła… wie lo -
oso bo wa gru pa zna jo mych, któ rzy roz cho dzi li się po wy -
kła dach, aby po tem spo tkać się na peł ne cie ka wych
wnio sków i re la cji dys ku sje przy punk cie sprze da ży ka -
wy i ka na pek. Tym spo so bem za wsze po zo sta wał nie do -
syt i nie do po wie dzia ne obiet ni ce spo tka nia na ko lej nych
kon fe ren cjach oraz pró by „zło wie nia” wy kła dow cy po za
mów ni cą.

OzTek 201111

Po śród wy kła dow ców zna leź li się Le igh Bi shop, prof.
Si mon Mit chell, Ke vin Gurr, Joe Di tu ri, Jar rod Ja blon -
ski, Ca sey McKin ley, Ri chard Lund gren, Jill He inerth,
Mi cha el Men du no (z pierw sze go ma ga zy nu o nur ko wa -
niu tech nicz nym: aqu aCorps), Rick Stan ton, dr An drew
Fock, Mark Ca ney i wie lu in nych.

Pierw szy dzień za koń czył się tra dy cyj nie Explo rers Ni -
ght, or ga ni zo wa nej przy po mo cy Ro lex Sty pen dium, The
Exo lo rers Club oraz sto wa rzy sza nia Our World Un der wa -
ter Scho lar ship So cie ty. W pre zen ta cji tej ja ko pre le gen ci
bio rą udział nur ko wie, któ rzy są człon ka mi The Explo rers
Club w No wym Jor ku i an ga żu ją się w nur ko wa nia ma ją -
ce du ży wkład w od kry cia, ba da nia czy wy pra wy – od nur -
ko wa nia ja ski nio we go na Flo ry dzie, po szu ki wa nia
wra ków u wschod nich wy brze ży Au stra lii czy ba da nia na -
uko we nad en de micz ny mi or ga ni zma mi w hisz pań skim
za la nym tu ne lu z la wy na Wy spach Ka na ryj skich. Tym
ra zem na Noc Eks plo ra to rów za pro sze ni zo sta li Jeff May -
nard, któ ry otwo rzył spo tka nie cie ka wym wy kła dem o au -
stra lij skich pio nie rach nur ko wa nia. Swo je pro jek ty
przed sta wi li tak że: Jar rod Ja błoń ski & Ca sey McKin ley,
Ste ve Tre wa vas (któ ry za pre zen to wał re la cję z cie ka wej
eks plo ra cji w sta ro żyt nej chiń skiej ko pal ni), Jill He inerth
oraz pro fe sor Si mon Mit chell mó wią cy o ta jem ni cy okrę -
tu szpi tal ne go AHS Cen taur, któ re go od kry cie w swo im
cza sie wzbu dzi ło wiel kie kon tro wer sje w Au stra lii, oraz
au stra lij ski sty pen dy sta Ro le xa – Wil liam Al rid ge.
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Pre zen ta cje i tar gi pod czas OzTek’a co praw da koń czą
się nie dziel nym po po łu dniem, ale wie czo rem, w zna nej
Dar ling Har bo ur, ma miej sce tra dy cyj nie już or ga ni zo -
wa na Ga la Din ner. I jest to fak tycz nie po waż na ko la cja,
pod czas któ rej obo wią zu je smart dres sco de, czy li wy ma - ga ny jest ele ganc ki ubiór, mo że nie frak, ale przy naj mniej

ko szu la (choć w moc no wy lu zo wa nej z na tu ry Au stra lii
jest to cał kiem swo bod nie ro zu mia ne). Pod czas kil ku go -
dzin roz mów, pre zen ta cji fil mów i nie złe go je dze nia, roz -
da wa ne są na gro dy OzTek przy zna wa ne nur kom z
re gio nu Au stra lii i Pa cy fi ku. Ko la cja jest do sko na łym
miej scem do nie for mal nych spo tkań i roz mów, bo pod -
czas ofi cjal nej czę ści kon fe ren cji moż li wość spo tka nia
się z wy kła dow cą i za mie nie nie pa ru słów wy ma ga spo -
rej daw ki de ter mi na cji i cier pli wo ści.

Głów ną te ma ty ką wy kła dów i warsz ta tów, oprócz
przed sta wia nia eks plo ra cji i pro jek tów ba daw czych, by -
ły re bre athe ry - od no wych roz wią zań kon struk cyj nych,
po ana li zo wa nie wy pad ków, oma wia nie pro ble mów CO2

oraz ko niecz no ści we ry fi ka cji szko leń i udo sko na le nia
pro ce dur.

Dru gim te ma tem wio dą cym by ło… bez pie czeń stwo
nur ko wa nia. Nie był to co praw da te mat żad nej pre zen ta -
cji, ale ogól ny wy dźwięk wie lu wy po wie dzi i dys ku sji po
wy kła dach. W ostat nich kil ku na stu mie sią cach świat nur -
ko wy stra cił kil ku wio dą cych nur ków (Carl Spen cer, Wes
Sil kes czy Agnes Mi low ka) i wie lo krot nie prze wi ja ła się
myśl, że nie jest wła ści we, aby w tak krót kim cza sie tra -
cić ty lu do brych nur ków – mu si ist nieć pew na pra wi dło -
wość. Głów nym wnio skiem po wy słu cha niu wie lu

RB z sanktum movie

Simon Mitchel
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pre zen ta cji by ło stwier dze nie, że więk szość wy pad ków
w świe cie nur ko wa nia tech nicz ne go wy ni ka z za nie dba -
nia pod sta wo wych pro ce dur, od ana li zo wa nia ga zu,
spraw dza nia i we ry fi ka cji funk cjo no wa nia sprzę tu po
igno ro wa nie ra cjo nal nych za sad bez pie czeń stwa. Jed nym
z klu czo wych wy kła dów w tym te ma cie oka za ła się pre -
zen ta cja Jar ro da Ja blon kie go o ry zy ku. Au tor, na gro dzo -
ny po dwój ny mi okla ska mi, po zo sta wił słu cha czy z
wie lo ma prze my śle nia mi o tym, że ra cjo nal ne i pro ste -
ale co naj waż niej sze - prze strze ga ne(!) pro ce du ry są po

to, aby eks tre mal ne i ry zy kow ne nur ko wa nia koń czy ły
się suk ce sem.

OzTek jest wy spe cja li zo wa ną kon fe ren cją po łą czo ną
z tar ga mi sprzę tu tech nicz ne go, wy jaz dów i szko leń.
Moż na uznać ją za bliź nia czą kon fe ren cję Eu ro Tek’a,
któ ra od by wa się w Wiel kiej Bry ta nii. W po łą cze niu z
cie ka wą lo ka li za cją w pięk nym mie ście, ja kim jest Syd -
ney, oraz go ścin no ścią Au stra lij czy ków jest wy da rze -
niem, w któ rym war to uczest ni czyć. Pla no wa nie
wy pra wy do Au stra lii moż na prze cież sko or dy no wać w
cza sie z OzTek’iem... Więc po myśl ne go pla no wa nia na
rok 2013.

Do ro ta Czer ny

dorota@gue.com

Kevin Gurr
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Od wcze sne go ra na, po od pra wie prze pro wa dzo nej
przez nie odzow ne go Pre ze sa Sto wa rzy sze nia Fre edi ving
Po land Rad ka Ga cę, co 12 mi nut star to wa ła no wa pa ra
za wod ni ków, w ko lej no ści wy zna czo nej przez za de kla -
ro wa ny czas wstrzy ma nia od de chu. Nie od by ło się bez
kil ku lek kich samb, ale też dys kwa li fi ka cji. Ob sta wia ne
wcze śniej za kła dy na „czar ne go ko nia za wo dów”, czy li

Ro ber ta Ce tle ra, oka za ły się tra fio ne. Ro bert znów udo -
wod nił, że jest w świet nej for mie, wy trzy mu jąc 8 mi nut
i 17 se kund. Myl ne jed nak by ło by stwier dze nie, że w wy -
ści gu był osa mot nio ny, bo wiem dep ta li mu po pię tach,
uzy sku jąc ko lej no wy ni ki To masz Bryl (6:48), Ad rian
Kwiat kow ski (6:08) oraz Bar tosz Mo ra wiec (6:06).

Wspo mnieć rów nież na le ży o sta ty ce Ma te usza Ma li -
ny, któ ry uzy skał czas 7:16, jed nak z po wo du błę dów w
pro ce du rze pró ba nie zo sta ła uzna na przez sę dziów.

Wśród ko biet, któ re co raz czę ściej po ja wia ją się na za -
wo dach, tak że nie bra ko wa ło emo cji. Kil ka z nich prze -
kro czy ło swo je do tych cza so we wy ni ki i mi mo pre sji
za wo dów osią gnę ły ab so lut nie wy śru bo wa ne cza sy. Ve -
ro ni ka Sza lon tay owa moc no wy prze dzi ła ry wal ki,
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O tym jak krę te i za ska ku ją ce by wa ją ścież -
ki, a ra czej nur ty fre edi vin gu, mo gło się prze -
ko nać wie lu za wod ni ków te go rocz nych Mi -
strzostw Pol ski we Fre edi vin gu. Mi mo że pod -
sta wo wą za sa dą każ dej kon ku ren cji jest spo kój
i re laks, to jed nak emo cji to wa rzy szą cych tym
za wo dom nie da ło się ła two trzy mać na wo dzy. 

Do sto li cy Dol ne go Ślą ska zje cha ło bli sko czter dzie -
stu za wod ni ków, w tym trzy dzie stu z Pol ski, czte rech z
Nie miec oraz trzy za wod nicz ki z Czech i Sło wa cji. Nie -
któ rzy z nich to już do świad cze ni fre edi ve rzy, in ni - zu -
peł nie po cząt ku ją cy - głod ni zdo by wa nia no wych umie ję-
t no ści i wy mia ny do świad czeń.

II Mi strzo stwa Pol ski we Fre edi vin gu, po dob nie jak
gru dnio wy Pu char Ślą ska we Fre edi vin gu, od by wa ły się
w trzech ka te go riach: sta ty ka (STA), dy na mi ka w płe -
twach (DYN) oraz dy na mi ka bez płetw (DNF). Za zna -
czyć trze ba, że rów no le gle z MP od by wa ły się I Ba se-
no we MP w Strze lec twie Pod wod nym, gdzie sied miu za -
wod ni ków sta nę ło w szran ki w 2 ka te go riach: in dy wi du -
al ne go strze lec twa do ce lu, a tak że w bia th lo nie.

Cienka wodna linia
daleko i blisko

Robert Cetler (DYN) National Record fot. Rafał Meszka
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wstrzy mu jąc od dech na 5 mi nut i 26 se kund. Za sko cze -
niem, pew nie i dla niej sa mej, by ło prze kro cze nie ma gicz -
nej cy fry 5 mi nut przez Olę Sul kie wicz. Prze pięk ny wy -
stęp za fun do wa ła też Ka sia Ta la ga, osią ga jąc czas 4:51,
jed nak pró ba nie zo sta ła za li czo na ze wzglę du na nie wiel -
ki błąd w cza sie wy ko ny wa nia pro ce du ry. Wiel ka szko -
da, bo z ta kim wy ni kiem Ka sia upla so wa ła by się na szczy-
cie kla sy fi ka cji.

Re pre zen tant Lu belsz czy zny, Piotr An drzej czyk,
przy je chał bez co ach’a, co zmu si ło go do wy ko na nia pró -
by z chwi lę wcze śniej zna le zio nym ase ku ran tem. Piotr
po ra dził so bie świet nie i za li czył bia łą kart kę po 5 mi nu -
tach i 26 se kun dach.

By li też ta cy za wod ni cy, któ rzy mo gli wy cią gnąć lek -
cję z tej krót kiej pró by wstrzy ma nia od de chu. Mó wi się
bo wiem, że STA to naj trud niej sza z dys cy plin, bo wy ma -
ga wiel kie go sku pie nia i umie jęt no ści za pa no wa nia nad
wła sny mi my śla mi, ale też nad cia łem, któ re wy sy ła sy -
gna ły „nie za do wo le nia” z bra ku re gu lar ne go do star cza nia
tle nu i usu wa nia zeń dwu tlen ku wę gla. Krót ka lek cja,
trwa ją ca kil ka mi nut al bo kró cej na wet niż 3 mi nu ty, po -
tra fi na uczyć po ko ry wo bec wła snych ocze ki wań, ale też
ak cep ta cji te go, że nie za wsze jest do bry dzień na osią ga -
nie wy ni ków, że trze ba umieć przy znać się przed so bą sa -
mym, że to mo ment, że by się wy nu rzyć, bo li nia przej ścia
na tę nie bez piecz ną stro nę jest bar dzo cien ka. Naj waż niej -
sze jed nak jest to, aby iść, a w tym wy pad ku pły nąć da lej.

Matt Malina                                                                    fot. Rafał Meszka

Matt Malina                    fot. Rafał Meszka
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DY Na mi ka - czy li za po mnij o tym co by ło i bądź
„tu i te raz”

Po sta ty ce, po od po wied nio dłu giej prze rwie na „zła -
pa nie od de chu”, przy szedł czas na pły nię cie w płe twach.
Tu star ty od by wa ły się co 6 mi nut, wg za de kla ro wa nych
wcze śniej od le gło ści. Nie wta jem ni czo nym moż na wy ja -
śnić, że de kla ra cja za ło żo nych wy ni ków zwy kle nie jest
od zwier cie dle niem naj lep sze go osią gnię te go przez da ne -
go za wod ni ka wy ni ku, a czę sto da je szan sę na wcze śniej -
szy lub póź niej szy czas star tu.

To jed na z bar dziej wi do wi sko wych dys cy plin, któ ra
przy cią gnę ła wi dzów na try bu ny wro cław skie go aqu apar -
ku. Nie tyl ko w ro li sę dzie go, ale rów nież kon fe ran sje ra -
-ko men ta to ra, spraw dził się Ra dek Ga ca, któ ry na ży wo
re la cjo no wał star ty po szcze gól nych za wod ni ków. Nie -
kwe stio no wa nych wy gra nych DYN by ła dwój ka – w
kon ku ren cji ko biet i męż czyzn: Alek san dra Sul kie wicz,
osią ga jąc wy nik 154 m, oraz Ro bert Ce tler, któ ry po bił
swój ostat ni re kord 212 m usta no wio ny w lu tym na za wo -
dach w Ber li nie, tym ra zem prze pły wa jąc dy stans 224 m!
To dwa no we re kor dy Pol ski, ale mo że my mieć pew ność,
że to nie jest ostat nie sło wo, a ra czej metr tych za wod ni -
ków. Mo gło by się wy da wać, że w oby dwu przy pad kach
są to od le gło ści wręcz ko smicz ne i nie moż li we do osią -
gnię cia. Obo je po twier dzi li swo ją wy so ką for mę i to na

Ola Sulkiewicz (DYN) National Record   
fot. Rafał Meszka

Ola Sulkiewicz i Matt Malina                                                      fot. Rafał Meszka
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świa to wym po zio mie. Re we la cyj na tech ni ka, czy sta pro -
ce du ra po wierzch nio wa. Per fek cjo ni ści!

Ola i Ro bert by li nie kwe stio no wa ny mi gwiaz da mi
tych za wo dów, ale oglą da jąc wy stęp Ad ria na Kwiat kow -
skie go, tre nu ją ce go od dwóch lat, mo że my mieć pew -
ność, że nie po wie dział jesz cze swo je go ostat nie go sło wa.
Wy nik 191 me trów Ma te usza Ma li ny, rów nież nie był
szczy tem je go moż li wo ści. Li czy my na to, że wy nik Ro -
ber ta zmo bi li zu je in nych do cięż kich tre nin gów.

Fre edi ving w Pol sce nie jest jesz cze dys cy pli ną bar dzo
po pu lar ną, ale z każ dy mi za wo da mi do na sze go gro na do -
łą cza ją co raz to no we oso by. Naj bar dziej cie szy fakt, że
po ka zu ją świet ną tech ni kę i osią ga ją do sko na łe re zul ta ty.
Ta ką oso bą jest Ka ta rzy na Ta la ga, jed na z za le d wie czte -
rech Po lek, któ re wzię ły udział w tych mi strzo stwach.
Ka sia, mi mo spad nię cia no se -cli pa już przy pierw szym
od bi ciu od ścia ny, za cho wa ła zim ną krew i prze pły nę ła
da lej w mo no płe twie rów nym, spo koj nym sty lem aż 130
m. Hart du cha po zwo lił zi gno ro wać nie daw ne kon tu zje
Pio tro wi Ba la so wi i Pio tro wi Pa la czo wi, któ rzy osią gnę -
li ko lej no wy ni ki 108 i 113 me trów.

Są za wod ni cy, któ rzy twier dzą, że naj czyst szą for mą
fre edi vin gu jest pły wa nie bez płetw. Naj wy raź niej Piotr
Gren da za li cza się do tej gru py, bo po rzu cił płe twy i do -
pły nął do 113 me tra. Go spo da rze rów nież po ka za li kla sę:
Bar tosz Mo ra wiec do pły nął do 125 me tra, Krzysz tof
Macz ko wiak uzy skał wy nik 104 me trów. Wy cho wan ko -
wie Bar to sza – To masz Ko tar ski i Ma rek Je zier ski – zro -
bi li mu świet ną re kla mę uzy sku jąc wy ni ki 100 i 84 me try.

Za gra nicz ni go ście za pre zen to wa li wy so ki po ziom.
Bar bo ra Ivan ska z Czech po pły nę ła 136 me trów, co za -
pew ni ło jej wy so ką lo ka tę. Nie miec cy fre edi ve rzy z za -
mi ło wa niem pły wa ją w po dwój nych płe twach, co z
pew no ścią jest bar dziej wy ma ga ją ce niż pły wa nie w mo -
no płe twie. Po mi mo te go Jo nas Krahn uzy skał czwar ty
wy nik w tej kon ku ren cji z wy ni kiem 174 me try!

