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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
W po łu dnio wo - za chod niej Pol sce ga łę zie drzew ugi na ją się

pod na po rem śnie gu, kil ka dzie siąt ty się cy osób nie ma prą du
z po wo du in ten syw nych opa dów bia łe go pu chu, w no cy bę dzie
mroź no, nad mo rzem chłod no i desz czo wo. Szczę śli wi spóź nial -
scy, któ rzy nie zdą żyli jesz cze wy mie nić opon na let nie...

Nie, zde cy do wa nie nie ta ki mi in for ma cja mi po win ni śmy Was
po wi tać w ma jo wym nu me rze. Ale cóż ma my zro bić, sko ro ter -
mo me try wciąż bar dzo nie śmia ło i jak by z wiel kim wy sił kiem
uno szą swo je słup ki nie wie le po nad 5 stop ni, a słoń ce cza sem
tyl ko pu ści nam oko, da jąc na dzie ję, że o nas nie za po mnia ło
i sta ra się jak mo że prze bić przez gru bą war stwę chmur. Au -
ra w dłu gi ma jo wy week end sprzy ja ła chy ba tyl ko tym, któ rzy
mu sieli po zo stać w pra cy lub za ku wali do ma tu ry, sta ła się za
to ogrom nym nie bez pie czeń stwem dla po dró żu ją cych. Sta tyst -
ki wy pad ków, któ re ro sną dra stycz nie w okre sie świąt i week -
en do we go wy po czyn ku, po więk szy li tym ra zem nie tyl ko kie row-
cy, ale nie ste ty tak że na si nur ku ją cy ko le dzy, nie wie my jed -
nak czy win na by ła bra wu ra, nie do szko le nie, zwy kła głu po ta czy
też nad szarp nię te zdro wie. Za chę ca jąc do czer pa nia mak si mum
ra do ści z od kry wa nia pod wod nych se kre tów, po raz ko lej ny, aż
do znu dze nia przy po mi nać bę dzie my o roz sąd ku. Od ja kie goś
cza su je ste śmy za pew ne pod wy jąt ko wą opie ką Ja na Paw ła II,
któ ry 1 ma ja 2011 r. zo stał be aty fi ko wa ny. Ka rol Woj ty ła, w
1978 ro ku wy bra ny pierw szym w hi sto rii Pa pie żem – Po la kiem,
ja ko czło wiek pe łen pa sji i mi ło śnik spor tu, z ogrom ną wraż li -
wo ścią do strze ga ją cy pięk no przy ro dy, po dzie la jąc nie wąt pli wie
na szą fa scy na cję wiel kim błę ki tem, szcze gól nie bacz nie nad na -
mi czu wa, jed nak kon se kwen cje wła snej lek ko myśl no ści lub za -
nie dbań bę dzie my mu sieli po nieść sa mi. Wszy scy nur ku ją cy na
Za krzów ku z pew no ścią ko ja rzą pa miąt ko wą ta bli cę, znaj du ją cą
się na głę bo ko ści ok. 6- 7 m, przypominającą o tym, że Ka rol
Woj ty ła, pra cu jąc w ka mie nio ło mie w 1940 r., uczest ni czył w je -
go two rze niu i to mię dzy in ny mi dzię ki Je go pra cy mo że my tam
dziś nur ko wać. Wy płyń na głę bię – ma wiał czę sto. Wy płyń my za -
tem bez piecz nie na głę bię, ko rzy sta jąc z Je go wska zó wek i na -
uki w co dzien nym, nie tyl ko nur ko wym, ży ciu. 

Za nim jed nak wy pły nie cie za pra sza my do lek tu ry, mo że wła -
śnie w tym nu me rze za chę ci my Was do po zna nia no wych, fa -
scy nu ją cych głę bin. Tym ra zem pro po nu je my od wie dze nie
Nor we gii, ar chi pe la gu wysp za ko łem po lar nym, czyli ba jecz -
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nych Lo fo tów, za pro si my tak że do Czar no gó ry na nie po wta rzal -
ne nur ko wa nie w oko li cach Za to ki Ko tor skiej. Po sta ra my się
od po wie dzieć na py ta nie, czy mi mo dość wy so kich kosz tów war -
to wy brać się do Pa lau. Po nad to zgłę bi my ta jem ni cę ru muń skiej
ja ski ni Tauz, opo wie my o pod no szą cym ad re na li nę nur ko wa niu
w rze ce Traun. Z pew no ścią za in te re su je Was wy wiad z ko bie -
tą „hard co rem” – fre edi ver ką Sa hi ką Er cu men – nie tyl ko re -
kor dzist ką świa ta w dy na mi ce pod lo dem w płe twach, ale tak że
zwy cięż czy nią pro gra mu Fe ar Fac tor. Tak, tak ko bie ty wca le nie
ustę pu ją naj więk szym nur ko wym mę skim sła wom. Mię dzy in ny -
mi o tym, choć nie tyl ko, za wzię cie dys ku tu ją na sze ro dzi me
nur ki nie na spo tka niach or ga ni zo wa nych spe cjal nie dla nich
przez au tor kę książ ki „Nur ku ją ca ko bie ta”. Re la cja z ta kie go
spo tka nia tak że w nu me rze. Wszy scy nie cier pli wie ocze ku ją cy
ko lej ne go re kor du po win ni za po znać się z na stęp nym eta pem
przy go to wań do Pro jek tu 335. My tak że trzy ma my kciu ki i go -
rą co ki bi cu je my Dar ko wi Wi la mow skie mu. Co jesz cze cze ka na
Was w ma jo wym nu me rze, prze ko naj cie się sa mi.
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Lofoty

O wy spach tych na pi sa no już wie le. Szcze -
gól nie ostat nio. Urze ka ją ce, pięk ne, ma low ni -
cze, nie po wta rzal ne, ba jecz ne -  to tyl ko nie -
któ re przy miot ni ki, ja ki mi mo że my okre ślić ar -
chi pe lag wysp za ko łem po lar nym, okre śla nych
czę sto ja ko Nor we gia w pi guł ce...
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Już po dwóch ty go dniach, spę dzo nych tam w 2005 ro -
ku, do sko na le wie dzia łem o uro ku i atrak cyj no ści Lo fo -
tów… Kil ka lat póź niej, pod czas rej su po Baj ka le, pa dło
ha sło po wro tu do Nor we gii. To mek wpadł na po mysł za -
bra nia tam ca łej ro dzi ny. Niech zo ba czą to, w czym się
za ko cha li śmy i za czym tę sk ni my. Su ro wy kli mat nie jest
tam prze cież ta ki strasz ny! Mo ja ro la po le ga ła, jak zwy -
kle, na przy go to wa niu wy jaz du. Wy bór miej sca, za kwa -
te ro wa nie, do jazd, ter min, no i za ło ga. To naj waż niej sze.
Wcze sną wio sną za czy nam dzia łać. Po kil ku pró bach wy -
na ję cia Hyt ty i za ło że niu, że nur ku je my sa mi, jak na za -
wo ła nie do sta ję ofer tę wy jaz du do pol skiej ba zy nur ko wej
Lo fo ten Di ving, miesz czą cej się na wy spie Ham noy.
Ofer ta wy glą da pro fe sjo nal nie, a naj waż niej szy jest fakt,
iż Da niel i je go za ło ga ma ją kil ka spraw dzo nych i in te re -
su ją cych miejsc nur ko wych. To nas prze ko nu je. Pier wot -
nie, za nim do wie dzia łem się o Lo fo ten Di ving, chcia łem
przy kil ku nur ko wa niach sko rzy stać z ba zy Lo fo Dykk,
jed nak jak szyb ko usta lam, ta ba za już nie dzia ła ła...
Wszyst ko po dob no przez wy pa dek, eks plo zję bu tli i pro -
ble my praw ne. Wy sy łam in for ma cje do swo ich kur san -
tów, zna jo mych i przy ja ciół. Kil ka dni i jest nas w su mie
18 osób. Nie źle... Te raz trze ba by ło wszyst ko do grać.
Usta la my dość jed no myśl nie, że nie po le ci my sa mo lo -
tem. Szu ka jąc przy gód i wy zwań po je dzie my sa mo cho -
da mi, a po dróż roz ło ży my na ra ty. Za ło ży li śmy też, że od
mo men tu za ję cia miejsc w au tach je ste śmy na wa ka cjach
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i nie na rze ka my na tru dy po dró ży. Wie dział to na wet mój
pię cio let ni syn, któ ry dziel nie i bez żad ne go ma ru dze nia
wy trzy mał trzy dnio wą po droż.

Usta la my ter min, dwa sierp nio we ty go dnie, ostat nie
dni wa ka cji. Po win no być jesz cze cie pło, dzień bę dzie
dłu gi, a na szą kuch nię wzbo ga cą grzy by! Część przy go -
to wań ce du ję na chło pa ków. Da rek i To mek są od po wie -
dzial ni za kuch nię, tak więc oni usta la ją bu dżet, pla nu ją
i re ali zu ją za ku py spo żyw cze. Piotr or ga ni zu je nam prom
z Gdań ska do Ny ne shamm, a ja za czy nam po szu ki wa nia
bu sa... Mam za brać żo nę, sy na i Tom ka wraz z żo ną i cór -
ką, ale na ra zie nie mam jak te go zro bić. Nie wiem czy
zda je cie so bie spra wę, jak trud no zna leźć od po wied nie
uży wa ne au to, któ re ma speł nić kil ka za ło żeń. Mój sta ry
bus ma rzeń miał za brać co naj mniej 6 osób, po sia dać kli -
ma ty za cję i we ba sto, ale przede wszyst kim miał do je chać
na Lo fo ty... Po raz ko lej ny w ży ciu mu sia łem się ugryźć
w ję zyk... Za wsze bo wiem twier dzi łem, że na nur ko wa -
niu nie moż na do ro bić się MER CE DE SA, a tu pro szę,
pod ko niec kwiet nia, póź nym so bot nim po po łu dniem za -
mel do wa łem się mo im pierw szym Mer cem pod do mem.
Ku pi łem go w ostat niej chwi li, w po nie dzia łek bo wiem
mia łem po dać wszyst kie da ne au ta po trzeb ne do re zer wa -
cji pro mu... Po wie lu ty go dniach po szu ki wań sta łem się
po sia da czem Vi to w ko lo rze tak sów kar skim, wy po sa żo -
nym w kli mę, we ba sto, au to ma tycz ną skrzy nię bie gów i
du żą ilość miej sca na ba ga że. Bez gwiaz dy nie ma jaz dy,
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jak ma wia ją po sia da cze tej mar ki. Nie wszy scy jed nak
wie rzy li, że au to do je dzie i wró ci z tak da le kiej po dró ży.
Na sze praw dzi we przy go dy za czę ły się za raz po zje cha -
niu z pro mu w Szwe cji. Nie wy trzy mu je sil nik w jed nym
z aut. Mu si my za wró cić na au to stra dzie i wró cić na par -
king, na któ rym Sko da Octa via wy zio nę ła du cha. Jest
pro blem. Resz ta aut za ła do wa na jest tak, że je ste śmy w
sta nie na szej pe cho wej czwór ce za brać kil ka rze czy. Je -
stem naj bar dziej prze ra żo ny re ak cją pe chow ców. Ale
oka zu je się, że ma ją plan B. Szyb ko uru cha mia ją au to za -
stęp cze i awa ryj ne go kie row cę, któ ry do wie zie ich na Lo -
fo ty... Je dy ny pro blem, że po trwa to o ca ły dzień dłu żej
niż na sza po dróż... Jak się oka zu je, to nie ko niec na szych
przy gód. Pod czas za wra ca nia na au to stra dzie wy pa da mi
kie run kow skaz w bu sie! Nie pa ni ku je my, bo są świad ko -
wie tej ak cji. Wska zu ją mi miej sce i po krót kim bie ga niu
mię dzy pa sa mi au to stra dy uda je mi się zna leźć wszyst -
ko: klosz, prze wo dy i ca łą ża rów kę. Po chwi li au to ma
zno wu wszyst kie świa tła. Nie ste ty to nie był ko niec wra -
żeń. Kil ka dzie siąt ki lo me trów przed Umeą (tam mie li -
śmy noc leg) bus sta je pod gór ką... Dia gno za jest szyb ka
i kon kret na – brak pa li wa. Nie trud no o to w Szwe cji, bo -
wiem sta cje pa liw są bar dzo rzad ko. Czę sto też moż na na
tych bez ob słu go wych dzi wo lą gach pła cić tyl ko kar tą kre -
dy to wą, o czym war to pa mię tać. Ale i tym ra zem spa da -
my na czte ry ła py. To mek, po 3 se kun dach na my słu,
na ma wia mnie do... wla nia ole ju prze zna czo ne go do sma -
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że nia ryb i fry tek.  – Sta ry sil nik od pa li i po je dzie na tym,
wi dzia łem ta ką ak cję pod Bie dron ką! – mó wi z peł nym
prze ko na niem. Zer kam na pa sa że rów, wszy scy śpią.
Tem pe ra tu ra bli ska 0 stop ni, ciem no, las, do cho dzi pół -
noc. Szu ka nie pa li wa mo że po trwać. No do bra, le je my.
Za czwar tym prze krę ce niem klu czy ka He niek (nasz bus)
od pa lił. Tak ryk ną łem z ra do chy, że wszyst kich obu dzi -
łem! Zo sta wia jąc za so bą za pach fry tek, po 11 go dzi nach
od zjaz du z pro mu, do cie ra my do Umei. Naj pierw tan ku -
je my au ta pod ko rek, na stęp nie od naj du je my nasz ho stel,
gdzie szyb ko idzie my spać. Ra no cze ka nas ko lej na por -
cja ki lo me trów do prze je cha nia. Ca łe szczę ście, że ob ser -
wa cja dzi kiej przy ro dy i zmie nia ją cych się kra jo bra zów
wy peł ni nam du żą część po dró ży. Noc leg też ro bi swo je,
nie pa da my z wy cień cze nia. Ru sza my. Na po cząt ku la sy
i je zio ra przy po mi na ją ce nie co nasz re gion (War mię i
Ma zu ry), po tem co raz bar dziej na pół noc, mniej szy i niż -
szy drze wo stan, po tem tun dra i gó ry. No i naj waż niej sze,
pro ste i pu ste dro gi... Dzie siąt ki ki lo me trów bez do mów,
lu dzi i aut.

Wie czo rem do jeż dża my do Bo do, skąd pro mem do -
pły nie my na Lo fo ty. Je ste śmy na miej scu! Wszy scy po -
dzi wia ją wi do ki i są ni mi za uro cze ni. Co praw da wi ta nas
deszcz, ale już na stęp ne go dnia ra no cie szy my się słoń -
cem. Pierw szy cie pły po si łek to zu pa grzy bo wa z grzy -
bów ze bra nych po dro dze na szwedz kich par kin gach...
Pod czas dro gi co kil ka go dzin by ły ka nap ki, ogó recz ki
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po py cha ne so kiem, tę sk ni li śmy za tem za nor mal nym żar -
ciem. Na szczę ście ko lej ne dni to już ku li nar na uczta, co
po twier dzić po win ni na si go spo da rze. O dzi wo, na sza du -
ża gru pa nie sta no wi ła pro ble mu. Pod wo dą pły wa my w
ma łych gru pach, a na po wierzch ni wszyst ko krę ci się wo -
kół kuch ni, gdzie rzą dzi To mek. On już kil ka ra zy po -
twier dzał, że jest bez cen ny, te raz pierw szy raz miał
ogar nąć ży wie nie po nad 20 osób. Tak, jak zwy kle tę sk nię
za Lo fo ta mi, tak sa mo bra ku je te go żar cia, któ re ro bi To -
mek. Kra by wy cią gnię te z wo dy tuż obok ba zy i na szych
dom ków, z któ rych po wsta wa ła nie sa mo wi ta zu pa, sma -
żo ne i pie czo ne w so li ry by, ry by z gril la, zu pa ryb na to
by ło pod sta wo we me nu. Je dze nia nie bra ko wa ło, a To -

mek przy po mi nał co dzien nie, co jest po trzeb ne. Każ dy z
nas miał swo je waż ne miej sce. Nie któ rzy ła pa li ry by, in -
ni kra by. Nie bra ko wa ło rąk do cięż kiej pra cy. Że by za -
uwa żyć, że przez tych kil ka dni by li śmy na praw dę
zgra nym ze spo łem, wy star czy tyl ko przy to czyć sło wa
Mo ni ki – Ja cek, prze cież ty ni gdy nie obie ra łeś ziem nia -
ków ani nie zmy wa łeś, co jest???

Nie wy obra żam so bie wy jaz du w po dob ne miej sce
bez or ga ni za cji ta kiej jak na sza. Ce ny żyw no ści na miej -
scu są wy so kie, re stau ra cji ma ło. Pod sta wa to prze cież je -
dze nie, a ape tyt wzma ga prze cież nur ko wa nie w zim nych
wo dach nor we skich fior dów. Co praw da przy wo żąc je -
dze nie z Pol ski, nie wpa dli śmy na po mysł, iż wwo że nie

do Nor we gii ziem nia ków jest
za bro nio ne... Fakt ten spra wił,
że sma ko wa ły nam jesz cze le -
piej niż zwy kle. Oczy wi ście po -
za kuch nią waż na jest też ba za i
za ple cze. Dom ki, co praw da
ma łe, ale od no wio ne bar dzo
ład nie i w wy so kim stan dar dzie,
za pew nia ły nam do bry od po -
czy nek. Ba za nur ko wa spra wia -
ła, że wy jaz dy czy wy pły nię cia
na nur ko wa nia by ły po pro stu
wy god ne. Mie li śmy za tem wy -
god ną su szar nię (wraz z moc no
ob le ga ną su szar ką do ubrań),
sa lę kon fe ren cyj ną i po miesz -
cze nia do prze cho wy wa nia
sprzę tu. Wi dać, że Da niel od -
wie dził już kil ka cen trów nur -
ko wych, bo stwo rzył dla nas
płe two nur ków ide al ne wa run ki
do od praw, su sze nia i prze cho -
wy wa nia sprzę tu, na praw dę po -
my ślał o wszyst kim. Cięż ko
by ło by wy my ślić do god niej sze
wa run ki w ba zie nur ko wej. Sa -
me nur ko wa nia to mix te go, co
w Nor we gii naj lep sze. Był za -
tem wrak, du że ilo ści zwie rząt,
nur ko wa nia z ło dzi i z brze gu.
Naj cie kaw si przed sta wi cie le
podwod ne go świa ta, la sy bru -
nat nic, alg, me du zy, pięk ne
ukwia ły, kra by kil ku ga tun ków,
je żow ce, wę żo wi dła, roz gwiaz -
dy itd. Pięk ne ko lo ry, przy zwo -
ita wi docz ność i tem pe ra tu ra
wo dy w gra ni cach 10 stop ni. 
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Jak dla mnie - raj. Nur ko wa nia by ły bar dzo cie ka we,
ale wła śnie dzię ki te mu, że ktoś te miej sca wcze śniej wy -
szu kał. Z nie do wie rza niem słu cha li śmy opo wie ści Da nie -
la, jak wraz z Jo ze fem po kil ka go dzin dzien nie, przez
wie le ty go dni, szu ka li no wych cie ka wych nur ko wisk. In -
te re su ją ca by ła też opo wieść o po szu ki wa niach wra ku
Had sel. Trwa ły one oko ło mie sią ca. Z po mo cą miesz kań -
ców uda ło się na mie rzyć wrak ma łe go, za po mnia ne go
pro mu pa sa żer skie go. Zo sta li praw dzi wy mi od kryw ca -
mi…

Dla mnie na wet nur ko wa nie wo kół ba zy by ło cie ka -
we. A już to, co dzia ło się pod na szym po mo stem mo gło -
by za do wo lić każ de go wy bred ne go płe two nur ka.
Zwa bio ne reszt ka mi opra wia nych przez nas ryb: kra by,
roz gwiaz dy, dor sze i czer nia ki wy ko ny wa ły prze pięk ny
pod wod ny ta niec tuż obok nas!

Tak na praw dę nasz wy jazd był cięż ka pra cą… Jed ni
ro bi li set ki, a mo że i ty sią ce zdjęć, in ni sta li się pod wod -
ny mi my śli wy mi. To mek zaj mo wał się kuch nią, dziew -
czy ny oczy wi ście mu po ma ga ły. Ja na wet za bra łem so bie
książ kę, ale nie mia łem cza su wy jąć jej z sa mo cho du. Ka -
mi lo wi uda ło się zło wić na węd kę ol brzy mie go po two ra
– dor sza o wa dze 10, 4 kg. Je go ro dzi ce by li z po cząt ku -
ją ce go węd ka rza bar dzo dum ni. Dłu gi dzień da wał nam
moż li wość zwie dza nia po za koń czo nych nur ko wa niach.
I cho ciaż nie któ rzy z nas już by li na Lo fo tach, wy ciecz -
ki ja kie za fun do wał nam Da niel by ły nie sa mo wi te. By li -

śmy w hu cie szkła ar ty stycz ne go, wi dzie li śmy naj mniej-
szy fiord świa ta, od wie dzi li śmy mu zeum Wi kin gów, a
tak że pięk ną, dłu gą i sze ro ką pla żę przy po mi na ją cą tro pi -
ki (nie zga dza ła się je dy nie tem pe ra tu ra wo dy), wą cha li -
śmy w mu zeum su szo ną ry bę… Moc wra żeń i atrak cji,
ja kie dał nam ten wy jazd udo ku men to wa li śmy oczy wi -
ście na set kach zdjęć i fil mach. My ślę też, że dla każ de -
go był to fan ta stycz ny czas i me ga wa ka cje.

Mi łosz Dą brow ski

Tekst ten jest po dzię ko wa niem dla wszyst kich uczest -
ni ków za nie po wta rzal ną at mos fe rę i kli mat na wy jeź dzie
oraz dla Da nie la, Jo ze fa i Ady za wszyst ko.
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Czar no gó ra co nie któ rym Po la kom ko ja rzy się
z ja kąś kra iną na po gó rzu al bo gdzieś ko ło
Biesz czad, a mo że Su de tów? Na zwa brzmi ja -
koś tak po Pol sku, a oka zu je się, że to zu peł -
nie in ny kraj. Gdy w mó wi my „by łem na
wa ka cjach w Mon te ne gro”, to coś zu peł nie in -
ne go. Do gło wy słu cha cza od ra zu na myśl
przy cho dzi ja kaś eg zo tycz na kra ina. Oczy wi ście
nie wszy scy są ta ki mi igno ran ta mi geo gra ficz -
ny mi, ja kim by łem ja, gdy pierw szy raz usły sza -
łem o Czar no gó rze. Jak wia do mo, po dró że
kształ cą.

Wy pra wa na nur ko wa nia do pol skiej ba zy Czar na Per -
ła mia ła od kryć przed na mi no we za kąt ki pod wod nej kra -
iny te go rzad ko od wie dza ne go przez Po la ków kra ju.
Osób, któ re już nur ko wa ły w Czar no gó rze do li czy my się
sym bo licz ną garst kę.

Bu dy nek ba zy Czar na Per ła usy tu owa ny jest nad Za -
to ką Tra ste przy pięk nej piasz czy stej, a tym sa mym uni -
ka to wej, pla ży nad Ad ria ty kiem. W po bli żu spo tka my
tłu my pla żo wi czów i dzie cia ków bu du ją cych zam ki z pia -
sku. Pla ża o na zwie „Proź no” nie po sia da pod wo dą wy -
bit nych atrak cji nur ko wych, ale wy star czy ło wy pły nąć
kil ka set me trów w mo rze i sce ne ria pod wod na to tal nie
się zmie nia.

Ho tel przy pla ży o na zwie Pla vi Ho ry zont („Błę kit ny
Ho ry zont”) to post ko mu ni stycz ny re likt, pa mię ta ją cy głę -
bo kie la ta sie dem dzie sią te. Wpisz wy ma luj kli ma ty
„Czter dzie sto lat ka” i Fun du szu Wcza sów Pra cow ni -
czych... Na wet kel ner ki zo sta ły jak z tam tych cza sów, a

Montenegro 
nurkowanie w okolicach Zatoki Kotorskiej

ich za cho wa nia już na pew no... Ca ły kom pleks (są tam
też kor ty te ni so we i do gry w siat ków kę, tro chę ka wiar -
nio -ba rów) osło nię ty jest ro ślin no ścią, pięk ny mi pi nia mi
i przy tu lo ne do ma low ni czej sce ne rii kli ma tu śród ziem -
no mor skie go z wy so ki mi gó ra mi w tle.

Nur ko wa nia

Po ty go dniu nur ko wań w Czar no gó rze, w oko li cach
Za to ki Ko tor skiej, naj kró cej ujął bym to tak - nie zba da ne
gro ty, ja ski nie, wspa nia łe wra ki, czy sta i chłod na wo da.

Za to ka Tra ste

Fiord Kotorski
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Pierw sze nur ko wa nie ro bi my nie da le ko na szej pla ży w
miej scu Ma sli na da. Mia ło to być zwy kłe nur ko wa nie
„Check Di ve”. Ni cze go nad zwy czaj ne go się nie spo dzie -
wa łem, ale... trzy rze czy spra wi ły, że za czą łem po dej rze -
wać oko li cę o nie zwy kle cie ka we nur ko wi ska. Na
po czą tek przy wi ta ła nas wspa nia ła Spa nish Dan cer, czy -
li Hisz pań ska Tan cer ka. Du ża, wiel ko ści lap to pa. Ko lor
brą zo wo -rdza wy. Pięk nie pły nę ła w to ni i w ogó le nie ro -
bi ła so bie nic z gła ska nia. Jak to w ży ciu by wa, nie wzią -
łem apa ra tu fo to gra ficz ne go, zresz tą nie tyl ko ja, nie ste ty.
Na stęp nie zna leź li śmy ra kie tę, być mo że jesz cze z cza -
sów woj ny. Do daj my do te go nie sa mo wi cie czy stą wo dę
i gro ty w ja snej ska le, wy żar te przez set ki je żow ców.
Wszyst ko to spra wi ło, że sce ne ria nie ustę po wa ła uro -
kiem tej w Cen to nach Mek sy kań skich. No, mo że tyl ko
dżun gli bra ko wa ło...