A po za wo dą…
Po pierw szym dniu za wo dów, wie czo rem, mie li śmy

oka zję po łą czyć sto ły i spo tkać się w kli ma cie PRL w klu -
bie „Łu bu Du bu” na Sta rów ce. Ze staw był ta ki: tro chę
zmę cze nia nie któ rych po po dró ży do Wro cła wia, szczyp -
ta wy czer pa nia po dwóch kon ku ren cjach, odro bi na nie -
pew no ści co do DNF na stęp ne go dnia, a przede wszy-
st kim ma sa przy jem no ści z moż li wo ści wspól ne go spo -
tka nia się i po roz ma wia nia na róż ne te ma ty. To wszyst -
ko okra szo ne mu zy ką ser wo wa ną przez Wo lu men FX
crew w skła dzie De’qu ick&Cru zoe, któ rzy mik so wa li
spe cjal nie dla nas! Fre edi ving łą czy, bo prze cież za wo dy
są też oka zją do te go, by w jed nym miej scu zgro ma dzić
lu dzi z róż nych stron kra ju, ale też i za gra ni cy. Nie ste ty
nie wszy scy, któ rzy chcie li, mo gli przy je chać. Aga ta Bo -
gusz i To mek Nit ka wspie ra li nas du chem, dzwo ni li z ży -
cze nia mi po wo dze nia i trzy ma li moc no kciu ki za wszy-
st kich. Dzię ki ope ra to rom te le fo nii ko mór ko wej by li na
bie żą co, a my mo gli śmy sko rzy stać z ich do brych rad.
Gdy by nie eki pa wro cław skich go spo da rzy z Bart kiem
„Mru wą” Mo raw cem na cze le ta ki „pysz ny” ze staw nie
miał by miej sca. So bot ni wie czór dla więk szo ści nie był

Robert Cetler i Tomasz Bryl, po zwycięskiej statyce                                  fot. Rafał Meszka
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jed nak dłu gi, bo każ dy miał na uwa dze nie dziel ny start i
ko niecz ność zre ge ne ro wa nia sił na na stęp ny dzień.

Dzień Nie dziel ny Free
Jak da le ko moż na pły nąć bez płetw tyl ko na jed nym

od de chu i ja kie są fi zycz ne i psy chicz ne moż li wo ści każ -
dej oso by te go do koń ca nie wie nikt. Pew nie sa mi upra -

wia ją cy fre edi ving też o tym nie wie dzą, bo wie lu z nich
prze ko na ło się, że po tra fią prze pły nąć da lej niż do tych -
czas al bo też po wtó rzyć osią ga ne na tre nin gach re zul ta ty,
utwier dza jąc ich w po czu ciu sta bil nej for my. Za wo dy
ma ją jed nak to do sie bie, że po tra fią w dwo ja ki spo sób
wpły nąć na za cho wa nie i wy ni ki star tu ją cych. Jed nych

Ola Sulkiewicz (DNF) National Record                                              fot. Rafał Meszka

Jonas Krahn (DYN)                                                              fot. Rafał Meszka
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mo ty wu ją i po zwa la ją się skon cen tro wać, in nych wręcz
prze ciw nie – de kon cen tru ją i blo ku ją. Mi mo wszyst ko są
sy tu acją stre su ją cą i nie za wsze są obiek tyw nym wy -
znacz ni kiem moż li wo ści. Czę sto to cze go uda ło się do ko -
nać bez więk szej trud no ści na tre nin gach nie jest moż li we
do po wtó rze nia na za wo dach i od wrot nie.

W DNF znów by ło co oglą dać – po ja wi ły się dwa no -
we NR – pierw szy usta no wił Mi chał Ma li na: 165 m de -
tro ni zu jąc do tych cza so we go re kor dzi stę Ro ber ta Ce tle ra.
Jak star to wać, to w do bo ro wym to wa rzy stwie! Ma gicz na
ba rie ra 150 me trów zo sta ła osią gnię ta przez Ad ria na
Kwiat kow skie go oraz Jo na sa Krahn’a. In na ma gicz na od -
le głość to 125 me trów, do któ rej do pły nął To masz Skwa -
rek, jed nak drob ny błąd w pro ce du rze nie dał wy bo ru
sę dzie mu i pró ba za koń czy ła się czer wo ną kart ką. W ka -
te go rii męż czyzn bra ko wa ło nie kwe stio no wa ne go „skrze -
lo płuc ne go” Mi cha ła Mro zow skie go. Mi chał przy je chał
na za wo dy, sku tecz nie za grze wał do wal ki in nych za wod -
ni ków, ale z po wo du cho ro by sam po sta no wił nie brać
udzia łu. Na to miast Bar tek „de ep” Ja ni szew ski po wró cił
do gry prze pły wa jąc 106 me trów.

Da riusz Pa ryż, wiel ki mi ło śnik pły wa nia bez płetw, po -
pra wił swój re kord ży cio wy, koń cząc pró bę na 113 me trze.

Jesz cze do nie daw na, nie któ rym wy da wa ło się, że
osią gnię cie 100 me trów jest nie moż li we. Jed nak wy ni ki
mó wią sa me za sie bie: re pre zen tant ka Czech Zden ka
Dem lo va uzy ska ła wy nik 104 me trów, a jej ro dacz ka Bar -
bo ra Ivan ska za koń czy ła start z wy ni kiem 100 me trów.
Dru gi re kord Pol ski znów na le żał do Oli Sul kie wicz. Nie
py taj cie, jak ona to ro bi! 118 m and „I’m OK”. Tak po
pro stu.

Wśród ko biet kla sę po ka za ła też Aga Sa wicz -Or ska,
uty tu ło wa ny ma ra toń czyk, co sta no wi po twier dze nie, że
fre edi vng z po wo dze niem mo że być upra wia ny przez spor -
tow ców na co dzień tre nu ją cych dys cy pli ny spor tu, któ re
wy ma ga ją róż ne go ro dza ju wy sił ku. Wy da wać by się mo -
gło, że prze pły nię te przez Agę 83 m nie sta no wi ły dla niej
więk sze go pro ble mu. Jak po twier dzi ła sa ma, jest to wy nik,
któ ry osią ga ła na tre nin gach. 2 me try bli żej, czy li na 81 m,
wy nu rzy ła się Emi lia Bia ła, uzy sku jąc swój PB.

Bar dzo nas cie szy po wrót w wiel kim sty lu. To masz
Bryl po dłu giej prze rwie od ba se no wych zma gań po sta -
no wił wziąć udział w II Mi strzo stwach Pol ski. Świet nie
za pre zen to wał się w sta ty ce oraz dy na mi ce i gdy by nie
dys kwa li fi ka cja w dy na mi ce bez płetw zna la zł by się w
czo łów ce. Po jesz cze dłuż szej prze rwie po ja wił się Ro -
bert Ku rzak i ma my na dzie ję, że na ko lej nych za wo dach
za szczy ci nas swo ją obec no ścią.

Spe ar fi shing - czy li „Fre edi ve rzy z wo dy!”
Wro cław ski aqu apark miał oka zję być miej scem hi -

sto rycz nych „Otwar tych Za wo dów w Strze lec twie Ba se -
no wym” do któ rych przy stą pi ło sied miu za wod ni ków
zwią za nych już z klu ba mi: Łu kasz Adam ski, Pa weł Brzo -
za oraz Ja cek Gar bacz – wszy scy trzej tre nu ją cy ze Spe -
ar fi shing Te am Wro cław, ale też i „wol nych strzel ców”:
Piotr Ba las, Krzysz tof Cy bul ski, Piotr Gru szacz ka oraz
Ma rek Zio mek.

Ja cek Gar bacz na czy sto za li czył 10 prób strze lec kich
w kon ku ren cji in dy wi du al ne go strze lec twa do ce lu. Piotr
Ba las był je dy nym z fre edi ve rów, któ ry rów nież wziął
udział w za wo dach strze lec twa.

Co do sprzę tu, to więk szość za wod ni ków po słu gi wa -
ła się tzw. „gu mów ka mi”, a tyl ko Krzysz tof Cy bul ski
zde cy do wał się na ku szę pneu ma tycz ną. Oko pod wod nej
ka me ry, któ rą za pew ni ła fir ma GRAL ma ri ne, po dob nie
jak w cza sie za wo dów we fre edi vin gu, na bie żą co pod glą -
da ło pod wod ną ry wa li za cję i po zwa la ło śle dzić na du żym

Ola Sulkiewicz (DNF) National Record   
fot. Rafał Meszka

fot. Krzysztof Maczkowiak
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te le bi mie bieg wy da rzeń. Nad bez pie czeń stwem za wod ni -
ków oraz prze strze ga niem za sad czu wa li płe two nur ko wie
ze szko ły nur ko wej Di ving cat. In ny mi sę dzia mi li nio wy mi
był Bar tosz Mo ra wiec i pre zes Da niel Sie low ski. W zro zu -
mie niu za wi łych za sad po ma gał pre zes Sto wa rzy sze nia
Spe ar fi shing Po land, któ ry ko men to wał każ dy strzał i
wpro wa dzał nas w taj ni ki te go spor tu. Wiel ka wpra wa,

oby cie ze sprzę tem, ale też pew na rę ka i pre cy zyj ne oko
po zwo li ło bez a pe la cyj nie zwy cię żyć Mar ko wi.

Spe ar fi shing jest w Pol sce dys cy pli ną upra wia ną od
nie daw na i przez nie wie lu, róż ne są też opi nie na te mat
pod wod nych łow ców. Jed no jest jed nak pew ne: są pa sjo -
na ta mi wo dy i ko ne se ra mi wod nej fau ny i flo ry. W od róż -
nie niu od fre edi ve rów, ze wzglę du na po słu gi wa nie się

fot. Krzysztof Maczkowiak

fot. Krzysztof Maczkowiak
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„ostrym sprzę tem”, spe ar fi she rzy nur ku ją sa mot nie, co
czy ni tę dys cy pli nę jesz cze bar dziej trud ną i wy ma ga ją cą.

Już po wszyst kim... czas na re laks.
Wro cław ski park wod ny to wy ma rzo ne miej sce nie

tyl ko na za wo dy fre edi vin go we. Ta ki obiekt to ma rze nie
każ de go, kto lu bi spę dzać czas w wo dzie. Przy je cha li śmy
na za wo dy, jed nak kil ku za wod ni ków nie od mó wi ło so -
bie przy jem no ści i sko rzy sta li z atrak cji ja kie ofe ru je
Aqu apark. In ni, zmę cze ni oraz głod ni, po zwo li li so bie na
chwi lę re lak su w ka wiar ni i tu ko lej ne mi łe za sko cze nie.
Wy so ki stan dard ob słu gi oraz ja kość ser wo wa nych po -
traw, co dla wy gło dzo nych po za wo dach bez de chow ców
by ło ist nym ra jem.

W ho lu głów nym wro cław skie go par ku wod ne go zro -
bi ło się tłocz no. Nad szedł czas na roz da nie dy plo mów,
na gród, gra tu la cje i po dzię ko wa nia. Chwi la dla fo to re -
por te rów, zdję cia na po dium i nie tyl ko. Szko da, że to już
ko niec.

Po pod li cze niu punk tów w kla sy fi ka cji męż czyzn na
po dium sta nę li:

Ro bert Ce tler
Ad rian Kwiat kow ski
Jo nas Krahn 
Kla sy fi ka cja ko biet:
Alek san dra Sul kie wicz
Bar bo ra Ivan ska
Ve ro ni ka Sza lon tay owa

Po raz pierw szy na pol skich za wo dach or ga ni za to rzy
po sta no wi li na gro dzić naj lep szych pol skich fre edi ve rów,
two rząc od ręb ną kla sy fi ka cję tyl ko dla za wod ni ków z
kra ju. I w tej kla sy fi ka cji zo sta ły przy zna ne ty tu ły mi strza
i mi strzy ni Pol ski.

Wśród męż czyzn:
Ro bert Ce tler
Ad rian Kwiat kow ski
Bar tek Ja ni szew ski
Wśród ko biet:
Alek san dra Sul kie wicz
Emi lia Bia ła
Aga Sa wicz -Or ska
Po dium spe ar fi she rów:
Osta tecz na kwa li fi ka cja za wod ni ków w Pierw szych

Ogól no pol skich Za wo dach w Strze lec twie Ba se no wym:
Ma rek Zio mek – 5302 pkt;
Ja cek Gar bacz – 4080 pkt;
Pa weł Brzo za – 2800 pkt.

List po chwal ny i po dzię ko wa nia...

Wszyst ko co do bre szyb ko się koń czy, ale cie szy my
się, że w ogó le się zda rzy ło. A zda rzy ło się dzię ki współ -
pra cy Sto wa rzy sze nia Fre edi ving Po land, Sto wa rzy sze -
nia Spe ar fi shing Po land oraz Wro cław skie go Par ku
Wod ne go.

"Najlepsi męscy oddechowstrzymywacze" od lewej: Adrian Kwiatkowski, Robert Cetler, Jonas Krahn
fot. Krzysztof Maczkowiak
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"Polscy wielcy i wielka tych zawodów" od lewej: Adrian Kwiatkowski, Robert Cetler, Aleksandra Sulkiewicz
fot. Krzysztof Maczkowiak

"Najcelniejsze strzały prowadzą spearfisherów na podium" od lewej: Jacek Garbacz, Marek Ziomek,
Paweł Brzoza                                                             fot. Krzysztof Maczkowiak

W tym miej scu za wspar cie chcę po dzię ko wać spon -
so rom, któ rzy za pew ni li na gro dy rze czo we dla zwy cięz -
ców. Fir ma Ni tec ki Acqu isi tion ufun do wa ła pian kę, któ ra

miej my na dzie ję przy czy ni się do ko lej nych re kor dów.
Fir ma Tap kar prze ka za ła sprzęt w po sta ci smy czy, dzię -
ki któ rej fre edi ve rzy bę dą mo gli bez piecz nie nur ko wać
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w głę bi nach. Tor by nur ko we od Elio sa przy da dzą się w
nad cho dzą cym se zo nie. 

Dzię ki fir mie Sa ma li i ich od twa rza czo wi wo do od por -
ne mu MP3 sta ty ka bę dzie przy jem niej sza. Su un to do bie -
ga nia, że by nie wyjść z for my, ufun do wa ła fir ma
For tu nal. Dla spe ar fi she ra też coś się zna la zło – ku sza od
fir my ECN. A za ma ski, faj ki i płe twy dzię ku je my fir -
mom Sub ma ri ner i Oce an Pro. Że by spe ar fi she rzy mie li
do cze go strze lać za dba ła fir ma Fab, któ ra wy ko na ła tar -
cze i sta no wi ska strze lec kie.

Wspól ne dzia ła nia Pre ze sów z po mo cą Bar to sza Mo -
raw ca i je go szko ły Fre edi ve.pl oraz part ne rów nur ko -
wych Di ving Cat i Pi ra nia za owo co wa ły po zy ska niem
du żej ilo ści spon so rów oraz pa tro nów. Du ża ilość oraz
ja kość na gród, świet na or ga ni za cja za słu gu ją na uzna nie.
Ca ły event był na świa to wym po zio mie. Or ga ni za cja biu -
ra za wo dów, świet ne prze szko lo na ase ku ra cja, pro fe sjo -
nal na ob słu ga me dycz na, wszyst ko co być po win no,
zo sta ło za pew nio ne.

Li czy my na to, że pierw sza im pre za fre edi ve rów i spe -
ar fi she rów to do pie ro po czą tek. Już cho dzą słu chy o ko -
lej nych, wspól nych przed się wzię ciach.

Emi lia Bia ła i Alek san dra Sul kie wicz

Tu są ob ja śnie nia i pod sta wo we in for ma cje (je śli jest

ta ka moż li wość to z bo ku moż na do dać ram kę z ty mi wy -
ja śnie nia mi) 

Kon ku ren cje ba se no we
Sta tycz ne wstrzy my wa nie od de chu (STA). W tej kon -

ku ren cji li czy się czas w ja kim za wod nik wstrzy mał od -
dech z twa rzą za nu rzo ną w wo dzie. 1 se kun da = 0, 2 pkt.

Pły wa nie dy na micz ne w płe twach pod wo dą (DYN).
Li czo na jest od le głość, któ rą prze pły nął za wod nik tuż
pod po wierzch nią wzdłuż li ny lub na ba se nie nie wy nu -
rza jąc gło wy na po wierzch nię. 1 metr = 0, 5 pkt.

Pły wa nie dy na micz ne bez płetw pod wo dą (DNF). Jak
wy żej, ty le że bez płetw. 1metr = 0, 5 pkt.

Pro ce du ra Po wierzch nio wa (SP). Wy ko na nie pro ce -
du ry po wy nu rze niu jest ko niecz ne do uzy ska nia bia łej
kart ki za li cza ją cej pró bę. Skła da się ona z kil ku czyn no -
ści, któ re mu szą na stą pić w kon kret nej ko lej no ści w cza -
sie nie prze kra cza ją cym 15 se kund. Do SP za li cza się:
zdję cie ma ski, oku lar ków, no ska itp., po ka za nie zna ku
„OK” oraz wy po wie dze nie słów „I am OK”.

Wszyst kie ka te go rie od no szą się do dwóch pod sta wo -
wych za sad, któ re ma ją wpływ na za li cze nie da nej kon -
ku ren cji:

1. Wszyst ko ro bio ne jest przez za wod ni ka na jed nym
od de chu.

2. Za wod nik po wy ko na niu za da nia jest w peł ni przy -
tom ny.

All together: breathtaking view                                              fot. Krzysztof Maczkowiak
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25 lu te go, w sali klu bo wej Klu bu Nur ko we -
go Na uti ca Po znań, To mek „Ni tas” Nit ka za -
brał nas w świat fre edi vin gu. 

To mek roz po czął od zmian fi zjo lo gicz nych za cho dzą -
cych w or ga ni zmie czło wie ka nur ku ją ce go na bez de chu,
szcze gó ło wo omó wił od ruch nur ko wy i wszyst kie me -
cha ni zmy, któ re wy dłu ża ją nur ko wa nie fre edi ve ra. Na -
stęp nym punk tem wy kła du by ła sa tu ra cja krwi oraz
za leż ność po mię dzy po zio mem dwu tlen ku wę gla we krwi
a chę cią wzię cia od de chu. Po teo rii od by ły się za wo dy w

Wykład Tomka „Nitasa”
Nitki w poznańskiej Nautice

„sta ty ce na krze śle” z od li cza niem wg stan dar dów
AIDA. Nie kwe stio no wa nym mi strzem, z cza sem
6 mi nut, oka zał się An drzej Sta chu ra. Na wet pro -
wa dzą cy wy kład Ni tas był pod wra że niem i go -
rą co na ma wiał na sze go ko le gę do przej ścia na
bez de cho wą stro nę mo cy. Ko lej nym te ma tem by -
ło omó wie nie tech nik bez piecz ne go nur ko wa nia
na bez de chu. Na ko niec dys ku sja po to czy ła się
dość luź no wo kół róż nych aspek tów nur ko wa nia,
mię dzy in ny mi wo kół ćwi czeń, któ re zwięk sza ją
na szą to le ran cję na ilość dwu tlen ku wę gla we
krwi.