Za raz po pierw szym nur ko wa niu prze sta wia my się w
miej sce zwa ne Pon te Lam pa, czy li tam, gdzie stoi la tar nia.
To tu po przed nia gru pa zna la zła w pia chu wspa nia łą am fo -
rę. My pły nie my o za cho dzie słoń ca tuż nad mor ska tra wą
(po si do nią) i wra ca my w płyt szej czę ści przy piasz czy sto -
-ska li stym dnie. Miej sce to jest ra czej ubo gie w ry by.

Ostat nio wi dzia łem czło wie ka z na pi sem na ko szul ce
„Ano ther day – sa me shit”. Na szczę ście u nur ków jest do -
kład nie od wrot nie. Ko lej ny dzień to nur ko wa nia na wra kach
w Za to ce Żaj ni ce. Je dzie my do ma łej miej sco wo ści, gdzie
roz ło ży li śmy się na be to no wej pla ży, na le żą cej do re stau ra -
cji, w któ rej po nur ko wa niach cze ka nas pysz ny lunch.

Pierw szy wrak to Ti ha ny, a po prze rwie w tej sa mej
za to ce wrak Pa tro low ca. Ten dru gi jest bez pro ble mo wym
obiek tem dla nur ków re kre acyj nych.

Tihany to wrak pa row ca le żą cy na 40 me trach głę bo -
ko ści. Au stro wę gier ski sta tek pa sa żer sko -trans por to wy
zbu do wa ny w 1908 ro ku w Trie ście, w stocz ni Sta bi li men -
to Tec ni co Tre sti no. Pa ro wiec ów był wła sno ścią fir my
So cie ta in Azio ni Unga ro -Cro atia na vi ga zio ne Ma rit ti me
a Va po re - Ri je ka. W dniu ka ta stro fy trans por to wał ła du -
nek wę gla ka mien ne go z por tu Ko tor do Bar. W wy ni ku
błę du na wi ga cyj ne go 12 lu te go pa ro wiec roz bił się w
miej scu zwa nym Arza Po int, nie da le ko wej ścia do Za to ki
Ko tor skiej. Sta tek pró bo wa no ra to wać i do ho lo wać bli żej
brze gu. Nie ste ty, ope ra cja ta nie uda ła się i za to nął w po -
bli żu Wy spy Ma mu la, gdzie kie dyś by ła twier dza bro nią -
ca wej ścia do za to ki, póź niej prze kształ co na w wię zie nie.
Dziś jest to atrak cja tu ry stycz na. Wrak ma 46 me trów i
sze ro ki jest na nie ca łe 6. Wy da je się nie du żym obiek tem
do nur ko wa nia. Jest tam za zwy czaj do bra przej rzy stość
wo dy. Ale uwa ga – 40 m (!), czy li zde cy do wa nie jest to
wrak dla nur ków do świad czo nych. Scho dzi się do nie go
po li nie opu sto wej, zwy kle ko twi cy rzu co nej z ło dzi. Wrak
jest czę ścio wo drew nia ny, z licz ny mi za ka mar ka mi,
gdzie nie gdzie z do brze za cho wa nym po kła dem.

Patrolowiec PBR 512 wy bu do wa ny zo stał w 1952 ro -
ku w Stocz ni imie nia Ti to w Kral je vi cy. Był stat kiem pa -
tro lo wym ju go sło wiań skiej ar mii aż do 1972 ro ku.
Za to pio ny w 1983 ro ku pod czas szko leń woj sko wych.

Patrolowiec                                                                       fot. Bestdivers
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Był ce lem szko le nio wym dla ju go sło wiań skich ra kiet, z
uży ciem któ rych szko li li się żoł nie rze ma ry nar ki te go
kra ju. Wrak ma dłu gość 40 me trów, le ży na głę bo ko ści
24 me trów, jest w bar dzo do brym sta nie, po dob nie jak
przej rzy stość wo dy w tym miej scu. Pod czas na sze go nur -
ko wa nia się ga ła oko ło 17 m. Cha rak te ry stycz ne dwie po -
łą czo ne dziu ry w śród o krę ciu da ją wy obra że nie, co
zna czy eks plo zja tor pe dy i bez po śred nie tra fie nie w nad -
bu dów kę. To nie sa mo wi te, jak bla cha w tym miej scu jest
po wy gi na na. Zdję cia wy cho dzą w tym miej scu bar dzo
cie ka we!

Po nur ko wa niach cze ka nas pysz ny obiad w re stau ra -
cji i po wrót do na sze go ho te lu. Po krót kim prysz ni cu
szyb ko ru sza my na zwie dza nie oko li cy. Być w Czar no gó -
rze i nie zo ba czyć sta re go mia sta czy for ty fi ka cji nad Ko -
to rem to praw dzi wy błąd! Na stęp ne go dnia pły nie my do
Błę kit nej Gro ty. Jak to każ de wy jąt ko we miej sce nad Ad -

ria ty kiem - gro ta mu si być! Pla va Szpi la to tak du ża gro -
ta, że ma łe ło dzie mo to ro we wpły wa ją do środ ka z tu ry -
sta mi. Głę bo kość w gro cie wy no si oko ło 8-9 me trów.
Moż na prze pły nąć cy pel skal ny na wy lot. Z jed nej stro -
ny ma my ci chą za tocz kę z ma low ni czy mi pio no wy mi
ska ła mi, a z dru giej wy cho dzi my na otwar te mo rze. Plan
nur ko wa nia za kła dał opły nię cie cy pla i po wrót do ło dzi w
za tocz ce. Po wy pły nię ciu z gro ty moż na skie ro wać się
wzdłuż skał i opły nąć przy ścia nie. Ja jed nak, z mo im
pod opiecz nym Jar kiem, któ ry wła śnie od kry wał taj ni ki
głęb szych nur ko wań, wy bra li śmy się nie co do przo du. Po
chwi li oka za ło się, że dno za czy na opa dać pod dość
ostrym ką tem, a od oko ło 20 me tra za czy na się pra wie
pio no wa ścia na, któ ra opa da do oko ło 50 m. Sta re sie ci
do da ją te mu miej scu uro ku i dresz czy ku emo cji. Zo ba -
czyć tu mo że my bar dzo du żo ryb.

Dru gie nur ko wa nie po prze rwie ro bi my nie opo dal w
mie ście Po sej do na, czy li Po sej don Grad. To ko lej ny sys -
tem grot i ja skiń, gdzie jed ną z cie ka wo stek są sta re
ukwia ły w ja ski ni. Ga tu nek dość rzad ko spo ty ka ny w
tych wo dach. Że by by ło cie ka wiej, ukwia ły są w róż nych
ko lo rach. Zie lo ny, fio le to wy, żół ty, bia ły, a wszyst kie na
gru bej pod sta wie świad czą cej o już spo rej ich wie ko wo -
ści. Miej sce dość pro ste dla nur ków na wet re kre acyj nych,
ale oczy wi ście jak ktoś ma pro ble my z pły wal no ścią i ma -
cha niem płe twa mi, to szyb ko po psu je przej rzy stość wo -
dy. To miej sce skła da się z kil ku ja skiń i grot, a
po dej rze wam, że i tak nie wszyst kie jesz cze zo sta ły od -
kry te.

Jaskinia Syren                                                                 fot. M. Pliszkiewicz
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Kil ka in nych, cie ka wych miejsc w oko li cy:
Ru ka vi ca – da le ko od brze gu jest pod wod ne wy pły -

ce nie z pio no wy mi ścia na mi. Miej sce bar dzo bo ga te we
flo rę i fau nę. Nie ste ty wa run ki po go do we mu szą być ide -
al ne, aby tam po pły nąć. Stan mo rza - naj le piej ze ro. My
tam nie by li śmy, ale sły sze li śmy du żo do brych opi nii o
tym miej scu.

Ścia na Pon te Mać ka – jest to ścia na opa da ją ca wo kół
nie wiel kie go cy pla, mak sy mal nie do oko ło 40 me trów.
My ogra ni czy li śmy się do głę bo ko ści 30 me trów. Nur ko -
wa nie w tym miej scu po le ga przede wszyst kim na opły -
nię ciu cy pla, naj pierw na więk szej głę bo ko ści, a
na stęp nie wy pły ca jąc się w kie run ku wyj ścia. Miej sce to
nie ob fi tu je w bo ga te ży cie pod wod ne, na to miast są tu taj
efek tow ne for ma cje skal ne, nie któ re wy glą da ją ce, jak by
uło żo ne z gła zów na rzu to wych przez ja kie goś ol brzy ma.
Nie po su nę się do po rów na nia te go do la bi ryn tu, nie mniej
roz miar skał i licz ne prze smy ki po mię dzy ni mi ro bią ta -
kie wra że nie. W związ ku z obec no ścią prą du, jak kol wiek
nie zbyt sil ne go, po 45 mi nu tach pły wa nia mo że się zro -
bić tro chę chłod no, więc ocie pla cze wska za ne!

Ja ski nia Sy ren – zwa na też Mer ma id’s Ho le – na
pierw szy rzut oka miej sce bar dzo ma ło in te re su ją ce –
wcho dzi my do wo dy na pły ciź nie, oko ło 3 me trów głę bo -
ko ści, pły nie my na po wierzch ni wo dy po przez nie wiel -
ką fa lę przy bo ju nad bie le ją ce ska ły z czar ny mi
je żow ca mi (bar dzo trze ba uwa żać), by na gle zna leźć się

nad do słow ną dziu rą w ska le. Dziu ra to mo że nie ład ne
okre śle nie, otwór ten bar dziej przy po mi na le jek, któ re go
śred ni ca w punk cie wej ścia wy no si oko ło 4 me trów, znaj -
du je się zresz tą rów nież na głę bo ko ści 4 me trów. Pa trząc
w dół – ciem ność - nie wi dać nic, a słoń ce pa da ją ce z gó -
ry, da ją ce nie zwy kły kon trast, nie po pra wia sy tu acji.
Scho dzę pierw szy, że by zro bić zdję cia. W ja ski ni na
szczę ście nie ma prą du, więc z chwi lą za nu rze nia mo głem
za wi snąć na głę bo ko ści oko ło 8-9 me trów, i spo glą da jąc
w gó rę na pa wać się wi do kiem otwar te go na błę kit ne nie -
bo otwo ru, z tań czą cy mi w to ni nur ka mi z mo jej gru py.
Zro bi łem kil ka zdjęć, po czym da łem znak gru pie, by ko -
lej ni nur ko wie za nu rzy li się. Ja ski nia ta sta no wi swo je go
ro dza ju sy fon, scho dzą cy na głę bo kość oko ło 27 me trów,
gdzie znaj du je uj ście w nie mal pio no wej ścia nie od stro -
ny otwar te go mo rza. Za raz po wej ściu do ja ski ni, na głę -
bo ko ści 14 me trów, po pra wej stro nie znaj du je się
od no ga, z dość roz le głą gro tą, i praw do po dob nie dal szym
od ga łę zie niem. Ja ko że ko niec koń ców za my ka łem gru -
pę, po sta no wi łem nie pe ne tro wać głę biej te go miej sca –
w koń cu trze ba so bie zo sta wić coś na przy szłość... Sy fon
jest wy star cza ją co sze ro ki, by po mie ścić dwóch pły ną -
cych obok sie bie nur ków, za wy jąt kiem koń co wej czę ści,
gdzie wy stę pu je prze wę że nie i ro dzaj „gar dła”, jed nak
nie ma pro ble mu, by się zmie ścić, choć dwóch na raz mia -
ło by już cia sno. Po wyj ściu z sy fo nu znaj du je my się przy
pio no wej ścia nie opa da ją cej na głę bo kość 45 me trów.

Miasto Posejdona
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Sta łym miesz kań cem, któ re go zwy kle moż -
na spo tkać przy wyj ściu z sy fo nu, jest lan gu -
sta. Dal sza część nur ko wa nia to opły nię cie
ścia ny, na któ rej no ta be ne zna leźć moż na ma -
low ni czą, roz pię tą sieć ry bac ką. 

Tie sna Lu ka - z pod wod nym ka nio nem to
miej sce dość płyt kie, ale ma low ni cze, gdzie
pły nie się w lek kim prą dzie mię dzy ska ła mi
przy po mi na ją cy mi tro chę pod wod ny ka nion.
Ge ne ral nie w tych oko li cach jest ubo go na
ska łach, więc i w tym miej scu nur ku je my
głów nie, aby po dzi wiać pod wod ne for ma cje
skal ne.

Co róż ni to miej sce od chor wac kie go wy -
brze ża? Przede wszyst kim bar dzo dzi wacz ne
prą dy pod wod ne. Pa mię tam, iż za raz po przy -
jeź dzie na na szej pla ży wo da mia ła oko ło 25
stop ni C. Dwa dni póź niej wszyst kich pla żo -
wi czów przy wi ta ła wręcz lo do wa ta wo da - 16-18 stop ni!
Dzień póź niej zno wu prą dy przy nio sły cie płą wo dę, ale o
za bar wie niu zie lon ka wym.

Gdy jest zim na wo da przej rzy stość jest du żo lep sza,
ale zde cy do wa nie ja dąc w to miej sce trze ba brać naj cie -
plej szy ska fan der nur ko wy ja ki ma my, aby nie po wie -
dzieć, że su chy ska fan der był by nie kie dy naj lep szym
wy bo rem.

Jest tu jesz cze wie le nie zba da nych miejsc nur ko wych,
a tu ry sty ka nur ko wa tak na praw dę do pie ro za czy na roz -
kwi tać, pod czas gdy w Chor wa cji to już praw dzi wy biz -
nes. Je dy ny man ka ment to mę czą cy, dłu gi do jazd…. Ale
od cze go ma my sa mo lo ty?

Z cie ka wo stek:
Kil ka lat te mu Mor ski In sty tut Bio lo gii, zlo ka li zo wa -

ny w Ko to rze, prze pro wa dził wiel ką ak cję uświa da mia ją -
cą nur ków, ry ba ków, że gla rzy i wy sto so wał proś bę o
kon takt, je śli ktoś znaj dzie pod wo dą nie chcia ne tro pi kal -
ne al gi, w ce lu po da nia miej sca i głę bo ko ści
ich wy stę po wa nia. Na ukow cy ro bią wszyst -
ko, aby za trzy mać roz prze strze nia nie się
tych alg, gdyż wy pie ra ją one ro dzi me ga tun -
ki. Za wie ra ją w so bie tok sy ny i nie ma ją w
Ad ria ty ku żad nych na tu ral nych wro gów.
Co raz wię cej ro dzi mych ryb zni ka z miejsc,
gdzie się one roz prze strze nia ją. Moż na je
znisz czyć tyl ko, gdy ko lo nie nie są zbyt du -
że po przez na kry wa nie za po mo cą wiel kich
czar nych płacht, aby za trzy mać pro ces fo to -
syn te zy. Dwa ga tun ki przy by ły do Ad ria ty -
ku: Kau ler pa Ta xi fo lia oraz Kau ler pa
Ra ce mo sa i to wła śnie tej dru giej wy pa trzy -
łem znacz ną ko lo nię cał kiem bli sko brze gu,

pro wa dząc nur ko wa nia kur so -
we Ani i Ję dr ka. Z czy stej cie -
ka wo ści za dzwo ni łem na
alar mo wy nu mer te le fo nu In -
sty tu tu w Ko tor. Po dzię ko wa -
li mi ser decz nie za
in for ma cję, nie mniej jed nak
zna li już lo ka li za cję tej al gi w
Za to ce Żaj ni ce. Na ukow cy w
tym przy pad ku są bez rad ni,
gdyż roz prze strze ni ła się ona
już na zbyt du ży ob szar. Dla
cie ka wych i po pie ra ją cych ten
pro jekt : www.cau ler pa mon -
te ne gro.com

Do dat ko we in for ma cje: 
Ho tel: Przez kil ka lat ho tel

miał kon trakt na obo zy spor -
to we i ko lo nie dzie cię ce. Do pie ro w se zo nie let nim 2009
obiekt, po wstęp nym re mon cie, zo stał od da ny do użyt ku
dla szer szej rze szy tu ry stów. To ta ki pierw szy se zon ko -
mer cyj nej eks plo ata cji, to też nie trud no się do my ślić, że
Bri sto lu z te go nie zro bi li, ale cza sem uśmie cham się pod
no sem, przy po mi na jąc so bie po byt w tym miej scu. Trze -
ba przy znać, że ma to swój kli mat.

Nur ko wa nia: W ba zie, pro wa dzo nej przez Oska ra i
Ol gę od by wa ły się w ta ki spo sób, iż jed na gru pa wy pły -
wa ła ra no na dwa nur ko wa nia, a na stęp na gru pa oko ło
15.00 wy pły wa ła na dwa nur ko wa nia po po łu dnio we.
Al gi: Te le fon alar mo wy, jak by ktoś wy pa trzył gdzie kol -
wiek in dziej w Ad ria ty ku te al gi to +38269676639, Ew.
do In sty tu tu Bio lo gii w Ko tor +38267562184

Tekst: Ru di Stan kie wicz

współ pra ca Ma ciej Plisz kie wicz, Ka sia Do li wa

Zdję cia: Ru di Stan kie wicz, Ma ciej Plisz kie wicz
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Pa lau jest dro gie. Sie dząc dru gi już dzień w
sa mo lo cie, z bra ku lep sze go za ję cia, za czy nam
za sta na wiać się nad sen sem te go, co ro bię.
Nie ba ga tel na od le głość, ja ka dzieli Pa lau i Eu -
ro pę, oraz mo no pol li nii lot ni czych Con ti nen tal
ge ne ru ją hor ren dal nie wy so kie kosz ty prze lo tu.
Do te go do li czyć też trze ba ce ny za nur ko wa -
nia i po byt, któ re są tu taj jed ny mi z naj wyż -
szych z ja ki mi mia łem do tąd do czy nie nia. To
wszyst ko po wo du je, iż ziarn ko nie po ko ju, za sia -
ne w mej gło wie już wcze śniej, wy kieł ko wa ło
te raz ze zdwo jo ną si łą i ener gią. 

Mo że fak tycz nie lep szym roz wią za niem był by ko lej -
ny wy jazd na Ma le di wy, gdzie re ki ny i moc ne prą dy nie
są prze cież ni czym nie zwy kłym, a sam wy jazd jest o po -
nad po ło wę tań szy. Gdy bym snu jąc ta kie roz wa ża nia wie -
dział wte dy to, co wiem te raz, na pew no nie miał bym
żad nych wąt pli wo ści i roz te rek. I choć uwiel biam Ma le -
di wy, to jed nak przy znać mu szę, że w po rów na niu z Pa -
lau nie wy trzy mu ją one kon ku ren cji w ża den spo sób. Już
sam wy lot z Ma ni li do star czył nam lek kich emo cji. Po mi -
mo że le ci my z Fi li pin na Ka ro li ny, a nie do USA, od pra -
wa w ame ry kań skim Con ti nen ta lu prze bie ga zgod nie z
ich stan dar da mi. Trwa to wszyst ko bez koń ca, na sze ba -
ga że zo sta ją prze trze pa ne i prze świe tlo ne na wszyst kie
moż li we spo so by. Po zba wie ni wszel kiej bro ni, czy li za -
pal ni czek, za pa łek i ża ró wek w la tar kach, wresz cie le ci -
my. Co bar dziej zmę cze ni ży ciem ko le dzy po za sy pia li w

Palau
nurkowe wielkie emocje

fo te lach jesz cze przed star tem. Sam lot mi ja spo koj nie i
bez zbęd nych emo cji. Sa mo lot po ma łu zbie ra się do lą do -
wa nia. Jest śro dek no cy, wszy scy je ste śmy pół przy tom ni.
W dro dze do ho te lu bez sku tecz nie wy pa tru ję w ota cza -
ją cym nas kra jo bra zie ja kich kol wiek, nie wiel kich choć by
oznak „tro pi cal pa ra di se”, któ re po twier dzi ły by słusz ność
pod ję tej de cy zji o zna le zie niu się wła śnie tu taj. 

Przez wie ki Pa lau, jed no z naj mniej szych pod wzglę -
dem licz by lud no ści pań stwo świa ta, po zo sta wa ło za leż -
ne od Eu ro py. Naj pierw by li tu Hisz pa nie, po tem Bry tyj -
czy cy, po tem dla od mia ny Niem cy, aż w koń cu Ja poń -
czy cy, któ rzy po prze gra nej woj nie mu sie li po go dzić się
z utra tą ar chi pe la gu na rzecz Ame ry ki. Przez kil ka dzie siąt
na stęp nych lat Pa lau po zo sta wa ło czę ścią Te ry to rium Po -
wier ni cze go Pa cy fi ku, aby w koń cu uzy skać sta tus nie -
pod le głe go pań stwa. Dzię ki pro tek to ra to wi Ame ry ki,
ar chi pe lag i je go miesz kań cy ży ją i funk cjo nu ją dziś cał -
kiem zno śnie. Wu jek Sam co ro ku pom pu je w tę nie wiel -
ką spo łecz ność pół mi liar da do la rów, za peł nia jąc w ten
spo sób po nad po ło wę bu dże tu pań stwa. W za mian Ame -
ry ka nie de cy du ją o je go po li ty ce za gra nicz nej i obron no -
ści, gwa ran tu ją więk szą część usług me dycz nych i
za pew nia ją na za sa dzie wy łącz no ści ob słu gę ru chu lot ni -
cze go. Styl ży cia miesz kań ców Ko ror - sto li cy Pa lau - to
wzor co wy przy kład funk cjo no wa nia ame ry kań skiej pro -
win cji. W miej sco wych skle pach próż no szu kać lo kal -
nych pro duk tów. Pół ki za peł nio ne są ame ry kań ski mi
mro żon ka mi, któ rych ce ny zde cy do wa nie prze bi ja ją nie
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tyl ko ich ja kość, ale rów nież ame ry kań skie stan dar dy ce -
no we, co zu peł nie i sku tecz nie znie chę ca do ja kich kol -
wiek za ku pów. Po dob nie do skle pów wy glą da ży cie
uli cy. Naj bar dziej ulu bio ną roz ryw ką miesz kań ców jest
chy ba jaz da tam i z po wro tem głów ną uli cą mia sta, wy -
eks plo ato wa ny mi do gra nic moż li wo ści pic ku pa mi. 

Ogól nie ży cie to czy się tu taj nie spiesz nie i zu peł nie
bez na mięt nie. Nie jest to miej sce zdol ne jak ma gnes przy -
cią gać rze szy tu ry stów z ca łe go świa ta i chy ba nie pręd ko
jesz cze ta kie bę dzie. Nie ma tu taj bo wiem atrak cji zna -
nych nam choć by z du żo tań szych i nie aż tak od le głych
Fi li pin czy Taj lan dii. Po zba wio ne ad re na li ny wie czor ne
wyj ścia na mia sto i brak przy ho te lo wych choć by plaż po -
wo du ją, że tu ry stów wciąż jest tu nie wie lu. Kie dy jed nak
za cznie my po strze gać to miej sce nie ja ko ku rort wy po -
czyn ko wy, lecz ja ko de sty la cję nur ko wą, ar chi pe lag Pa -
lau od sło ni nam swo ją dru gą, ab so lut nie fa scy nu ją cą
stro nę. Bo to, co na Pa lau jest naj pięk niej sze, ukry te zo -
sta ło pod po wierzch nią wo dy. 

Wiel ką po pu lar ność i sła wę zna ko mi te go miej sca nur -
ko we go zy ska ło dzię ki Ja cqu es’owi Co uste au i je go fa -
scy na cji ścia ną Nge me lis. Za rów no wte dy, jak i dziś
nur ko wą wi zy tów ką te go miej sca jest zna ko mi ta przej -
rzy stość wo dy oraz wszech obec ność re ki nów. Po nie waż
wszyst kie miej sca nur ko we do stęp ne są bez więk sze go
pro ble mu z lą du, bez sen su jest mno że nie i tak już moc -
no wy śru bo wa nych kosz tów po by tu przez udział w sa fa -
ri. Z tej też przy czy ny z ofert wie lu baz, ja kie or ga ni zu ją
tu taj nur ko wa nia, za pro po no wa na nam przez Fish & Fins
wy da wa ła się być naja trak cyj niej sza. Kie dy po raz pierw -
szy zna la złem się u nich, zo ba czy łem przy sło wio we „pie -
kło Dan te go”. 

Zwąt pi łem zu peł nie, nie bę dąc w sta nie uwie rzyć, że
coś ta kie go jest w sta nie w ogó le funk cjo no wać. Kil ka na -
ście po tęż nych ło dzi mo to ro wych wy pły wa co dzien nie,
za bie ra jąc w mo rze kil ku na stu nur ków. I wszyst ko to per -
fek cyj nie zor ga ni zo wa ne i po pro wa dzo ne z iście nie miec -
ką punk tu al no ścią. Za sa da funk cjo no wa nia tej ba zy

opie ra się na ge nial nie pro stym sche ma cie. Każ da z ło dzi
ma okre ślo ne gra fi kiem miej sce nur ko wa nia. Chcesz za -
nur ko wać na Blue Cor ner - wsia dasz na łódź nu mer 6, ju -
tro chcesz na Ulong Cha nel - szu kasz nu me ru 9. W ten
spo sób moż na so bie co dzien nie sa mo dziel nie wy bie rać i
de cy do wać o miej scu nur ko wa nia. Za wsze wy pły wa się
na dwa nur ko wa nia, po mię dzy któ ry mi jest czas na lunch
na jed nej z pięk nie zie lo nych, bez lud nych wy se pek. Czas
za cząć na szą nur ko wą przy go dę! Ca łą pa pie ro lo gię dnia
pierw sze go ma my już za so bą. Po nad 500-kon ne Yama -
hy na szej ło dzi szyb ko po zo sta wia ją gdzieś w od da li za -
ry sy lą du, by po chwi li zna leźć się po za wietrz nej stro nie
Nge me lis. 

Za czy na my więc od „Blue Cor ner”, któ re jest ab so -
lut ną kwin te sen cją nur ko wa nia na ar chi pe la gu. Moc ny
prąd pły wo wy na pę dza tu dzie siąt ki re ki nów, na po le ony,
wiel kie ma kre le, sta da ba ra kud i tuń czy ki. W tym pod -
wod nym te atrze ma rzeń wła śnie za czy na się ko lej ny
spek takl, trze ba więc szyb ko za jąć miej sce i to naj le piej
w pierw szym rzę dzie. Wpię ci ha ka mi wi si my na prze ła -
ma niu ścia ny. Na po cząt ku zja wia ją się re ki ny ra fo we i
bia ło płe twe. Roz po czy na się po lo wa nie. Czym by ło, to
co do pa dły, nie zdą ży łem na wet za uwa żyć, bo prze sta ło
ist nieć w oka mgnie niu. Za raz do łą cza ją też tuń czy ki i
dwa wiel kie na po le ony, ro biąc ta ki ko cioł i za mie sza nie,
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że przez mo ment nic nie wi dać. Po chwi li pył bi tew ny
opa da i jest już po wszyst kim. Z nie cier pli wo ścią cze ka -
my na akt dru gi, któ ry nie chyb nie na stą pi. Nur ko wa nie
na Blue Cor ner za wsze jest prze ży ciem nie zwy kłym i wy -
jąt ko wym. Pięk ne i nie prze wi dy wal ne, za każ dym ra zem
in ne, ale za wsze peł ne wiel kich atrak cji. Z lek kim nie po -
ko jem ocze ku je my na ko lej ne nur ko wa nia. Co jesz cze
Pa lau mo że nam za ofe ro wać po tym, co zo ba czy li śmy tu -
taj? Choć nie jest ła two wy obra zić so bie, że mo gą być
jesz cze lep sze miej sca nur ko we, to jed nak ży cie nie zna
pust ki. Nie opo dal Blue Cor ner znaj du ją się nie mniej
słyn ne i spek ta ku lar ne „Nie bie skie Dziu ry”. Nie wiel kich
roz mia rów wej ście, ukry te kil ka me trów pod po wierzch -
nią, wpro wa dza nas do ol brzy miej ja ski ni w kształ cie
dzwo nu. Opa da jąc w kie run ku dna, od no szę nie sa mo wi -
te wra że nie wkra cza nia w ja kiś nie zwy kły i ta jem ni czy
trosz kę świat. Wpa da ją ce przez gór ne otwo ry świa tło sło -
necz ne roz świe tla wnę trze ja ski ni, od bi ja jąc pro mie nie
od skał i piasz czy ste go dna, na któ rym przy sy pia ją re ki -
ny. Gra świa teł two rzy prze pięk ną sce ne rię, po ka zu jąc
nam ile od cie ni mo że mieć błę kit wo dy. Nur ku jąc w Blue
Ho le war to też cza sem spoj rzeć do gó ry, w kie run ku stro -
pu, skąd zwi sa ją fan ta stycz ne gir lan dy ufor mo wa ne z
czar ne go ko ra low ca. Ma rzy mi się tu taj sa mot ne nur ko -
wa nie, bez żad ne go zbęd ne go to wa rzy stwa. Sam je den

za wie szo ny gdzieś po środ ku ja ski ni... By ło by to prze ży -
cie zu peł nie ge nial ne i mi stycz ne nie mal że. Nie ste ty, przy
tak wiel kiej po pu lar no ści te go miej sca jest to zu peł nie
nie re al ne. Oglą da my jesz cze prze pięk ną elec tric fla me
scal lop i po ma łu wy pły wa my z ja ski ni płyt szym, znaj du -
ją cym się na 15 m, wyj ściem wprost na ład ną po ro śnię tą
gor go nia mi ścia nę. No, to pierw szy dzień ma my już za
so bą, przy niósł nam ty le wra żeń i nur ko wych emo cji, że
bę dzie o czym dys ku to wać przy pi wie przez ca ły wie czór. 

Dziś je dzie my na Ulong Cha nel. To miej sce jest ab so -
lut ną esen cją te go, cze go moż na spo dzie wać się i ocze ki -
wać od nur ko wań w moc nym prą dzie. Na miej scu
je ste śmy chy ba tro chę za wcze śnie. Po dob no pływ nie na -
brał jesz cze od po wied niej mo cy, choć trud no jest so bie
wy obra zić, aby po trzeb ny był moc niej szy. Skok do wo -
dy i po li nie do cią ga my się do dzio bu na szej ło dzi, scho -
dząc po niej pod wo dę. Na do le wa li już tak, że
prze pły nię cie kil ku na stu me trów prze ra sta zu peł nie na -
sze moż li wo ści. Cią gnie my się więc po ra fie, aby w koń -
cu za wi snąć na ha kach na prze ła ma niu ścia ny, gdzie sza re
re ki ny nie stru dze nie pa tro lu ją swój re wir. Przy zwy cza jo -
ne już chy ba do wi do ku nur ków na pły wa ją co raz bli żej
nas. Zgod nie z otrzy ma ny mi in struk cja mi, tym naj bar -
dziej cie kaw skim pusz cza my z au to ma tu bą bla pro sto w
nos. Cze ka my. Choć wo da ma ok. 28O C, po pół go dzi nie
wi sze nia w bez ru chu za czy nam od czu wać zim no. W koń -
cu coś jed nak za czy na się dziać. Ktoś włą czył nie wi dzial -
ną pom pę i wo da ru szy ła w kie run ku la gu ny z
mak sy mal ną mo cą. Ru sza my i my. Trud no opi sać wra -
że nia z tej po dró ży, bo wszyst ko dzie je się tak szyb ko.
Zde cy do wa nie za szyb ko. Praw dzi wie zwa rio wa ny „lot
nad ku kuł czym gniaz dem”. Nie ma moż li wo ści, aby za -
trzy mać się choć by na mo ment lub zwol nić. Jaz da na bie -
ra tem pa. Ka lej do skop ob ra zów, ko lo rów i wra żeń
za czy na krę cić się w iście sza leń czym tem pie. W lo cie
mi ja my ol brzy mią płaszcz kę, któ ra su nie po piasz czy -
stym dnie pod na mi. Obok co chwi lę po ja wia ją się po lu -
ją ce w ka na le re ki ny. Nie ma my żad ne go wpły wu na to,
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co się z na mi dzie je. Naj waż niej sze to nie dać się wy rzu -
cić do gó ry, bo to ozna cza prak tycz nie ko niec nur ko wa -
nia. Prąd o si le kil ku na stu wę złów w krót kim cza sie
prze no si nas pra wie 5 km da lej, gdzie wo da po ma łu zwal -
nia, roz le wa jąc się w sze ro kim ka na le. Jesz cze przez kil -
ka mi nut na sa ve sto pie oglą da my przy sy pia ją ce na
pia sku whi te ti py. To by ła praw dzi wa jaz da bez trzy man -
ki i prze ży cie je dy ne w swo im ro dza ju, któ re go ab so lut -
nie nie moż na prze oczyć. Czas chy ba tro chę od po cząć od
nur ko wych atrak cji. Bez wąt pie nia naj więk szym hi tem
Pa lau jest Jel ly fish La ke, czy li Je zio ro Me duz. Nie jest to

je dy ny te go ty pu akwen na Pa lau, ale za to naj więk szy z
udo stęp nio nych tu ry stycz nie. Brak po łą cze nia z oce anem
po wo du je zde cy do wa nie mniej sze za so le nie wo dy i jej
wyż szą tem pe ra tu rę, stwa rza jąc ide al ne wa run ki do roz -
wo ju me duz. Nie ma jąc żad nych na tu ral nych wro gów
znacz nie zre du ko wa ły swo je pa rzy deł ka, przez co nie sta -
no wią żad ne go za gro że nia dla pły wa ją cych w je zio rze lu -
dzi. Nie ste ty nur ko wać tu taj nie moż na. Za le ga ją ce na
dnie, roz kła da ją ce się szcząt ki me duz wy twa rza ją sil nie
tok sycz ne związ ki, bę dą ce po dob no przy czy ną uto nięć
nur ków. 

Za na mi już ko lej ne wspa nia łe nur ko wa nia. Po wo li
nasz po byt na Pa lau zbli ża się ku koń co wi. Po atrak cjach
w prą dzie szu ka my cze goś na spo koj nie. Pro po zy cja na
dziś to Sia es Tun nel. Pięk ne, choć ze wzglę du na dość
głę bo ki pro fil nie ko niecz nie ła twe nur ko wa nie. Po dzi wia -
jąc po ra sta ją ce dno nie spo ty ka nych roz mia rów gor go nie,
ła two za ha czyć tu o de kom pre sję. Kil ku dzie się cio me tro -
wy tu nel ma za pew nio ny sta ły do stęp na tu ral ne go świa -
tła, ale zde cy do wa nie war to po ku sić się o za bra nie la tar ki,
któ rej świa tło po zwo li wy cią gnąć z te go miej sca jesz cze
wię cej prze pięk nych ko lo rów. Na ko niec jesz cze tyl ko
rzut oka na wspa nia łe wień ce uple cio ne pod stro pem z
czar ne go ko ra la, bo czas już naj wyż szy ucie kać do gó ry.
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Na de ser zo sta wia my spo tka nie z man ta mi w wy ku tym
przez Niem ców Ger man Chan nel oraz Pe le liu Wall. W
cza sie woj ny, chcąc skró cić dro gę wy wo zu wy do by wa ne -
go tu fos fo ra nu, Niem cy wy rą ba li w ra fie przej ście łą czą -
ce la gu nę z otwar tym oce anem. I tu spo tka ło nas na Pa lau
po raz pierw szy wiel kie roz cza ro wa nie. Po man tach, sta -
no wią cych o atrak cyj no ści te go nur ko wa nia, ani śla du.
Po 20 mi nu to wym grze ba niu pal cem w pia sku za rzą dza -
my od wrót. Na otar cie łez po dro dze tra fia ją się nam dwa
sen ne whi te ti py i jed na raya. Re ali zu je my więc część
dru gą pla nu na ostat ni dzień, czy li Pe le liu Wall. Pro wa -
dzą cy na sze nur ko wa nia Ri chard okre ślił to miej sce, ja -
ko naj lep sze ścia no we nur ko wa nie na ar chi pe la gu.
Fak tycz nie Pe le liu Wall ro bi wra że nie. Jest to jed no z
tych miejsc, bez dna, któ re przy od po wied nim do świad -
cze niu i odro bi nie zdro we go roz sąd ku da je szan sę i moż -
li wość zro bie nia zna ko mi te go, głęb sze go nur ka w
dryf cie. W miej scu tym łą czą się róż ne prą dy, któ rych si -
ły i kie run ku nie za wsze da sie prze wi dzieć i okre ślić.
Wska ku je my do wo dy pro sto w sta do kil ku dzie się ciu gra -
su ją cych tu taj grey shar ków. Za sko cze nie jest peł ne i chy -
ba obu stron ne. Po ko lei wpły wa my w róż ne go ro dza ju
za głę bie nia, wą wo zy, mniej sze i więk sze ka wer ny, któ re
zna ko mi cie uatrak cyj nia ją to nur ko wa nie. Ła two tu bo -

wiem zna leźć róż ne go ro dza ju stwo rze nia, któ re szu ka ją
w nich schro nie nia przed moc nym prą dem. Wszyst ko
wo ko ło po ro śnię te jest du żą ilo ścią mięk kie go ko ra la w
prze róż nych ko lo rach. Po pro stu… ko lej ne cu dow ne nur -
ko wa nie. Cze ka nie, aż azot po zwo li nam wsiąść do sa -
mo lo tu, wy peł nia my lo tem wi do ko wym nad ar chi pe-
la giem. Po mysł zde cy do wa nie tra fio ny i jak naj bar dziej
god ny po le ce nia, zwłasz cza tym o nie co moc niej szych
ner wach. Nasz he li kop ter nie dość, że nik czem nej po stu -
ry, na do da tek po zba wio ny jest wszel kich drzwi. Każ dy
za kręt wy ko ny wa ny z wiel ką fi ne zją przez na sze go pi lo -
ta przy pra wia nas o lek ki skok ci śnie nia. Po chwi li jed nak
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kon cen tru je my się na tym, co wi dać w do le. A wi dok to
jest prze pięk ny i z pew no ścią wart wy da nych na nie go 80
do la rów. Z błę ki tem oce anu cu dow nie kon tra stu je zie leń
kil ku set po roz rzu ca nych w nie ła dzie wy se pek. Wi dać na -
wet kil ka ciem niej szych gra na to wych pla mek, któ re przy -
wo dzą wspo mnie nia z nur ko wa nia na Blue Ho les. Bez

wąt pie nia jest to je den z naj pięk niej szych wi do ków, ja kie
da ne mi by ło w ży ciu zo ba czyć. Z Pa lau wy jeż dżam z
prze ko na niem, że każ da wy da na tu zło tów ka czy do lar to
był do sko na ły po mysł, dzię ki któ re mu uda ło mi się zre -
ali zo wać ko lej ną po zy cję z ba ga żu mo ich nur ko wych ma -
rzeń.

Grze gorz Zie liń ski

TURYSTYKA NURKOWA
Wraki Laguny - Truk 27.10.2011 - 11.11.2011
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Mar sa El Alam to naj cie plej sze miej sce Egip -
tu w po rze zi mo wej. Dla te go uwiel biam tam jeź -
dzić w okre sie od li sto pa da do lu te go. W ze-
szłym ro ku wy jąt ko wo nas za sko czy ło – na po -
cząt ku grud nia przy wi ta ło nas tem pe ra tu rą po -
wie trza po nad 30 stop ni, a wo dy 28 stop ni. 

Mar sa Alam to wspa nia łe miej sce dla wszyst kich, któ -
rzy nie na wi dzą za tło czo nych ku ror tów i ide al ne dla osób
nur ku ją cych. Szcze gól nie wów czas do ce nia my je go za le -
ty, gdy mo że my nur ku jąc już z brze gu, po dzi wiać pod -
wod ne miej sca. 

Dzię ki te mu, iż do cie ra tam mniej tu ry stów ra fy są
zde cy do wa nie mniej znisz czo ne niż w in nych ku ror tach
np. w Sharm El She ikh czy w Hur ga dzie. Już nur ku jąc z
brze gu, moż na po dzi wiać miej sca, któ re w in nych czę -
ściach Egip tu są do stęp ne je dy nie z ło dzi. Naj bar dziej in -
te re su ją ce miej sca nur ko we to:

Abu Da bab
Pięk ne i uni ka to we miej sce, zwa ne do mem żół wi. Jed -

nak nie tyl ko żół wie ma ją tam swój dom. Nur ku jąc w
tam tym re gio nie, moż na bar dzo czę sto spo tkać naj bar -
dziej nie zwy kłe i nie sa mo wi te zwie rzę Mo rza Czer wo -
ne go - Ma na ta - zwa ne go piesz czo tli wie kro wą mor ską
lub Du gon giem. Pa są się na tam tej szej pod wod nej tra wie,
na głę bo ko ści od 4 do 15 m. To wi dok je dy ny w swo im
ro dza ju. Po za ty mi dwo ma ga tun ka mi spo tkasz tam wie -
le ga tun ków żół wi, rów nie pięk nych i ma je sta tycz nych
jak kro wa mor ska. Naj więk szy z ga tun ków mie rzy po nad
1, 20 me tra i cał kiem spo ro wa ży.

Marsa El Alam –
daleko od cywilizacji

Ki lo Ta ma nia
To prze pięk na la gu na, do któ rej moż na się do stać pro -

sto z pla ży. Miej sce do stęp ne z brze gu dla wszyst kich
nur ków – re kre acyj nych, tech nicz nych oraz osób snor ku -
ją cych. Tuż pod po wierzch nią wo dy roz po czy na ją się
dwie ra fy, bar dzo ko lo ro we i ży we. Miesz ka tu mnó stwo
ga tun ków ryb. Jest to rów nież nie po wta rzal na oka zja na
spo tka nie pa są ce go się na pod wod nej łą ce żół wia. Ta ka
łą ka jest na środ ku la gu ny, gdzie ma ją ci szę i spo kój. Jed -
na z raf do cho dzi do oko ło 28 me trów, dru ga na to miast
do pra wie 50 me trów.

Mar sa Ge bel Ro sas
Miej sce od da lo ne o 16 km od Mar sa Alam. Jest to wą -

ska la gu na, miej sce wy jąt ko wo pięk ne, ale o któ rej ra fie
nie moż na po wie dzieć, że jest pięk na. Cu dow nym wi do -
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kiem by ły ko ni ki mor skie, nie do ści gnio ne w sztu ce ma -
sko wa nia się. Ich naj prze róż niej sze kształ ty i ko lo ry fa -
scy nu ją i za chwy ca ją. Oprócz ko ni ków mor skich, moż na
spo tkać tam re ki na, co praw da tyl ko 1, 5 me tro we go, ale
wra że nie i tak jest pio ru nu ją ce, do te go do cho dzą wszech -
obec ne żół wie i or le nie. Ra fa koń czy się na 60 me trach.
Do dat ko wą atrak cją są ma łe ja ski nie po pra wej stro nie
ra fy.

Ka nio ny
To bar dzo nie bez piecz ne i zdra dli we miej sce. 30

me tro we la gu ny, w któ rych moż na nur ko wać z brze gu.
Są tam bar dzo du że pły wy, któ re pod czas od pły wu mo -
gą ścią gnąć nur ka do mo rza. Głę bo kość jest w su mie
nie wiel ka, bo 10 me trów. Je śli nur ku je się z do brym
prze wod ni kiem, to moż na prze pły nąć z jed nej la gu ny
do dru giej, jed nak że wy ma ga to do świad czo nej eki py.
W jed nej z la gun miesz ka re kin ( Shark Re ef Black tip),
któ ry osią ga dłu gość do 1, 80 m. Ma cha rak te ry stycz ny
tę po za koń czo ny pysk i owal ne oczy. Wszyst kie płe twy
ma ją czar ne za koń cze nie. Oprócz re ki na spo tka cie tam
in ne cie ka we i pięk ne ga tun ki, jak na po le ony, mu re ny,
żół wie i płaszcz ki.

El phin sto ne
No cóż… Nic do dać, nic ująć. Je dy ne w swo im ro dza -

ju miej sce, któ re jest praw dzi wym klej no tem Mo rza
Czer wo ne go. Nur ko wać moż na tyl ko z ło dzi i po le ca my
to miej sce ra czej do świad czo nym nur kom ze wzglę du na
bar dzo sil ne prą dy. Jest to dłu ga, wą ska, 300 me tro wa ra -
fa, ob da rzo na przez Mat kę Na tu rę nie zwy kle pięk ną i ko -
lo ro wą ra fą. Spo tkać tam moż na wie le uni ka to wych
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ga tun ków. Za czy na jąc od re ki nów, przez tuń czy ki, chma -
ry ma łych, ko lo ro wych ry bek do ogrom nych Mant. Z
miej scem na zy wa nym „pod wod ny łuk”, znaj du ją cym się
w po łu dnio wej czę ści la gu ny, zwią za na jest pew na le gen -
da. Po dob no pod łu kiem le ży sar ko fag nie zna ne go hi sto -
rii fa ra ona. Jest tam du ży, re gu lar ny, po ro śnię ty przez
ko ra low ce kształt. Nie wia do mo, co kry je mo rze…

Ostat nie go dnia, gdy już nie mo gli śmy nur ko wać, wy -
bra li śmy się na eg zo tycz ną wy ciecz kę na nie zna ne dla
Eu ro pej czy ków po łu dnie Egip tu. Ce lem na szej po dró ży
by ło El Sha lat ten – miej sce, do któ re go nie wie lu tu ry stów
do cie ra. Nie są tam or ga ni zo wa ne wy ciecz ki tu ry stycz -
ne, by się tam wy brać na le ży sa me mu ze brać gru pę i wy -
na jąć bu sa wraz z prze wod ni kiem. Nam się to uda ło i

by li śmy z te go fak tu bar dzo za do -
wo le ni. Sha lat ten to punkt han dlo -
wy na szla ku po mię dzy Su da nem a
Egip tem, któ ry sły nie głów nie z naj -
więk sze go w Egip cie tar gu wiel błą -
dów. Moż na tam zo ba czyć
wiel błą dy od ma łych le d wo na ro -
dzo nych do star szych oka zów sprze -
da wa nych do roz ro du. Szo ku ją ce
jest miej sce, gdzie prze cho dzą kwa -
ran tan nę. Bar dzo za nie po ko ił nas
spo sób prze trzy my wa nia zwie rząt
przez Su dań czy ków, unie moż li wia -
ją cy wiel błą dom uciecz kę, po le ga -
ją cy na zwią za niu jed nej przed niej
no gi, któ ry po wo do wał, iż nie cho -
dzi ły a ska ka ły na 3 no gach. 
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Przerażające. Sama miejscowość Shalatten nie jest
zbyt wielka, posiada dość rozległy rynek, gdzie kwitnie
handel pomiędzy Sudanem i Egiptem. Białe twarze tam to
prawdziwe zaskoczenie, przez całą wizytę towarzyszyła
nam policyjna eskorta. Warto pojechać i zobaczyć praw-
dziwy Egipt, nieznany turystom przebywającym wyłącz-
nie w kurortach.

Marsa El Alam to miejsce, które często odwiedzamy
–szczególnie zimą. Za każdym razem odkrywamy coś no-
wego, zarówno w życiu podwodnym, jak i na powierzch-
ni. Polecam!

Sylwia Susicka

fot. Sylwia Susicka, Karol Susicki
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Roz py tu jąc o po go dę w Al pach i re gio nie
At ter see, do wie dzie li śmy się, że nie pa da ło już
od do brych 2 ty go dni. Zbie ra ją ce się jed nak le -
ni wie chmu ry wska zy wa ły, że deszcz nie uchron -
nie zbli ża się wiel ki mi kro ka mi i zmie ni tę
rze czy wi stość. Trze ba się by ło spie szyć, bo doda-
t kiem do za nu rzeń w naj więk szym je zio rze Au -
strii mia ła być przy go da z rze ką Traun.

Na stęp ne go dnia, za raz po śnia da niu, w mi ni ka wal ka -
dzie na szych sa mo cho dów, po dą ża li śmy za „tu byl cem”
z za przy jaź nio ne go już cen trum nur ko we go z Bach. Po 20
mi nu tach zje cha li śmy z au to stra dy, by zna leźć się na szu -
tro wym par kin gu, zlo ka li zo wa nym na obrze żach mia -
stecz ka, przez któ re prze pły wa wspo mnia na rze ka.
Za par ko wa li śmy i nad szedł czas na szyb ki trek king kra -
jo znaw czy, któ ry za pro wa dził nas do miej sca „star tu”.
Oka za ło się, że trze ba przejść kil ka set me trów i to w dość
trud nych wa run kach.

Rze ka Traun wy pły wa z Alp Sal zbur skich, prze pły -
wa jąc przez je zio ra Traun see oraz Hal lstätt, wpa da
do Du na ju. Przez la ta nie ustan nej wę drów ki wy rzeź bi ła
ko ry to, któ rym po dą ża, a któ re przy naj mniej na na szym
od cin ku, sta ło się wą wo zem. Wy so kość lu stra wo dy jest

Wąwóz rzeki Traun
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róż na i jak to by wa z gór ski mi rze ka mi, za le ży od ob fi to -
ści desz czu i ilo ści top nie ją ce go śnie gu. Jej dłu gość wy -
no si 153 km. Dla nas sta ła się trud nym i nie bez piecz nym
spraw dzia nem. Trze ba by ło bo wiem do nieść ca ły sprzęt,
uwa ża jąc na rów no wa gę i wy sta ją ce ska ły, a ostat ni frag -
ment po ko nu jąc nad kil ku me tro wym urwi skiem wą wo -
zu. Tasz cząc sprzęt, pa sy ba la sto we i bu tle, spo glą da jąc
pod no gi, by z tym wszyst kim nie ru nąć, ukrad kiem przy -
glą da łem się przy ro dzie. Kra jo braz tro chę su ro wy i groź -
ny, cie szył oczy i przej mo wał pięk nem du szę. Rze ka
me an dru jąc wśród skał, wy sta ją cych drzew i krze wów,
zna la zła so bie naj bar dziej do god ną dro gę. Po prze bra niu
się, każ de go śmiał ka cze kał skok do wo dy z naj bar dziej
wy su nię tej czę ści ska ły, z wy so ko ści oko ło 6 m. Część
osób zre zy gno wa ła z nur ko wa nia i tyl ko snor klo wa ła, zaś
naj więk si twar dzie le za mie ni li twi ny na bu tle. Te raz po -

je dyn czo, bez tło ku, za czę li śmy wska ki wać do rze ki. Do -
pie ro po za nu rze niu i pły wa niu po po wierzch ni wi dać
wie lość za ka mar ków, szcze lin, mi ni wo do spa dów i wy -
sta ją cych ka mie ni. Kry sta licz nie czy ta wo da po zwa la
nam pe ne tro wać dno. Wszę dzie pły wa ją pstrą gi, nie któ -
re z nich są na praw dę spo re.

Pięk ne wi do ki nad na mi na tu ra ubra ła w sza ty je sie ni.
Jest po ło wa paź dzier ni ka i drze wa gu bią już część swo jej
gar de ro by, któ ra ście ląc dno, two rzy swo isty dy wan po -
ru sza ją cy się w takt nur tu. Oglą da my pięk ne ra ki szla -
chet ne, pil nu ją ce swo ich te ry to riów. Cie kaw skie pstrą gi
za glą da ją nam w ma ski. Ra ki, o któ rych wspo mnia łem
(Asta cus asta cus), zwa ne rów nież rzecz ny mi, są okre śla -
ne mier ni kiem czy sto ści wo dy (in dy ka to rem). Oka zy tu -
taj spo tka ne są wiel kie (ok. 20 cm), ubar wio ne po ma -
rań czo wo -zie lo no i ma ją du że szczyp ce. Na le żą nie ste ty
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do mniej szo ści, bo zo sta ły prze trze bio ne przez ra czą dżu -
mę, przy wle czo ną w XIX wie ku z Ame ry ki Pół noc nej,
a tak że wy par te przez za nie czysz cze nia oraz ra ka prę go -
wa te go. Gdzie nie gdzie wi dzi my też oko nie. Zim na wo da

da je wy tchnie nie po wy czer pu ją cym przy go to wa niu.
Chwi la mi nie wia do mo, któ ry świat oglą dać – pod wod ny
czy lą do wy. Po raz ko lej ny od kry wam, że Stwór ca po tra -
fi za sko czyć pięk nem stwo rze nia.