Po czę ści ofi cjal nej by ła rów nież mniej ofi -
cjal na, któ ra za koń czy ła się nad ra nem. Dzię ku je my
wszyst kim przy by łym za ak tyw ny udział w spo tka niu.
Dzię ku je my Tom ko wi, któ ry po mi mo kon tu zji po pro wa -
dził nie zwy kle cie ka we spo tka nie. Ma my na dzie ję, że za -
go ści u nas jesz cze z no wym ma te ria łem.

Or ga ni za to rem spo tka nia i stro ną fi nan su ją cą był Klub
Nur ko wy Na uti ca Po znań. Kon takt: fo rum.na uti ca@gma -
il.com.

Ka mil (ka mil@re dli zard.eu)

Fo to Be ata (biu ro@na uti ca.po znan.pl)

mailto:forum.nautica@gmail.com
mailto:forum.nautica@gmail.com


http://aquadiver.pl
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Bo cia ło ludz kie jest naj do sko nal szą ma szy -
ną na świe cie, ale je go Stwór ca nie wy po sa -
żył użyt kow ni ków w in struk cję… 

Ta ką teo rię wy zna je Fe de ri co Ma na - ak tu al ny re kor -
dzi sta Włoch w kil ku dys cy pli nach nur ko wa nia na za trzy -
ma nym od de chu, in struk tor jo gi i fre edi vin gu. Od lat
pra cu je nad do sko na le niem swo je go cia ła po przez tre ning
fi zycz ny, nie za po mi na jąc rów no cze śnie o kształ to wa niu
umy słu, od któ re go za le ży po wo dze nie wszyst kie go, cze -
go się po dej mu je my. Ten mie rzą cy pra wie 2 me try „In -
dia nin” o sze ro kim uśmie chu i uwo dzi ciel skim
spoj rze niu, po słu gu ją cy się an gielsz czy zną z prze za baw -
nym wło skim ak cen tem, pod jął się na ucze nia 40 śmiał -
ków sztu ki od dy cha nia, któ ra po win na po zwo lić im
prze dłu żyć czas po zo sta wa nia na bez de chu!

Warsztaty oddechowe
i relaksacyjne 
z Federico Mana

Pią tek
Wy je cha li śmy spóź nie ni przez mo je grze bal stwo…

Po dro dze za ha czy li śmy o Je le nią Gó rę, a po tem śmi gnę -

li śmy da lej do Pra gi. Na miej sce do tar li śmy o pierw szej
w no cy, „szyb ka” re je stra cja w aka de mi ku (trwa ją ca pra -
wie go dzi nę!!!) i wresz cie mo gli śmy pójść spać…

So bo ta
Aaaaaaa!!! – do mo je go snu bru tal nie wgry zły się

dźwię ki bu dzi ka… Z tru dem zwlo kłam się z łóż ka, ale
cóż - w koń cu to mo ja ro la da wać przy kład resz cie gru -
py. Do brze że ho tel mie li śmy tuż obok ba se nu, więc na -
wet uda ło nam się nie spóź nić. Za raz przy wej ściu
wpa dłam na Mar ti na i Fe de ri co; uści ski i po wi ta nia zo sta -
wi li śmy jed nak na póź niej, bo trze ba by ło za czy nać.

po czą tek za jęć -  ta ka po zy cja prze wa ża ła przez ca ły week end, ale nie ozna cza to, że się le ni li śmy,
cho ciaż Fe de ri co przy ła pał kil ka osób na spa niu…;



45

nuras.info 4/2011

We szli śmy na sa lę do ćwi czeń i prze ży li śmy pierw -
szy szok - oko ło 40 osób, sie dząc na ma tach, spo koj nie
ga wo rzy ło w ocze ki wa niu na szko le nie. Ta ilość uczest -
ni ków utwier dzi ła mnie w prze ko na niu, że jest nad czym
pra co wać w Pol sce, by śmy i my mo gli ta kie szko le nia or -
ga ni zo wać, a nie jeź dzić gdzieś da le ko…

Roz po czę li śmy od re lak sa cji. „Każ dy z nas ma swo je
spo so by na uspo ko je nie - nie któ rzy pój dą po bie gać, a in -
ni po czy ta ją książ kę. Jesz cze in ni po słu cha ją mu zy ki lub
umó wią się z przy ja cie lem na pi wo. Są tak że spo so by
uni wer sal ne, a jed nym z nich jest od dy cha nie. Kon tro la
od de chu po wo du je sku pie nie uwa gi na tym pro ce sie (i
tym sa mym od wró ce nie uwa gi od stre su ją cych my śli),
zaś od po wied nia tech ni ka przy czy nia się do spad ku tęt na
i uspo ko je nia or ga ni zmu.”

Swój wy kład Fe de ri co prze pla tał ćwi cze nia mi. Na po -
cząt ku uczy li śmy się pra wi dło we go od dy cha nia no sem.

Czy wie cie, że moż na to ro bić na róż ne spo so by? Ten,
któ ry nas in te re so wał, przy po mi nał wą cha nie kwiat ków.
Cho dzi ło o to, aby stru mień po wie trza do ty kał naj wyż -
szej i tyl nej czę ści ja my no so wej, co po wo do wa ło po bu -
dza nie od po wied nich re cep to rów. Na stęp nie prze szli śmy
do ćwi czeń zwięk sza ją cych świa do mość od de chu i po -
pra wia ją cych kon tro lę nad prze po ną pod czas od dy cha nia
przez nos. O ile ta kie od dy cha nie usta mi nie spra wia trud -
no ści, o ty le kon tro la pręd ko ści po wie trza wy pusz cza ne -
go no sem nie jest już ta ka pro sta. Ko lej ne ćwi cze nie
strasz nie mi się spodo ba ło, trze ba by ło po śli nić pa lec i
zro bić mo krą krop kę na środ ku czo ła. Na stęp nie Fe de ri -
co ka zał nam za mknąć oczy i po wo li od dy chać przez nos,
wy obra ża jąc so bie, że stru mień po wie trza wcho dzi i wy -
cho dzi z na sze go cia ła wła śnie przez „otwór” w czo le.
Nie sa mo wi te wra że nie! Sil ne uczu cie świe żo ści ogar nę -
ło mo je cia ło, a umysł uspo ko ił się. Na ko niec tej se sji
teo re tycz no -prak tycz nej po zna li śmy pod sta wo wą tech ni -
kę od dy cha nia zwa ną trian gu lar bre athing, skut ku ją cą
zna czą cym spad kiem tęt na, czy li ide al ną pod czas przy -
go to wań do bez de chu. Po le ga ła ona na tym, że wpa da li -
śmy w rytm od de cho wy, w któ rym wy dech miał być
dwu krot nie dłuż szy od wde chu. Za czy na li śmy od ryt mu
3 do 6, po wo li wy dłu ża jąc obie fa zy. Ce lem ćwi cze nia
by ło mak sy mal ne wy dłu że nie cy klu, ale wy łącz nie do
mo men tu, w któ rym od dy cha nie nie spra wia żad ne go wy -
sił ku. Po zor nie ła twe ćwi cze nie wy ma ga ło ol brzy mie go
sku pie nia i wsłu cha nia się w swo je cia ło. Chwi lę póź niej
uda li śmy się na ba sen, aby tam pod czas se sji sta ty ki prze -
ćwi czyć po zna ną tech ni kę. 

Naj waż niej szym za ło że niem tre nin gu sta ty ki by ło od -
no to wa nie mo men tu po ja wie nia się pierw szych skur czów
prze po ny, a nie re je stra cja mak sy mal ne go cza su wstrzy -
ma nia od de chu. Ta ki punkt od nie sie nia cał ko wi cie zmie -
nia po dej ście do sta ty ki, zni ka na pię cie po wo do wa ne
chę cią osią gnię cia jak naj dłuż sze go cza su, w za mian za to
po ja wia się po szu ki wa nie przy jem no ści i od prę że nia…
Po dwóch go dzi nach wy szli śmy z wo dy cał kiem nie źle
zre lak so wa ni, ale głod ni jak wil ki! 

od dy cha nie prze po no we -  przy wra ca kon tro lę
nad od dy cha niem

prze po na w do le -  wdech

prze po na w gó rze -  wy dech

Fe de ri co pre zen to wał wszyst kie ćwi cze nia, aby nikt
nie miał wąt pli wo ści jak je wy ko nać
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Le d wie zdą ży li śmy prze łknąć ba to ni ki z ba na na mi, a
tu znów wy kład i ćwi cze nia na su cho. Tym ra zem za ję li -
śmy się po zna wa niem spo so bu na tle nie nia na sze go cia ła
po przez efek tyw ne od dy cha nie. To był bar dzo istot ny
frag ment szko le nia, pod czas któ re go Fe de ri co uzmy sło -
wił kur san tom, że ilość po wie trza, ja ką je ste śmy w sta -
nie upchnąć w płu cach, to nie je dy na dro ga do suk ce su.
Ba, na wet czę sto zbyt du ża je go ilość mo że przy czy nić
się do po gor sze nia wy ni ku. Tech ni ką od de cho wą, któ ra
po zwa la na szym tkan kom zma ga zy no wać tlen, jest tzw.
squ are bre athing, czy li spo lsz cza jąc – „kwa dra to we od -
dy cha nie”. Cho dzi o to, aby do nor mal ne go cy klu wde chu
i wy de chu do dać fa zy bez de cho we. W ten spo sób uzy -
sku je my ta ki rytm: wdech, pau za, wy dech, pau za. Pod -
czas te go ćwi cze nia każ da z faz trwa ła po 5 se kund.

Na stęp nie prze szli śmy do bar dziej za awan so wa nych ćwi -
czeń, pod czas któ rych na stą pi ła kom bi na cja po zna ne go
ra no trian gu lar bre athing ze squ are bre athing. Ostat ni
cykl od de cho wy za koń czył się se kwen cją, pod czas któ rej
ko lej ne fa zy (wdech, pau za, wy dech, pau za) trwa ły od -
po wied nio 4, 8, 8 i 8 se kund. To zde cy do wa nie nie by ło
ła twe! Kro pel ki po tu po ja wi ły się na nie jed nym czo le. Po
co ta kie ćwi cze nie, sko ro – za miast re lak so wać – po wo -
du je zmę cze nie? Przede wszyst kim po ma ga do tle nić
tkan ki, zwięk sza świa do mość od de chu i w pod sta wo wym
stop niu uczy nas wstrzy my wa nia od de chu. Ko rzy ści pły -
ną ce z te go ćwi cze nia są tak że bar dziej wszech stron ne -
zwięk sza się spa la nie cu krów, pod no si tem pe ra tu ra cia ła,
a my za czy na my się po cić - pra wie jak tre ning! Pod ko -
niec Fe de ri co po świę cił kil ka chwil za gad nie niu, jak ob -
ję tość płuc wpły wa na moż li wo ści wstrzy my wa nia od de-
chu. Nie był by praw dzi wym mi strzem jo gi, gdy by nie po -
ka zał nam kil ku ćwi czeń od de cho wych i roz cią ga ją cych,
dzię ki któ rym mo że my wpły nąć na płu ca w ta ki spo sób,
że z cza sem zma ga zy nu je my w nich wię cej po wie trza.
Pa no wie re gu lar nie tre nu ją cy na si łow ni - uprze dzam -
mo że być cięż ko! Ćwi cze nia za pre zen to wa ne przez Fe de -
ri co po pra wia ją ela stycz ność klat ki pier sio wej, ple ców,
mię śni mię dzy że bro wych, mię śni pier sio wych, prze po ny
i bio der, a tak że mo bil ność bar ków.

Se sję za koń czy ła na uka pra wi dło we go ostat nie go
wde chu. Fe de ri co ide al nie za pre zen to wał tech ni kę, któ rą

ob ra zo we ob ja śnia nie istot no ści stret chin gu -  u Mar ti na ca łe rę ce i ple cy przy le ga ją do pod ło gi, spójrz cie
na cia ło oso by znaj du ją cej się na pierw szym pla nie -  łok cie unie sio ne, ple cy zaś wy gię te w łuk -  ta ka
oso ba nie bę dzie w sta nie przy brać pra wi dło wej po zy cji pod czas pły wa nia z mo no płe twą

i znów ćwi cze nia od de cho we -  Ka pa la bha ti
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wi dzia łam w wy ko na niu Umber to Pe liz za rie go rok te mu
w Sharm, pod czas kur su in struk tor skie go. A więc, uwa -
ga: na po czą tek bez gło śnie wdy cha my po wie trze ukła da -
jąc usta w dzió bek, a ję zyk w rur kę, po tem roz dzia wia my
gę bę jak u den ty sty, bio rąc ol brzy mi haust po wie trza i
wy da jąc z sie bie gło śne AAAAAAH, a na ko niec ro bi -
my tzw. jed no do pa ko wa nie z rów nie gło śnym OOOOH.
I pod wo dę… Tech ni ka mo że za baw na, ale dzię ki niej
Prze mek pod czas se sji sta ty ki w wo dzie zno wu prze su nął
swo je skur cze o ko lej ne 10 se kund. Ma ciek też po wo li
za czął opóź niać swo je kontr ak cje, mi mo iż na sku tek je -
go in ten syw nych przy go to wań do ma ra to nu za czy na ły się
nie zno śnie szyb ko. Wy bi ła go dzi na 20, więc – znów wy -
głod nia li po ca łym dniu wy tę żo nej pra cy – du żą gru pą
po gna li śmy do re gio nal nej knaj py na kne dlicz ki. Sta ra li -
śmy się nie my śleć o ju trzej szej po bud ce o 6 ra no, jed -
nak wy mę cze ni ca łym dniem ćwi czeń, o 23 wszy scy
po snę li śmy jak dzie ci.

Nie dzie la
Roz po czę li śmy o go dzi nie 7 se sją od dy cha nia. Ce lem

by ło na ucze nie się pra wi dło we go od dy cha nia prze po no -
we go. Fe de ri co ob ja śnił, że sa mo wy py cha nie brzu cha
pod czas wy de chu nie ozna cza, że prze po na zna czą co się
ob ni ży, a my zro bi my miej sce dla roz sze rza ją cych się
wraz z wde chem płuc. Pra wi dło we wy ko na nie za da nia
po le ga ło na tym, że by pod czas wde chu ob ni żać prze po -
nę uci ska jąc nią na rzą dy we wnętrz ne znaj du ją ce się w ja -
mie brzu cha (ma to bar dzo ko rzyst ny wpływ na te
na rzą dy). Aby to się sta ło, na le ża ło trzy mać lek ko na pię -
tą dol ną część brzu cha - w efek cie wy pchnię ta zo sta wa ła
tyl ko gór na je go część (mię dzy splo tem sło necz nym a
pęp kiem). Ćwi cze nie to wy ma ga ło du żej kon cen tra cji.
Aby się roz luź nić, po ćwi czy li śmy ak tyw ne i pa syw ne
wde chy oraz wy de chy, cią gle pra cu jąc nad wzro stem
świa do mo ści i kon tro li na sze go od de chu. Ko lej ną część
wy kła du Fe de ri co po świę cił hi per wen ty la cji. Bar dzo
mnie ucie szy ło, że zwró cił uwa gę na fakt, iż każ de od dy -
cha nie in ne niż nor mal ne (czy li pół li tro we, któ re sto su je -
my wte dy, kie dy o nim nie my śli my) jest hi per wen ty la cją.

zadowolone grono instruktorów Apnea Academy :)

najmłodszy freediver z ekipy Bluego -  Piotrek -
poprawił swój wynik w statyce, a potem
dotrzymywał kroku innym podczas sesji dynamiki

zbiorowe statykowanie -  wszyscy pilnie wdrażali
nowe techniki poznane podczas wykładów 
i poszukiwali przyjemności podczas wstrzymywania
oddechu
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Z te go fak tu na le ży so bie zda wać spra wę i bacz nie ob ser -
wo wać re ak cje na sze go cia ła pod czas przy go to wań do
bez de chu.  Opo wie dział za baw ną hi sto ryj kę o tym, jak
pierw szy raz po je chał na za wo dy fre edi vin go we, na któ -
rych za pla no wał pod pa trzeć przy go to wa nia „mi strzów”,
aby od kryć ta jem ni ce ich suk ce sów. Nie co wcze śniej
ukoń czył szko le nia w sys te mie Ap nea Aca de my, w któ -
rym bar dzo du ży na cisk kła dło się na za ko do wa nie stu -
den tom w gło wach, że hi per wen ty la cja jest tech ni ką złą i
pod żad nym po zo rem nie na le ży jej sto so wać. Prze peł -
nio ny ta ki mi my śla mi Fe de ri co prze żył szok, gdy pod -
czas przy go to wa nia do fi na ło wej sta ty ki dwóch
naj więk szych mi strzów tej dys cy pli ny z na masz cze niem
od da wa ło się hi per wen ty la cji… Fe de ri co po sta no wił za -
tem zgłę bić te mat i z uzy ska nej wie dzy wy snuł na stę pu -
ją ce wnio ski: 

- każ de od dy cha nie in ne niż nor mal ne jest hi per wen -
ty la cją;

- hi per wen ty la cja jest na rzę dziem, któ re umie jęt nie
wy ko rzy sta ne przy nie sie ko rzy ści, zaś źle uży te mo że
wy rzą dzić wiel kie szko dy.

Na stęp nie, te stu jąc na so bie róż ne spo so by od dy cha -
nia, opra co wał swój wła sny sys tem od dy cha nia przy go -

to wu ją ce go do bez de chu, do któ re go włą czył krót ką hi -
per wen ty la cję. Sys tem ten prze ćwi czył każ dy z nas pod -
czas ko lej nej se sji sta ty ki. Znów pa dły ma łe re kor dy,
więc po raz ko lej ny wszy scy wy szli śmy z ba se nu
uśmiech nię ci.

Bez chwi li prze rwy za bra li śmy się za ko lej ny wy kład
i ćwi cze nia. Te raz by ło bar dziej na uko wo - Fe de ri co
przed sta wił nam pro gram Fre eze Fra zer, któ ry na bie żą co
mo ni to ru je bi cie ser ca. Po zwa la ob ser wo wać, w ja ki spo -
sób od dy cha nie oraz po ja wia ją ce się w nas emo cje kształ -
tu ją rytm bi cia ser ca i uczy kon tro li nad nim. Oczy wi ście
nasz jo ga ma ster za pre zen to wał dzia ła nie pro gra mu na
so bie, po ka zu jąc zgro ma dzo nym, w jak du żym stop niu
jest w sta nie kon tro lo wać swo je ser ce. Kil ku śmiał ków
spraw dzi ło rów nież swo je moż li wo ści - uda ło im się osią -
gnąć więk szą lub mniej szą sta bil ność bi cia ser ca, jed nak
nie do koń ca uda ło im się prze jąć nad nim „wła dzę”.