W miej scach za ko li rze ki wi docz ność pod wo dą prze -
kra cza 20 me trów, tem pe ra tu ra wy no si 12° C, mak sy mal -
na głę bo kość 8 m. Nurt jest naj bar dziej wart ki na środ ku,
dla te go pod prąd le piej pły nąć bo ka mi, prze glą da jąc
szcze li ny w ska le. Wra ca my, ale naj trud niej sze do pie ro
przed na mi.

Kil ka me trów od miej sca, gdzie roz po czę li śmy na szą
przy go dę z rze ką Traun, trze ba się te raz wspiąć po skał -
kach na gó rę. Od pi na my jac ke ty i pa sy ba la sto we, któ -
rych po zo sta li pil nu ją. Pierw szy, któ ry się wdra pał, rzu ca
li nę i wcią ga ka mi zel kę z bu tlą, pas i sprzęt fo to gra ficz -
ny. W tym cza sie wcho dzą na stęp ni, by zmie nić po przed -
ni ka przy li nie.

Wy czer pa ni nur ko wa niem, wspi nacz ką oraz wy cią ga -
niem ki lo gra mów mu si my jesz cze do trzeć do par kin gu,
a mo kry sprzęt, wia do mo, lżej szy nie jest! Nie któ rzy idą
na dwa ra zy, ro biąc po dro dze krót kie przy stan ki. Opa -
no wu je my za dysz kę i w koń cu pa ku je my się do wo zów.

Okrut ne zmę cze nie nie ga si jed nak uśmie chu, ja ki ma -
lu je się na twa rzach nur ków. Był to w koń cu szczę śli wie
za koń czo ny „hard co re” i prze pięk na przy go da. Po kil ku
go dzi nach za czę ło pa dać, ale to nie by ło już dla nas zmar -
twie niem.

Do dam, że na to nur ko wa nie war to za opa trzyć się
w ma łe bu tle. 8 l w zu peł no ści wy star czy. War to też
trosz kę po tre no wać, po zo sta jąc w przy zwo itej kon dy cji
fi zycz nej.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu

http://www.scubadiver.pl
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Je stem hard co rem - mó wi o so bie. Po zna ły śmy się rok
te mu w Da hab, pod czas se sji tre nin go wej w Blue Ho le.
Dwa dni póź niej obie po je cha ły śmy na kurs in struk tor ski
do Umber to Pe liz za rie go. Przez ty dzień dzie li ły śmy po -
kój i boj kę tre nin go wą… i tak się za czę ła na sza przy jaźń.
Na zy wa my sie bie Sio stra mi - łą czy nas mi łość do fre edi -
vin gu, choć pa trzy my na nie go w zu peł nie in ny spo sób.
Po znaj cie Sa hi kę Er cu men - re kor dzist kę świa ta w dy na -
mi ce pod lo dem w płe twach, 25-let nią sza lo ną Tur czyn -
kę, dla któ rej nie ma rze czy nie moż li wych…

Aga ta Bo gusz: Cześć Sa hi ka, po wiedz nam kil ka
słów o so bie i o tym, skąd po ja wi ło się Two je za in te re -
so wa nie fre edi vin giem?

Sa hi ka Er cu men: Gdy by łam ma ła, cier pia łam na ast -
mę. Na szczę ście za ser wo wa no mi od po wied nie le cze nie,
ro dzi cie zaś za dba li o to, abym re gu lar nie upra wia ła
sport. Dzię ki te mu uda ło mi się po zbyć ast my. Po tem za -
czę łam tre no wać róż ne spor ty wod ne i kil ka lat póź niej
zo sta łam człon kiem na ro do wej re pre zen ta cji Tur cji w
pod wod nym ho ke ju i rug by. W 2006 ro ku wy bra no mnie
do dru ży ny fre edi vin gu i pod czas udzia łu w Mi strzo -
stwach Świa ta usta no wi łam no wy re kord Tur cji (w dy na -
mi ce). To by ło dla mnie ol brzy mią mo ty wa cją i
po sta no wi łam po świę cić się wła śnie tej dys cy pli nie spor -
tu. Te raz je stem to tal nie za ko cha na we fre edi vin gu. Stał
się czę ścią mo je go ży cia… To nie tyl ko hob by - od po -
cząt ku trak tu ję go ja ko wy zwa nie, a sie bie ja ko za wod -
nicz kę.

AB: Co spra wi ło, że wy bra łaś fre edi ving, a nie nur -
ko wa nie z akwa lun giem?

SE: Za wsze lu bi łam współ za wod nic two lub co kol wiek
in ne go, w czym sta wiasz so bie ce le i dą żysz do nich. W
nur ko wa niu z akwa lun giem nie znaj du ję te go. Za wsze lu -
bi łam hard co re… Nur ko wa nie sprzę to we to jest coś, co
za wsze mo gę ro bić w przy szło ści, fre edi ving zaś wy ma ga
by cia w for mie i in ten syw nych tre nin gów!

Sahika
i jej Rekord
Guinnessa

AB: Tuż przed tym, nim się po zna ły śmy, bra łaś
udział w pew nym pro gra mie te le wi zyj nym… Pro szę,
po wiedz nam o tym.

SE: Ja sne! Ten pro gram, to Fe ar Fac tor. 10 ty go dni
eks tre mal nych wy zwań. W tym cza sie mu sie li śmy spro -
stać wie lu za da niom, ta kim jak wspi nacz ka po li nie spusz -
czo nej z he li kop te ra, zde rza nie się pod czas jaz dy
sa mo cho dem, tar za nie w wę żach, skor pio nach, szczu -
rach… Nie by ło ła two, ale… wy gra łam!

Nieustraszona Sahika w programie Fear Factor -
poświęcenie przyniosło korzyści -  pierwsze
miejsce i masa pieniędzy na spełnianie marzeń!
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AB: Jak udział w Fe ar Fac tor wpły nął na Two je
ży cie i ka rie rę we fre edi vin gu?

SE: Mo im ce lem by ło wy grać i prze zna czyć zdo by te
pie nią dze na roz wi ja nie się i osią ga nie ko lej nych re kor -
dów we fre edi vin gu. To by ło mnó stwo pie nię dzy, za któ -
re mo głam spo koj nie żyć przez ca ły rok i wy da wać je na
or ga ni za cję tre nin gów i bi cia re kor dów.

AB: Zo sta łaś in struk to rem fre edi vin gu - czy to jest
coś, co chcesz ro bić w ży ciu?

SE: Tak! Zro zu mia łam to bar dzo wy raź nie pod czas
na sze go kur su.

AB: A co z re kor da mi? W ze szłym ro ku przy go to -
wy wa łaś się do usta no wie nia no we go re kor du Tur cji
w sta łym ba la ście w płe twach, nie ste ty pod czas fi na ło -
wej pró by za wró ci łaś wcze śniej… Czy to nie po wo dze -
nie spo wo do wa ło po ja wie nie się wąt pli wo ści lub
utra ty pew no ści sie bie?

SE: Pró bo wa łam wte dy 70 m. Ofi cjal ny re kord był 52
m, zaś nie ofi cjal ny, usta no wio ny przez Yase min Dal ki lic
(w or ga ni za cji FREE) wy no sił 68 m. Za pla no wa łam so -
bie, że by po bić je wszyst kie… Nie ste ty za wró ci łam na 65
m, po nie waż nie usły sza łam mo je go alar mu w kom pu te -
rze i wy da wa ło mi się, że je stem pły cej, niż by łam w rze -
czy wi sto ści. Po nad to wo kół by ło mnó stwo nur ków scu ba,
któ rzy przy mo jej li nie ro bi li bą ble po wie trza i czu łam się
jak w ja cuz zi, kom plet nie nic nie wi dząc. Po tem po ja wił
się sil ny prąd, któ ry spra wił, że na głę bo ko ści ok. 25 m
smycz za plą ta ła mi się wo kół głów nej li ny. W fi na le czas
nur ko wa nia mia łam naj dłuż szy ze wszyst kich nur ko wań,
ja kie wy ko na łam w trak cie tre nin gów… Ta ki pe cho wy
dzień. Spró bu ję za tem zno wu!

AB: Drą żąc da lej te mat re kor dów - tym ra zem
100% suk ces pod czas bi cia re kor du świa ta w dy na mi -
ce pod lo dem (110m). Po bi łaś na wet fa ce tów! Czy to
by ło ce lem - by cie lep szą od męż czyzn, czy pla no wa łaś
po pro stu zro bić glo bal nie naj lep szy wy nik?

SE: Zde cy do wa nie ce lem by ło osią gnię cie naj lep sze -
go świa to we go wy ni ku! Wło ży łam w to ogrom nie du żo
wy sił ku i sa mej sie bie. Bar dzo te go pra gnę łam. A je że li
cze goś bar dzo pra gniesz, to nie ma ta kiej si ły, któ ra cię
za trzy ma. Wy glą da na to, że chcia łam te go bar dziej niż
męż czyź ni…

AB: A jak wy glą da ły tre nin gi, któ re przy go to wy -
wa ły Cię do te go re kor du?

SE: Przez 5 mie się cy, 1-2 se sje każ de go dnia. Spę dza -
łam w wo dzie ja kieś 4 do 6 go dzin dzien nie…

AB: Co by ło naj trud niej sze pod czas bi cia te go re -
kor du? Zim no, dy stans, świa do mość, że nie mo żesz się
wy nu rzyć, bo nad to bą jest war stwa lo du, stres spo -
wo do wa ny ca łym wy da rze niem, czy mo że coś in ne go?

SE: Zim no - na pew no, ca łe mo je cia ło by ło spię te z
po wo du ni skiej tem pe ra tu ry. Mia łam na so bie 3 mm pian -
kę… Tro chę stre su zwią za ne go z ca łym wy da rze niem też
od czu wa łam, ale głów nie wią zał się on z wa run ka mi - czy -
li lo dem. Gru bość ta fli wy no si ła 32 cm, men tal nie by ła to
strasz li wa wal ka. Fi zycz nie by łam świet nie przy go to wa -
na, men tal nie - w tej kwe stii ni gdy nie ma 100% pew no ści.

AB: Od czu łaś sil ny od ruch nur ko wy?
SE: Nie bar dzo… wsłu chi wa łam się w bi cie ser ca.

Sku pi łam się na punk cie, w któ rym mia łam się wy nu rzyć
i wma wia łam so bie, że wca le nie jest zim no.

AB: Jak się czu łaś po po ko na niu dy stan su, gdy już
wia do mo by ło, że się uda ło?

SE: Prze szczę śli wa oczy wi ście, ale już chwi lę póź niej
za czę łam pla no wać, co bę dzie na stęp ne. Je stem uza leż -
nio na od sta wia nia so bie ce lów i ich osią ga nia.

Rekord Guinnesa w dynamice pod lodem -  110m
fot. Harald Slauschek

W 3mm piance Sahika pokonała nie tylko dystans,
ale i swój umysł -  opanowała stres wynikający z
niemożności wynurzenia się na powierzchnię wody
pokrytą grubą taflą lodu     fot. Harald Slauschek
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AB: Jest kil ka dys cy plin we fre edi vin gu. Któ re lu -
bisz bar dziej, a któ re mniej?

SE: Zde cy do wa nie mo ją ulu bio ną jest sta ły ba last w
płe twach - to naj lep szy spo sób na po czu cie głę bo ko ści i
błę ki tu… Nie na wi dzę sta ty ki!!! Nu uuda aaaa…

AB: Pla ny na naj bliż szą przy szłość?
SE: Nie za pla no wa łam jesz cze dat ani do kład nych głę -

bo ko ści, ale bez wąt pie nia spró bu ję pójść głę biej!

AB: Mu szę Cię jesz cze o coś spy tać, bo je steś wy -
star cza ją co sza lo na, że by się na to po rwać. Two ja ro -
dacz ka Yase min pró bo wa ła po bić re kord świa ta w
nur ko wa niu na win dzie. Czy też o tym my ślisz? Re -
kord świa ta w zmien nym ba la ście lub no -li mits?

SE: Tak! Chcę spró bo wać wszyst kich głę bo kich dys cy -
plin, ale po wo li. Krok za kro kiem. Te dys cy pli ny wy ma ga -
ją bar dzo du żych pie nię dzy - po trzeb na jest łódź, win da,
nur ko wie za bez pie cza ją cy itd.…

AB: Czy kie dy kol wiek od czu wa łaś lęk pod czas
swo ich nur ko wań?

SE: Wła ści wie nie. Je że li tyl ko po ja wia się ja kieś złe
prze czu cie, nie nur ku ję. No i ni gdy nie nur ku ję sa ma,
więc nie ma się cze go bać. Ry zy ko wy pad ku jest ta kie sa -
mo jak wte dy, gdy spa ce ru ję uli cą…

Nie myśleć o zimnie, skupić się na punkcie
wyjścia – takie myśli wypełniały głowę Sahiki tuż
przed startem              fot. Harald Slauschek

Jestem harcorem – mówi Sahika o sobie, a tak
niewinnie jej z oczu patrzy!

Wspól ne nur ki na win dzie z Sa hi ką pod czas kur su
u Pe liz za rie go -  oczy wi ście, to nam skoń czy ło się
po wie trze w bu tli na do le i trze ba by ło wra cać o
wła snych si łach na po wierzch nię, ale co to dla nas!
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AB: A co ze spe ar fi shin giem? Zaj mu jesz się nim
rów nież?

SE: Jest bar dzo po pu lar ny w Tur cji. Kie dyś po świę ca -
łam mu du żo cza su, jed nak te raz zaj mu ję się wy łącz nie
fre edi vin giem. Wie le osób źle od bie ra ło wiec two. Ja nie

je stem fan ką za bi ja nia ryb dla za ba wy, jed nak ło wie nie
dla swo ich po trzeb, na ko la cję, jest ok. Jest wie le okrop -
nych me tod po ła wia nia ryb, spe ar fi shing jest lep szy. Jed -
nak łow cy po win ni być do brze wy edu ko wa ni i wie dzieć,
kie dy prze stać.

Zaprzyjaźniłyśmy się z Sahiką podczas kursu
instruktorskiego Apnea Academy

Trening i wycisk drogą do sukcesu! Nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli czegoś bardzo pragniesz -
wystarczy determinacja i wytrwałe dążenie do celu                                  fot. Agata Bogusz
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AB: Po wiedz nam jesz cze pa rę słów o fre edi vin gu
w Tur cji - naj lep szych miej scach do nur ko wań głę bo -
kich, re kre acyj nych. Od wie dzi łam kie dyś Pół wy sep
Kal kan i wspa nia le wspo mi nam to miej sce!

SE: Fre edi ving w Tur cji nie jest aż tak bar dzo po pu -
lar ny. Zwłasz cza wśród dziew czyn. Dru ży na na ro do wa
pod le ga pod CMAS, ma my więc tyl ko dwie dys cy pli ny -
dy na mi kę i „Jump Blue”. Sta ram się wy ja śniać lu dziom,
jak pięk na jest pod wod na Tur cja! Od cza su do cza su or -
ga ni zu ję kur sy, wy stą pie nia, pre zen ta cje i po ka zy fil mów,
pod czas któ rych tłu ma czę, że fre edi ving jest dla każ de go.
I co raz wię cej osób za czy na to ro zu mieć. Sa ma nur ku ję
naj czę ściej w re jo nie An ta lii - w Kas, gdzie ła two zna leźć
du że głę bo ko ści. Pod wod ne pięk no w tym miej scu jest
wprost znie wa la ją ce! Trud no wy mie nić te naj lep sze re -
jo ny, bo jest ich tak du żo… Mię dzy in ny mi Kas, Ke mer,
As sos, Ca nak ka le…

AB: Fre edi ving i za wo dy – czy za uwa żasz w tym
sprzecz ność? Co z wol no ścią?

SE: Tej wol no ści mo żesz do świad czyć we fre edi vin gu
re kre acyj nym, jed nak od chwi li, gdy sta jesz się za wod ni -
kiem, za czy nasz na le żeć do oce anu…

Aga ta Bo gusz

Sahika i Natalia Molchanova -  takie spotkania to tylko w Dahab!                     fot. Agata Bogusz

Reklama

http://www.atomicaquatics.pl
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INSTYTUT ARCHEOLOGII
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Warszawa 64
Krakowskie Przedmieście 26/28

K O M U N I K A TK O M U N I K A T
Pierw szy dzień otwar ty ar che olo gii pod wod nej

w In sty tu cie Ar che olo gii UW
7 ma ja 2011 ro ku In sty tut Ar che olo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go

za pra sza na pierw szy dzień otwar ty or ga ni zo wa ny dla no wej spe cja li -
za cji stu diów – ar che olo gii pod wod nej. 

Przed sta wi cie le In sty tu tu Ar che olo gii UW przed sta wią ofer tę edu ka cyj ną przy go to wa ną 
w ra mach spe cja li za cji ar che olo gia pod wod na. W Pol sce to sto sun ko wo mło dy kie ru nek ar che olo gii, cie -
szą cy się jed nak co raz więk szym za in te re so wa niem stu den tów. 

- Za pra sza my wszyst kich, któ rzy chcą na uczyć się od kry wać skar by ukry te w pod wod nych głę -
bi nach. W Pol sce ma my cią gle za ma ło spe cja li stów w tej dzie dzi nie ar che olo gii. Ry nek po trze -
bu je zdol nych ab sol wen tów. Otrzy mu je my rów nież du żo za py tań ze stro ny sa mych stu den tów,
stąd po mysł na utwo rze nie od dziel nej spe cja li za cji stu diów. – mó wi dr Ra do sław Ka ra sie wicz –
Szczy pior ski, Wi ce dy rek tor ds. stu denc kich In sty tu tu Ar che olo gii, UW.  

Uczest ni cy po zna ją pro gram na ucza nia, re ali zo wa ne przed mio ty, sys tem prak tyk stu denc kich
oraz za sa dy i ter mi ny re kru ta cji. Do dat ko wą atrak cją bę dzie wy kład na te mat pol skiej 
i za gra nicz nej ar che olo gii pod wod nej oraz pro jek cja fil mu o naj więk szych od kry ciach ar che olo -
gów pod wod nych.

Dzień otwar ty od bę dzie się w bu dyn ku In sty tu tu Ar che olo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go,
ul. Kra kow skie Przed mie ście 26/28, Kam pus Głów ny UW. 

Za pra sza my, po czą tek go dzi na 11:00 

In sty tut Ar che olo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go to naj więk szy
ośro dek ar che olo gicz ny w Eu ro pie. Ar che olo gię pod wod ną bę -
dzie moż na stu dio wać od paź dzier ni ka 2011 ro ku. Kształ ce nie
od by wać się bę dzie w ra mach dzien nych stu diów li cen cjac kich.
Stu den ci bę dą tak że ko rzy stać z za jęć or ga ni zo wa nych w In sty -
tu cie Oce ano gra fii Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz Cen tral nym
Mu zeum Mor skim w Gdań sku. W ra mach prak tyk na stu den tów
cze ka ją sta no wi ska ar che olo gicz ne na Kry mie i Ma zu rach. W ko -
lej nych la tach ofer ta po sze rzo na zo sta nie o ko lej ne sta no wi ska
nad Mo rzem Czar nym oraz Śród ziem nym. 

Dodatkowe informacje:
http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=924&id_kat=78

http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=924&id_kat=78
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Za koń czył się pierw szy „egip ski” etap przy -
go to wań Pro jek tu 335. W Da hab, dzię ki part ne -
ro wi 2depp.pl, uda ło się wy ko nać wszyst kie za -
pla no wa ne nur ko wa nia głę bo kie uwień czo ne
nur ko wa niem na głę bo kość 200 me trów. 

– Je stem bar dzo za do wo lo ny z te go eta pu. Nur ko wa -
nia prze bie ga ły bez żad nych nie spo dzia nek. Wy ko na łem
to, co do mnie na le ża ło. Pra gnę po dzię ko wać ba zie 2de -
ep.pl, bez nich re ali za cja tej czę ści przy go to wań by ła by
cał ko wi cie nie moż li wa. Wszyst kie ce le zo sta ły osią gnię -
te, a w okre sie nur ko wań do Pro jek tu przy łą czy ło się wie -
lu waż nych dla mnie Part ne rów - opo wia da Da riusz
Wi la mow ski.

Jed nym z nich jest Di vezo ne.pl - zna ne i ce nio ne
przed się bior stwo z pol skiej bran ży nur ko wej. – Cze mu
bie rze my udział w tym Pro jek cie? Bo nur ko wa nie to ca -
łe na sze ży cie. Chce my, aby pol scy nur ko wie by li zna ni i
ce nie ni na ca łym świe cie. Dzię ki te mu Pro jek to wi mo że -
my być obec ni przy te sto wa niu sprzę tu, któ ry sprze da je -
my. Mo że my prze ka zać na szym klien tom re la cję z
pierw szej rę ki.  Ja ko je den z naj więk szych skle pów sta cjo -

Projekt 335 – etap pierwszy
nar nych i in ter ne to wych ze sprzę tem nur ko wym, ze wzglę -
du na na szych klien tów, ma my wręcz obo wią zek brać
udział w te go ty pu przed się wzię ciu. Wpraw dzie jest to dla
nas bar dzo kosz tow ne i wy ma ga ją ce, jed nak pod ję li śmy
wy zwa nie. Je ste śmy fir mą, któ ra przede wszyst kim ce ni i

sza nu je klien ta. Dzię ki wie dzy i wie lo let nie mu do świad -
cze niu mo że my po móc każ de mu w do bo rze sprzę tu. 

Klien ci od wdzię cza ją nam się tym sa mym, sza nu ją
nas. Dla nas nur ko wa nie jest naj waż niej sze. Pra gnie my
uczest ni czyć w Pro jek cie 335, gdyż bar dzo wie rzy my w
si łę i po wo dze nie pol skich nur ków. Ma rzy my, by Po la cy
ja ko nur ko wie by li sza no wa ni i po wa ża ni na ca łym świe -
cie, a dzię ki te mu Pro jek to wi jest to moż li we. Je ste śmy
dum ni z ko le gi i ca łe go ze spo łu to wa rzy szą ce go, któ ry po -
świę ca się, by udo wod nić, iż je ste śmy do bry mi nur ka mi.
Cie szy my się, że mo że my uczest ni czyć w tak waż nym wy -
da rze niu i wspie rać na szą eki pę. 

Dzię ki te mu zbie ra my wie le waż nych i bez cen nych in -
for ma cji, bo wie dza to nasz atut. Sta ra my się do cie rać do
wszyst kich nur ków w ca łej Pol sce, a na wet Eu ro pie.
Wszyst kie miej sca, w któ rych od by wa ją się przy go to wa -
nia do kul mi na cyj ne go wy da rze nia, ja kim bę dzie bi cie re -
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kor du świa ta w nur ko wa niu, czy li Egipt – Da hab, Au stria
– je zio ro At ters se i je zio ro Gar da we Wło szech są świet -
nie zna ne na szym in struk to rom. Egipt jest ulu bio nym
miej scem wy jaz dów z kur san ta mi na od po czy nek i kur sy.
Or ga ni zo wa ne są kil ka ra zy do ro ku i cie szą się ogrom -
ną po pu lar no ścią, pew nie dzię ki nie zwy kłym oso bo wo -
ściom na szych in struk to rów, ich ogrom ne mu do świad-
cze niu i wie dzy, któ rą dzie lą się w bar dzo mi ły i fa cho wy
spo sób. Po ma ga my w re ali za cji te go Pro jek tu, dla te go że
jest to ma rze nie Dar ka „Mio dzia” Wi la mow skie go, a
dzię ki re ali za cji ma rzeń zdo by wa my no we i cen ne do -
świad cze nia – opo wia da ją Syl wia i Ka rol Su sic cy, wła -
ści cie le Di vezo ne.pl, Part ne rzy Pro jek tu 335.

Roz po czy na my obec nie etap dru gi – eu ro pej ski - w Au -
strii w je zio rze At ters se. Etap ten star tu je na po cząt ku ma -
ja i trwać bę dzie prak tycz nie do po ło wy czerw ca. Ko lej ne
se rie nur ko wań od bę dą się już w wo dzie o znacz nie niż -
szej tem pe ra tu rze. Wzro sną też głę bo ko ści. Pro jekt na -
bie ra co raz więk sze go tem pa. Jed nym z naj istot niej szych
part ne rów w tej czę ści przed się wzię cia jest cze ska fir ma
VIT KO VI CE CY LIN DERS a.s oraz fir ma FHU Opti -
mal–Bis z Ryb ni ka. - Wie lu nur ków, zwłasz cza tych z wie -
lo let nim sta żem, ma wy ro bio ną opi nię o naszych bu tlach.
Pra wie wszyst kie nie są nie ste ty po chleb ne i na szym zda -

niem w peł ni od da ją wa dy i nie do cią gnię cia, ja kie te bu -
tle nie wąt pli wie po sia da ły. Tak, stwier dzam z peł ną świa -
do mo ścią - po sia da ły - po nie waż od po nad ro ku, z
ko rzy ścią dla wszyst kich po ten cjal nych klien tów, ode szły
w prze szłość. Wszyst kie opi nie, któ re mó wi ły o tym, że bu -
tle są cięż kie i to por ne, że ma ją sła bej ja ko ści za bez pie -
cze nie an ty ko ro zyj ne i kiep ski la kier nie ma ją nic
wspól ne go z obec nie wy twa rza ny mi w fir mie VIT KO VI -
CE CY LIN DERS a.s wy ro ba mi. Fir ma zo sta ła grun tow -
nie zmo der ni zo wa na oraz wpro wa dzi ła no we tech no lo gie
do ty czą ce pra wie wszyst kich eta pów pro duk cji ma ją cych
istot ny wpływ na koń co wą ja kość i wy gląd. Bu tle od de -
cho we ze zna kiem CE są obec nie cyn ko wa ne na ze wnątrz
i za bez pie cza ne we wnątrz, co znacz nie po pra wi ło ich od -
por ność na ko ro zję. Zmie nio no ro dzaj po wło ki la kier ni -
czej i zmo der ni zo wa no w peł ni au to ma tycz ną li nię
la kier ni czą. W efek cie tych za bie gów moż li we jest rów -
nież ma lo wa nie prosz ko we. Po pra wio no pro ces tło cze nia
i wpro wa dzo no no we wzo ry bu tli, zgod nie z po trze ba mi
zgła sza ny mi przez klien tów. Wy twa rza ne są obec nie z
naj lep szych ro dza jów sta li. Wszyst kie te za bie gi po zwo li -
ły na znacz ną re duk cję wa gi, a no we tech ni ki za bez pie -
czeń uzy ska ły po zy tyw ną opi nię pod czas ba dań
prze pro wa dza nych przez jed nost kę cer ty fi ku ją cą TUV, co
za owo co wa ło wy da niem ate stu eu ro pej skie go na okres aż
10 lat. Pro jekt 335 da je moż li wość prze te sto wa nia tych
wszyst kich no wych roz wią zań, któ re fir ma wpro wa dzi ła w
eks tre mal nych wa run kach. Te te sty ja sno po twier dzą ja -
kość no wych pro duk tów i do wio dą, że bu tle z Vit ko vic sta -
ły się jed ny mi z naj no wo cze śniej szych na świe cie.
Po nad to udział na szych przy ja ciół z po łu dnia sta wia Pro -
jekt 335 ja ko pro jekt po nadna ro do wy. To waż ne i nie jed -
no krot nie ko niecz ne, by te go ty pu re ali za cje opie ra ły się
na mię dzy na ro do wych kon tak tach – po wie dział Piotr Ko -
smal ski, przed sta wi ciel part ne ra Pro jek tu - fir my FHU
Opti mal -Bis - wy łącz ne go dys try bu to ra pro duk tów VIT -
KO VI CE CY LIN DERS a.s na Pol skę.

Ko lej nym part ne rem w Pro jek cie jest fir ma ECN Sys -
te my Nur ko we, któ ra udzie li ła wspar cia do star cza jąc 10
au to ma tów Ato mic Aqu atics. – Pro jekt 335 to po waż ne
wy zwa nie. Ko niecz ny jest do bry sprzęt na du że głę bo ko -
ści. Za le ty na szych pro duk tów wy kra cza ją jed nak da le ko
po za do bór ma te ria łów. Au to ma ty Ato mic Aqu atics za -
pew nia ją nie za wod ność przez ca ły okres ich użyt ko wa -
nia, ła twość w od dy cha niu, bez pro ble mo we dzia ła nie
przy mi ni mal nym na kła dzie dzia łań kon ser wa cyj nych.
Więk szość pro du cen tów da je klien tom 2 la ta gwa ran cji,
Ato mic Aqu atics jest tak pew ny swo ich au to ma tów, że dał
naj bar dziej od waż ną gwa ran cję na ryn ku - 30 lat. To nie
wszyst ko. Nie mu si my czę sto od wie dzać ser wi su, po nie -
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waż każ dy au to mat Ato mic Aqu atics ma wy ma ga ny ser wis
co 2 la ta lub 300 go dzin nur ko wych, co pod czas użyt ko -
wa nia moc no ob ni ża kosz ty eks plo ata cji. Au to ma ty
spraw dzi ły się w nur ko wa niach Dar ka w Da hab, dla te go
my ślę, że bę dą nie za wod ne za rów no w Au strii na je zio rze
At ters se, jak i pod czas re kor do we go nur ko wa nia w Gar -
dzie. Je stem bar dzo za do wo lo ny, że Da rek wy brał wła -
śnie na sze au to ma ty do te go re kor du. My ślę, że jest to
prze łom nie tyl ko w pol skim śro do wi sku nur ko wym – pod -
kre ślał Ma riusz Ku row ski wła ści ciel ECN Sys te my Nur -
ko we.

W dru gim eta pie bę dzie brał udział prak tycz nie ca ły
ze spół za an ga żo wa ny w Pro jekt 335. – Do te go eta pu
przy go to wu je my już peł ną wi zu ali za cję Pro jek tu w opar -
ciu o no wą mar kę na pol skim ryn ku nur ko wym 2 the Bot -
tom. Je ste śmy part ne rem Pro jek tu 335 i pod czas ca łe go
cy klu przy go to wań oraz sa me go bi cia re kor du ma my za
za da nie za pew nić kom for to we i od po wied nie ubra nia
przed i po nur ko wa niach dla Dar ka i ca łej eki py – opo -
wia da Piotr Arch man, twór ca mar ki 2 the Bo ttom, nu rek
wspo ma ga ją cy Dar ka.

Ga zy na nur ko wa nia w Au strii przy go to wu je pol ska
fir ma Sub ma ri ner. – W Au strii bę dzie wy ko na ne oko ło
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trzydzieści nur ko wań, w tym dzie sięć na głę bo kość 100 -
130 me trów. Ce lem te go eta pu jest osią gnię cie dłu gich
cza sów de kom pre syj nych w wo dzie o ni skiej tem pe ra tu -
rze. Do mo men tu nur ko wań na je zio rze Gar da we Wło -
szech wszyst ko mu si być do pię te na ostat ni gu zik –
wy ja śnia Da riusz Wi la mow ski.

Ma jąc ca ły czas na uwa dze peł ną trans pa rent ność po -
wo ła li śmy stro nę fil mo wą http://www.youtu -
be.com/user/Pro jekt335. Moż na zna leźć tam ma te ria ły z
Pro jek tu 335, gdzie Da riusz Wi la mow ski opo wia da o
swo ich nur ko wa niach, przy go to wa niach, Part ne rach i
emo cjach zwią za nych ze zbli ża ją cym się wy da rze niem.
Po wsta ną ma my na dzie ję jesz cze 4 fil my z przy go to wań
i w koń cu film z re kor do we go nur ko wa nia.

Dawid Jóźwiak
Reklama

Sponsorzy projektu:

http://www.youtube.com/user/Projekt335
http://www.youtube.com/user/Projekt335
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Mi nę ło kil ka mie się cy od re wo lu cji arab skiej,
po now nie ru szy ła tu ry sty ka w Egip cie, zwłasz -
cza ta nur ko wa. Po wo li, nie mra wo, ho te le za -
peł nia ją się tu ry sta mi z Eu ro py i nie tyl ko. Po -
ja wia ją się Wło si, Fran cu zi, Po la cy i Niem cy,
któ rzy są pew nym wy znacz ni kiem bez pie czeń -
stwa. Z po cząt kiem kwiet nia po ja wi ła się tak że
i mo ja gru pa, głod na wra żeń, po nie waż wy jazd
był kil ka krot nie prze su wa ny z uwa gi na nie sta -
bil ną sy tu ację w Ka irze. 

Delfinarium w Marsa el Alam
Tym ra zem nie mie li śmy w pla nach głę bo kich nur ko -

wań, tyl ko w peł ni re kre acyj ne. Każ dy chciał zo ba czyć
osto ję Żół wi Zie lo nych na Abu Da bab, czy li w miej scu
gwa ran tu ją cym dłu gie nur ko wa nie w to wa rzy stwie tych
wspa nia łych, dum nych ga dów. Plan uda ło się zre ali zo -
wać mi mo znisz czeń po ka ta kli zmie, któ ry na wie dził to
miej sce z koń cem 2010 ro ku. Ogrom na ule wa po łą czo na
z gra do bi ciem two rzy ła rze ki pły ną ce z gór do mo rza.
Jed na z nich zna la zła uj ście do kład nie na Abu Da bab,
wno sząc do za to ki ogrom ne ma sy osa du i za sy pu jąc pod -
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wod ne łą ki glo nów, na któ rych że ro wa ła gro ma da Żół wi
Zie lo nych. Dziś, po kil ku mie sią cach, miej sce to za czę ło
się od ra dzać i ga dy po wró ci ły. Mo gli śmy na cie szyć się
ich obec no ścią, mi mo że li czeb ność żół wi znacz nie zma -
la ła. Mo rze Czer wo ne po sta no wi ło nam chy ba moc no
zre kom pen so wać dłu gie ocze ki wa nie na wy pra wę. Pew -
ne go dnia, gdy na sza łódź do bi ja ła do miej sca na zy wa -
ne go Shab Mar sa, wy pa trzy łem gru pę snor kel di ve rów w
wo dzie, ja kieś 150 me trów przed dzio bem. Po my śla łem
wte dy, że to nie moż li we, że by więk szość z nich mia ła
czar ne płe twy i czar ne rur ki od de cho we. Tak! To by ły
del fi ny! Bły ska wicz nie ubra li śmy się w ska fan dry (wo da

mia ła jesz cze tyl ko 23 stop nie Cel sju sza) i chwi lę póź -
niej by li śmy w wo dzie! Dłuż szą chwi lę za ję ło za nim do -
pły nę li śmy na miej sce! War to by ło! Dzie siąt ki del fi nów
nie źle roz ra bia ło pod wo dą! Czu łem się, jak bym uczest -
ni czył w ja kiejś wiel kiej fe cie tych ssa ków. To był ja kiś
nie sa mo wi ty ta niec, igrasz ki, ja kich ni gdy wcze śniej na
żad nym fil mie nie oglą da łem. W gło wie hu cza ły mi sło -
wa jed ne go z ko le gów, któ ry po wie dział, gdy wcho dzi -
łem do wo dy, że nie pły nie, bo jak zna pra wo Mar-
phy’ego, jak już tam do pły nie my, to ich nie bę dzie... 

A jed nak! War to by ło! Wi do wi sko by ło nie wia ry god -
ne. Del fi ny pły wa ły wśród nas, nic nie ro biąc so bie z na -

szej obec no ści, ni gdy jed nak nie
prze pły wa ły na ty le bli sko, by po -
zwo lić się do tknąć. Kto wie, mo że
nam lu dziom bli żej do del fi nów niż
do małp... Mo że jed nak w pro ce sie
ewo lu cji wy szli śmy z wo dy... Jak -
by na to nie pa trzeć, dla tych, któ -
rzy pra gną spo tka nia z del fi na mi,
Mo rze Czer wo ne – a zwłasz cza
Mar sa el Alam - da je wciąż du że
moż li wo ści, a re wo lu cja z pew no -
ścią po zwo li ła ode tchnąć ra fie od
na tło ku pseu do pod wod nych tu ry -
stów nisz czą cych płe twa mi wszyst -
ko na ich dro dze.

Ja cek "Jo ker" Mu siał
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Pod wod na Ale ja Di no zau rów sta ła się fak -
tem! Dłu go cze ka li śmy na so bo tę 16 kwiet nia,
w koń cu jed nak o na szym par ku mo że my już
mó wić, że JEST.

Światowy hit

Park Jurajski na dnie Płotek
Od 16 kwiet nia je zio ro Płot ki mo że się po szczy cić no -

wy mi wy jąt ko wy mi miesz kań ca mi. Po wsta ły nie daw no
pod wod ny Park Ju raj ski jest pierw szym ta kim miej scem
na świe cie, sta jąc się tym sa mym jed ną z naj więk szych



47

nuras.info 5/2011

atrak cji re gio nu. Pre zy dent, ja ko gość ho no ro wy, do ko nał
in au gu ra cyj ne go otwar cia, wy wo łał z wo dy zie lo ne go di -
nu sia, ogło sił kon kurs na je go imię i hi sto rię. Ostat nie
zdję cia z na szy mi pu pi la mi na pla ży i … roz po czął się
pro ces za ta pia nia. Pro ces do syć dłu gi, trud ny, ale i prze -
za baw ny! Pod czas ca łej im pre zy przy by li go ście oglą da -
li w spe cjal nym na mio cie re la cję spod wo dy na ży wo.
Wspa nia ła po go da i nie sa mo wi ta ilość go ści, za rów no
płe two nur ków, jak i ob ser wa to rów bar dzo nas ucie szy ła
– dzię ku je my Wam za przy by cie! Wszy scy obec ni usły -
sze li hi sto rię two rze nia się po my słu od je go za rod ka. Dla -
cze go pod wo dą? - W zwy kłym Par ku Ju raj skim mo że my
sta nąć przy no dze di no zau ra i się ga jąc co naj wy żej do po -
ło wy je go wy so ko ści zro bić so bie zdję cie. W na szym
pod wod nym par ku, dzię ki nie waż ko ści, ja ką uzy sku je nu -
rek, moż na za wi snąć w to ni, zaj rzeć di nu sio wi do py ska,
w oczy, zro bić so bie zdję cie przy je go gło wie i to jest
wła śnie eks cy tu ją ce - tłu ma czył Krzysz tof Tra wiń ski, in -
struk tor płe two nur ko wa nia oraz po my sło daw ca pro jek tu.
- Na szym ce lem jest przede wszyst kim stwo rze nie atrak -
cyj ne go miej sca do nur ko wa nia.

Więk szość di no zau rów za miesz ka ła po ni żej 10 me -
trów pod wo dą. Ale są i ta kie, któ re zo sta ły umiesz czo ne
na głę bo ko ści ok. 6 me trów. Dzię ki ta kie mu roz wią za -
niu, przy do brych wa run kach po go do wych, bę dą wi docz -
ne z po mo stów. 
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Oso by nie po sia da ją ce upraw nień nur ko wych, a chcą -
ce przyj rzeć się im z bli ska sko rzy stać mo gą z ok. 30 mi -
nu to wej wy ciecz ki pod wod nej z in struk to rem. 
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Bę dą mu sia ły przejść wcze śniej ok. go dzin ne szko le -
nie: Od kryj Przy go dę Nur ko wa nia (Di sco ver Scu ba Di -
ving).

Po nie waż je zio ro Płot ki to ulu bio ne miej sce spę dza nia
wol ne go cza su wie lu nie nur ku ją cych osób, przy go to wa -
no i dla nich nie spo dzian ki. Jed ną z nich jest wy nu rza ją -
cy się z wo dy raz dzien nie ogrom ny, pra wie 4 me tro wy
di no zaur. To jest też tro chę ta ka lek cja hi sto rii tych ga -
dów. Na pla ży zo sta ną umiesz czo ne ta blicz ki, z któ rych
do wie my się, ja ki ga tu nek di no zau rów re pre zen tu ją no wi
miesz kań cy je zio ra, w ja kim okre sie ży ły, czym się ży wi -
ły itp. 

Di no zau ry za miesz ka ły wy star cza ją co głę bo ko, by nie
prze szka dzać węd ka rzom czy też ką pią cym się. Roz sta -
wio ne co ok. 30 me trów na głę bo ko ściach od 10 do 15
me trów wy ty cza ją oko ło pięć dzie się cio mi nu to wą tra sę
do prze ciw le głe go brze gu je zio ra, a po wrót do ba zy nur -
ko wej od by wać się bę dzie tzw. pod wod ną łą ką. 

Chęt ne oso by, lub fir my, bę dą mo gły w przy szło ści
mieć swo je go di nu sia, któ re mu bę dą mo gły nadać imię,
czy też za de dy ko wać bli skiej oso bie. Jak na ra zie jest to
wiel ka ta jem ni ca, po dob nie jak imię i hi sto ria wy nu rza -
ją ce go się z wo dy di no zau ra.

Na ko niec za pra sza my do od wie dza nia di nu siów, tym
ra zem już nie na pla ży, a pod wo dą... Bo zro bić so bie
zdję cie z di no zau rem pod wo dą – to jest coś!

Roksana Radzimińska

www.de ep di ver.pi la.pl

http://aquadiver.pl
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Im wię cej spę dza się cza su pod wo dą, tym
czę ściej czło wie ka na wie dza ją my śli róż no ra kie
z tym zwią za ne. Nur ko wa nie ostat nio na wet śni
mi się po no cach, aż się ra no wsta wać z łóżka
nie chce bar dziej niż zwy kle. Je śli kto kolwiek
czy ta te nędz ne wy nu rze nia żoł to dzio ba, to pe-
w nie zwró cił uwa gę, że ma my z mał żo nem tak
zwa ne „par cie na pla stik”. 

Pę dzi my po ko lej nych szcze blach wta jem ni cze nia
nur ka re kre acyj ne go, aż nam grzy wy po wie wa ją (no do -
bra, tro chę prze sa dzi łam, po wiedz my, że Jar ko wi to je go
buj ne brwi sza mo czą na wie trze). W log bo okach ma my
le d wie 20 za nu rzeń (ża ło sne, praw da?), a już ro bi my kurs
re scue di ver. Szcze rze mó wiąc, ro bi my to wy łącz nie dla
po lep sze nia bez pie czeń stwa i to głów nie wła sne go, ale
fakt, że da lej (nie li cząc oczy wi ście róż no ra kich spe cja -
li za cji) są już kur sy za wo do we po wo du je na pływ, bar -
dziej lub mniej dziw nych, po my słów. Szcze gól nie do
mo jej blond gło wy. Czyż nie by ło by cu dow nie mieć dwa
w jed nym? Po łą czyć pa sję z za ra bia niem pie nię dzy?
Miesz kać w cie płym kra ju, nur ko wać co dzien nie na pięk -
nej ra fie, dać się sma gać cie płym wia trom, wy ho do wać
pie gi na no sie i za pu ścić dłu gie no gi. No, mo że trosz kę
mnie po nio sło, ale wi zja ta ka po wra ca czę sto, szcze gól -
nie gdy lamp ka (al bo dwie) ulu bio ne go ca ber net sa vi -
gnion uko ły sze do snu ro zum, a po bu dzi ser ce. Wte dy też,
jak man tra, po wra ca zda nie wy po wie dzia ne przez jed ne -
go ze spo tka nych na na szej dro dze di ve ma ste rów: „I ha -
ve the best job in the world!” Ech! Móc coś ta kie go
po wie dzieć, choć raz w ży ciu!

Nie ste ty ran kiem dnia na stęp ne go ro zum się bu dzi i
za czy na bez li to śnie dźgać ten pięk ny ob ra zek ostrza mi
wąt pli wo ści. Czy pa sja po zo sta nie pa sją, gdy sta nie się
za wo dem? Już raz to prze cież prze ra bia łam... To już nie
bę dą sa me przy jem no ści, pierw szeń stwo przej mą obo -
wiąz ki. W do dat ku znów wszyst ko za czy nać od no wa, w
no wym miej scu, w no wych re aliach. Fakt, tro chę to na -
wet mo że brzmieć eks cy tu ją co, ale jest też i mę czą ce
(spraw dzo ne em pi rycz nie). No, ale prze cież tra wa za wsze
jest zie leń sza po dru giej stro nie pło tu, czyż nie?

Teo re tycz nie nie po win nam na rze kać. Mam obec nie
cał kiem zno śną pra cę, nie źle płat ną, z do brym fun du szem
eme ry tal nym, bez stre so wą, a na do da tek z nie ogra ni czo -
nym do stę pem do ka wy (co praw da roz pusz czal nej, ale

Okiem żółtodzioba

A może tak zawodowstwo?
przy naj mniej nie mu szę wkła dać wy ka ła czek do oczu,
aby nie za snąć przed faj ran tem). Gdzieś czy ta łam, że to
się na zy wa fa cho wo „ma łą sta bi li zą”. Moż na my śleć o
za pusz cza niu ko rze ni, o wła snym dom ku, ko cie i drzew -
ku owo co wym.

Mnie jed nak w tej chwi li wszyst ko wy da je się lep sze
od sie dze nia za biur kiem i pier dze nia w sto łek. Co dzien -
nie to wa rzy szy mi uczu cie mar no wa nia cza su. Jak by ktoś
kradł mi ży cie, wy łą cza jąc mnie na osiem go dzin dzien -
nie. Pstryk o 9:00 ra no i ko lej ny pstryk do pie ro o 17:00.
Co dzien nie. Rok za ro kiem. A mo że ja już do tar łam do
eta pu na stęp ne go, czy li „kry zy su wie ku śred nie go”?
Eeee, nie... To prze cież mę ska przy pa dłość!

Oczy wi ście pró bu ję so bie wszyst ko od bić pod czas
urlo pu: wy po czy wać ak tyw nie (brzmi tro chę jak oksy -
mo ron, bo trze ba się po rząd nie zmę czyć, aby wy po -
cząć), zwie dzać in ten syw nie (też nie zwy kła kom bi na cja:
ta ki fast fo od dla zmy słów) i ob se syj nie, że by nie rzec
hi ste rycz nie, sku piać się na wła snym sa mo za do wo le niu
(„O tak, te wa ka cje by ły cu dow ne! Jesz cze ni gdy tak nie
wy po czę łam!”). Czy tyl ko ja za uwa żam, że to ja kaś ka ry -
ka tu ra w efek cie wy cho dzi? Za ło żę się, że jest wię cej ta -
kich lek ko pa ra no icz nych tu ry stów jak ja. Ale czy w
czte ry ty go dnie (i to roz bi te na drob ne) moż na nad ro bić
po zo sta łe „prze spa ne” 48? 

Nie ste ty, mu szę się po go dzić, że pó ki co za ra biam,
aby nur ko wać i nie wie le wska zu je, abym kie dyś nur ko -
wa ła, aby za ra biać. Tym cza sem na le ję so bie jesz cze jed -
ną lam pecz kę czer wo ne go wy traw ne go i pój dę da lej śnić
o błę kit nych la gu nach.

Agniesz ka Jur gie le wicz

aga jurg@btin ter net.com

Zapraszam na kursy rebreatherowe
Nie jest mi obca teoria ani
PRAKTYKA

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

więcej na www.fother.pl

Jacek „FOTHER“ Klajn

http://fother.pl
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Grzyby pleśniowe i ich wtórne metabolity
wykazują toksyczne działanie na organizm ludzi
i zwierząt, jednocześnie wywołują szereg obja-
wów podobnych do chorób alergicznych. Dla
nas najistotniejsze są tzw. saprofity, które za-
mieszkują martwe, wilgotne, organiczne materia-
ły, takie jak np.: drewno, papier, farba, kurz,
resztki żywności i skóry. Z ponad 250 000 ga-
tunków grzybów tylko część jest w pewnych
warunkach szkodliwa dla człowieka, gdyż powo-
duje infekcje, alergie i reakcje toksyczne.

Grzyby rosną prawie wszędzie i w każdych warunkach.
Jednym z najważniejszych czynników fizycznych wzrostu
jest wilgotność. Natomiast najniebezpieczniejszą częścią
grzyba dla człowieka są zarodniki. Są to mikro skopowe
organizmy stanowiące szeroko rozprzestrzenione składni-
ki powietrza zewnętrznego. W miesiącach letnich, przy
suchej i ciepłej pogodzie, przede wszystkim „grzyby po-
lowe” uwalniają w powietrze duże ich ilości. Ograniczo-
na wielkość i masa umożliwiają szybkie i wielkoobsza-
rowe rozprzestrzenianie się. Zarodniki pleśni mogą być
wolne, jako bioaerozol, lub w połączeniu z cząsteczkami
kurzu. Wnikają one do układu oddechowego człowieka
lub zwierząt. Dla zdrowych osobników wdychanie zarod-
ników w normalnych warunkach nie powinno stanowić
zagrożenia, gdyż drogi oddechowe posiadają mechani-
zmy obronne, samooczyszczające. Natomiast u osób z
obniżoną odpornością w oskrzelikach i pęcherzykach
płucnych zainhalowane zarodniki tworzą czopy śluzowe,
kiełkują a następnie tworzą micelle wywołujące choroby
infekcyjne, alergie, dychawice oskrzelowe, choroby za-
kaźne. Im większe stężenie zarodników i strzępków
grzybni w powietrzu i im dłuższy czas ekspozycji na za-
nieczyszczone powietrze, tym większe prawdopodobień-
stwo pojawienia się chorób.

Najczęściej mamy do czynienia z infekcjami grzybi-
czymi (skóry, paznokci, włosów, jak i narządów we-
wnętrznych, np. płuc), alergiami (łzawienie oczu,
przewlekły katar, zapalenie spojówek), mikotoksynoza-
mi, zapaleniem układu oddecho- wego, aż po astmę
oskrzelową włącznie. Do łagodniejszych objawów wy-
stępujących po kontakcie z pleśniami należą: złe samo-
poczucie, nudności, bóle głowy i inne objawy psychoso-
matyczne. Grzyby powodują również korozję i rozkład
materiałów budowlanych, naruszają także strukturę mate-

Jesteśmy wszędzie
riałów takich jak: neopren, guma, stal itp. Mogą one po-
ważnie uszkodzić nasze pianki nurkowe, płetwy, maski.
Dlatego tak ważne jest prawidłowe „dbanie” o stan na-
szego sprzętu, czyli odpowie- dnią dezynfekcję i zabez-
pieczanie przed wnikaniem zarodników do wnętrza
materiału.

Niedawno przeprowadziłam małe doświadczenia w
kilku centrach nurkowych, w pomieszczeniach zwanych
„sprzętówkami”, gdzie znajdują się kursowe pianki, płe-
twy, butle itp. Zbadałam powietrze pod kątem stężenia
zarodników grzybów pleśniowych bezpośrednio po „po-
wrocie” sprzętu z nurkowań, a także po dezynfekcji pia-
nek i wietrzeniu pomieszczenia. Liczba zarodników w
tym pierwszym przypadku była zatrważająca. Największe
stężenie było w miejscu obok wilgotnych pianek, naj-
mniejsza obok butli. W drugim przypadku ilość zarodni-
ków była już śladowa...