Na stęp nie Fe de ri co opo wia dał o róż nych for mach tre -
nin gu i przy go to wań do za wo dów. Przy znał się nam do
te go, że je go głów nym tre nin giem jest upra wia nie spe ar -
fi shin gu, zaś kon kret ny tre ning prze pro wa dza w okre sie
ok. 6 tyg. tuż przed za wo da mi lub pró bą bi cia re kor du.
Tyl ko po zaz dro ścić – miesz kać tak we Wło szech, tuż nad
brze giem mo rza…

Ostat nie za ję cia ba se no we to był nie zły wy cisk. Przez
dwie go dzi ny Fe de ri co wał ko wał z uczest ni ka mi ta bel ki
kształ tu ją ce wy so ką od por ność na du żą za war tość dwu -
tlen ku wę gla. Wszy scy wy szli pad nię ci… i prze szczę śli -
wi! Że to już ko niec! Go dzi na prze rwy na je dze nie
(śnia da nie!) i ostat nia se sja ha tha jo gi. Pod czas 2 go dzin
ćwi czy li śmy roz cią ga nie mię śni istot nych z punk tu wi -
dze nia fre edi vin gu. Wie le osób o tym za po mi na, ale stret -
ching jest jed nym z pod sta wo wych ele men tów tre nin gu
nur ka bez de cho we go. Po mi ja jąc ko rzy ści, ta kie jak lep sze
do tle nie nie mię śni czy zmniej sze nie praw do po do bień -
stwa po ja wie nia się skur czy, roz cią ga nie klat ki pier sio -
wej wpły wa na na sze bez pie czeń stwo oraz po śred nio na
moż li wo ści bez de cho we. Fe de ri co sze ro ko ob ja śniał te
aspek ty, tłu ma cząc że więk sza ela stycz ność umoż li wia
przede wszyst kim zgro ma dze nie więk szej ilo ści po wie -
trza w płu cach oraz zmniej sza uczu cie dys kom for tu z tym
zwią za ne. A wia do mo, że im więk szy kom fort, tym więk -
sza re lak sa cja i mniej sze zu ży cie tle nu. Pro sta spra wa.
Dru gim uza sad nie niem by ły kwe stie zwią za ne z nur ko -
wa niem głę bo kim i bez pie czeń stwem. Je śli mię śnie prze -
po ny oraz te w ob rę bie klat ki pier sio wej bę dą usztyw nio-
ne, nie bę dą chcia ły pod dać się ci śnie niu pod czas dro gi na
dół. Bę dą sta wia ły opór, a ro sną cy ucisk i na pię cie mo gą
do pro wa dzić do ci śnie nio we go ura zu płuc. I wresz cie
wspo mniał o naj waż niej szej kwe stii - wy rów ny wa niu ci -
śnie nia. Po za tym, że na moż li wość wy rów na nia ci śnie nia

złota zasada freedivingu -  jeden na górze, drugi
na dole; po minie Mirki widać, że jest to
pasjonujące zajęcie…
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wpły wa po ziom roz luź nie nia mię śni (im więk szy, tym ła -
twiej wy ko nać ten ma newr kom pen sa cyj ny), to wła śnie
ela stycz ność prze po ny i klat ki de cy du je o tym, w ja kim
stop niu uda nam się wy ko rzy stać za awan so wa ną tech ni kę
wy rów ny wa nia ci śnie nia, zwa ną mo uth fil lem. Im bar dziej
je ste śmy roz cią gnię ci, tym głę biej weź mie my po wie trze w
usta i głę biej uda nam się do pły nąć.

Na za koń cze nie warsz ta tów Fe de ri co po ru szył nie sa -
mo wi cie istot ną kwe stię, na któ rą sa ma kil ka krot nie
zwró ci łam uwa gę, gdy ob ser wo wa łam fre edi ve rów. Pa -
ko wa nie. Ta za awan so wa na tech ni ka od de cho wa jest w
chwi li obec nej nie sa mo wi cie po pu lar na. Ko rzy sta ją z niej
fre edi ve rzy świa to wej kla sy, któ rym po ma ga zma ga zy -
no wać ta ką ilość po wie trza, któ ra jest im nie zbęd na do
wy ko na nia eks tre mal nych nur ko wań. Pa ku ją rów nież po -

grupa wzajemnej adoracji -  nowe „personal besty” i nowi fani statyki :)

Fe de ri co po ka zał nam za po mo cą pro gra mu Fre eze -
Fra zer w jak du żym stop niu po tra fi kon tro lo wać tem -
po bi cia swo je go ser ca -  zwróć cie uwa gę na re gu lar ny
rytm i si łę ude rzeń (wy kres gór ny);

potem kilku śmiałków również spróbowało
„wstrzymać serce”…

… jak się okazało wcale nie było to takie łatwe!

mój kur sant Ma ciek tak że pod jął wy zwa nie -  z po -
cząt ku wy kres wska zy wał na to, że za chwi lę na stą -
pi za wał, ale gdy po chwi li Ma ciek uspo ko ił się,
wy kres przy brał for mę ła god nej si nu so idy
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cząt ku ją cy za wod ni cy, któ rzy pod pa tru jąc mi strzów li czą
na to, że po mo że im ona po pra wić wy ni ki. Ale ja koś tak
się nie dzie je - mó wił Fe de ri co. Z pa ko wa niem jest po -
dob nie jak z hi per wen ty la cją. Jest to na rzę dzie, któ re na -
le ży umie jęt nie wy ko rzy stać. Przede wszyst kim - w
od po wied nim mo men cie. Naj pierw, po przez tre ning fi -
zycz ny i men tal ny, po win no do cho dzić się do jak naj lep -
szych wy ni ków, a do pie ro póź niej prze su wać da lej swo je
osią gi po przez zwięk sza nie ilo ści po wie trza bra ne go w
płu ca. Wia do mo, że każ dy or ga nizm jest in ny, ale je że li
czu je cie, że mu si cie pa ko wać przy ma łych dy stan sach lub
głę bo ko ściach, to zna czy, że coś ro bi cie nie tak. Sto su jąc
bądź da lej po więk sza jąc pa ko wa nie trud no bę dzie od kryć

i po pra wić to, co ro bi cie nie pra wi dło wo. Fe de ri co opo -
wie dział eks tre mal ną sy tu ację, kie dy to na za wo dach głę -
bo ko ścio wych ob ser wo wał pra cę nur ków za bez pie cza-
ją cych. Je den z sa fe ty di ve rów zo stał po pro szo ny o zer k -

nię cie pod wo dę i spraw dze nie, z któ rej stro ny li ny bę -
dzie wra cał za wod nik. Ten wziął głę bo ki wdech, po czym
za cząć pa ko wać… Pa ko wał tak przez chwi lę, a na stęp -
nie wsa dził gło wę pod wo dę i przez 20 se kund ob ser wo -
wał to, co się tam dzia ło. Po tem wy nu rzył się i zdał
re la cję sę dzie mu… Śmiesz ne, praw da?

Wszyst ko, co do bre szyb ko się koń czy. Spa ko wa li -
śmy kla mo ty i ru szy li śmy do Pol ski. Dłu ga wy pra wa, ale
war to by ło - ze wzglę du na sa mo szko le nie oraz utwier -
dze nie się w prze ko na niu, że te go ty pu warsz ta ty trze ba
za cząć or ga ni zo wać u nas!

Agata Bogusz

Fe de ri co cier pli wie od po wia dał na wszyst kie py ta nia
-  bar dzo pod tym wzglę dem przy po mi nał Umber to
Pe liz za rie go, któ ry pod czas kur su in struk tor skie go
rów nież dla każ de go z uczest ni ków za wsze zna lazł
czas i cie płe sło wo

Reklama

http://www.uwahu.pl


51

nuras.info 4/2011

II WOMEN’S FREE WEEKEND
CZYLI ZLOT POLSKICH SYRENEK

W związ ku z suk ce sem I Zlo tu Fre edi ve rek (któ ry nie zmier nie nas ucie szył!) oraz z za in te re so wa niem,
któ re nam oka zu je cie, po sta no wi li śmy zor ga ni zo wać to spo tka nie po raz ko lej ny.

Pla nu je my spo tkać się z Wa mi po now nie w Gie war to wie nad Je zio rem Po widz kim, któ re oka za ło
się ma gicz nym, peł nym ener gii i po zy tyw nych wi bra cji miej scem, wy ma rzo nym dla Sy re nek!
Zlot od bę dzie się w dniach 25-26 czerw ca 2011 ro ku, w ba zie nur ko wej NE MO. Tym ra zem ma my
moż li wość spo tka nia w więk szym gro nie, gdyż kil ka uczest ni czek Pierw sze go Zlo tu sta ło się do świad -
czo ny mi fre edi ver ka mi, któ re bę dą mo gły opie ko wać się po cząt ku ją cy mi Sy ren ka mi.

Na tym eta pie przy go to wań po szu ku je my chęt nych do współ pra cy - spon so rów, któ rych wspar -
cie po zwo li ob ni żyć kosz ty udzia łu w Zlo cie oraz pa tro nów me dial nych, któ rzy po mo gą wy pro mo -
wać im pre zę na jak naj więk szą ska lę, tak aby gro no nur ku ją cych Pań wzro sło o co naj mniej 50
no wych Sy re nek!

Na chwi lę obec ną za an ga żo wa nie w im pre zę za po wie dzie li: Cen trum Nur ko we NE MO, Kas sa Gro up,
zaś pa tro nat me dial ny ob ję ły ma ga zy ny: Nu ras.in fo, Pod wod ny Świat i Wiel ki Błę kit.

Czerw co we za pro sze nie jest ad re so wa ne wy łącz nie do Pań, ale to nie je dy na im pre za fre edi ving’owa
za pla no wa na przez nas w wa ka cje. W ostat ni week end sierp nia (27-28 sierp nia) za pra sza my wszyst -
kich fre edi ve rów i fre edi ver ki, łow ców i łow czy nie, a tak że każ de go, kto przez week end bę dzie chciał
wziąć udział we wspól nej „bez de cho wej” im pre zie, na któ rej bę dzie oka zja do tre nin gów, za ba wy, wy -
mia ny do świad czeń, po ka za nia zdjęć i fil mów oraz po dzie le nia się swo imi nur ko wy mi prze ży cia mi i
wspo mnie nia mi.

Szczegóły i zapisy już wkrótce! 
Bluego Polska Akademia Freedivingu
Stowarzyszenie Freediving Poland
Stowarzyszenie Spearfishing Poland
Zapraszamy
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1 mar ca 2011 r. wy star to wał Pro jekt 335.
Jesz cze nie zdą ży li śmy ochło nąć po re kor do wym
nur ko wa niu na 264 me try, a Da rek Wi la mow ski
po now nie wy ru sza w głę bi ny... Tym ra zem na -
praw dę bar dzo głę bo ko. Re kord Pol ski to zbyt
ma ło, po ra za nu rzyć się po ni żej 300 me trów i
zmie rzyć się z Re kor dem Świa ta!

De cy zja o tak głę bo kim nur ko wa niu za pa dła już po
nur ko wa niu na 264 me try w Gar dzie. Tam na do le zro zu -
mia łem, że mo gę zejść głę biej – wy ja śnia Da rek. - Już
wte dy mia łem za miar osią gnąć 300 me trów, ale nie ste ty
scho dząc po sto ku brze gu je zio ra Gar dy, nie da ło się
osią gnąć ta kich głę bo ko ści. W tym ro ku za sto su je my in -
ną tech ni kę. My ślę, że głę bo ko ści po ni żej 300 me trów są
w mo im za się gu. A sko ro moż na po ko nać 300 m, mo że
war to po ku sić się by Re kord Świa ta na le żał do Po la ka?
Mó wiąc to, Da rek uśmie cha się ta jem ni czo...

Tyl ko czte ry oso by na świe cie po ko na ły głę bo kość
300 me trów, dla te go Pro jekt 335 jest na praw dę po waż -
nym wy zwa niem. Głę bo kość ta ką do dziś osią gnę li: 

Pas cal Ber na be 330 m - Mo rze Śród ziem ne, 2005 r.; 
Nu no Go mes 318 m - Mo rze Czer wo ne, 2005 r.; 
Mark El ly att 313 m - Mo rze An da mań skie, 2003 r.; 
John Ben nett 310 m - Fi li pi ny, 2001 r.

Wi dać więc do sko na le, iż ce le po sta wio ne przez Dar -
ka nie są ła twe i ta kie przed się wzię cie za pi sze się w hi sto -
rii pol skie go nur ko wa nia na bar dzo dłu go. Dro ga do ce lu

Projekt 335 wystartował
jest jed nak bar dzo trud na, pod kre śla ją to współ pra cow -
ni cy Dar ka.

Pra co wa łem z Dar kiem przez ostat nie pięć lat i za -
wsze by ły to co raz głęb sze nur ko wa nia – opo wia da Ro -
bert Kal hert. – Po szcze gól ne Re kor dy Pol ski da wa ły
spo ro sa tys fak cji. Ten pro jekt jest jed nak zu peł nie in ny.
To nie tyl ko przy go to wa nie nur ko wa nia re kor do we go, ale
bar dzo du że lo gi stycz ne przed się wzię cie. Set ki te le fo nów,
ema ili i ne go cja cji. Na praw dę cięż ka pra ca. Do nur ko -
wa nia re kor do we go wszyst ko mu si być do pię te na ostat -
ni gu zik. Te go ty pu nur ko wa nie jest je dy ne w swo im
ro dza ju. Jest wy jąt ko we – pod kre śla Ro bert Kal hert, sta -
ły współ pra cow nik i ga zblen der Dar ka. 

Wy jąt ko wość te go pro jek tu po le ga też na for mie fi -
nan so wa nia tak du że go przed się wzię cia. Ca łość fi nan so -
wa na jest przez Spon so rów. To dość nie zwy kłe jak na
pol skie wa run ki.

Od po cząt ku mia łem za da nie po zy ska nia spon so rów
do Pro jek tu 335. W cią gu dwóch mie się cy prak tycz nie
każ dy dzień jest po świę co ny na ko lej ną roz mo wę z po ten -
cjal nym spon so rem. Do dziś uda ło się po zy skać wszyst kie
ga zy, ko niecz ne w okre sie tre nin go wym oraz re kor do wym
nur ko wa niu, kom plet bu tli, kom ple ty au to ma tów, ale ne -
go cja cje wciąż trwa ją. Po trze by pro jek tu są spo re i wiem,
że jesz cze spo ro pra cy przede mną – wy ja śnia Piotr Arch -
man, sta ły współ pra cow nik Dar ka.

Od 6 mar ca trwa okres tre nin gów, któ ry jest roz ło żo -
ny na 6 mie się cy aż do re kor do we go nur ko wa nia. Tre -
nin gi bę dą się od by wa ły w Egip cie, Au strii (w je zio rze
At ter see) oraz we Wło szech (w je zio rze Gar da). Pierw szy
okres tre nin go wy roz po czął się dzię ki Ba zie 2de ep w Da -
hab.

Je stem za do wo lo ny, że Da rek roz po czął tre nin gi w na -
szej ba zie 2de ep w Da hab. My ślę, że Da hab to jed no z
nie licz nych miejsc na świe cie, gdzie moż na przy go to wać
się do cie ka wych nur ko wań. By osią gnąć mak sy mal ne
efek ty, na le ży po dejść do każ de go nur ka od wie dza ją ce go
ba zę w spo sób in dy wi du al ny. Z ta ką my ślą ją bu do wa -
łem. Ja ko part ne rzy pro jek tu udo stęp ni li śmy peł ną in fra -
struk tu rę, z któ rej Da rek bę dzie ko rzy stał przez dwa
mie sią ce. Wiem, że bę dzie to dla nie go po ży tecz ny okres.
Od 6 kwiet nia Da rek za czy na co raz więk sze głę bo ko ści i
wró ci do Pol ski w peł ni przy go to wa ny. Tu gra jest o naj -
wyż szą staw kę - Re kord Świa ta dla Pol ski - na le ży wspie -
rać ta kie pro jek ty – opo wia da Piotr Ku dlak, wła ści ciel
Ba zy 2de ep.pl i part ner Pro jek tu 335.
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Pro jekt 335 wy ma ga za sto so wa nia nie stan dar do wych
roz wią zań sprzę to wych. Szcze gól nie czu łym ele men tem
jest oświe tle nie. Z Dar kiem współ pra co wa łem przy
dwóch pro jek tach głę bo kich. Każ dy za koń czył się Re kor -
dem Pol ski. W Pro jek cie 335 za sto so wa ne zo sta nie oświe -
tle nie HID 45 W ja ko głów ne świa tło we wzmoc nio nej
obu do wie, la tar ka LED z od dziel nym za sob ni kiem oraz
ze staw la ta rek bac kup do nur ko wań głę bo kich spe cjal nie
przy go to wa ny ce lem in sta la cji na uprzę ży Dar ka. Ca łość
te go oświe tle nia jest wy jąt ko wa i by ła te sto wa na do uży -
cia na głę bo ko ści do 400 me trów. Da rek ma w so bie ol -
brzy mi po ten cjał, mo że ta kie nur ko wa nie wy ko nać,
dla te go sprzęt mu si być nie za wod ny – wy ja śnia Bar tek
Gryn da „Gral ma ri ne”, sta ły współ pra cow nik Dar ka.

Te raz po ra uchy lić rąb ka ta jem ni cy do ty czą ce go tre -
nin gów do tak trud ne go nur ko wa nia.