Osoby przebywające większość czasu w takich po-
mieszczeniach, mam tu na myśli pracowników centrów
nurkowych, są najbardziej narażone na kontakt z myko-
toksynami. Mogą oni z czasem popaść w tzw. zespół cho-
rego domu lub zespół przewlekłego zmęczenia. Do
podstawowych objawów zespołu chorego domu należą:
zmęczenie, nudności, bóle głowy z zawrotami, drażli-
wość, obniżenie koncentracji i uwagi, zaburzenia pamię-
ci, podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa, gardła,
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za czer wie nie nie skó ry i ob ja wy zbli żo ne do ast ma tycz -
nych (dusz no ści i na pa dy kasz lu). Ze spół prze wle kłe go
zmę cze nia w więk szo ści przy pad ków roz wi ja się ja ko

stan pa ra gry po wy, któ ry nie ustę pu je po le cze niu. Ob ja -
wa mi są: wzrost tem pe ra tu ry cia ła, su chy nie żyt no sa,
gar dła, osła bie nie mię śni, bó le sta wów, za bu rze nia snu,
osła bie nie pa mię ci, de pre sje. Z wy mie nio ny mi ze spo ła mi
mo że my mieć do czy nie nia, je śli ob ja wy utrzy mu ją się
po wy żej 6 mie się cy. W obu przy pad kach ob ja wy ustę pu -
ją po wy pro wa dze niu się z za grzy bio nych miesz kań. Dla -
te go w mia rę moż li wo ści na le ży jak naj czę ściej wie trzyć
po miesz cze nia i sto so wać środ ki grzy bo bój cze, pian ki i
sprzęt do brze su szyć i nie do pusz czać, by le żał gdzieś po -
rzu co ny i przy cią gał wil go cią ma łe po twor ki. Za wsze na -
le ży wy pusz czać reszt ki wo dy z jac ke tów, au to ma tów i...
bu tów nur ko wych, bo one to ist ny raj dla grzy bów!

Agniesz ka Wiatr

www.eden sport.pl

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Chcesz opisać niezwykłe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=223270


54

nuras.info 5/2011

Pierw szych nur ko wań w ru muń skiej ja ski ni
Tauz (Bi hor) do ko nali praw do po dob nie cze scy
nur ko wie ja ski nio wi w ro ku 1988 ro ku. Zna ne są
rów nież nur ko wa nia fran cu skich nur ków ja ski -
nio wych z 1993 ro ku. Zo stał wte dy zba da ny
pierw szy sy fon o dłu go ści 40 m, pro wa dzą cy
do pod ziem nej sali z je zior kiem. Tu za czy nał
się dru gi sy fon, któ ry przez wie le na stęp nych lat
stał się obiek tem eks plo ra cji pol skich nur ków
ja ski nio wych. 

W po przed nich la tach Cze si za nur ko wa li w nim na im -
po nu ją cą głę bo kość 70 me trów. Twier dzi li oni, że od ci -
nek po ni żej 60 m jest bar dzo cia sny. Fran cu zi nie mie li
ta kich osią gnięć. Do pły nę li w dru gim sy fo nie do głę bo -
ko ści 30 me trów. Du żym pro ble mem utrud nia ją cym eks -
plo ra cję wy wie rzy ska by ła pa nu ją ca przez więk szą część
ro ku bar dzo sła ba wi docz ność oscy lu ją ca wo kół 1 me tra.

Izbu cul Tauz jest czę ścią wie lo ki lo me tro we go sys te -
mu Co iba Ma re. Świad czą o tym mię dzy in ny mi ba da nia
prze pły wów wo dy, po le ga ją ce na jej bar wie niu i ob ser -
wa cji miejsc wy pły wu. Za bar wio na w Co iba wo da wy -
pły wa w Tauz. Co iba Ma re jest od da lo na w li nii pro stej
o oko ło 2,5 km. Da wa ło to ol brzy mie moż li wo ści i na -
dzie je na du że osią gnię cia eks plo ra cyj ne. Tak więc już w
2001 ro ku Wik tor Bo lek do tarł do cze skie go przod ka,
koń cząc eks plo ra cję na głę bo ko ści 72 m. Nie dłu go po -
tem po głę bił ja ski nię do 80 me trów. Nie by ło to ła twe za -

Słynne jaskinie

Izbucul de la TAUZ
da nie, głów nie z po wo du pół me tro wej wi docz no ści i bra -
ku punk tów do sta bi li za cji po rę czów ki na spą gu, na któ -
rym za le gał osy pu ją cy się żwir. Pod czas ko lej nych
nur ko wań uży to tzw. sza bli pia sko wych. Du żą ra dość
wzbu dzi ły zna le zio ne w sy fo nie frag men ty drzew, któ re
naj praw do po dob niej prze pły nę ły z Co iba Ma re. Ich wiel -
kość roz bu dza ła na dzie ję, że jed nak w re stryk cjach zmie -
ści się płe two nu rek. 

Pod czas ko lej nej wy pra wy, zor ga ni zo wa nej w tym sa -
mym ro ku, osią gnię to głę bo kość 85 m przy od le gło ści od

otwo ru 250 me trów. Ko ry tarz ze stro mo opa da ją ce go stał
się pła ski. Roz pa lo na suk ce sa mi żą dza po zna nia te go, co
kry je się za ko lej nym za krę tem Tauz nie po zwa la ła nur -
kom dłu go cze kać. Po ja wi li się przy wy wie rzy sku już rok
póź niej, je sie nią 2002 ro ku. An drzej Szer szeń prze pły nął
oko ło 30 me trów po zio mym ko ry ta rzem na głę bo ko ści
85 me trów, tym sa mym prze su wa jąc przo dek. Jed nak wy -
pra wa oka za ła się tra gicz na w skut kach. Ja ski nia za żą da -
ła ofia ry. Czwar te go dnia eks pe dy cji, 4 paź dzier ni ka 2002
ro ku, pod czas nur ko wa nia w Tauz zgi nął Ra fał Gar ski.
Cia ło zo sta ło od na le zio ne dwa dni póź niej na głę bo ko ści
71 me trów. Z po wo du trud no ści i znacz nej zło żo no ści
ak cji zo sta ło wy do by te do pie ro 3 dni po od na le zie niu.
W bu tlach ple co wych Ra fa ła nie by ło ga zu, w bu tlach
bocz nych po zo sta ło 100 i 130 bar…

To wy da rze nie, pro ble my zdro wot ne oraz te, któ re na -
strę cza ła ja ski nia pod czas wy pra wy w 2003 ro ku znacz -
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Chcesz opisać wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

nie ostu dzi ły za pę dy eks plo ra cyj ne. Choć pły cej pa no wa -
ła do sko na ła jak na tę ja ski nię wi docz ność 5 m, to w prze -
gię ciu sy fo nu wy no si ła za le d wie 1 metr. Przy wiel ko ści
ja ski ni w tym miej scu dez orien to wa ła nur ków na ty le, że
nie by li w sta nie kon ty nu ować eks plo ra cji. Wy da wa ło się,
że ba da nia sta nę ły w miej scu, aż do mo men tu, gdy na sce -
nie pol skie go nur ko wa nia ja ski nio we go roz bły sła no wa
gwiaz da – Wło dek Szy ma now ski.

Pod czas nur ko wań w 2004 i 2005 ro ku Wło dek prze -
su nął przo dek do pra wie pięć set ne go me tra od otwo ru.
Do nur ko wań użył sys te mu o obie gu za mknię tym - Bud -
dy In spi ra tion. Mak sy mal na głę bo kość pod czas tych nur -
ko wań wy no si ła 86 me trów. Eks plo ra cja zo sta ła

za koń czo na na głę bo ko ści 30 me trów za prze gię ciem sy -
fo nu. Wszyst ko wska zu je na to, że sy fon wy pły ca się, a
da lej wy stę pu ją okre so wo za le wa ne su che par tie wio dą -
ce do Co iba Ma re.

Mi mo wie lu nur ko wań, któ re od by ły się w ko lej nych
la tach, nikt nie miał wy star cza ją cej de ter mi na cji, aby
zmie rzyć się z przod kiem Włod ka. Je mu sa me mu, nie ste -
ty, rów nież nie by ło to da ne. Tak jak pierw szy pol ski eks -
plo ra tor wy wie rzy ska Izbu cul Tauz Wik tor Bo lek,
rów nież i Wło dzi mierz Szy ma now ski „Spry ciu la” zgi nął
pod czas nur ko wa nia. Tak więc te mat eks plo ra cji Tauz na -
dal po zo sta je otwar ty. Kie dy i kto po dej mie rę ka wi cę?

Mi chał Wi nek „Maj ki”

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://Divezone.pl
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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W dniach 29- 30 stycz nia 2011 r. od by ła się
w Hel sin kach, już po raz dru gi, na uko wa kon -
fe ren cja nur ko wa „Fit ness & Bub bles“. Or ga ni -
za to rem by ła Fiń ska Fe de ra cja Nur ko wa oraz
SSLY (Fiń skie Sto wa rzy sze nie Nur ko we i Me dy -
cy ny Hi per ba rycz nej). To sym po zjum by ło po łą -
czo ne z DAN Di vers Days (DDD).

Kil ka mie się cy te mu wła śnie w Hel sin kach, dzię ki po -
ro zu mie niu po mię dzy Fe de ra cją i DAN -em, od był się
kurs In struk to rów Tre ne rów DAN, więc do bry po czą tek
współ pra cy wy da je się być na le ży cie pie lę gno wa ny. Nie -
mal po ło wa nur ków na kon fe ren cji de kla ro wa ła uży wa nie
lub re al ną chęć uży wa nia re bre athe rów. Oko ło 30%
wszyst kich uczest ni ków kon fe ren cji by ło nur ku ją cy mi le -
ka rza mi. Wpraw dzie na kon fe ren cji by ło kil ka sto isk firm
pre zen tu ją cych sprzęt nur ko wy, ale wy raź nie by ło wi dać,
że go ście zde cy do wa nie za in te re so wa ni by li wy kła da mi,
a nie sprzę tem.

Te ma ty wy gło szo nych wy kła dów to:
Prof. Si mon Mit chell – „Za po bie ga nie cho ro bie de -

kom pre syj nej – za gad nie nia po za al go ryt ma mi de kom -
pre syj ny mi“,

Fitness & Bubbles
konferencja nurkowa w Finlandii

Dr Ja ri Su vi leh to – „Sta ty sty ki wy pad ków nur ko wych
wśród nur ków z Fin lan dii“,

Ste ve Clark – „Czym jest DAN?“,
Prof. Alf Bru bakk – „No we ba da nia w me dy cy nie nur -

ko wań re kre acyj nych“
Dr O. Hyl de ga ard – „Kwe stie bez pie czeń stwa de kom -

pre syj ne go w nur ko wa niu tech nicz nym“,
Prof. Alf Bru bakk – „Wy si łek ae ro bo wy przy za po -

bie ga niu DCS“,
Prof. Hand Örnha gen – „Ro la tle nu i dwu tlen ku wę gla

w przy trans por cie ga zów obo jęt nych“,
Prof. Si mon Mit chell – „Dwu tle nek wę gla: du ży, zły

i trud ny do zmie rze nia, istot ny dla każ de go nur ka“,
Prof. Alf Bru bakk – „Zim no i DCS”,
Prof. Si mon Mit chell – „Fi zjo lo gia od dy cha nia na du -

żych głę bo ko ściach”.
W so bot ni wie czór, w wy na ję tej re stau ra cji, od by ła się

ofi cjal na ko la cja. Na sam ko niec, w nie dzie lę, od by ła się
dys ku sja pa ne lo wa, któ ra zo sta ła roz po czę ta przez pre le -
gen tów zda niem - Prze pra sza my, że na więk szość cie ka -
wych py tań od po wia da my „nie wie my…”, ale mi mo
ol brzy mie go do świad cze nia i wie lu ba dań w za kre sie fi -
zjo lo gii nur ko wa nia je ste śmy na sa mym po cząt ku dro gi.
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Za pro sze ni wy kła dow cy z róż nych kra jów po twier -
dzi li, że w każ dym z państw wy dat ki na ba da nia nur ko -
we są nie zwy kle ogra ni czo ne, z uwa gi na ma ły za kres
za in te re so wa nia ogó łu spo łe czeń stwa, w od róż nie niu od
ba dań nad cho ro ba mi, ta ki mi jak np. cu krzy ca.

Na ostat nim wy kła dzie prze pro wa dzo na zo sta ła bar -
dzo wni kli wa ana li za wy pad ku Da vi da Sha wa z 2005 ro -
ku w ja ski ni w RPA, gdyż dzię ki na gra niu wi deo
na ukow cy mie li do stęp do uni kal ne go za pi su prze bie gu
zda rze nia. Je den z ko men ta rzy wy kła dow ców brzmiał
„W nor mal nych wa run kach ta ki wy pa dek nie miał by
szans na przy da rze nie się. Nor mal ne wa run ki – to praw -
dzi wy su port w po sta ci kie row ni ka prac pod wod nych,
znaj du ją ce go się na po wierzch ni z peł ną ko mu ni ka cją
gło so wą z nur kiem oraz nur kiem za bez pie cza ją cym w
dzwo nie, go to wym na ak cję ra tun ko wą.”. 

Nie da się ukryć, że dla wie lu na ukow ców me dy cy ny
nur ko wej na wet nur ko wa nia tech nicz ne ty pu „czas den -
ny 15 mi nut na 70 m” są nie do po my śle nia w spo sób, w
ja ki je po wszech nie re ali zu ją nur ko wie – ama to rzy. 

Mia łem oka zję być na wie lu róż nych sym po zjach
bran żo wych w róż nych kra jach i mu szę przy znać, że „Fit -
ness & Bub bles” sta ła na bar dzo wy so kim po zio mie.
Prof. Si mon Mit chell z No wej Ze lan dii zna ny jest z pro -
wa dze nia swo ich pre zen ta cji nie mal wi do wi sko wo, ale
dał się tak że po znać, ja ko oso ba po tra fią ca trud ne za gad -
nie nia przed sta wić w spo sób nie zwy kle pro sty. 

Uczest ni ka mi kon fe ren cji by li w więk szo ści Fi no wie
oraz Skan dy na wo wie. Szko da, że nie mal nie by ło wśród
uczest ni ków Po la ków. Przy obec nych ta ry fach lot ni -
czych, koszt bi le tu z ca łą pew no ścią nie mo że być uspra -
wie dli wie niem.

Ca ła kon fe ren cja by ła pro wa dzo na w ję zy ku an giel -
skim oraz sy mul ta nicz nie tłu ma czo na na ję zyk mi go wy.

Or ga ni za to rzy za po wia da ją ko lej ną edy cję kon fe ren -
cji na przy szły rok. Mo że w 2012 się tam spo tka my?

An drzej Ba ciń ski

SDI/TDI In struc tor Tra iner

DAN In struc tor Tra iner
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4 edy cja za wo dów Ver ti cal Blue w De an’s
Blue Ho le na Ba ha mach. 

Dzień pierw szy - w opi sie po ja wi ła się in for ma cja, że
roz pocz nie się on pró bą usta no wie nia re kor du świa ta
przez kró lo wą fre edi vin gu Na ta lię Mol cha no vą, któ ra
wy ko na nur ko wa nie na 103 m w mo no płe twie. Wie czo -
rem w ta be li wy ni ków przy na zwi sku Ro sjan ki - BO
(black out)… Dzień dru gi - prze rwa, dzień trze ci - bez -
piecz ne 90 m (bia ła kart ka), dzień czwar ty - Na ta lia za -
anon so wa ła 102 m. Tym ra zem wy nu rzy ła się o wła snych
si łach, nie ste ty chwi lę po tem stra ci ła przy tom ność i zna -
la zła się po now nie w ob ję ciach sa fe ty di ver’a… Dzień
pią ty - od po czy nek, szó sty - w ta be li po now nie po ja wi ła
się Na ta lia i no wa de kla ra cja – 100 m. Do trzech ra zy
sztu ka… Wie czo rem po now nie BO w ta be li…

Na ta lia Mol cha no va, ma ma dwój ki do ro słych dzie ci,
dok tor na uk pe da go gicz nych, pra cow nik na uko wy In sty -
tu tu Kul tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki na Uni wer sy te cie Mo -
skiew skim w De par ta men cie teo rii i me to do lo gii spor tu i
eks tre mal nych ak tyw no ści… Po et ka.

Pół to ra ro ku te mu (ko niec wrze śnia 2009) Na ta lia po -
wie dzia ła: Dziś wy ko na łam nur ko wa nie na 101 m, po nie -
waż Sa ra (Camp bell) pró bo wa ła wcze śniej 100 m. Nikt
przede mną nie spró bo wał 101. Dziś ja spró bo wa łam, z
suk ce sem. Re kord ten zo stał jed nak unie waż nio ny, ze
wzglę du na nie zgod no ści z prze pi sa mi AIDA – głów nym
sę dzią tej pró by był Bill Strom berg, peł nią cy rów no cze -
śnie funk cję tre ne ra Na ta lii.

Syn Na ta lii - Ale xey - rów nież ma na swo im fre edi -
ver skim kon cie wie le wspa nia łych wy stą pień, m.in. re -
kord świa ta w dy na mi ce (250 m). Po pierw sze - mó wi
Na ta lia w wy wia dzie udzie lo nym Ka ti Smir no vej - zda -
łam so bie spra wę, że wie lu oso bom wy da je się, że to ja
wy wie ram pre sję na swo im sy nu, chcąc zro bić z nie go
czem pio na no szą ce go mo je na zwi sko. Ale to nie praw da.
Szcze rze mó wiąc, to bo ję się o nie go. Ni gdy nie pla no wa -
łam szko lić go w tym kie run ku, w ogó le nie chcia łam, że -
by się tym zaj mo wał! Ale tak się sta ło (…). Więc nie
po zo sta ło mi nic in ne go, jak tyl ko zo stać je go tre ne rem -
spo żyt ko wać je go ener gię, uwa gę i wy sił ki w mą dry spo -
sób. Pod ję łam de cy zję, że je że li nie mo gę go po wstrzy -
mać, to bę dę go wspie rać i ubez pie czać.

Natalia Molchanova

Dominacja absolutna

Osią gnię cia Na ta lii są po rów ny wal ne z mę ski mi wy -
ni ka mi. Nie ma dru giej ta kiej ko bie ty na świe cie. Na swo -
im kon cie ma 30 uda nych prób bi cia re kor du świa ta, zaś
z ak tu al nych re kor dów – po sia da je aż w 6 dys cy pli nach
(z 8). Są to:

sta ty ka – 8 mi nut 23 se kun dy;
dy na mi ka w płe twach – 225 m;
dy na mi ka bez płetw – 160 m;
sta ły ba last w płe twach – 100 m;
sta ły ba last bez płetw – 62 m;
free im mer sion – 85 m.

Siód my dzień Ver ti cal Blue. Ko lej na de kla ra cja Na ta -
lii – tym ra zem 100 m. Nie ba cząc na trzy wcze śniej sze
pró by za koń czo ne utra tą przy tom no ści, Ro sjan ka znów
po dej mu je wy zwa nie. W swo im żół tym, szczę śli wym
ska fan drze nur ku je na 100 m i wra ca - o wła snych si łach
- z za cho wa niem wszyst kich pro ce dur po wierzch nio -
wych. Bia ła kart ka! Na ta lia Mol cha no va po twier dzi ła
swe mi strzo stwo. Wy glą da na to, że zbli ża ją cy się dzień
jej uro dzin bę dzie bar dzo ra do sny… 49 uro dzin! Wszyst -
kie go naj lep sze go, Na ta lio! Ko lej nych im po nu ją cych
osią gnięć!

Aga ta Bo gusz
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W szó stej edy cji, roz gry wa ne go od 2006 ro -
ku, Klu bo we go Pu cha ru Świa ta w pły wa niu w
płe twach po raz pierw szy zwy cię żył ze spół z
Pol ski. Ten hi sto rycz ny triumf jest za słu gą
LAGU NY 24 TO RUŃ. Dru ży na z To ru nia zwy cię -
ży ła z wy ni kiem 1672 punk tów, uzy sku jąc prze -
wa gę 304 pkt. nad dru gim klu bem SC DhfK
Le ip zig (Niem cy). Trze cie miej sce za ję ła rów nież
eki pa z Nie miec TCfez Ber lin z wy ni kiem 1228
pkt. Ko lej ny ze spół Pol ski -  Na uti lus Ja strzę bie
-  zna lazł się na 5 miej scu.

W za wo dach trze ciej run dy Pu cha ru roz gry wa ne go na
ba se nie Flo ating Are na w Szcze ci nie wzię ło udział bli -
sko 230 za wod ni ków z 35 klu bów: z Ro sji, Nie miec, Li -
twy ,Bia ło ru si, Fran cji, Bel gii, Da nii.

In dy wi du al nie bar dzo do brze spi sy wa li się za wod ni cy
ze wszyst kich dru żyn pol skich: La gu ny 24 To ruń, Na uti -
lu sa Ja strzę bie, Wilcz ków Po znań, WUKS Po znań, Or ki
Świę to chło wi ce, Flo ty Gdy nia, Re ki na Wro cław.

Se nior ki/Se nio rzy:
Trusz czyń ska Ka ta rzy na – zło to 800 m pp, zło to 100

m pw, zło to 100 m pp
Uści no wicz Na ta lia - sre bro na 50 m pw, brąz na 50 m

bf oraz na 100 m bf 
Bar tło miej Kar pisz – brąz 200 m bf
Po lak Ju sty na – brąz 200 m bf
Ju nior ki/Ju nio rzy:
We ro ni ka Prent ka – zło to na 100 m bf, 200 m bf oraz 50 m bf
Re mi giusz Wia trow ski – zło to 50 mbf, sre bro 200 m bf
Pa tryk La ser – sre bro 200 m bf, brąz 100 m bf

Klubowy Puchar Świata
w pływaniu w płetwach

Struck Aga ta – sre bro 200 mpp, brąz 200 m bf
To masz Krzyś piak – zło to 100 m pw, sre bro 50 m pp,

sre bro 200 m pp
Ol ga Nie dziel ska – sre bro 100 m pp, brąz na 400 m

pp i 200 m pp
Mi cha li na Dem ska – sre bro 50 m bf, brąz 100 m pp
Zu zan na Perz – brąz 50 m pp
Ja wor ski Mi chał – zło to 400 m pp

Kil ka krot nie na naj wyż szym po dium sta wa ły szta fe ty
La gu ny 24 To ruń: 2 zło te me da le w ka te go rii ju nio rów
na 4x100 m bf oraz 4x100 m pp. W tej ostat niej kon ku -
ren cji na trze cim miej scu upla so wa ła się rów nież szta fe -
ta Na uti lu sa Ja strzę bie. W ka te go rii ju nio rek szta fe ta
La gu ny 24 To ruń wy wal czy ła brą zo wy me dal. Se nio rzy
to ruń skiej dru ży ny oka za li się naj lep szą dru ży ną w kon -
ku ren cji 4x10 0 m bf.

Za wo dy ob fi to wa ły w bar dzo do bre re zul ta ty, jak wy -
nik Pa vla Ka ba no va (RUS -No vo si birsk DO SA AF) na 50
m pod wo dą - 00:14.23, czy wy nik na 200 m bf - 1:37.18
(kraul w płe twach) Alek san dra Iva nets’a (RUS -No vo si -
birsk DO SA AF), któ ry jest gor szy tyl ko o se kun dę od Re -
kor du Świa ta na le żą ce go do Cze cha Mi cha ła Ru bac ka,
zna ne go z fi na łów wiel kich pły wac kich im prez.

Ko lej na run da Klu bo we go Pu cha ru Świa ta od bę dzie
się w dniach 13-15 ma ja w Lip sku. Miej my na dzie ję, że
na sze dru ży ny rów nie do brze spi szą się na ko lej nych za -
wo dach mię dzy na ro do wych.

Trzy ma my za nich kciu ki. 

Ewa Makowska
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Kie dy pi sa łam książ kę „Nur ko wa nie ko biet”,
mia łam po trze bę po dzie le nia się z in ny mi ko -
bie ta mi swo im do świad cze niem z na dzie ją, że
nie któ rym po mo gę unik nąć błę dów na ich dro -
dze nur ko wej. Ba łam się, jak za re agu ją na nią
ko le dzy nur ko wie, bo wia do mo... po są dza nie o
fe mi nizm to ta kie bar dzo mod ne za cho wa nie.
Po pa ru mie sią cach, kie dy już tro chę eg zem -
pla rzy książ ki za go ści ło w nur ko wych bi blio tecz -
kach, cze ka łam, z któ rej stro ny na stą pi atak.
Cze ka łam… i nic! 

Ko le dzy nur ko wie, zna jo mi i nie zna jo mi, przy ję li
książ kę z cie ka wo ścią. Cza sa mi sły sza łam, że nie zda wa -
li so bie spra wy, że ma my ty le pro ble mów „oko ło nur ko -
wych”. Szcze rze mó wiąc, je stem zbu do wa na po sta wą
ko le gów. Jed nak ma my doj rza łych męż czyzn, któ rzy cza -
sa mi mo że i „po krzy czą”, bo ta kie za cho wa nia le żą w ich
wo jow ni czej na tu rze, ale są też zdol ni do re flek sji. Bar -
dzo za to dzię ku ję.

Dru gim mo im kro kiem by ło za ini cjo wa nie spo tkań
nur ku ją cych ko biet, któ re jak na ra zie, od by wa ją się w
War sza wie, w piąt ki. Ter mi ny ogła sza ne są na Fa ce bo -
oku - na stro nie „Nur ko wa nie Ko biet”.

Piątkowe spotkania
Na pierw sze spo tka nie przy szłam go dzi nę wcze śniej,

by psy chicz nie przy go to wać się na wy pa dek, kie dy nikt
nie przyj dzie. Idea ideą, ale przyj ście na ta kie spo tka nie
to de kla ra cja przy na leż no ści do pew ne go ru chu, przy zna -
nie się, że cza sa mi wo li my zna leźć się tyl ko w bab skim
gro nie. Ile z nas ma ta ką po trze bę, ty le od wa gi? Już pół
go dzi ny wcze śniej zja wi ła się Mał go sia. Po tem Ho no ra -
ta, Jo la, Re na ta. Za chwi lę Asia, Ania i Be ata, Mo ni ka,
Ewa. Już by łam pew na, tra fi łam w dzie siąt kę. Te go dnia
roz sta ły śmy się, z wiel kim ża lem, o 22.30. Na stęp ny pią -
tek był już kom plet nie od jaz do wy. Za czę ły śmy od zwy -
czaj nych plo te czek. Po tem, za spra wą Aga ty, zro bi ło się
sza le nie „tech nicz nie” i wy mie nia ły śmy po glą dy na te -
mat wła sne go po dej ścia do nur ko wań tech nicz nych, dla -
cze go tak chce my lub nie chce my nur ko wać, cze go się
bo imy. Przy szedł tak że czas na wy mia nę zdań o tym, jak
by ły śmy szko lo ne i cze go nam za bra kło. Klu czo wym
mo men tem by ła opo wieść ko le żan ki, jak to po głę bo kim
nur ku po pę dzi ła do naj bliż sze go lu stra, że by się uma lo -
wać (oczy wi ście jesz cze przed ro ze bra niem się ze sprzę -
tu). To wy wo ła ło dys ku sję na te mat, gdzie by tu umie ścić
wy god ną kie szon kę w pian kach na szmin kę i ma łe lu ster -
ko. I zgod nie stwier dzi ły śmy, że ta kie roz mo wy nie moż -
li we by ły by w obec no ści ko le gów nur ków. A kie szon ka?
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A dla cze go nie? Sko ro pro du cen ci przy ozda bia ją kwiat -
kiem pian ki dla ko biet, co ko mu szko dzi ma ła kie szon ka?
Że praw dzi we mu nur ko wi nie wy pa da się ma lo wać? Że
chwi la nie od po wied nia? Ja bym się po su nę ła jesz cze da -
lej – a mo że by tak już na przy stan ku bez pie czeń stwa, do -
sko na ląc ide al ną pły wal ność, za cząć przy go to wy wać się
do „wy chy nię cia” na po wierzch nię już uma lo wa ną? A
ko mu to szko dzi? Fa ce ci na de co gra ją w gry kom pu te ro -
we, dla cze go my nie mo że my ma lo wać ust? Je śli chce my.

Na ko niec tych dy wa ga cji przy to czę pew ną hi sto rię,
któ ra zda rzy ła się po nad 20 lat te mu. Je cha łam au to sto -
pem przez Au strię. Po nie waż by łam z bied ne go blo ku
wschod nie go, mu sia łam no co wać w schro ni skach, bo naj -
ta niej. Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, kie dy oka za ło się, że
ta kiej ła zien ki z prysz ni ca mi i kra na mi na fo to ko mór kę
ża den pol ski ho tel nie miał. Luk sus! Ale już spa nie, z po -
wo du du żej ilo ści chęt nych, by ło w wiel kiej, ogól nej sa -
li na ma te ra cach roz ło żo nych na pod ło dze. Obok mnie
miej sce mia ły mat ka z na sto let nią cór ką. To by ły cza sy,
kie dy w Pol sce praw dzi wy au to sto po wicz mu siał być ob -
szar pa ny, brud ny, no sił naj czę ściej nie wy god ny ple cak
bez ste la ża, w nim pusz ki z mie lon ką i wlókł ze so bą gi -
ta rę, wszyst ko jed no czy umiał na niej grać, czy nie. Ra -
no mo je są siad ki uda ły się do ła zien ki z ogrom ny mi
ko sme tycz ka mi. Wró ci ły w tur ba nach na gło wie, ewi -
dent nie umy ły wło sy. Wyj mo wa ły ko sme ty ki je den po
dru gim i na cie ra ły się mlecz kiem, in nym rę ce, in nym sto -
py itd. Na sam ko niec wy ko na ły bar dzo do kład ny ma ki -
jaż, zwi nę ły po ściel, za rzu ci ły ple ca ki, spod któ rych
le d wo je by ło wi dać, po wie dzia ły mi z uśmie chem cześć
na po że gna nie i ru szy ły w dal szą dro gę. Onie mia łam.

Dla cze go więc po tę piać ma lo wa nie się tuż po wyj ściu
z wo dy? Ko mu to prze szka dza? Czy nie uma lo wa ne je -
ste śmy lep szy mi nur ka mi? I od wrot nie?

My ślę, że pa no wie gło śno ko men tu ją cy dam skie spra -
wy po win ni ra czej za jąć się pra niem, cho ciaż raz w se -
zo nie, swo ich ocie pla czy do su cha ra lub pia nek, a nie
na szym ma ki ja żem.

Ale oprócz ty po wo bab skich roz mów na sze spo tka nia
za owo co wa ły cał kiem kon kret ny mi dzia ła nia mi nur ko -
wy mi. Oka za ło się, że nur ki nie ma ją du żo chę ci i pa sji do
do sko na le nia swo je go warsz ta tu nur ko we go, że zda ją so -
bie spra wę ze swo ich luk, któ re w pro ce sie cy klu szko le -
nio we go nie zo sta ły wy peł nio ne od po wied ni mi umie ję-
t no ścia mi i chcą je uzu peł nić. Cza sa mi trze ba wspól nie
po dy sku to wać, że by wła ści wie zde fi nio wać wła sne po -
trze by. Z tych na szych „sfink so wych” dys ku sji na ro dzi -
ły się warsz ta ty pły wa nia żab ką wstecz ną, do sko na le nia
in nych sty lów pły wa nia pod wo dą, pra cy nad ide al ną pły -
wal no ścią. W cią gu krót kie go cza su po wsta ły 3 gru py,
któ re w su mie ma ją po 3 za ję cia z da ne go cy klu. A to do -

pie ro po czą tek. Ktoś po wie, cóż to za in no wa cja, ta kie
warsz ta ty ro bią i in ni dla grup mie sza nych. Tak, ale ist -
nie je po wód, dla któ re go dziew czy ny bio rą ce udział w
warsz ta tach „Nur ko wa nia ko biet” zde cy do wa ły się wziąć
w nich udział. Ten po wód to wza jem ne zro zu mie nie i
wspie ra nie się. To przy ja ciel ska at mos fe ra pod czas wy -
kła dów, przy go to wań, warsz ta tów i po nich. To wza jem -
na po moc pod czas ubie ra nia się w sprzęt, wspól ne go
no sze nia go. Ni gdy wcze śniej nie ob ser wo wa łam w żad -
nej mie sza nej gru pie nur ko wej ta kie go za an ga żo wa nia.
Każ da jest skłon na po dzie lić się z to wa rzysz ka mi pra wie
wszyst kim, od gum ki do wło sów po ba last i środ ki hi gie -
ny oso bi stej. Ca ły cięż ki sprzęt no szo ny jest gru po wo,
żad na nie zo sta je bez po mo cy. Od by wa się to na tu ral nie,
jest od ru chem.

Jed ne dziew czy ny uczą się szyb ciej pod wod nych
„akro ba cji”, in ne wol niej. Za wsze tak jest. Ale żad na z
nas nie od czu wa dys kom for tu z te go po wo du. For ma
warsz ta tów jest dla tej gru py tak bar dzo od po wied nia, bo
ko bie tom w więk szo ści nie za le ży na zdo by wa niu ko lej -
nych li cen cji nur ko wych. My chce my po pro stu do sko -
na lić się w tym, w czym wie my, że je ste śmy jesz cze
nie do sko na łe. Kurs ma pro gram, eg za min. Tu taj pro gram
ukła da my sa me i re ali zu je my go do tąd, do kie dy nie osią -
gnie my ce lu. Eg za mi nu na ko niec nie ma, nie ma więc
stre su i ocen. Są za to omó wie nia i pod su mo wa nia. Jest
ewa lu acja. I wy ty cza nie na stęp nych ce lów.

Na nad cho dzą cy se zon z roz mów „sfink so wych” zro -
dzi ły się ko lej ne po my sły.

Mi chał Gór ny, pre zes CMAS, tak udo stęp nił nam
część swo jej ba zy Aqu arius, by or ga ni za cja nur ko wań by -
ła do pa so wa na do po trzeb ko biet. W le cie za pew nia my
opie kun ki do dzie ci na czas nur ko wa nia mam – to tyl ko
je den z waż nych punk tów. Po dzi wiam Mi cha ła za otwar -
tość i od wa gę!

Pa weł Po rę ba, któ ry pro wa dzi obec nie dla nas warsz -
ta ty, zde cy do wał się da lej ze mną współ pra co wać, w wy -
ni ku cze go po wsta ły za ska ku ją ce, cie ka we po my sły.
Pod czas ZLO TU KO BIET (11-12 czerw ca) w ba zie Aqu -
arius bę dą pro wa dzo ne warsz ta ty z opa no wy wa nia stre su
pod wo dą, któ re jak za pla no wa łam, mo gą być pierw szy -
mi z cy klu warsz ta ta mi przy go to wu ją cy mi gru pę ko biet
do je sien nej wy pra wy ja ski nio wej. Ja po pro wa dzę warsz -
ta ty be ha wio ral ne – trud ne sy tu acje oko ło nur ko we.

Do ro ta Czer ny, je śli tyl ko czas jej po zwo li, chęt nie za -
wi ta do nas go ścin nie i wte dy po pro wa dzi wy kład i war-
sz ta ty pod wod ne prze zna czo ne tyl ko dla ko biet. Szcze-
gó ło wy pro gram zlo tu bę dzie wkrót ce do stęp ny na stro -
nie www.nur ko wa nie ko biet.pl i FB Nur ko wa nie ko biet.

Bio rąc pod uwa gę po trze by nur kiń i ich chęć do prze -
ży wa nia przy gód, ale w ab so lut nie kon tro lo wa nym śro do -
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wi sku, na wią za łam współ pra cę z Se ba stia nem Bor kiem,
by łym nur kiem For mo zy, któ ry spe cjal nie dla nas zor ga -
ni zu je dwa przed się wzię cia nur ko we, jed no z nich to ra -
tow nic two mor skie z udzia łem śmi głow ca. Ta kie war-
sz ta ty są bar dzo ko bie tom po trzeb ne, wzmac nia ją na sze
po czu cie bez pie czeń stwa w wo dzie, po nie waż - o czym
pi sa łam w swo jej książ ce „Nur ku ją ca ko bie ta – po rad nik”
- przy go to wu ją nas na re ali za cje róż nych sce na riu szy nur -
ko wych, któ re mo że ni gdy się nie wy da rzą, ale je śli, to
my już bę dzie my wie dzieć, co zro bić... I to da je nam po -
czu cie pew no ści, któ re pod czas nur ko wań „tyl ko re kre -
acyj nych” ko bie ty tak bar dzo ce nią.

My ślę, że mo je przed się wzię cie „Nur ko wa nia ko biet”
tra fia w sed no po trzeb czę ści nur ku ją cych pań, któ re ma -
ją po trze by po dob ne do mo ich i dla te go tak świet nie się
ro zu mie my. Jed no cze śnie na sze za cho wa nia są re pre zen -
ta tyw ne dla cał kiem du żej czę ści nur kiń. Jest tak że „po -
nad or ga ni za cja mi” - wy mie nio ne w ar ty ku le oso by
współ pra cu ją ce są in struk to ra mi róż nych or ga ni za cji nur -
ko wych.

Do ro ta Łe weć

Chcesz opisać wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

http://www.nurkowaniekobiet.pl
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Chcąc wy brać się na urlop, nie wy da jąc przy
tym kro ci mu si my za dać so bie py ta nie -  czego
ocze ku je my spę dza jąc wa ka cje? Wy po czyn ku
na sło necz nej pla ży? Wy star czy od wie dzić biu -
ro po dró ży i wy ku pić wy ciecz kę „last mi nu te”.
A mo że by tak wy brać się w nie za po mnia ną
po dróż na wła sną rę kę, prze ży wa jąc przy tym
wie le przy gód i sze ro kim łu kiem omi nąć „tu ry -
sty-  cz ne get ta”?

Lwią część za so bów port fe la zwy kłe go tu ry sty po -
chła nia trans port oraz noc leg, ale na wet ta kie wy dat ki da
się omi nąć. Jed nym z dar mo wych spo so bów na po ko ny -
wa nie ki lo me trów jest jaz da au to sto pem. W do bie In ter -
ne tu nie jest ko niecz ne sta nie na po bo czu z wy cią gnię tym
kciu kiem, w sie ci roi się od ser wi sów, za po śred nic twem
któ rych moż na umó wić się z kie row cą ja dą cym w in te re -
su ją cym nas kie run ku. War to jest ko rzy stać z ta kich roz -
wią zań, zwłasz cza na po cząt ku po dró ży lub gdy tra sa jest
z gó ry za pla no wa na. Gdy jed nak ko niecz ne jest ła pa nie
sto pa przy dro dze, na le ży sta ran nie wy brać miej sce, mu -
si ono być przede wszyst kim bez piecz ne, do brze wi docz -
ne i le gal ne. Ża den kie row ca nie za trzy ma się w miej scu,
gdzie jest to za bro nio ne, dla te go na au to stra dach za trzy -
my wać sa mo cho dy moż na tyl ko na sta cjach ben zy no -
wych. In ną waż ną kwe stią jest wy gląd, kie row ca ma
tyl ko kil ka se kund na pod ję cie de cy zji, w tak krót kim cza -
sie mu si my prze ko nać go do sie bie i zdo być je go za ufa -
nie, tyl ko jak to zro bić?  Nie ubie rać się na czar no, ten
ko lor wzbu dza tyl ko po dej rze nia, utrzy my wać przy ja zny
wy raz twa rzy, na wet gdy sta ra nia nie przy no szą po żą da -
nych skut ków, oraz szu kać kon tak tu wzro ko we go, uśmie -
cha jąc się przy tym od ucha do ucha. Ale czy dar mo wa
po dróż ogra ni cza się tyl ko do sa mo cho du? Ab so lut nie
nie! Tra in shop ping to an giel ska na zwa jeż dże nia po cią ga -
mi to wa ro wy mi. Do stać się na ta ki po ciąg moż na na dwa
spo so by: wsko czyć na ja dą cy wol no po ciąg, np. na prze -
jeź dzie ko le jo wym, lub wejść ukrad kiem mie dzy wa go -
ny po cią gu go to we go by wy ru szyć w tra sę. Roz kład jaz dy
po cią gów to wa ro wych z pro ble ma mi, ale zna leźć moż na

w In ter ne cie. Ta me to da naj po pu lar niej sza jest w Sta nach
Zjed no czo nych, jed nak w ostat nich la tach znaj du je uzna -
nie rów nież w Eu ro pie. Ła pa nie na sto pa stat ków czy sa -
mo lo tów w pierw szej chwi li mo że wy da wać się
po my słem ab sur dal nym. Jed nak za cią gnię cie się na trzy -
ty go dnio wy rejs z Eu ro py do Ame ry ki, ja ko „maj tek po -
kła do wy”, jest je dy nym spo so bem na po ko na nie oce anu.
Ce na ja ką trze ba po nieść to pra ca na po kła dzie, du żym
atu tem bę dzie umie jęt ność że glo wa nia. Ła pa nie na oka -
zję sa mo lo tów ma pra wo ist nie nia tyl ko w Sta nach Zjed -
no czo nych, ze wzglę du na roz wi nię tą sieć ma łych lot nisk
oraz du żą ilość pry wat nych sa mo lo tów.

In nym, teo re tycz nie du żym, wy dat kiem jest wy na jem
kwa ter, ale i na to moż na wy dać ty le sa mo pie nię dzy co
na trans port, czy li nic. Noc leg na le ży po dzie lić na dwie
ka te go rie: w mie ście i po za mia stem. Prze miesz cza jąc się
po mię dzy eu ro pej ski mi sto li ca mi nie wol no za po mnieć o
na mio cie. Ta kie roz wią za nie sto su je się przede wszyst -
kim wte dy, gdy noc trze ba spę dzić na sta cji ben zy no wej
czy par kin gu. Miej sce na roz bi cie na mio tu na le ży sta ran -
nie wy brać, nie mo że rzu cać się w oczy, naj le piej gdy
nasz ma ły obóz osło nię ty jest przez na tu rę, np. drze wa.
Dys kret na lo ka li za cja jest waż na, w nie któ rych kra jach,
np. Fran cji, pro ce der ten jest nie le gal ny. Gdy już znaj -
dzie my się w mie ście, dach nad gło wą mo gą za pew nić
nam sa mi je go miesz kań cy. W 2003 ro ku po wsta ła stro -
na in ter ne to wa co uch sur fing.org, za po śred nic twem te go
por ta lu moż na zna leźć oso bę, któ ra ugo ści nas w swo im
miesz ka niu. Ce ną ja ką trze ba po nieść to po pro stu za pew -
nie nie noc le gu in ne mu po dróż ni ko wi. Stro na co uch sur -
fing.org dzia ła ja ko or ga ni za cja non -pro fit, li czy 2, 5
mi lio na użyt kow ni ków, swo im za się giem obej mu je 81
ty się cy miast.

Po dróż te go ty pu po zwa la po znać od środ ka zwie dza ne
kra je, kul tu rę i przy zwy cza je nia ich miesz kań ców, to coś
wię cej niż oglą da nie naj po pu lar niej szych za byt ków. To per -
ma nent na przy go da! Mo że wy da wać się to ry zy kow ne czy
nie bez piecz ne, ale do od waż nych świat na le ży!!!

Krzysz tof Gro chow ski

Z kieszonkowym przez świat

Uwa ga kon kurs!
Po dob ny spo sób po dró żo wa nia wca le nie wy da je Ci się eks tre mal ny? Mo że zwie dzasz świat nie -

wia ry god nie ta nio? Je śli je steś jed nym z wy jąt ko wo za rad nych po dróż ni ków, cze ka my na Two ją re -
la cję z sa mo dziel nie za pla no wa nej wy pra wy. Na au to rów naj cie kaw szych roz wią zań i pro po zy cji
po dró ży w kon kret nym kie run ku przy mi ni mal nych kosz tach cze ka ją atrak cyj ne na gro dy. 
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Sze ro ka ofer ta sprzę tu fo to gra ficz ne go do -
stęp na na na szym ryn ku po wo du je, że co raz
wię cej osób chcia ło by ro bić pod wod ne zdję cia.
Pod sta wo wym kry te rium do bo ru sprzę tu do fo -
to gra fo wa nia pod wo dą jest od po wiedź na py -
ta nie -  dla cze go chce my fo to gra fo wać? 

Do kład nie prze my śla na od po wiedź w znacz nym
stop niu de ter mi nu je wy bór sprzę tu i wy so kość kosz tów.
Z mo je go punk tu wi dze nia, uprasz cza jąc, moż li we są
dwie opcje:

– nur ku je my i przy oka zji ro bi my ja kieś zdję cia pa -
miąt ko we;

– nur ku je my po to, aby ro bić zdję cia.
Jak wi dać, ma my dwa róż ne po dej ścia do fo to gra fii pod -

wod nej. Stąd wie le nie po ro zu mień przy do ra dza niu czy py -
ta niach o sprzęt, zwłasz cza gdy je ste śmy (jak więk szość)
człon kiem 1 gru py, a py ta my fo to gra fa z gru py 2 i na od -
wrót.

Zaj mę się tu taj sprzę tem dla gru py 1 plus tro chę za -
awan so wa nym. Użyt kow ni cy z dru giej gru py naj czę ściej
już wie dzą, cze go po trze bu ją.

Obu do wa do apa ra tu
Za czy na my od wy bo ru… obu do wy. Wy bie ra jąc apa -

rat fo to gra ficz ny sprawdź my, czy do stęp na jest do nie go
obu do wa w przy zwo itej ce nie. Faj nie by też by ło, gdy by
ob słu gi wa ła wszyst kie przy ci ski i po krę tła apa ra tu (cze -
go bra ku je np. w fa brycz nej obu do wie do Ca no na G9).
Naj czę ściej naj tań sze i do brze wy ko na ne są fa brycz ne
obu do wy pro du cen ta apa ra tu, nie ste ty nie za wsze są do -
stęp ne do kon kret ne go mo de lu. Obu do wy firm ta kich jak
Ike li te czy 10bar do stęp ne są prak tycz nie do każ de go apa -
ra tu, ale ich ce na mo że sku tecz nie od stra szyć ku pu ją ce -
go ama to ra fo to gra fii. Nie za po mnij my też o mak sy-
mal nej głę bo ko ści, na któ rej mo że pra co wać obu do wa –
po win no być to mi ni mum 40 m. Na ryn ku moż na spo tkać
wie le obu dów tzw. spor to wych, czy li za bez pie cza ją cych
przed za la niem, ale z wo do od por no ścią do 3 - 10 m.

Wy bór apa ra tu fo to gra ficz ne go
Na ryn ku ma my wie lu pro du cen tów ofe ru ją cych mnó -

stwo mo de li apa ra tów fo to gra ficz nych. Nie każ dy z nich

Wybór sprzętu foto
czyli czym fotografować pod wodą?

spraw dzi się pod wo dą, mi mo za pew nień sprze daw ców o
je go su per za le tach. Ce chy apa ra tu, któ re zde cy do wa nie
przy da dzą się na po wierzch ni, mo gą być zu peł nie zbęd -
ne czy wręcz sta no wić wa dę pod wo dą (np. su per zoom
x10 lub wię cej). Bio rąc pod uwa gę gru pę za in te re so wa -
nych, do ama tor skiej fo to gra fii wy bie ra my kom pakt -
znacz nie ła twiej szy i tań szy niż lu strzan ka.

Ce chy, na któ re war to zwró cić uwa gę:
Ogni sko wa obiek ty wu od stro ny sze ro kie go ką ta,
Wiel kość ma try cy (nie ilość me ga pik se li),
Mak sy mal na i uży tecz na czu łość ma try cy,
Opcje na staw ma nu al nych,
Ja kość na gry wa nych fil mów i mak sy mal ny czas ich

trwa nia.

Ogni sko wa obiek ty wu
Więk szość pro du cen tów kom pak tów sku pia się na

zoo mach i su perzo omach, gdyż ta kie świet nie się re kla -
mu je - Nasz apa rat ma trzykrotny zoom! Na co kon ku -
ren cja na tych miast od po wia da - A nasz ma dziesięcio-
krotny zoom!!! Użyt kow ni cy rzad ko z te go ko rzy sta ją,
ale jak że ład nie to wy glą da na spo tach i w fol de rach. Pod
wo dą jest ina czej. Jak do brze wie my, wo da po więk sza i
przy bli ża po wo du jąc, że apa rat wi dzi mniej szy wy ci nek
po la niż na po wierzch ni. Z te go po wo du, aby sfo to gra fo -
wać nur ka w ca ło ści, mu si my się od nie go od da lić. Skut -
ku je to mniej szą ilo ścią świa tła i ko lo rów, któ re do nas
do cie ra ją (po chła nia je wo da) oraz więk szą ilo ścią za nie -
czysz czeń (glo nów, czą stek mu łu, plank to nu), któ re do -
sta ną się po mię dzy apa rat a fo to gra fo wa ny obiekt. W
efek cie, w naj lep szym wy pad ku, ma my na zdję ciu obiekt,
ale nie wy raź ny i bez ko lo rów.

Co dla nas z te go wy ni ka? Ku pu jąc apa rat, zwróć my
uwa gę na ogni sko wą obiek ty wu po stro nie sze ro kie go ką -
ta. W ozna cze niach obiek ty wów, np. 35-70, to ta niż sza
war tość. Im mniej sza, tym więk sze po le wi dze nia obiek -
ty wu. Ide ałem był by obiek tyw za czy na ją cy się od 10 (jak
w lu strzan kach), ale w prak ty ce dla kom pak tów, je śli jest
w oko li cach 24-28, to jest bar dzo do brze.

Wiel kość ma try cy
To pa ra metr, któ ry w więk szo ści przy pad ków de cy -

du je o ja ko ści zdję cia i o tym ile apa rat po trze bu je świa -
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tła, że by je wy ko nać. Mó wi my tu o fi zycz nym roz mia rze
ma try cy, a nie ilo ści me ga pik se li. Jest to pa ra metr nie -
spe cjal nie eks po no wa ny przez pro du cen tów, gdyż tak na -
praw dę nie ma ją się czym chwa lić. W kom pak tach ma my
naj czę ściej do czy nie nia z ma try ca mi (ele men ta mi świa -
tło czu ły mi) wiel ko ści pa znok cia! To bar dzo ma ły ele -
ment, je śli po rów na my go z ma try ca mi uży wa ny mi w
lu strzan kach, któ re w naj lep szych mo de lach do cho dzą
na wet do 36 x 24 mm! Wiel kość ma try cy po da wa na jest
naj czę ściej ja ko wiel kość jej prze kąt nej w ca lach. Stąd
ma try ca 1/2.7” bę dzie więk sza od ma try cy 1/3.5”. Cza -
sem pro cen to wo to bar dzo du że róż ni ce. Je śli ma my z
tym pro blem, po pro śmy ko goś zna ją ce go się na tym o po -
moc w wy bo rze sprzę tu.

Mak sy mal na i uży tecz na czu łość ma try cy
W apa ra cie ana lo go wym (na film) o wa run kach do bo -

ru na świe tle nia de cy do wa ła czu łość za ło żo ne go fil mu. W
apa ra tach cy fro wych o czu ło ści de cy du je ma try ca i elek -
tro ni ka apa ra tu. Ja kie zna cze nie ma dla nas czu łość ma -
try cy? Tro chę teo rii: ła du nek po wsta ją cy z pa da ją ce go na
pik sel ma try cy świa tła jest prze twa rza ny na na pię cie i
prze twa rza ny przez elek tro ni kę apa ra tu. Da lej na pię cie
mo że my wzmoc nić tak, jak wzmac nia się np. mu zy kę.
Wzmac nia nie te go na pię cia po wo du je zwięk sza nie czu ło -
ści apa ra tu, jed nak że zbyt du że wzmoc nie nie po wo du je
po ja wia nie się za kłó ceń (szu my), co pro wa dzi do po gor -
sze nia ja ko ści zdję cia. Im mniej szą czu łość usta wi my w
apa ra cie, tym lep sza ja kość zdję cia. Stąd bar dzo waż ne

dla nas jest, ja ką mak sy mal ną czu łość mo że my usta wić i
przy ja kiej czu ło ści otrzy ma my do bre ja ko ścio wo zdję -
cia. Faj nie by by ło mieć uży tecz ną czu łość w oko li cach
ISO 800.