Oto pierw szy etap.
Pierw szy okres tre nin go wy po dzie li łem na dwa cy kle

trzy ty go dnio we. W pierw szym mam za miar zro bić 4 nur -
ko wa nia w gra ni cach 110-130 m i jed no oko ło 150 m - re -
la cjo nu je Da rek z Da hab. - W pierw szym ty go dniu
skon cen tro wa łem się na akli ma ty za cji i do pra co wa niu te -
ma tu sprzę tu. W nur ko wa niach do 130 m mam za miar
uży wać twi na 2x15 l, 4 ste age 100cf, bu tli in fla cyj nej S6 -
0 i S4 0 ja ko dro ga doj ścia. Na po cząt ku uży wa łem mniej -
sze go skrzy dła, jed nak do ce lo wo bę dę nur ko wał na mo im

du żym skrzy dle 65l. Trzy pierw sze nur ko wa nia mam za -
miar prze pro wa dzić nad ka nio nem i dla te go też pierw szy
ty dzień to nur ko wa nia wła śnie tam. Po za oczy wi ście do -
brym po zna niem miej sca i opły wa niem kon fi gu ra cji ada -
ptu ję or ga nizm do nar ko zy azo to wej i w ja kimś stop niu
też do tok sycz no ści tle no wej. Wszyst kie nur ko wa nia wy -
ko na łem w gra ni cach 68-78 m z od po wied nio zwięk sza -
ny mi cza sa mi den ny mi. Oczy wi ście nie za po mi nam o
tre nin gu kon dy cyj nym i wy trzy ma ło ścio wym. 17 kwiet nia
mam dzień prze rwy w nur ko wa niu, zaś 18 kwiet nia mam
za miar wy ko nać nur ko wa nie 110 m nad ka nio nem, na ba -
zie któ re go bę dę mógł re al niej za pla no wać dwa na stęp -
ne, my ślę że znacz nie głęb sze. Oko li ce ka nio nu to świet ne
miej sce nur ko we i spo ro do oglą da nia. Bar dzo do brze
ukła da się współ pra ca z Ba zą 2de ep. Ma ją punk tu al ną i
kon kret ną ob słu gę, nie ma żad ne go pro ble mu ze sprzę -
tem, jak rów nież w cza sie nur ko wań.  Ba za jest prak tycz -
nie obok ka nio nu – prze ka zał Da rek z Da hab.

Tak wy glą da ją pierw sze re la cje z Pro jek tu 335. Pra ce
roz po czę te, przy go to wa nia trwa ją. Już wkrót ce ko lej ne
re la cje za rów no pra so we, jak i fil mo we. Na ko niec chciał -
bym w imie niu Dar ka po dzię ko wać wszyst kim Spon so -
rom oraz Pa tro nom Me dial nym, któ rzy już te raz
przy łą czy li się Pro jek tu 335. Dzię ku je my po nad to za
wszyst kie te le fo ny oraz życz li we ema ile wspie ra ją ce Pro -
jekt 335. 

Wal ka o Re kord Świa ta roz po czę ta! Je śli in te re su ją
Was szcze gó ły, za pra szam do od wie dze nia stro ny
www.pro jekt33 5.pl. Bę dzie my w mia rę moż li wo ści re la -
cjo no wać na bie żą co ca ły prze bieg pro jek tu. Sta le po szu -
ku je my Spon so rów i za pra sza my do współ pra cy.

Dawid Jóźwiak

Partnerzy projektu
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W so bo tę 9 kwiet nia, z oka zji Ty go dnia
Czy sto ści Wód Cen trum Nur ko we Ra ja oraz
Pol ski Zwią zek Węd kar ski – Ko ło 23 w Zie -
lon ce za pra sza ją na wspól ne sprzą ta nie zbior -
ni ka wod ne go Gli nian ki – Zie lon ka.

Węd ka rze i nur ko wie wspól nie za dba ją o czy stość i
bez pie czeń stwo Gli nia nek. Wszyst kich chęt nych za pra -
sza my od go dzi ny 11:00 nad Gli nian ki w Zie lon ce od
stro ny par kin gu. Bę dzie moż na tam po brać dar mo we
wor ki na od pa dy oraz za po znać się z pla nem sprzą ta nia
zbior ni ka. 

Nur ków za in te re so wa nych przy łą cze niem się do ak -
cji sprzą ta nia pro si my o kon takt pod ad re sem biu ro@ra -
ja.edu.pl – chęt nie po mo że my, zor ga ni zu je my się w
gru py i usta li my plan dzia ła nia. 

Tydzień czystości wód
Na miej scu bę dą rów nież in struk to rzy nur ko wa nia,

któ rzy chęt nie opo wie dzą o tym spo rcie, na uce nur ko wa -
nia oraz udzie lą po rad do ty czą cych za ku pu i eks plo ata cji
sprzę tu nur ko we go.

Za pra sza my nur ków wszyst kich fe de ra cji i stop ni. Ra -
zem za dbaj my o na szą pla ne tę. Do bry kli mat gwa ran to -
wa ny.

Da ta: 09 kwiet nia 2011, start: 11:00
Miej sce: Mia sto Zie lon ka, Ką pie li sko Gli nian ki
Or ga ni za to rzy: Cen trum Nur ko we Ra ja & Pol ski

Zwią zek Węd kar ski Ko ło nr 23; 
Ho no ro wy Pa tro nat Bur mi strza Mia sta Zie lon ka

Part ne rzy: Vek tor Sport, Tu sa, Po se idon, Onet.pl, Wiel -
ki Błę kit, Skau ting.pl, Pla ne ro.pl, Tar gi Nur ko we “Pod -
wod na Przy go da”, Ak tyw ni.pl, Ma ga zyn Nu ras.in fo,
Por tal Di vers24.pl, Co co nutPR, Fo rum -Nu ras.com

Chcesz opisać niezwykłe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

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

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.wraki.eu
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Cof nąć się w cza sie ty sią ce lat i zro bić so -
bie zdję cie z di no zau rem? Nic trud ne go! W Pol -
sce aż roi się od par ków ju raj skich. Ale mieć
ta kie zdję cie 10 me trów pod wo dą? Dla cze go
nie?!!

Dinozaury nad Płotkami
W je zio rach i mo rzach, w kra ju i na świe cie, roi się od

wra ków sa mo cho dów, sa mo lo tów czy też stat ków. Miej -
sca te chęt nie od wie dza ją rze sze nur ków. Z na szych wia -
do mo ści, De ep Di ver ja ko pierw szy na świe cie utwo rzy
pod wod ny park ju raj ski na dnie je zio ra Płot ki w Pi le.

Na głę bo ko ści od 10 do 15 me trów za to pio nych zo -
sta nie 6 di no zau rów, roz sta wio ne bę dą w od le gło ści 30
me trów od sie bie. Utwo rzo na przez pra sta re ga dy ale ja
wy ty czy pięć dzie się cio mi nu to wą tra sę na dru gi brzeg je -
zio ra i po zwo li po wró cić do ba zy tak zwa ną pod wod ną
łą ką. Na dzień dzi siej szy na dnie je zio ra za miesz ka ją dwa
Tri ce ra top sy, Eorap tor oraz dwa in ne di no zau ry – du ży
(370 cm) i ma ły (140 cm), któ rych hi sto ria jest bez po -
śred nio zwią za na z Płot ka mi, ale pó ki co owia na ta jem -
ni cą. Więk szy, ja ko do dat ko wa atrak cja dla nie nur ku-
ją cych, bę dzie wy nu rzał się z dna na po wierzch nię.

Każ dy płe two nu rek do ce ni di no zau ry pod wo dą - tłu -
ma czy Krzysz tof Tra wiń ski. - W nor mal nym par ku ju raj -
skim po dej dzie my do di no zau ra, któ re go je ste śmy
po ło wą al bo jed ną trze cią, sta nie my przy je go no dze i
mo że my zro bić so bie zdję cie z tą no gą. Pod wo dą mo że -
my za wi snąć przy każ dym ele men cie, mo że my zaj rzeć
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TURYSTYKA NURKOWA
Wraki Laguny - Truk 27.10.2011 - 11.11.2011

wwwwww..ddaalleekkooiibblliisskkoo..eeuu

do py ska, spoj rzeć w oczy czy zro bić so -
bie zdję cie przy gło wie.

Pod wod ny park ju raj ski na dnie Pło -
tek bę dzie moż na zwie dzić po raz pierw -
szy praw do po dob nie w już ma ju.

PS
I Ty mo żesz mieć swo je go di no zau ra! 
Mo że chcesz jed ne go na zwać imie -

niem dziec ka, przy ja cie la, na zwą wła snej
fir my? 

Za dzwoń – 503 189 349 

Na ła mach Nu ras.in fo bę dzie my in for -
mo wać o dal szych lo sach tych pre hi sto -
rycz nych stwo rzeń.

http://www.dalekoiblisko.eu


http://Dive-Adventure.eu
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Okiem żółtodzioba

No to siup na 50,3 m
Pew ne go sło necz ne go, acz kol wiek

zi mo we go, ran ka wy bra li śmy się za -
nur ko wać na 50 metrów. A co! My
nie da my ra dy? My?! A kto nam za -
bro ni? Hu laj du sza, pie kła nie ma!

No do bra, ni ko go nie oszu kam, to nie
nasz styl. Nie ko za czy li śmy ani ni cze go nie
ja ra li śmy, ani na wet nie by li śmy na bz dryn -
go le ni. Mie li śmy do pie ro za miar się na bz -
dryn go lić... azo tem.

Raz do ro ku w ośrod ku de kom pre syj -
nym (North West Emer gen cy Re com pres -
sion Unit), miesz czą cym się przy szpi ta lu
chi rur gii pla stycz nej (tak, tej od „ba lo -
nów”!) na Wir ra lu, moż na za nie wiel ką
opła tą dać się sprę żyć w ko mo rze do ci śnie -
nia od po wia da ją ce go głę bo ko ści 50 m. Głów na atrak cja,
czy li po byt w ko mo rze, jest po prze dzo na in te re su ją cym
wy kła dem na te mat sa mej idei le cze nia za po mo cą sprę -
ża nia bądź roz prę ża nia. Moż na się do wie dzieć, ja kie
scho rze nia są naj czę ściej le czo ne w ośrod ku (ura zy nur -
ko we to tyl ko nie wiel ki pro cent ogó łu przy pad ków), jak
szyb ko moż na li czyć na po moc w ra zie wy pad ku, ja kie
błę dy po peł nia ją nur ko wie (np. dla cze go zgła sza ją się
zbyt póź no do le ka rza), jak wspo ma ga się spor tow ców w
le cze niu kon tu zji lub w tre nin gach (ko mo rę moż na na wet
za to pić dla fre edi ve rów) oraz wie lu in nych cie ka wo stek,
np. dla cze go umiej sca wia nie ko mór bez po śred nio przy
nur ko wi skach to zły po mysł oraz dla cze go miesz ka jąc w
An glii nie mu si my mieć ubez pie cze nia nur ko we go, kie -
dy nur ku je my w UK.

Ca łość po ga dan ki jest
okra szo na ocie ka ją cy mi krwią
fo ta mi ro dem z pod ręcz ni ka
stu den ta chi rur gii. O dzi wo,
nu ra sy to jed nak są twar de
sztu ki, nikt nie ze mdlał, nie
zzie le niał ani na wet nie “za -
achał”. Wszy scy ki wa li tyl ko
ryt micz nie głów ka mi z uzna -
niem dla współ cze snej me dy -
cy ny. 

Po czę ści prze zna czo nej
dla du cha na stą pi ła wresz cie
ta upra gnio na, dla cia ła.

Ko mo ry są dwie: jed na
więk sza, po wiedz my że „me -
dycz na”, z łóż kiem dla pa -

cjen ta, ku pą spe cja li stycz ne go sprzę tu do pod trzy -
my wa nia ży cia, apa ra tu rą tle no wą (tlen jest nie zwy kle po -
moc ny w pro ce sie go je nia) i czę sto z le ka rzem na po kła -
dzie. Dru ga jest mniej sza, głów nie dla nur ków, z za-
le d wie dwo ma twar dy mi ła wecz ka mi do sie dze nia. Nie
roz piesz cza ją nas, o nie! Je dy nym do dat ko wym wy po sa -
że niem są an ty sta tycz ne ko cy ki dla zmar z lu chów (an ty -
sta tycz ne, aby co zdol niej si nie pu ści li ko mo ry z dy mem).
Nam, w ra mach atrak cji, wsta wio no jesz cze wia dro z wo -
dą do to pie nia kom pu te rów, aby mieć pa miąt kę z po by tu
na 50, 3 m. My się jesz cze elek tro ni ki nie do ro bi li śmy,
więc mu sie li śmy się za do wo lić wpi sem do log bo oka. Też
faj nie! A jak by ło „na
do le”? Bez fa jer wer ków,
ale cał kiem cie ka wie...
Jak się już wgra mo li li -
śmy przez nie wiel ką ślu -
zę, chwy ci li śmy się za
no sy i po wo li „ru szy li -
śmy” w dół. Psssssssss...
Po kil ku me trach stop,
spraw dze nie czy wsio w
pa riat kie, okej ka i szyb -
ka win da na dno. At mos -
fe ra by ła go rą ca, aż się
spo ci li śmy.
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Ca ły ten czas by li śmy pod glą -
da ni przez czuj ne go Pa na Za wo -
ro we go, aby w ra zie cze go mógł
nas wy ha mo wać i odro bi nę cof -
nąć, gdy by ktoś miał pro ble my z
wy rów ny wa niem ci śnie nia w
uszach. Stre su o stan dro go cen -
nych bę ben ków za tem nie by ło.

Na do le nar ko zy azo to wej
za no to wać nam się jed nak nie
uda ło. Po dob no wca le nie tak
pro sto to zja wi sko zmie rzyć.
Nie przy go to wa li śmy so bie żad -
nych za da nek ma te ma tycz nych,

któ re by nam w tym po mo gły. Lu dzi ska ta kie nie stwo rzo -
ne hi sto rie o azo tów ce opo wia da li, że się spo dzie wa li śmy
nie wia do mo ja kich ho ku sów -po ku sów. A tu nic. Ze ro.
Li pa. Nul. Wszyst ko w ide al nym po rząd ku (przy naj mniej
tak się czu li śmy). No, mo że nie li cząc ata ku głu paw ki wy -
wo ła nej cien ki mi gło si ka mi kra sna li z King Si ze’u oraz
do ty ka niem wia tru (po wie trze by ło tak gę ste, że się śmia -
li śmy, że po pusz cze niu bą ka moż na go prze sta wić).

Jak się już po śmia li śmy, przy wdzia li śmy cza pecz ki,
na kry li śmy ko cycz ka mi i za czę li śmy wy nu rza nie... we

mgle. Roz prę ża ją ce się po wie trze nie tyl ko
rap tow nie się ochło dzi ło, ale i zmęt nia ło!
Naj zim niej by ło w sto py, bo (w)pu ści li nas
tyl ko w skar pet kach, a ja do dat ko wo jesz cze
od kry łam spo ry „wy wietrz nik” w jed nej ze
swo ich frot te. Nie dość że wstyd, to jesz cze
ziąb. Ech!

Bar dzo cie ka we do świad cze nie, ale jak
chcesz mieć kor bę, to nie po my kaj do ko mo -
ry tyl ko do mo no po lo we go.

Być mo że za rok to po wtó rzy my. Wszak
wia do mo, że zi mą nur kom się nu dzi. Pra wie
jak dzie ciom w deszcz... „...Mi lu siiiń scy...”

Agniesz ka Jur gie le wicz

aga jurg@btin ter net.com
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Przy go to wu jąc się do na pi sa nia te go tek stu,
za sta na wia łem się, czy je stem bar dziej ar che -
olo giem czy nur kiem. Z jed nej stro ny, ro zu miem
w peł ni po trze bę po zo sta wia nia „skar bów” na
dnie, ale z dru giej stro ny, jak każ dy nu rek, czu -
ję po ku sę za bra nia ze so bą „tro feum” po
świet nym nur ko wa niu. Jed nak oprócz roz te rek
mo ral nych jest jesz cze dru ga stro na me da lu…
prze pi sy praw ne. 

Dla te go chciał bym na po czą tek przed sta wić kil ka
prze pi sów, któ re za bra nia ją nam za bie ra nia za byt ków do
do mu, a na stęp nie po ka żę, dla cze go ar che olo gom tak bar -
dzo za le ży na po zo sta wia niu ich pod wo dą. Wszyst kie
aspek ty zwią za ne za byt ka mi re gu lu je usta wa o ochro nie
za byt ków i opie ce nad za byt ka mi z lip ca 2003 ro ku i jej
no we li za cja z mar ca 2010 ro ku.

Art. 3.
Uży te w usta wie okre śle nia ozna cza ją:
za by tek - nie ru cho mość lub rzecz ru cho mą, ich czę -

ści lub ze spo ły, bę dą ce dzie łem czło wie ka lub zwią za ne
z je go dzia łal no ścią i sta no wią ce świa dec two mi nio nej
epo ki bądź zda rze nia, któ rych za cho wa nie le ży w in te -
re sie spo łecz nym ze wzglę du na po sia da ną war tość hi -
sto rycz ną, ar ty stycz ną lub na uko wą;

za by tek ar che olo gicz ny - za by tek nie ru cho my, bę dą cy
po wierzch nio wą, pod ziem ną lub pod wod ną po zo sta ło ścią
eg zy sten cji i dzia łal no ści czło wie ka, zło żo ną z na war stwień
kul tu ro wych i znaj du ją cych się w nich wy two rów bądź ich
śla dów al bo za by tek ru cho my, bę dą cy tym wy two rem.

Za czy na jąc od po cząt ku, ustal my so bie de fi ni cję za -
byt ku. Usta wa nie mó wi nam, jak sta ry przed miot jest już
za byt kiem. Czy bę dzie nim gar nek z lat osiem dzie sią -
tych? Ra czej nie, ale do ku ment zwią za ny z dzia łal no ścią
So li dar no ści bądź SB już jak naj bar dziej bę dzie uzna wa -
ny za za by tek. Na stęp nie usta wa de fi niu je za by tek ar che -
olo gicz ny. Wy ni ka z te go, że każ dy przed miot stwo rzo ny
lub uży wa ny przez czło wie ka zna le zio ny pod wo dą jest
za byt kiem. Nie po pa daj my jed nak w pa ra no ję. Nikt nie
uzna za za by tek łyż ki z okre su „póź ne go Gier ka”, cho -
ciaż war tość sen ty men tal ną mo że mieć.

Art. 33.
1. Kto przy pad ko wo zna lazł przed miot, co do któ re go

ist nie je przy pusz cze nie, iż jest on za byt kiem ar che olo -

Archeologia podwodna vs. prawo
gicz nym, jest obo wią za ny, przy uży ciu do stęp nych środ -
ków, za bez pie czyć ten przed miot i ozna ko wać miej sce je -
go zna le zie nia oraz nie zwłocz nie za wia do mić o
zna le zie niu te go przed mio tu wła ści we go wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków, a je śli nie jest to moż li we, wła -
ści we go wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta).

Ten ar ty kuł od no si się bez po śred nio do nas - nur ków.
Co ozna cza za bez pie czyć przed miot? Je śli jest to moż li -
we, to nie po zba wiać go kon tek stu w ja kim zo stał zna le -
zio ny, czy li w naj prost szych sło wach, nie wy cią gać. Z
dru giej stro ny, je śli mo że on zo stać znisz czo ny, to wte dy
na le ża ło by go za bez pie czyć w in ny spo sób i wte dy nie
ma my wy bo ru - mu si my go wy cią gnąć. Wte dy naj waż -
niej sze jest, że by za byt ków wy cią gnię tych z wo dy nie do -
pro wa dzić do wy su sze nia. Po win ny one ca ły czas
znaj do wać się w wo dzie lub być wil got ne. Je śli przed -
miot wy schnie, ule gnie cał ko wi te mu znisz cze niu. Jak pod
wo dą ozna ko wać za by tek? To już nur ko wie wie dzą naj -
le piej, mo że być boj ka, po rę czów ka lub po pro stu, je śli
nu rek do brze zna akwen, to na pew no tra fi w to miej sce
po now nie.