Opcje na staw ma nu al nych
Nie jest to nie zbęd ne, ale je śli my śli my o za awan so -

wa nej fo to gra fii na szym kom pak tem, to bez te go się nie
da. Au to ma tycz ne al go ryt my na sta wia ją ce apa rat spraw -
dza ją się cał kiem przy zwo icie w stan dar do wych wa run -
kach i sy tu acjach zdję cio wych. Do ta kich na pew no nie
na le żą zdję cia pod wod ne. Na wet apa ra ty, któ re ma ją tryb
pod wod ny nie ra dzą so bie naj le piej. Tu z po mo cą przyj -
dzie zna jo mość na sze go sprzę tu i pod staw fo to gra fii. Dla -
te go waż ne, że by nasz apa rat po sia dał try by ma nu al ne
czy pół au to ma tycz ne: Tv, Av, M. W prak ty ce ozna cza to,
że o przy sło nie czy cza sie na świe tla nia bę dzie my mo gli
de cy do wać sa mi. Przy dat ną opcją jest rów nież moż li wość
ręcz ne go ba lan su bie li.

Ja kość na gry wa nych fil mów i mak sy mal ny czas ich
trwa nia

Co raz więk sze moż li wo ści apa ra tów w za kre sie krę ce -
nia fil mów po wo du ją, że moż na na krę cić cał kiem przy -
zwo ity film z nur ko wa nia i wrzu cić go na youtu be.
Oczy wi ście nie jest to wa ru nek ko niecz ny przy wy bo rze
apa ra tu, ale mo że war to do rzu cić kil ka set zło tych i mieć
apa rat, któ ry krę ci se kwen cje HD? Waż ne, aby po je dyn -
cze uję cia nie by ły li mi to wa ne do np. 30 sek.

Karol Susicki

http://divezone.pl
http://www.bluego.pl
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Nie ste ty, tych i wie lu in nych zna nych
po wie dzeń z ust Wit ka Śmi łow skie go już
ni gdy wię cej nie usły szy my. W dniu 29
mar ca 2011 r. od szedł nasz przy ja ciel,
men tor. Wi tek zmarł z przy czyn na tu ral -
nych w Ma le zji, gdzie po ma gał na sze mu
ko le dze zo stać Co ur se Di rec to rem.

On na zy wał nas „dzieć mi”, my na zy wa li śmy
go „Ta tą”. By ło to o ty le traf ne, że każ dy kto
przy cho dził na uczyć się cze goś od Wit ka, czuł się
na po cząt ku jak dziec ko we mgle. Wi tek wszyst -
kich swo ich stu den tów trak to wał in dy wi du al nie.
Znał bar dzo do brze na sze naj słab sze i naj moc niej -
sze stro ny. Chy ba nie ma dru gie go ta kie go spor -
tu, w któ rym tak wie le, bo na sze ży cie, za le ży od na sze go
part ne ra. Wszyst ko to bu do wa ło mię dzy na mi nie po wta -
rzal ne i wy jąt ko we re la cje. Wi tek był ży wą le gen dą. Brak
mi słów, że by wy ra zić żal i ubo le wa nie w związ ku z je -
go śmier cią. Współ czu ję bar dzo je go ro dzi nie, bli skim
i… so bie. Chciał bym że by śmy tym ar ty ku łem wszy scy
ra zem po że gna li się z na szym ta tą, dla te go chciał bym za -
cy to wać Wa sze sło wa:

Na sze po że gna nie:
„Dzię ku je Ci. Bę dę pa mię tał Two ją rę kę na ra mie niu,

Two ją mo ty wa cję i cie pło. Bra ku je słów. Kon do len cje
dla ro dzi ny, sło wa otu chy dla wszyst kich.”

„Wiel ki smu tek i wiel ki żal. Roz mo wa z Wit kiem za -
wsze by ła przy jem no ścią i in spi ru ją cym prze ży ciem. Za -
ra żał pa sją i opty mi zmem ży cio wym. Wszyst ko by ło dla
nie go moż li we. Za wsze uśmiech nię ty, po god ny, peł ny za -
pa łu..”

„Wiel ki czło wiek. Wiel kie dzie ło. Na pew no ko goś
za brak nie te raz, lecz po zo sta wił Wie le.”

Dzieci rafy czekają
„Vasilioss” tupie nogami

„By łeś dla nas tro chę jak Oj -
ciec. Wie lu nur ków roz po czę ło
swo ją za wo do wą przy go dę z
nur ko wa niem dzię ki To bie. In -
spi ro wa łeś i by łeś przy ja cie lem.
Wit ku, Ty już te go nie prze czy -
tasz, ale nie wiesz jak strasz nie
mi przy kro. Skła dam wy ra zy
współ czu cia Two jej ro dzi nie i
wszyst kim bli skim. Po zo sta wi -
łeś pust kę, któ rej nie da się wy -
peł nić. Mo je na stęp ne
nur ko wa nie bę dzie w hoł dzie i z
my ślą o To bie. Kie dyś spo tka my
się tam, w Wiel kim Błę ki cie.”

„To je den z dni w ży ciu, o któ rych nie bę dę chciał pa -
mię tać. Wszyst kie sło wa wy da ją się pu ste i ba nal ne w tej
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sy tu acji. Strasz nie mi przy kro. Stra ci li śmy men to ra i
przy ja cie la. Mam na dzie ję, że kie dy przyj dzie czas odej -
ścia w Wiel ki Błę kit - bę dzie tam na mnie cze kał - na mo -
ście do wiecz no ści, ze swo im uśmie chem, obie giem
za mknię tym w r...ęce i po wie „no Rob son - te raz po nur -
ku je my...”

„To smut ne, że od sze dłeś Ta to, ale ta ogrom na część
Cie bie i Two je go ży cia, któ rą nam po da ro wa łeś po zo sta -
je z na mi. I po zo sta nie tak dłu go, jak dłu go bę dą żyć
Two je dzie ci - a masz ich tak wie le...”

„Do wie dzia łem się do pie ro te raz, dla mnie Wi tek był
Au to ry te tem w nur ko wa niu, ale przede wszyst kim w
sztu ce ży cia. Po dob no nie ma lu dzi nie za stą pio nych, ale
jak za stą pić Je go?”

„Dzię ku ję Ci Wit ku za każ de cie płe sło wo i nie że -
gnam się z To bą, bo wiem, że za wsze bę dziesz z na mi.”

„Dziś skoń czy ła się pew na epo ka w nur ko wa niu. Jest
to bar dzo cięż ki i smut ny dzień dla bar dzo wie lu z nas.
Od szedł ko le ga, przy ja ciel „Ta ta”- wie lu in struk to rów
nur ko wa nia. Ktoś, kto za ra żał nas swo ją pa sją i opty mi -
zmem ży cio wym. Czło wiek bar dzo po god ny, za wsze z
„ba na nem” na twa rzy. Peł ny za pa łu, jak i cier pli wo ści.
Dziś Wit ku od sze dłeś na swo je wiecz ne nur ko wa nie w
tym Two im uko cha nym Wiel kim Błę ki cie... Jesz cze nie
dziś, ale kie dyś znów się spo tka my. Wie rzę, że jak kie dyś
usią dzie my i po ga da my o na szej wspól nej wiel kiej pa sji
- Nur ko wa niu.”

„Zdu mie wa ją ce jest czy ta nie tych wszyst kich pięk -
nych słów okre śla ją cych jed ne go, nie po wta rzal ne go czło -
wie ka. Ileż to moż na zna leźć re flek sji, od czuć, słów,
któ re uka zu ją, jak waż nym był men to rem. Jest to bar dzo
smut ny, cięż ki dzień dla wie lu osób. Za pa mię taj my go ta -

kie go, ja kie go chce my pa mię tać, ja kim go po zna li śmy i
sta raj my się kro czyć przez ży cie z ta kim za pa łem, uśmie -
chem, pa sją jak On.”

“Wi tecz ku, Pol ska nur ku je dzię ki To bie
Dzię ku je my.“

To mek Me chliń ski

Pa mię tam do kład nie dzień, w któ rym się po zna li śmy.
Umó wi li śmy się te le fo nicz nie w ka wiar ni, w cen trum Go -
rzo wa Wiel ko pol skie go.  Przy je chał ze Szcze ci na na swo -
im mo to rze, ubra ny w skó rza ny kom bi ne zon. Jesz cze
za nim za czę li śmy roz ma wiać o in te re sach, już wie dzia -
łem, że ten czło wiek na dłu go za go ści w mo im ży ciu. I
wca le się nie po my li łem. Ten stan trwa do dzi siaj. Nie za -
wsze się zga dza li śmy, nie za wsze by ło nam „po dro dze”,
ale wła śnie te mo men ty by ły naj bar dziej in spi ru ją ce!
Skła nia ły nas do głęb szych prze my śleń. Do szu ka nia wła -
ści wych i no wa tor skich roz wią zań, na te raz i na przy -
szłość. 

Oprócz wła snej pra cy i de ter mi na cji w dą że niu do by -
cia do brym Co ur se Di rec to rem, to wła śnie głów nie Wi tek
przy czy nił się bez po śred nio i po śred nio do mo je go dzi -
siej sze go suk ce su. Je stem prze ko na ny, że jesz cze nie raz
w przy szło ści bę dę się gał pa mię cią do na szych wspól -
nych do świad czeń. Do na uk, któ re wy nio słem z na szej
kil ku let niej współ pra cy. 

W każ dym z nas, któ rzy mie li z Nim stycz ność, po -
zo sta nie na za wsze Je go cząst ka...

Jacek Wendołowski

Course Director PADI
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www.nurkowanie-czarnogora.com.pl

Amphoras

Tihany 39m

Posejdon City

Blue Hole

Hań cza za bra ła mi przy ja cie la

Ar tu ra po zna łem pod czas ty -
go dnio we go nur ko wa nia z Si nai
Col le ge w ubie głym ro ku w
czerw cu. Był z ro dzi ną (z żo ną i
chy ba z sy nem) oraz z gru pą

zna jo mych. Wi dać by ło, że czę sto z tą ba zą
nur ko wał bo znał bar dzo do brze wła ści cie li:
Ro ma nio i Do ro tę.

Po nie waż mo ja żo na nur ko wa ła wte dy do pie ro od
pół ro ku i chło nę ła wszel kie opo wie ści o nur ko wa niu
od osób z któ ry mi spo ty ka li śmy się na nur kowaniach,
du żo z Ar tu rem roz ma wia li śmy o przygo to wa niach do
nur ko wa nia, sa mym nur ko wa niu i ca łej otocz ce z tym
zwią za nej. To dzię ki Ar tu ro wi za uro czył nas Da hab
gdy sku tecz nie na mó wił nas do wy sko ku z Shar mu na
wspól ne nur ko wa nia w Ca ny onie i w Blue Ho le.

Za pa mię ta łem go ja ko oso bę ca ły czas uśmiech -
nię tą, za chę ca ją cą wręcz do kon tak tów i roz mów. Był
bar dzo uczyn ny, mia łem wra że nie jak by śmy zna li się
od lat i mo gli roz ma wiać na każ dy te mat. Bar dzo go
po lu bi ła mo ja żo na Do ro ta, któ ra za sy py wa ła go
wszel ki mi py ta nia mi, a On za wsze miał czas by jej
po móc i za spo ko ić jej cie ka wość.

By ła z nim gru pa osób u któ rej wi dać by ło, że ma
du że po wa ża nie. Od nio słem wra że nie, że jest wy ma -
ga ją cym in struk to rem, zwra ca ją cym uwa gę na każ -
dy szcze gół ale trak tu ją cym kur san tów jak part ne rów.

Z wiel kim nie do wie rza niem prze czy ta li śmy in for -
ma cję, że Ar tur uległ wy pad ko wi. Mo że rów nież dla -
te go, że jest to pierw szy przy pa dek gdy do ty czy to
nur ka, któ re go po zna łem oso bi ście i któ ry z wie lu
osób po zna nych na nur ko wi skach na praw dę za padł
mi głę bo ko w pa mięć.

Grze gorz Gor czy ca

http://nurkowanie-czarnogora.com.pl
http://beuchat.pl


http://www.biuletyn.fotopodwodna.pl
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Ze szły rok ob fi to wał w wy pad ki, rów nież te
nur ko we. Tak mi się na su nę ło, szcze gól nie gdy
od szedł Wi tek, a na fo rach trwa po że gna nie
po znań skie go pod wod nia ka, któ re go cia ło wy -
ło wio no 14 kwiet nia z Je zio ra Po widz kie go.

Oczy wi ście, że cześć pa mię ci. Oczy wi ście, że mo dli -
twa. I pew nie oczy wi ście, że nie je den głęb szy…

Ale za sta na wia mnie fakt, że o tych wszyst kich wy -
pad kach nie pi sze się rze czo wo na fo rach, że nie za bie ra -
ją gło su in struk to rzy, któ rzy prze cież każ de go z nas na
ja kimś eta pie wy edu ko wa li, nada li cer ty fi kat, że czę sto
za my ka się te mat stwier dze niem: usza nuj my ro dzi nę, nie
roz trzą saj my!

Mnie wca le nie cho dzi o roz trzą sa nie! Mnie cho dzi o
przed sta wie nie fak tów opi su ją cych zda rze nie, o po rów na -
nie ich do pro ce dur i za sad (stan dar dów) szko ły nur ko -
wa nia. Gdy ktoś uczest ni czył w wy pad ku dro go wym, bo
np. zje chał na le wy pas (za snął, miał za wał, pi sał SMS -
-a…), bo miał awa rię ukła du ha mul co we go (rąb nął w
drze wo, zje chał do ro wu, miał czo łów kę, za trzy mał się
na śmiet ni ku), bo był pi ja ny (za bił, oka le czył?), bo je chał
na zła ma nie kar ku, wie lo krot nie prze kra cza jąc do zwo lo -
ną pręd kość (nie do sto so wał pręd ko ści do wa run ków na
dro dze), to ade kwat nie do wi ny (bądź nie wi ny – by łem
tym, w któ re go wje cha no) wy cią ga się kon se kwen cje.

Wypadki I na wet nie cho dzi o te kon se kwen cje (tu ma my pra -
wo), ale o na ucz kę, o wy cią gnię cie wnio sków, o ucze nie
się na przy kła dach! Bo czy mu si my sa mi wkła dać rę kę w
pa lą ce się ogni sko? Na szczę ście nie – ma my wie dzę, ma -
my ob ra zy po ża rów i wie my, że się po pa rzy my! Jed nak
ma łe dziec ko, daj my na to dwu la tek, któ ry jest już na
swój spo sób szyb ki, a do te go cie ka wy świa ta, bez za sta -
no wie nia chwy ci wiecz ko roz pa lo ne go zni cza i oso bi ście
po czu je ból opa rze nia! In ne ob ser wu ją ce ta kie zda rze nie
dzie ci, na pod sta wie przy kła du na ocz ne go, nie po peł nią
te go błę du.

Głę bi ny nie są igrasz ką. To nie jest pla ża, wiatr we
wło sach i lo dy na pa ty ku. Świat pod wod ny jest nie bez -
piecz ny i pięk ny za ra zem. Sprzęt, choć by naj lep szej fir -
my, mo że za wieść. Na wet na 1000 przy pad ków 1 raz, ale
za wsze o ten je den raz za du żo. Brak re spek tu dla Na tu -
ry, brak roz wa gi i po pa da nie w ru ty nę, czę sto gu bią zu -
chwal ca.

Nie ste ty, in struk to rom nie chce się mó wić/pi sać o wy -
pad kach nur ko wych swo ich by łych kur san tów, bo to mo -
że źle rzu to wać na „za ra bia nie pie nię dzy”. In ni pew nie
rze czy wi ście nie chcą roz dra py wać świe żych ran, szcze -
gól nie je śli przed ocza mi wciąż ma ją przed chwi lą
uśmiech nię te go Przy ja cie la, a te raz …

Za chę cam jed nak do opi sy wa nia wy pad ków/przy pad -
ków nur ko wych. Tych tra gicz nych i tych, z któ rych uda -
ło się wyjść, a na wet tych, wy da wać by się mo gło, na
po zór śmiesz nych. Tak po pro stu. Mo że po ja kimś cza sie,
gdy pierw sze emo cje opad ną i gdy na bie rze my dy stan su? 

Wa cław Drom

Wiadomość dla użytkowników aparatów cyfrowych "Cyber-shot" DSC-TX5

Fir ma So ny wy kry ła, że w nie du żej licz bie apa ra tów cy fro wych "Cy ber -shot" DSC -TX5, któ re
we szły na ry nek w mar cu 2010 ro ku, wy stę pu je wa da przy le ga nia po wło ki po kry wy obiek ty -
wu. W rzad kich przy pad kach mo że dojść do złusz cza nia się po wło ki po kry wy obiek ty wu wa -
dli wych mo de li.

W przy pad ku wy kry cia przez użyt kow ni ka ni niej szej wa dy w uży wa nym apa ra cie fir ma So ny
ofe ru je bez płat ną na pra wę po kry wy obiek ty wu w okre sie po da nym po ni żej.

Prze pra sza my za wszel kie nie do god no ści wy ni kłe z opi sa nej sy tu acji. Dzię ku je my za zro zu mie nie.
Pro duk ty, któ rych do ty czy pro blem
Apa ra ty cy fro we "Cy ber -shot" DSC -TX5 
Uwa ga: po kry wa obiek ty wu jest czę ścią za zna czo ną ko lo rem sza -

rym na ilu stra cji.
Okres ak cep ta cji
Od 24 lu te go 2011 ro ku do 31 mar ca 2013 ro ku
Pro ce du ra
Po twier dzić mo del po sia da ne go apa ra tu. Je że li po wło ka po kry wy obiek ty wu złusz cza się z

po wo du wa dy przy le ga nia, na le ży skon tak to wać się z Cen trum ob słu gi klien ta fir my So ny. 
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Magazyn Nuras.info pobierany jest
średnio w 70000 egz., nie może

zabraknąć w nim Twojej reklamy
kliknij po szczegóły

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://www.dive-adventure.eu
http://www.egiptnurkowanie.pl
http://www.baciodiving.pl
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Z fauną i florą za pan brat
Li liow ce (Cri no idea)
Czę sto spo ty ka ne w Mo rzu Śród ziem nym (tak że w

Mo rzu Czer wo nym i w ogó le w mo rzach tro pi kal nych),
dla nas pew nie naj czę ściej w wo dach Ad ria ty ku, Chor -
wa cji i Czar no gó ry. Nie któ rzy mniej do świad cze ni nur -
ko wie my lą Li liow ce z ro śli na mi, któ re ode rwa ne mi gru ją
nie sio ne prą da mi. Nic bar dziej błęd ne go, choć pierw szy
opis to su ge ru je, gdyż ich cia ło zbu do wa ne jest z ło dy gi,
ra mion i kie li cha.

Są to jed nak zwie rzę ta na le żą ce do gru py szkar łup ni.
Zna nych jest 5600 ga tun ków, z cze go aż 5000 to ga tun ki
wy mar łe. W cza sie na szych nur ko wych eks plo ra cji naj -
czę ściej spo ty ka się li liow ce pie rza ste (Co ma tu li da), zwa -
ne przez nas rów nież „pa wiem no cy”.

Po środ ku kie li cha znaj du je się otwór gę bo wy. Choć
dzi siaj (li liow ce po ja wi ły się w or do wi ku, czy li oko ło 450
mln lat te mu) naj czę ściej wy stę pu ją for my bez ło dy go we,
to jed nak wciąż, te po sia da ją ce ło dy gę, przy twier dza ją się
do pod ło ża.

Cia ło ich skła da się za wsze z ra mion, któ re wy ra sta ją
z bo ku kie li cha. Ra mio na te mo gą się roz ga łę ziać, a każ -
de z nich za opa trzo ne jest w nóż ki am bu la kral ne, któ re u
róż nych szkar łup ni peł nią róż ne funk cje: na rzą dów ru -
chu, na rzą du czep ne go, słu żą do zdo by wa nia po kar mu.

Cie ka wym jest fakt, że Li liow ce, któ re spo ty ka my na
nur ko wa niach re kre acyj nych, znaj du je się na wet po ni żej
gra ni cy 1000 m głę bo ko ści!

W związ ku z tym, że sta no wią po karm dla nie któ rych
ga tun ków ryb, wy kształ ci ły swo isty sys tem obron ny: pro -
wa dzą noc ny tryb ży cia, po sia da ją zdol ność wy twa rza nia
sub stan cji tok sycz nych, a tak że prze ja wia ją znacz ną zdol -
ność re ge ne ra cji utra co nych czę ści cia ła (zna my to np. u
roz gwiazd).

Za wie szo ne w to ni, sta no wią trud ny do sfo to gra fo wa -
nia obiekt, a prze cież z roz ło żo ny mi ra mio na mi, wy glą -
da ją pięk nie.

Sys te ma ty ka 
Do me na - eu ka rion ty
Kró le stwo - zwie rzę ta
Typ - szkar łup nie
Gro ma da - li liow ce
Na zwa sys te ma tycz na – Cri no idea

Wu Zet
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Ko twi ca rzu co na, sil nik zgasł. Roz glą dam
się. Po go da jest pięk na, mo rze spo koj ne, cie -
płe i przej rzy ste. Trud no wy obra zić so bie lep -
sze wa run ki! Na ło dzi we so ło i gwar no. Pa trzę
na gru pę nur ków, któ rzy ubie ra ją się w sprzęt,
któ ry ze so bą za bra li. Cie szę się, bo wiem, że
bę dą mie i fan ta stycz ne nur ko wa nie, świet ną
przy go dę. Sku piam się na gra fi ku i na tych
wszyst kich or ga ni za cyj nych szcze gó łach, po -
trzeb nych że by przy go to wać się do od pra wy.
Cóż -  je stem za wo dow cem -  a to zo bo wią -
zu je! 

Nur ko wa nie jest co raz bar dziej po pu lar ne wśród Po la -
ków. Ła two to zro zu mieć. Po czę ści jest to efekt mo dy
na spę dza nie wol ne go cza su, któ ra przy wę dro wa ła z za -
gra ni cy, po czę ści tak że re zul tat moż li wo ści swo bod ne go
po dró żo wa nia, kie dyś nie tak oczy wi stej. Spra gnie ni pod -
wod nych prze żyć nie są już ska za ni je dy nie na zim ny
Bał tyk i pol skie je zio ra. 

Dziś na wy cią gnie cie rę ki ma ją cie płe mo rza, ra fy ko -
ra lo we, pod wod ne ja ski nie, za to pio ne stat ki, fau nę i flo -
rę w naj pięk niej szych ko lo rach... Nic dziw ne go, że co raz
wię cej lu dzi koń czy kur sy, wkła da kom bi ne zo ny i scho -
dzi pod wo dę, od kry wa jąc no wy świat. A fakt, że nie mu -
szą się szko lić mie sią ca mi spra wia, że nur ko wa nie jest
for mą tu ry sty ki i re lak su oraz wspa nia łą przy go dą. Mo je
pierw sze kro ki nur ko we... 

Na po cząt ku by ła pa sja i wręcz za chły śnie cie się pod -
wod nym świa tem. No i chęć udo wod nie nia so bie, że po -
tra fię, że mo gę zro bić coś trud ne go, ale ogrom nie
sa tys fak cjo nu ją ce go, prze ła mać ja kieś ba rie ry, po ko nać
wła sne oba wy i sła bo ści. Co tu kryć, by cie nur kiem brzmi
im po nu ją co, a już dziew czy na nu rek - to na praw dę brzmi
dum nie! Naj pierw kurs SCU BA Di ver. Wy bra łam NA -
UI, bo to tra dy cja, do świad cze nie, spraw dzo ny sys tem.

Pierwsze kroki
Bez pie czeń stwo po przez edu ka cję - mot to NA UI - spra -
wi ło, że reszt ki obaw zni kły. Zro zu mia łam, że mo ja wie -
dza to bez pie czeń stwo mo je i osób, któ re ze mną nur ku ją.
Po tem szyb ko Kurs Ad van ce Di ver NA UI - NIE ZA PO -
MNIA NA PRZY GO DA I NUR KO WA NIE DO 30 M.
Wte dy pierw szy raz po my śla łam, że wła śnie otwie ra ją się
przede mną bar dzo cie ka we per spek ty wy na przy szłość,
więc trze ba zro bić mi ni mum 60 nur ko wań, kur sy Re scue,
spe cja li za cje, kurs Ma ster Di ver oraz za pi sać się na kurs
li de rów - Asy sten ta In struk to ra i da lej sa mo dziel ne go
prze wod ni ka Di ve ma ste ra . I zro bi łam to wszyst ko! 

Te raz nur ku ję głę biej, dłu żej, na wi gu ję, fo to gra fu ję,
uży wam Ni trox. Eks cy tu ją ca, ale bez piecz na przy go da i
wie le, wie le no wych do świad czeń oraz mnó stwo bar dzo
cie ka wych lu dzi, bar dzo też róż nią cych się od sie bie, ale
złą czo nych wspól ną pa sją - nur ko wa niem. Po zo sta je mi
jesz cze naj więk sze wy zwa nie, kurs In struk to ra NA UI i
pra wo do szko le nia 14 stop ni i spe cja li za cji. 

Je stem pro fe sjo nal nym, świet nie wy szko lo nym nur -
kiem. Mi mo że nur ko wa nie sta ło się za wo dem, to po ta -
kiej ilo ści szko leń, kur sów i wejść pod wo dę na dal
spra wia mi to co ro bię ogrom ną ra dość i wciąż fa scy nu -
je. Na cer ty fi ka ty NA UI wszy scy pa trzą z sza cun kiem i
mo że też trosz kę z za zdro ścią... A ja, gdy tak sie dzę na ło -
dzi i pa trzę na przy go to wu ją cą się do wej ścia pod wo dę
gru pę, mam stu pro cen to wą pew ność, że mój wy bór był
naj wła ściw szym. Ro bię to, co lu bię i ro bię to za wo do wo.

EK

Cen trum Nur ko we MDT

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://bare.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
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Mój pierwszy raz
Instruktorzy i kursanci rozpoczynający drogę

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

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

Reklama

http://bare.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem dla
oderwania się od ciągłego nurkowania. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać
na adres wydawnictwo@nuras.info wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.
Wylosowani zwycięzcy z poprzednich konkursów znajdują się na stronie nuras.info

http://nuras.info/?wyniki-konkursow,17
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 16