W art. 33 do da je się ust. 4 w brzmie niu: “ O zna le zie -
niu przed mio tu, o któ rym mo wa w ust. 1, na pol skich
ob sza rach mor skich na le ży nie zwłocz nie za wia do mić
wła ści we go dy rek to ra urzę du mor skie go”.

Ten ustęp od no si się do ob sza rów mor skich. Je śli pod -
czas nur ko wa nia znaj dzie my ja kiś za by tek w je zio rze, to
zgła sza my do wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków, a
je śli w mo rzu - do naj bliż sze go urzę du mor skie go.

Art. 34.
1. Oso bom, któ re od kry ły bądź przy pad ko wo zna la -

zły za by tek ar che olo gicz ny, przy słu gu je na gro da, je że li
do peł ni ły one obo wiąz ków okre ślo nych od po wied nio w
art. 32 ust. 1 lub w art. 33 ust. 1.

Zna le zie nie za byt ku pod wo dą wią że się z na gro dą. W
naj gor szym wy pad ku bę dzie to dy plom, a w naj lep szym
dwu dzie sto pię cio krot ne prze cięt ne wy na gro dze nie w go -
spo dar ce na ro do wej w po przed nim ro ku ka len da rzo wym.
W prak ty ce na gro dy pie nięż ne nie są przy zna wa ne czę -
sto, więc bę dzie my mu sie li za do wo lić się dy plo mem i sa -
tys fak cją z cie ka we go od kry cia. Nie ste ty, nam
ar che olo gom nic nie przy słu gu je.
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Art. 35.
1. Przed mio ty bę dą ce za byt ka mi ar che olo gicz ny mi

od kry ty mi, przy pad ko wo zna le zio ny mi al bo po zy ska ny -
mi w wy ni ku ba dań ar che olo gicz nych, sta no wią wła -
sność Skar bu Pań stwa.

Te go ar ty ku łu nie trze ba ko men to wać. Chy ba każ de
pań stwo eu ro pej skie uzna je, że za byt ki są wła sno ścią
Skar bu Pań stwa. 

Art. 108.
1. Kto nisz czy lub uszka dza za by tek, pod le ga ka rze

po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.
2. Je że li spraw ca czy nu okre ślo ne go w ust. 1 dzia ła

nie umyśl nie, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol -
no ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 2.

Te raz gorz ka praw da, za bie ra nie fan tów jest ka ral ne.
Pa miąt ki w po sta ci frag men tów wra ków i przed mio tów
na nich po zo sta wio nych też pod le ga ją te mu za pi so wi.
Do ty czy to tak że zna le zisk, któ re z po zo ru nie po sia da ją
kon tek stu, ta kich jak np. to pór zna le zio ny na dnie je zio -
ra. To, że nie wi dać sta no wi ska ar che olo gicz ne go nie zna -
czy, że nie ma go pod mu łem.

Art. 111.
1. Kto bez po zwo le nia al bo wbrew wa run kom po zwo -

le nia po szu ku je ukry tych lub po rzu co nych za byt ków, w
tym przy uży ciu wszel kie go ro dza ju urzą dzeń elek tro -
nicz nych i tech nicz nych oraz sprzę tu do nur ko wa nia,
pod le ga ka rze aresz tu, ogra ni cze nia wol no ści al bo
grzyw ny.

2. W ra zie po peł nie nia wy kro cze nia okre ślo ne go w
ust. 1 moż na orzec:

1) prze pa dek na rzę dzi i przed mio tów, któ re słu ży ły
lub by ły prze zna czo ne do po peł nie nia wy kro cze nia, cho -
ciaż by nie sta no wi ły wła sno ści spraw cy;

2) prze pa dek przed mio tów po cho dzą cych bez po śred -
nio lub po śred nio z wy kro cze nia;

3) obo wią zek przy wró ce nia sta nu po przed nie go lub
za pła ty rów no war to ści wy rzą dzo nej szko dy.

Ten za pis jest do syć cie ka wy. Kie dy go czy tam, za -
sta na wiam się, jak pi szą cy usta wę chciał roz róż nić nur ka
po szu ku ją ce go za byt ków od nur ka, któ ry zna lazł coś
przy pad ko wo. Kon klu zja jest pro sta, bez wzglę du na to,
czy zna leź li śmy to przez przy pa dek, czy wręcz prze ciw -
nie, le piej jest to zgło sić od po wied nim or ga nom. Urzą -
dze nia elek tro nicz ne i tech nicz ne to w na szym przy pad ku
pod wod ne wy kry wa cze me ta lu. Jest to sprzęt do syć dro -
gi, jed nak nie ma pro ble mu z je go do sta niem.

Art. 116.
1. Kto nie zwłocz nie nie po wia do mił wo je wódz kie go kon -

ser wa to ra za byt ków lub wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia -
sta) al bo dy rek to ra urzę du mor skie go o przy pad ko wym
od kry ciu przed mio tu, co do któ re go ist nie je przy pusz cze nie,
iż jest on za byt kiem ar che olo gicz nym, a tak że nie za bez pie -
czył, przy uży ciu do stęp nych środ ków, te go przed mio tu i
miej sca je go zna le zie nia, pod le ga ka rze grzyw ny.

2. W ra zie po peł nie nia wy kro cze nia okre ślo ne go w
ust. 1 moż na orzec na wiąz kę do wy so ko ści dwu dzie sto -
krot ne go mi ni mal ne go wy na gro dze nia na wska za ny cel
spo łecz ny zwią za ny z opie ką nad za byt ka mi.

Wy kro cze niem jest nie tyl ko za bra nie za byt ku, je go
znisz cze nie czy sprze da nie. Obo wiąz kiem oby wa te la we -
dług tej usta wy jest po wia do mie nie od po wied nich or ga -
nów, je śli znaj dzie coś, co wy glą da jak za by tek
ar che olo gicz ny. W prak ty ce wy glą da to tak, że lu dzie
znaj du ją cy ja kieś za byt ki czę sto nie są świa do mi co zna -
leź li i nie moż na ni ko go za to wi nić, bo czę sto sa mi ar che -
olo dzy ma ją pro ble my z iden ty fi ka cją zna le zi ska.

Tak to wy glą da z praw ne go punk tu wi dze nia, a jak to
wy glą da z ar che olo gicz ne go punk tu wi dze nia? Ar gu men tu -
jąc proś bę o nie wy cią ga nie za byt ków, ar che olo dzy czę sto
wspo mi na ją o nie po zba wia niu za byt ków kon tek stu. Kon -
tekst to w tym przy pad ku ca łe oto cze nie za byt ko we go
przed mio tu. To ono do star cza wię cej in for ma cji niż sam
przed miot. Tu chciał bym za zna czyć jesz cze raz, że je śli nie
wi dzi my wo kół zna le zio ne go za byt ku ni cze go cie ka we go,
to nie zna czy, że pod mu łem czy pia chem ni cze go nie ma.
Teo re ty zo wać mo że każ dy, ale co to zna czy w prak ty ce?
Na rzę dzie że la zne zna le zio ne mię dzy pa la mi mo że nam po -
móc wstęp nie wy da to wać most bez po bie ra nia i ro bie nia
kosz tow nych da to wań ra dio wę glo wych czy den dro chro no -
lo gicz nych. Na to miast ła du nek na drew nia nym wra ku mo -
że wska zać port, do któ re go ten sta tek zmie rzał i z któ re go
wy pły nął. Na czy nia ce ra micz ne i ka mie nie w dłu ban ce po -
wie dzą nam o tym, że zo sta ła ona za to pio na ce lo wo i praw -
do po dob nie w ja kimś ry tu al nym ce lu. Na to miast ka mien na
sie kier ka na osa dzie pa la fi to wej mo że być je dy ną prze słan -
ką mó wią cą nam o kul tu rze, z któ rej po cho dzi ła miesz ka -
ją ca tam lud ność. Pod su mo wu jąc, każ dy szcze gół i każ dy
na wet naj mniej szy i „bez war to ścio wy” przed miot nie sie ze
so bą in for ma cje, być mo że klu czo we do od kry cia ta jem ni -
cy da ne go sta no wi ska. Zna my już kon se kwen cje praw ne
za bie ra nia „fan tów” spod wo dy, ale czy to ma ja kieś znacz -
nie? Chy ba nie. Więk sze zna cze nie ma to, ile in for ma cji
umy ka nam ra zem z ty mi przed mio ta mi. Oce nę, czy war to,
po zo sta wiam na szym pod wod nym su mie niom.

Ma te usz Po pek
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Ar che olo gia plus nur ko wa nie -  kie dyś po łą -
czo no te dwie dzie dzi ny i na ro dzi ła się ar che -
olo gia pod wod na. A jak to się za czę ło w Pol sce?

Roz wa ża jąc te mat po cząt ków ba dań pod wod nych w
Pol sce na le ży pa mię tać o tym, że pierw sze po szu ki wa nia
pod wod ne by ły pro wa dzo ne z po wierzch ni przy uży ciu
tratw czy ło dzi. Sto so wa no pro ste na rzę dzia, tj. że la zne
gra bie o gę stych ząb kach czy ko sze za wie szo ne na dłu -
gich tycz kach, któ re mia ły za za da nie zgar nia nie na mu li -
ska z ewen tu al ny mi za byt ka mi. Sta no wi ska by ły
znaj do wa ne przez przy pa dek, kie dy to po ziom wo dy ob -
ni żał się i wy ła nia ły się ele men ty kon struk cji drew nia -
nych. Na brze gu rzek i je zior spo ty ka no ka wał ki
ce ra mi ki. Po cząt ko wo ar che olo dzy na sta wie ni by li na po -
zy ska nie ma te ria łu za byt ko we go. Te pierw sze zna le zi ska
mo że my na zwać wy ło wie niem spod wo dy, ale jesz cze
nie do kład ny mi ba da nia mi pod wod ny mi.

Pierw sze po czy na nia w kie run ku od kryć już pod wo -
dą od by ły się przy po mo cy nur ków swo bod nych, któ rzy
spe ne tro wa li kil ka je zior na te re nie Wiel ko pol ski i Ku -
jaw. Po szu ki wa nia pro wa dzo no tak że w Wi śle w la tach
1935 – 1937. Moż na to na zwać ma łym kro kiem ku du że -
mu za in te re so wa niu pod wod ny mi zna le zi ska mi. Za to
wiel kim po stę pem by ły ba da nia włą cza ją ce do współ pra -
cy dwie eki py nur ków kla sycz nych z Ma ry nar ki Wo jen -
nej w Gdy ni, któ re mia ły miej sce w la tach 1936 – 1938
w Bi sku pi nie. Uda ło im się usta lić do kład ny prze bieg i
za sięg fa lo chro nu przy gro dzie kul tu ry łu życ kiej. Po nad -
to jed na eki pa zo sta ła przy dzie lo na do po szu ki wań pod -
wod nych w re jo nie daw ne go uj ścia rze ki Gą saw ki, gdzie
od kry to kon struk cje drew nia ne, któ re zin ter pre to wa no ja -
ko po zo sta łość sztucz ne go bro du łą czą ce go gród z brze -
giem je zio ra.

Na le ży też wspo mnieć o ba da niach pro wa dzo nych w
Ka mień cu nad Wi słą przez J. De lek ta w la tach 1937 –
1938, do ty czą cych po szu ki wa nia ma te ria łu za byt ko we -
go ze znisz czo nej przez rze kę czę ści osa dy.

Nie ste ty nur ko wie kla sycz ni przy bar dziej sys te ma -
tycz nych ba da niach pod wod nych by li nie przy dat ni i sta -
no wi li ha mu lec dla po wo li roz wi ja ją cych się ba dań. Ich
ma ła ru chli wość, ze wzglę du na po słu gi wa nie się przez
nich cięż kim sprzę tem o sta łym po łą cze niu wę ża mi, do -

Archeologia podwodna
w Polsce star cza ją cy mi po wie trze do od dy cha nia, z ba zą pły wa ją -

cą, a tak że du że za mu le nie wie lu pol skich je zior sta no -
wi ły nie bez pie czeń stwo za pa da nia się nur ka pra cu ją ce go
w po zy cji pio no wej, ob cią żo ne go bu ta mi z oło wia ny mi
po de szwa mi. Wspo mnieć na le ży tak że o trud no ściach w
za kre sie ob ser wa cji dna przez po ru sza ją ce go się nur ka
kla sycz ne go, co nio sło za so bą ogra ni czo ną wi docz ność
w na stęp stwie za mą ce nia wo dy mu łem.

Za ha mo wa nie w pra cach pod wod nych trwa ło do 1943
ro ku aż do po ja wie nia się akwa lun gu, czy li apa ra tu bu tlo -
we go, któ ry wy na leź li ofi ce ro wie z Fran cu skiej Ma ry nar -
ki Wo jen nej J. Y. Co uste au i in ży nier E. Ga gna na. Ich
wy na la zek, po raz pierw szy w hi sto rii, umoż li wił swo -
bod ne prze szu ki wa nie śro do wi ska pod wod ne go do głę -
bo ko ści do cho dzą cej do kil ku dzie się ciu me trów.
Wy na la zek ten otwo rzył świat pod wod ny na nur ków
ama to rów. W Pol sce dość póź no za czę to uży wać apa ra -
tów do pod wod nych pe ne tra cji akwe nów śród lą do wych,
bo do pie ro w la tach 50. Za czy na się wów czas in ten syw -
ny etap po szu ki wań pod wod nych, a szcze gól nie mor -
skich. No wo ścią by ło za sto so wa nie w 1952 ro ku ke so nu
ba daw cze go przez W. Fi li po wia ka z Mu zeum Po mo rza
Za chod nie go w Szcze ci nie, na rze ce Dziw na w Wo li nie.
Ko lej ne du że pod wod ne ak cje ba daw cze pro wa dzo ne by -
ły m.in. w akwe nach śród lą do wych, wśród któ rych na le -
ży wy mie nić sta no wi ska w Krusz wi cy, Ko ło brze gu –
Bu dzi szo wie, w re jo nie Grun wal du, na je zio rze Pi łak no
oraz w Bni nie. Ak cje pro wa dzo ne by ły przez Sta cję Ar -
che olo gicz ną In sty tu tu Hi sto rii Kul tu ry Ma te rial nej PAN,
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Reklama

przy współ pra cy z ze spo łem nur ków z War szaw skie go
Klu bu Płe two nur ków a tak że przez Pań stwo we Mu zeum
Ar che olo gicz ne w War sza wie.

Jed ną z więk szych ak cji ba daw czych na prze ło mie lat
50. i 60. by ły ba da nia w Je zio rze Led nic kim, któ re roz po -
czę ły się w 1959 r. To sta no wi sko sta ło się po li go nem ba -
dań ar che olo gii pod wod nej, pra ce trwa ją tam do dziś.

Od po cząt ku pro wa dze nia eks plo ra cji pod wo dą do
współ pra cy by li za pra sza ni nur ko wie z róż nych klu bów.
Wie lo let nia współ pra ca ar che olo gów z klu bem „Try ton”
z Byd gosz czy owo co wa ła co raz to no wy mi sta no wi ska -
mi pod wod ny mi. W la tach 1973 - 1975 prze pro wa dzo no
kil ka na ście ak cji pod wod nych: w Mo gil nie, Or cho wie,
Iz deb nie ko ło Żni na, w No wym Ja sień cu ko ło Byd gosz -
czy, w je zio rze Łą ko tek ko ło Brod ni cy oraz na rze ce
Brdzie ko ło Ko per ni cy w oko li cach Choj nic. Wszyst kie
te ba da nia da ły szan sę na wy pra co wa nie no wych me tod
ba daw czych.

Dla dal sze go roz wo ju dzie dzi ny ba dań w ar che olo gii
Ka te dra Ar che olo gii w In sty tu cie Ar che olo gii i Et no lo -
gii Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w ro ku 1975 po raz
pierw szy w na szym kra ju wpro wa dzi ła do pro gra mu stu -

diów kształ ce nie w kie run ku Ar che olo gia Pod wod na. Po
dziś dzień stu den ci ar che olo gii na UMK ma ją moż li wość
ucze nia się w za kre sie ar che olo gii pod wod nej I stop nia
stu diów li cen cjac kich. Ar che olo gię pod wod ną na UMK
two rzy li od pod staw Ge rard Wil ke i An drzej Ko la. Szko -
le nie stu den tów - nur ków od by wa ło się na sta no wi sku w
Bo bę ci nie od ro ku 1976 ro ku. Do tej po ry stu den ci z
UMK ma ją moż li wość szko le nia i bra nia udzia łu w ba da -
niach Je zio ra Led nic kie go w ra mach prak tyk stu denc kich.

Ar che olo gia pod wod na w Pol sce jest z ro ku na rok co -
raz bar dziej po pu la ry zo wa na przez ar che olo gów - nur -
ków. Du że za in te re so wa nie tą ga łę zią ar che olo gii
wy ka zu ją ostat nio nur ko wie ama to rzy. Dzię ki do sko na łe -
mu sprzę to wi, ja kim te raz dys po nu je my, pra ce pod wod -
ne są wy ko ny wa ne szyb ciej niż kie dyś. Ma my szan sę
prze ba dać więk szy ob szar pod wo dą, a przede wszyst kim
mo że my prze by wać pod po wierzch nią dłu żej niż na po -
cząt ku, kie dy to ar che olo gia pod wod na się kry sta li zo wa -
ła. Ma my więc na dzie ję, że ta fa scy nu ją ca dzie dzi na
bę dzie się na dal roz wi jać i zdo by wać co raz to no wych
zwo len ni ków.

Pa try cja Ga las
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zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy      kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

Zapraszam na kursy rebreatherowe
Nie jest mi obca teoria ani
PRAKTYKA

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

więcej na www.fother.pl

Jacek „FOTHER“ Klajn

Reklama

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://fother.pl
http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://www.explorer.gdynia.pl
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Pio trosz, zwa ny rów nież pasz cza kiem, (Zeus fa ber
łac.) na le ży do ga tun ku ryb z ro dzi ny pio tro szo wa tych.
Po an giel sku na zy wa się John Do ry, ale zna ny jest też ja -
ko St. Pier re. A sa ma na zwa wzię ła się po noć stąd, że św.
Piotr apo stoł wyj mu jąc z py ska jed nej z ryb te go ga tun -
ku zło tą mo ne tę, po zo sta wił ślad (od cisk pal ca), któ rym
jest du ża, czar na, żół to ob wie dzio na pla ma, znaj du ją ca
się na bo ku cia ła pio tro sza. Pasz czak wy ko rzy stu je ją do
zmy le nia prze ciw ni ka.

Naj czę ściej ży je sa mot nie, ale by wa, że po ru sza się w
ma łych ła wi cach. Jest dra pież ni kiem. Do wy pa trzo nej
ofia ry pod kra da się po wo li i chwy ta ją, wy rzu ca jąc gwał -
tow nie pysk do przo du. Pły wa za ła wi ca mi ma łych ryb
(sar dyn ki, szprot ki), któ re są jej pod sta wo wym po ży wie -
niem. Lu bi też gło wo no gi, szcze gól nie ka ła mar ni ce.

Zeus Fa ber ży je do 200 m głę bo ko ści, za rów no w stre -
fie wo dy otwar tej, jak i nad piasz czy stym dnem. Wy stę -
pu je na za chod nich wy brze żach Afry ki i Eu ro py, w
Mo rzu Śród ziem nym, Oce anie Spo koj nym i In dyj skim.

Z fauną i florą za pan brat

Pio trosz jest bar dzo cha rak te ry stycz ną ry bą. Prócz
wspo mnia nej pla my, ma wy so kie, bocz nie ście śnio ne cia -
ło okry te ma ły mi grzyb ko wa ty mi łu ska mi. Dłu ga gło wa
jest za opa trzo na w du że oczy i sze ro ki otwór gę bo wy.
Pierw sza płe twa grzbie to wa jest wy raź nie wi docz na przez
to, że po sia da dłu gie kol ce, a nit ko wa to wy dłu żo ne pła ty
skór ne (jak by prze dłu że nie kol ców) się ga ją pra wie do
płe twy ogo no wej. Wzdłuż na sa dy, od płe twy grzbie to wej
i od od by to wej, bie gną spi cza ste, kost ne wy rost ki. Ubar -
wie nie przy po mi na ka mu flaż „pan ter ki”, jest sza ro żół te
z nie rów no mier ny mi i nie wy raź ny mi pla ma mi. Roz mia -
rem mo że do cho dzić do 70 cm (na wet do 90 cm) dłu go -
ści cia ła, przy śred niej wa dze 3 kg (a na wet 8 kg).

Sys te ma ty ka
Do me na - eu ka rion ty
Kró le stwo - zwie rzę ta
Typ - stru now ce
Pod typ - krę gow ce
Gro ma da - pro mie nio płe twe
Rząd - pio tro szo kształt ne
Ro dzi na - pio tro szo wa te
Ro dzaj - Zeus
Ga tu nek – pio trosz
Na zwa sys te ma tycz na - Zeus Fa ber

Wu Zet

http://www.seashell-divecove.com
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Czyścimy Jezioro Dominickie 2011
Dro dzy Nur ko wie, Że gla rze, Ka ja ka rze i wszy scy, któ rym do bro Na tu ry le ży na ser cu! 

Ser decz nie za pra sza my na trze cią już ak cję czysz cze nia Je zio ra Do mi nic kie go pod wo dą,
jak rów nież w sze ro ko ro zu mia nym pa sie przy je zio rze.

W ze szłym ro ku w im pre zie uczest ni czy ło 200 osób, w tym 40 nur ków, 
a ze bra li śmy w su mie bli sko 1500 kg śmie ci. Wy glą da ło to strasz nie. 

Zbie ra li śmy wszyst ko, od pa pier ków, bu te lek i pu szek, po czę ści kom pu te rów, 
po ła ma ne sta tu et ki i na wet me ble. Nie ste ty głu po ta ludz ka nie zna cza sa mi gra nic.

Więk szość wspie ra ją cych ak cję i spon so rów po twier dzi ła już swo je za an ga żo wa nie. 
Niech nie za brak nie i Cie bie! Przy łącz się do nas i za dbaj o Śro do wi sko Na tu ral ne. 
Nie mu sisz za bie rać ze so bą rę ka wi czek i wor ków, wszyst ko otrzy masz na miej scu. 
Dla nur ków, jak w ze szłym ro ku, bę dzie moż li wość dar mo we go na peł nia nia bu tli.

Wie czo rem za pew nia my gril la, kon cert mu zy ki szan to wej, 
kon kur sy z na gro da mi i faj ną at mos fe rę.

28 MAJA 2011 ROKU – w następnym numerze Nuras.info plan akcji!
Organizatorzy:

Wojciech Zgoła www.dive-adventure.eu i Mateusz Lubieniec www.e-boszkowo.pl

Reklama

http://www.bluego.pl
http://www.dive-adventure.eu
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Pierw szy, dru gi, trze ci, …, dwu dzie sty siód -
my, …, dwie ście trzy dzie sty dzie wią ty, …, trzy -
sta sie dem dzie sią ty dru gi… a oczy wciąż otwar -
te… i to co raz sze rzej!!! Bo tym ra zem to nie
pie rza ste ba ran ki od li cza ne mo no ton nie na dro -
dze ku kra inie ma rzeń sen nych, lecz prze dziw -
nie wy stro jo ne osob ni ki, któ re wy sy pu jąc się
tłum nie z miej skich au to bu sów za par ko wa nych
chwi lę wcze śniej tuż przy mo ście, wska ku ją po
ko lei do naj więk szej olsz tyń skiej rze ki, nie zwa -
ża jąc na pa nu ją cy wo kół chłód, reszt ki śnie gu i
mnó stwo śli skie go bło ta. 

Szcze gól ne zdu mie nie przy pad ko wych świad ków te -
go wi do wi ska, spa ce ru ją cych le ni wie w ten dość po -
chmur ny dzień, wzbu dzi ła ogrom na ra dość to wa rzy szą ca
ów isto tom, osią ga ją ca szcze gól ne na si le nie w ze tknię ciu
z zim ną wo dą. Co to za prze bie rań cy? Co tu się dzie je?

Mo że już się do my śla cie, że to ko lej ny Skor pe no wy
Spływ Ły ną, któ rym nur ko wie z ca łej Pol ski już od ośmiu
lat wi ta ją wio snę i za chę ca ją ją do po śpie chu, gdy by się
ocią ga ła, zrzu ca jąc wi nę na re mon to wa ne nie ustan nie i z
mo zo łem pol skie dro gi. Ten no wy zwy czaj ma praw do -
po dob nie rów nież na ce lu oca le nie bez bron nej Ma rzan ny,

Kolejny raz spłynęli
z prądem
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bez li to śnie od po ko leń ska zy wa nej na za to pie nie. Kto jak
kto, ale brać nur ko wa nie jest za za ta pia niem cze go kol -
wiek, co za śmie ca na sze pięk ne wo dy. W nad zwy czaj
słusz nej in ten cji przy by li za tem nur ko wie na we zwa nie
olsz tyń skie go Aka de mic kie go Klu bu Płe two nur ków
“Skor pe na”, by wspól nie po wi tać wio snę. A przy by li wy -
jąt ko wo licz nie, bo w licz bie po nad 400 osób, zjeż dża jąc
z naj od le glej szych za kąt ków Pol ski. Praw do po dob nie
oba wia li się, że po tak mroź nej zi mie mu szą na praw dę
so lid nie od pra wić swój do rocz ny ry tu ał, rzu ca jąc się w
lo do wa ty nurt za miast nie win nej sło mia nej ku kły,
zwłasz cza że wio sny ani wi du, ani sły chu, mi mo że ka len -
darz z peł nym prze ko na niem wska zu je, że czas już ku te -
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mu naj wyż szy. Uczest ni cy by li tak za an ga żo wa ni w swo -
ją mi sję, że stra ci li umiar, za pew nia jąc mar z ną cych na
brze gu wi dzów te go przed sta wie nia, że w wo dzie bę dzie
im z pew no ścią cie plej - prze cież bli sko dna na 100% nie
wie je po ner kach! Jed nak nikt się nie sku sił, że by spraw -
dzić praw do mów ność za płe twio nych osob ni ków z dziw -
ny mi wen ty la mi na pier si i tym sa mym zwięk szyć

fre kwen cję te go rocz ne go spły wu. Nie wia do mo czy głó-
w ną prze szko dą był chłód bi ją cy od wo dy, czy mo że oba -
wy wzbu dzi ło sta do kro ko dy li zło wro go szcze rzą cych
zę bi ska. Tak, tak kro ko dy li… Ły na by ła bo wiem w tym
dniu rze ką bo ga tą w naj dziw niej sze for my ży cia. W koń -
cu nie co dzien nie wi du je się w sto li cy War mii i Ma zur
pły wa ją ce go sło nia, del fi ny czy or ki, choć zda rza się to
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od ja kie goś cza su przy naj mniej raz do ro ku. Być mo że
już wkrót ce uj rzy my wzmian kę w naj lep szych prze wod -
ni kach tu ry stycz nych, że rze ka Ły na ma 289,4 km dłu -
go ści, prze pły wa m.in. przez Olsz tyn i w każ dą so bo tę
po prze dza ją cą pierw szy dzień wio sny moż na się w niej
spo dzie wać cu dów na mia rę prze ma wia ją cych ludz kim
gło sem zwie rząt w wi gi lij ny wie czór. Choć w za sa dzie

to kiep skie po rów na nie, bo czy ktoś kie dy kol wiek po ga -
dał tak od ser ca ze swo im Rek siem?

Po śród roz licz nych re pre zen tan tów prze róż nych ga -
tun ków moż na by ło bez tru du wy pa trzeć też przed sta wi -
cie li ho mo sa piens, któ rzy choć na chwil kę ucie kli od
rze czy wi sto ści, że by wspól nie dać się po nieść nur to wi.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca ła na sie bie Mło da Pa ra, któ ra
naj wy raź niej zbo czy ła z dro gi do świą ty ni i dys kret nie
dys ku to wa ła o de ta lach no cy po ślub nej. Szcze gó łów nie
zna my, ale być mo że pro blem tkwił w tym, że szczę śli wa
wy bran ka li co mia ła łu dzą co po dob ne do zna ne go zbój -
ni ka Rum caj sa. Pew ne za mie sza nie wpro wa dzał po nad -
to prze ro śnię ty bo bas, któ ry w wy stro jo nej w nie win ną
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biel pan nie mło dej roz po znał swo ją ma mu się, o czym nie
omiesz kał po in for mo wać wszyst kich zgro ma dzo nych,
krzy cząc i ta pla jąc się w bło cie u jej stóp. Tro chę z bo ku,

po grą żo ny w głę bo kiej za du mie, przy glą dał się tym roz -
ter kom bi skup, któ ry choć nie chęt nie, to jed nak roz grze -
szał skru szo nych, ale tyl ko pod wa run kiem za nu rze nia
się w lo do wa tej rze ce. To wła śnie je go świą to bli wość
roz wią zał pro blem na rze czo nych. Nie udzie lił im bo wiem
sa kra men tu, zwa żyw szy na fakt, że już kil ka na ście me -
trów od star tu da ło się za uwa żyć fa scy na cję nie ogo lo nej
dzie wi cy w bie li ko lej ną pan ną mło dą, prze pły wa ją cą tuż
za wol no su ną cą bie dron ką wie lo krop ką. Pły ną cy za raz
za ni mi w zwar tym szy ku od dział po li cji chęt nie słu żył
po mo cą w re gu la cji ru chu. Nie by ło rzecz ja sna wąt pli -
wo ści do ty czą cych kie run ku ru chu, bo si łą rze czy by ła to
dro ga zde cy do wa nie jed no kie run ko wa, za to skwa pli wie
udzie li li po ucze nia z któ rej stro ny na le ży wy prze dzać. Po
raz ko lej ny do łą czy li do spły wu tak że stra ża cy z Iła wy,
nie za sta li jed nak prze cud nej ośmior ni cy, któ rej tak wier -
nie to wa rzy szy li rok te mu. Pew nie li czy li na to, że zno -
wu każ dy bę dzie mógł zła pać za swo je od nó że i
eskor to wać wy bran kę aż do me ty. Mo że za rok się uda?
Ba let ni ca, któ ra wpa dła tyl ko ochło dzić stop ki zmę czo ne
pi ru eta mi krę co ny mi na pal cach, ja koś nie by ła za in te re -
so wa na licz nym gro nem wiel bi cie li.

Spo re zdu mie nie wzbu dził nie wąt pli wie cięż ko cho ry
pa cjent, unie ru cho mio ny na no szach, ob wią za ny ban da -
ża mi i kro plów ka mi, któ ry wy ka zu jąc się peł nym po dzi -
wu po świę ce niem, nie za sło nił się zwol nie niem
le kar skim, lecz sta wił się dziel nie pod pierw szym mo -
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stem, czy li na star cie. Po zo sta nie ta jem ni cą czy to wa rzy -
szą ca mu uro cza pie lę gniar ka zo sta ła przy dzie lo na w ra -
mach ubez pie cze nia nur ko we go, czy mo że zo sta ła
opła co na pry wat nie. Ob ser wu jąc jej za an ga żo wa nie w
opie kę nad pa cjen tem mo że my być pew ni - nie by ła to
wy słan nicz ka NFZ. Peł ne współ czu cia i jed no cze śnie po -
dzi wu dla wy trwa ło ści pa cjen ta spoj rze nia wi dzów sku -
tecz nie od wró ci ła wy spa szczę śli wo ści, nio są ca
prze pięk ną sy ren kę. Ta ba jecz na, raj ska oa za szczę śli wo -
ści zde cy do wa nie kon tra sto wa ła z sza rym, za chmu rzo -
nym nie bem i przy wo ły wa ła wspo mnie nia upal ne go la ta.

I tak pły nę li so bie wszy scy ra zem przez nie zna ne za -
kąt ki mia sta, o któ rych ist nie niu na co dzień pa mię ta ją
chy ba tyl ko kacz ki i mi ja jąc most za mo stem, za kli na li

wio snę. Do me ty, gdzie cze ka ła cie plut ka her ba ta i tłu my
wi dzów, do tar ły po sta cie z przy szło ści, prze szło ści, bo ha -
te ro wie zna nych ba jek, fil mów i przy by sze z in nych wy -
mia rów, mniej lub bar dziej eg zo tycz ne zwie rzę ta, a
mię dzy ni mi zwy kli lu dzie, z ni mi zaś ich… pro ble my.

Tak, nu rek to też czło wiek, ze swo imi roz ter ka mi,
smut ka mi i zmar twie nia mi. Nie wia ry god ne jest jed nak to,
że zni ka jąc pod błę kit ną ta flą wo dy, zo sta wia my to
wszyst ko na po wierzch ni, jak boj ki, do któ rych co praw -
da trze ba bę dzie wró cić, ale za nim to na stą pi, choć przez
chwi lę je ste śmy na praw dę wol ni! Pod wo dą nie ma te le -
wi zji bom bar du ją cej in for ma cja mi o ko lej nych woj nach,
nie sły chać wiecz nie zrzę dzą cej te ścio wej, ni gdy nie pa da
deszcz i na wet pies są sia dów na nas nie war czy. W przy -
pad ku dość płyt kiej rze ki wszyst kie na sze co dzien ne spra -
wy pły nę ły ra zem z na mi, ale sko ro wio sna zo sta ła
prze bu dzo na naj wyż szy czas od wie dzić na sze ulu bio ne
oa zy spo ko ju… Do zo ba cze nia, tym ra zem gdzieś głę biej!

Ania

FF II LL MM

GG AA LL EE RR II AA

http://nuras.org/skorpena
http://nuras.org/skorpena
http://nuras.org/skorpena
http://www.youtube.com/watch?v=lq3gKH07FnA
http://www.youtube.com/watch?v=lq3gKH07FnA
http://nuras.org/skorpena


Przekaż 1% podatku na spełnienie marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.  Nasza 
fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że możesz ofi arować naszym podopiecznym 
1% swojego podatku. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS 0000177137KRS 0000177137 w rozliczeniu PIT.  W ten sposób 
możesz podarować dzieciom radość i sprawić, by choć przez chwilę poczuły się wolne od trosk. Chcesz 
wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacji: www.mammarzenie.orgwww.mammarzenie.org

KRS: 0000177137KRS: 0000177137

Podaruj na realizację marzeń chorych dzieci.

Marzê o ró¿owym 
pokoju ksiê¿niczki

Nie mów, że nie wartoNie mów, że nie warto
za jeden uśmiech na twarzy,za jeden uśmiech na twarzy,
która uśmiecha się rzadko,która uśmiecha się rzadko,

spełnić najskrytszych marzeń.spełnić najskrytszych marzeń.

Wakacje, komputer i wrotki, Wakacje, komputer i wrotki, 
podróże, gwiazdy, maskotki…podróże, gwiazdy, maskotki…

Nie masz nic do stracenia.Nie masz nic do stracenia.
Pomóż nam spełnić marzenia!Pomóż nam spełnić marzenia!

Ambasadorką 
Fundacji Mam Marzenie 
jest Małgorzata Kożuchowska.

http://mammarzenie.org
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Nur ko wa nie ko ja rzy się przede wszyst kim z ba jecz -
ny mi wi do ka mi tęt nią cych pod wod nym ży ciem raf ko ra -
lo wych czy wra ka mi stat ków kry ją cy mi swo je ta jem ni ce
w ciem nych cze lu ściach pod wod ne go świa ta. Ale ist nie -
je tak że in ny aspekt tej sze ro ko po ję tej dzia łal no ści czło -
wie ka – sport płe two nur ko wy. Je go or ga ni za cją w
glo bal nym wy mia rze zaj mu je się Świa to wa Fe de ra cja
Dzia łal no ści Pod wod nej CMAS. 

Z dys cy plin spor to wych (w no wej no men kla tu rze Mi -
ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki zwa nych po pro stu „spor ta -
mi”) w na szym za kre sie naj bar dziej po pu lar na jest jed na
– „pły wa nie w płe twach” (ang. „fin swim ming”). Jest to
je dy na dys cy pli na upra wia na ofi cjal nie w Pol sce i bę dą -
ca w re je strach Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. Pol ski
Zwią zek Płe two nur ko wa nia (w skró cie PZPn) na mo cy
pra wa jest wy zna czo ną or ga ni za cją w Pol sce któ rej ten
sport pod le ga. PZPn ma za za da nie or ga ni zo wa nie te go
spor tu zgod nie z usta lo ny mi praw nie (w szcze gól no ści
przez no wą Usta wę o Spo rcie) za sa da mi. 

Klubowy Puchar Świata
Do Związ ku na le ży na za sa dach wy łącz no ści or ga ni -

za cja Mi strzostw i Pu cha ru Pol ski oraz im prez o za się gu
Eu ro py czy świa ta – Mi strzostw lub Pu cha rów. Mo wa tu -
taj oczy wi ście o „pły wa niu w płe twach” – po zo sta łe dys -
cy pli ny spor to we jak pod wod ne ło wiec two, ho kej, rug by
i in ne ma ją znacz nie niż szą ran gę za rów no w Pol sce (nie
uzna ne są przez Mi ni ster stwo Spor tu) jak i na świe cie –
nie na le żą ani do gru py spor tów Olim pij skich, ani też do
gru py pre ten den tów do tej eli ty. Ta dru ga gru pa re pre -
zen to wa na jest przez dys cy pli ny zrze szo ne przez or ga ni -
za cję IW GA (In ter na tio nal World Ga mes As so cia tion)
zwią za ną z Mię dzy na ro do wym Ko mi te tem Olim pij skim
a or ga ni zu ją cą wła śnie dla tych dys cy plin tzw. „World
Ga mes” – od po wied nik Olim pia dy od by wa ją cy się tak że
co czte ry la ta, za wsze rok po Olim pia dzie. 

Ostat nie roz gryw ki World Ga mes mia ły miej sce na
Taj wa nie, a o przy zna nie ich or ga ni za cji w ro ku 2017
wal czy Wro cław. 

Na si za wod ni cy od lat li czą się w świa to wym ran kin -
gu „pły wa nia w płe twach”, w ra mach któ re go roz gry wa -
ne są kon ku ren cje na pły wal ni i w akwe nach otwar tych.
W ubie głym ro ku na sza skrom na eki pa ju nio rów wy wal -
czy ła na Mi strzo stwach Świa ta Ju nio rów na Ma jor ce
czte ry me da le - dwa zło te me da le zdo by ła San dra Ro gal -
ska z Gdań ska a je den me dal zło ty i je den brą zo wy zdo -
był Bar tło miej Kar pisz z Go rzo wa Wiel ko pol skie go,
usta na wia jąc jed no cze śnie no wy Re kord Świa ta.

Tak że w za kre sie or ga ni za cji im prez ran gi mię dzy na -
ro do wej wy ka zy wa li śmy du żą ak tyw ność, or ga ni zu jąc
kil ku krot nie Mi strzo stwa i Pu cha ry Świa ta i Eu ro py. W
ro ku bie żą cym CMAS przy znał nam pra wo or ga ni za cji
Run dy Pu cha ru Świa ta – od bę dzie się ona w dniach 15-
17 kwiet nia w Szcze ci nie, na no wej pły wal ni olim pij -
skiej. Współ or ga ni za to rem za wo dów jest pro mu ją ce
roz wój spor tu Mia sto Szcze cin i za tą współ pra cę, bez
któ rej nie by ło by za pew ne tej wiel kiej im pre zy, pra gnął -
bym ser decz nie po dzię ko wać. 

W ra mach Pu cha ru Świa ta (w wer sji ba se no wej) roz -
gry wa ne są kon ku ren cje pły wa nia po po wierzch ni (na dy -
stan sie 50, 100, 200, 500 i 800 me trów w mo no płe twie
oraz 50, 100 i 200 me trów w dwóch kla sycz nych płe -
twach – tzw. bi -fins) a tak że pod wo dą (na dy stan sie 50
me trów na bez de chu i 100 me trów z bu tlą). Do te go do -
cho dzi naj bar dziej emo cjo nu ją ca część roz gry wek – szta -
fe ta 4x100 me trów po po wierzch ni. Wy ni ki w ran kin gu
in dy wi du al nym jak i klu bo wym na licz ne są ja ko su ma

Sandra Rogalska ze swoją "złotą" monopłetwą
fot. Robert Nowicz

Sandra Rogalska. Zdjęcie obrazuje dynamikę
pływania w płetwach          fot. Robert Nowicz
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Mistrzostwa Świata Juniorów 2010. W środku ze złotym medalem Sandra Rogalska      fot. Robert Nowicz

Mistrzostwa Świata Juniorów 2010. W środku ze złotym medalem Bartek Karpisz        fot. Robert Nowicz
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dwóch naj lep szych wy ni ków z dwóch rund plus wy nik z
fi na łu. W tym ro ku pla no wa ne jest osiem rund w róż nych
czę ściach świa ta i fi nał w Chi nach. Run da szcze ciń ska
jest trze cią z ko lei i ry wa li za cja z pew no ścią spo wo du je
prze ta so wa nia w bie żą cym ran kin gu a udział za po wie -
dzia ło wie lu uty tu ło wa nych za wod ni ków. Bę dzie więc na
co po pa trzeć. Za pra sza my ser decz nie ki bi ców do uczest -
nic twa w im pre zie. Ad res – Pły wal nia Olim pij ska „Flo -
ating Are na”, Szcze cin, ul. Wą ska 16. Start kon ku ren cji

w so bo tę, 16 kwiet nia, o godz. 9:00, za koń cze nie w nie -
dzie lę, 17 kwiet nia, w godz. po po łu dnio wych.

Dla osób któ re nie bę dą mo gły przy je chać aby prze żyć
z na mi to wy da rze nie bez po śred nio na pły wal ni prze pro -
wa dzo na bę dzie re la cja po przez te le wi zję in ter ne to wą
www.kpsport.pl .

Po ni żej waż niej sze lin ki:
www.pzn -n.pl - stro na in ter ne to wa Pol skie go Związ -

ku Płe two nur ko wa nia
www.cmas.org - stro na in ter ne to wa Świa to wej Fe de -

ra cji Dzia łal no ści Pod wod nej CMAS
www.cma sworld cup.org - stro na in ter ne to wa Pu cha ru

Świa ta 
www.world ga mes -iw ga.org - stro na in ter ne to wa In -

ter na tio nal World Ga mes As so cia tion

Ro bert No wicz

Pre zes Pol skie go Związ ku Płe two nur ko wa nia

http://www.scubadiver.pl
http://www.worldgames-iwga.org
http://www.cmasworldcup.org
http://www.cmas.org
http://www.pzn-n.pl
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I już, jak gdy by ni gdy nic. Ni by strasz ne trzę -
sie nie zie mi na wie dzi ło Ja po nię, ni by Hon siu
prze su nę ło się o 2, 5 me tra na ma pie Świa ta,
a ku la ziem ska zmie ni ła oś o 10 cm, ni by wiel-
ka wo da za bie ra ła sa mo cho dy, po cią gi, do my,
jak gdy by to by ły kloc ki uło żo ne przez dziec -
ko, ni by… 

Lu gol znik nął z pół ek ap tek mo men tal nie. Ba, na wet
w Pol sce trud no go zna leźć, w koń cu chmu ra z py łem ra -
dio ak tyw nym prze su wa się nad na szym kra jem. Co praw -
da stę że nie pier wiast ków jest pra wie nie wy kry wal ne
przez apa ra tu rę (je dy nie naj now sze tech no lo gicz ne urzą -
dze nia po ka zu ją śla dy ra dio ak tyw nych py łów), to jed nak
żo na/ mąż się boi i ka za ła/ ka zał ku pić Lu go la…

Zgi nę ło i za gi nę ło już w su mie po nad 20 tys. lu dzi.
Nie wia do mo ja ki bę dzie bi lans osta tecz ny. Elek trow nie
ato mo we, któ ry mi na szpi ko wa na jest Ja po nia ze wzglę du
na pro blem ener ge tycz ny, znaj du ją się na zie mi, któ ra
czę sto „drży”. Oka zu je się, że co 5 trzę sie nie zie mi ma
miej sce wła śnie w Kra ju Kwit ną cej Wi śni.

W Pol sce za po mnie li śmy już pra wie o Ja po nii. Zda -
rza ją się co praw da strzęp ki in for ma cji o wzro ście ilo ści
ofiar i o ra dio ak tyw nym mle ku, ale ge ne ral nie pod nie ca -
my się błę da mi or to gra ficz ny mi Pre zy den ta (swo ją dro gą
hań ba), czy za ku pa mi Ka czyń skie go (śmiech). My śli my
o wa ka cjach, a nur ko wie głów nie roz wa ża ją, kie dy po je -
chać do Egip tu, bo sy tu acja wra ca do nor my. 

Po tsunami… Pew nie, że trzę sie nie zie mi (+ tsu na mi) to Los,
Opatrz ność, wy li czo na przez Ma jów przy pa dłość, ka ra
Bo ża, czy me ga za wi ro wa nia w ko smo sie… Zwał, jak
zwał, ale bu do wa elek trow ni ato mo wej i jej za bez pie cze -
nie, to już tyl ko i wy łącz nie spra wa/ wi na lu dzi. 

I te dy wa ga cje: pew nie te raz Ja poń czy cy za czną bu do -
wać wy so kie fa lo chro ny, od gra dza jąc się od mo rza na
wy pa dek tsu na mi…

A prze cież wy ciek ra dio ak tyw ny (nikt nie wie, tak na -
praw dę, ja ki du ży) to ska że nie na ca łej roz cią gło ści lą du,
wo dy, po wie trza i głę bin, któ re tak bar dzo ko cha my. Su -
shi, owo ce mo rza, gril lo wa ne kre wet ki – to dla sma ko -
szy ka ta stro fa. De gra da cja raf, skom pli ko wa ne go ży cia
ma kro, na pro mie nio wa ne ry by, któ re prze cież mi gru ją…

Nie mó wię że by re zy gno wać z elek trow ni ato mo wych
w ogó le, ale na Bo ga, że tam trzę sie wia do mo nie od dziś.
Re jo ny sty ku płyt tek to nicz nych są zna ne, tak jak wul ka -
nicz ne psi ku sy Na tu ry. 

Niech Świat (Czło wiek) uszczyp nie się w ty łek, wy le -
je so bie na gło wę wia dro zim nej (czy stej) wo dy, zro bi ra -
chu nek su mie nia i do sto su je się do wy zwań, ja kie da je
nam Przy ro da. Tyl ko z gło wą, bez ry zy ka pły wa nia na
krze po Bał ty ku w kie run ku Szwe cji.

Kto wie, co nas cze ka jesz cze w 2011 r.? Mo że war to
przy wlec wór po kut ny? A mo że war to wziąć wiel ki kre -
dyt? W każ dym ra zie za tych, któ rzy ode szli na dru gą
stro nę ży cia, za rów no w Ja po nii, jak i w Li bii, war to się
po mo dlić.

Wa cław Drom

http://www.michalporycki.pl
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Mój pierwszy raz
Instruktorzy i kursanci rozpoczynający drogę

nurkową, macie pełne prawo do uczestnictwa
w  życiu naszego magazynu. W tym miejscu
proponujemy galerię „Mój pierwszy raz“ gdzie
zamieścimy zdjęcia z kursów niekoniecznie
OWD nowych adeptów sztuki nurkowej. Zdjęcia
nie muszą być podwodne, ważne żeby środo-
wisko 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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Sy tu acja w Egip cie po woli się sta bi li zu je. Tu -
ry stów wciąż jest mniej niż rok te mu, ale po -
wo li ho te le się za peł nia ją. Wśród Po la ków
pla nu ją cych pierw szy wy jazd w ten re jon świa -
ta wciąż wi dać oba wy. Nie ste ty pol scy to uro -
pe ra to rzy wca le nie po ma ga ją te go zmie nić.
Za miast spo dzie wa nych za chę ca ją cych ob ni żek
ma my stan dar do we pro po zy cje ce no we. I choć
wszy scy to uro pe ra to rzy wzno wili już lo ty, to nie
sta ra ją się uatrak cyj nić swo jej ofer ty, tak jak
ro bią to fir my w in nych pań stwach. 

W związ ku z tym obec nie w Egip cie naj wię cej jest tu -
ry stów z An glii, Nie miec i Ro sji. W Pol sce zda rza ją się
jed nak du żo atrak cyj niej sze ofer ty Last Mi nu te. Z ta kich
oka zji naj czę ściej ko rzy sta ją na si ro da cy, któ rzy w Egip -
cie by li już nie raz.

Co raz wię cej ma my za po wie dzia nych klien tów z Pol -
ski – mó wi Ma ciej Pie trow ski, współ wła ści ciel ba zy nur -
ko wej Di ving Stars w Hur gha dzie. - Kwie cień ma my już
za pla no wa ny, choć nie aż tak in ten syw nie jak w ze szłym
ro ku. Od ma ja wszyst ko po win no wró cić już do nor my.
Od wie dza ją nas sta li klien ci, ale rów nież co raz wię cej jest

Informacje z Egiptu
zu peł nie no wych osób. Z te go co wiem, pust ki są w ba -
zach na sta wio nych je dy nie na ob słu gę Pol skich klien tów
od to uro pe ra to rów.

A jak wy glą da sy tu acja w miej sco wo ściach tu ry stycz -
nych? Do kład nie tak jak rok czy dwa la ta te mu. Ho te le
funk cjo nu ją, choć z nie co mniej szym ob ło że niem. Ni -
gdzie ni cze go nie bra ku je. Egip cja nie ma ją pra cę i są bar -
dzo ser decz ni w sto sun ku do tu ry stów. Cie szą się, że
wszyst ko wra ca do nor my. Są peł ni na dziei na lep sze ju -
tro. Wi ta ją wszyst kich z uśmie chem i życz li wo ścią, a ob -
słu ga ho te lo wa pro si tu ry stów o pro mo wa nie wy jaz dów
do Egip tu po po wro cie do swo ich do mów.

Je śli więc za sta na wia cie się nad wy jaz dem, to po le cam.
Ja dłu go szu ka łam rów nie cie ka wej al ter na ty wy dla Egip -
tu. Nie ste ty, za te sa me pie nią dze nie spo sób zna leźć rów -
nie pięk nych raf. Ow szem na świe cie jest wie le fan ta sty-
cz nych miejsc, któ re war to zo ba czyć. Jed nak gdy ma my na
wy jazd nur ko wy nie wię cej niż 2500 - 3000zł, to za do wo -
le ni bę dzie my je dy nie z urlo pu spę dzo ne go w Egip cie.

An na Cud na – Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl

http://www.uwahu.pl
http://www.egiptnurkowanie.pl
http://www.baciodiving.pl
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Ma łysz od le ciał na za słu żo ną eme ry tu rę a to
znak, że wio sna się zbli ża i lód od pu ścił już na
na szych „nur ko wi skach”. Czas więc wy jąć sprzęt
z sza fy i za pla no wać wio sen ne nur ki. Kwie cień
to ta ki faj ny mie siąc, w któ rym już na po cząt -
ku mo że my bez kar nie ko muś pod ło żyć no gę
krzy cząc „pri ma apri lis!”. 

Nie ma jak do bry i in te li gent ny żart. Po tem ma my za -
jącz ka. To ta kie ma łe zwie rząt ko fu ter ko we, któ re nie
wie dzieć cze mu przy no si cze ko la do we jaj ka! Chy ba po -
wi nien to ro bić kur czak! Ale nie ma się co ob ra żać na za -
jącz ka, bo je śli ktoś jest grzecz ny, to ma szan sę do stać od
nie go pre zent, np. gwiz dek do jac ke tu czy trze cią z ko lei
opa skę neo pre no wą na uszy od bab ci, aby wnu czek nie
zmarzł pod tą wo dą. Na to miast kil ka dni póź niej, bie ga -
jąc z wia drem po mie ście, bę dzie my uczy li bliź nich kon -
tak tu z zim ną wo dą. My, lu dzie nur ku ją cy, wie my prze-
cież do brze, co zna czy zim na wo da.

Oprócz tych nie wąt pli wych przy jem no ści w kwiet niu
bar dzo czę sto pla nu je my na sze wa ka cje, wy jaz dy i wy -
pra wy nur ko we, za zwy czaj w miej sca, któ re ofe ru ją zna-
cz nie cie plej szą wo dę niż ta w Pol sce. Ale gdzie tu je-
chać? Ara bo wie nie wie dzieć cze mu chcą oba lać swo ich
dyk ta to rów wła śnie w re gio nie któ rym My naj czę ściej
nur ku je my. Oczy wi ście nie bo imy się by le re wo lu cji, za -
wsze jest szan sa na ja kieś no we nie tu zin ko we wspo mnie -
nia z wa ka cji, jed nak część osób nie lu bi za mie sza nia i
wo li omi jać te re ny za pal ne.

Ciekawe czasy
Mo że Chor wa cja? Pięk ne wy brze że, cie pła wo da, by -

ła by wręcz ide al na, gdy by nie… ci Chor wa ci. Sta re przy -
sło wie pszczół mó wi, gdzie dwóch się bi je, tam Chor wat
pod no si ce ny. Nie ste ty, je śli wo da Ad ria ty ku jest two im
ce lem w tym ro ku, płać i płacz, ta kie są pra wa ryn ku.

Zresz tą w Pol sce daw no nie by ło żad nej re wo lu cji, a
ce ny idą upar cie w gó rę. Szko da, że w Bie dron ce nie
sprze da ją jesz cze sprzę tu nur ko we go, bo to sklep dla
bied niej szych i pew nie by ło by ta niej.

Do nie daw na mo gli śmy jesz cze pla no wać nur ko wa nia
na an ty po dach, jed nak po ostat nich ka ta kli zmach w tym
re gio nie, też pew nie wie lu z nas zre zy gnu je z da le kich
eska pad na wschód. Fa li tsu na mi Po lak się nie boi, ale
trau ma po Czar no by lu gdzieś tam w nas zo sta ła, a że by
dru gi raz ły kać płyn Lu go la, chy ba nikt nas nie zmu si!!!

Po zo sta je Mek syk, choć tam kar te le nar ko ty ko we co -
raz wy żej pod no szą gło wy, któ re na stęp nie so bie uci na -
ją, o czym skru pu lat nie do no szą me dia. Nie naj mil sza
per spek ty wa.

Gdzie więc je chać? Cóż, ostat nia na dzie ja w ocie ple -
niu kli ma tu i per spek ty wie raf ko ra lo wych na Bał ty ku.
Choć ma jąc w pa mię ci mi ja ją cą wła śnie zi mę, to tak że
nie jest do koń ca pew ne.

Po zo sta je przy po mnieć so bie sta re ży cze nia dla lu bia -
nych ina czej: „Obyś żył w cie ka wych cza sach”. Więc je -
śli ktoś kie dyś skła dał Wam ta kie ży cze nia, mo że cie te raz
bez kar nie pod ło żyć mu no gę na pri ma apri lis. 

Po wo dze nia.
Krab pu stel nik

http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=223270
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście się
troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać na adres wydawnictwo@nuras.info
wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 16

