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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wiel ki błę kit, zda ją cy się nie mieć po cząt ku ani koń ca, roz świe -

tla ny prze bły ska mi słoń ca sta je się ostat nio miej scem tłum nych
pta sich sej mi ków. Przed sta wi cie le naj tań szych, a za ra zem naj bar -
dziej nie za leż nych li nii lot ni czych na na szej pla ne cie, for mu ją efek -
tow ne klu cze, szy ku jąc się do od lo tu w te re jo ny świa ta, z któ rych
spo ra część z nas cał kiem nie daw no wró ci ła. Nie spo koj ny pta si gwar
do la tu ją cy z chmur, drze wa przy bie ra ją ce wciąż in ne bar wy, sze -
lesz czą ce pod no ga mi li ście i ulot ki upstrzo ne chwy tli wy mi ha sła mi,
a tak że tar ga ne co raz sil niej szy mi po wie wa mi wia tru pla ka ty wy bor -
cze przy po mi na ją nam nie uchron nie, że przed na mi paź dzier nik…
Je sień to czas po rząd ko wa nia wa ka cyj nych wspo mnień, prze glą da -
nia sprzę tu nie zbęd ne go do nur ko wa nia w na szych pięk nych o tej
po rze ro ku je zio rach, to tak że czas wy bo rów… Nie, nie bę dzie my ni -
ko mu pod po wia dać na ko go naj le piej od dać swój głos. Cho ciaż… za -
sta no wi my się, ja ki mi kry te ria mi war to się kie ro wać, prze glą da jąc
ofer ty ro sną cych jak grzy by po desz czu szkół, baz, cen trów czy
skle pów nur ko wych. To prze cież też swo je go ro dza ju wy bo ry, w któ -
rych mniej lub bar dziej świa do mie uczest ni czy my od da jąc się na -
szej pa sji, po wie rza jąc wła sny los i bez pie czeń stwo w pro fe sjo nal ne,
od po wie dzial ne rę ce. No wła śnie, ale czy na pew no kie ru je my się
wła ści wy mi prze słan ka mi w oce nie so lid no ści i wia ry god no ści osób,
któ re bę dą mia ły za za da nie na uczyć nas sa mo dziel no ści pod wo -
dą i zro bić z nas do sko na łych zdo byw ców wiel kie go błę ki tu? Ob -
ser wu jąc nie szczę śli we wy pad ki, bez tro skie za cho wa nia nie któ rych
nur ków i kom plet ną bez rad ność w sy tu acjach kry zy so wych mo że -
my stwier dzić, że nie któ rzy zbyt po chop nie od dali swój głos, czas i
pie nią dze na kiep ską szko łę czy in struk to ra, po zo sta je się je dy nie
cie szyć, że nie do ło żyli w pa kie cie wła sne go ży cia.

Ko lej nym wy bo rem, z któ re go jesz cze mniej zda je my so bie za pew -
ne spra wę jest na sza po sta wa wo bec miej sca, w któ rym ży je my, nur -
ku je my, pra cu je my. Każ da bu tel ka wy rzu co na bez myśl nie na dno,
każ dy sa mo chód umy ty nad brze giem je zio ra czy uszko dzo ny ka wa -
łek ra fy to nasz głos w nie usta ją cym od se tek lat re fe ren dum -  czy
wy dać wy rok na śro do wi sko, czy mo że jed nak dać mu szan sę. Je -
dy ny w tych wy bo rach kan dy dat, czy jak ktoś woli -  po ten cjal ny ska -
za ny, nie ma moż li wo ści agre syw nie upo mi nać się o swo je ra cje ani
uśmiech nąć się do nas z pla ka tu skła da jąc set ki obiet nic, de kla ra cji
czy chwa ląc się osią gnię cia mi. Ale czy te sze lesz czą ce pod bu ta mi
li ście w ba jecz nych ko lo rach nie są bar dziej prze ko nu ją ce niż dru ko -
wa ne ulot ki? Czy barw ni miesz kań cy głę bin nie są naj bar dziej wia ry -
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god nym ko mi te tem wy bor czym, ja ki mo gła so bie stwo rzyć Na tu ra?
Cze mu pru ją cy fa le del fin miał by być mniej sku tecz ny w wal ce o nasz
głos niż np. Tu sko bus pę dzą cy z mo zo łem przez pol skie dro gi? Wie -
rzy my, że Na tu ra po ra dzi so bie bez po mo cy pho to sho pa i wiel kich
agen cji re kla mo wych, na wet bez spo tów w naj lep szym cza sie an te -
no wym, je śli tyl ko uj rzy my jej kam pa nię skie ro wa ną do nas – wy bor -
ców. Bo nu sy i atrak cje, któ re ofe ru je nam Na tu ra wal cząc o głos za
oca le niem, naj ła twiej do strzec tam, gdzie… chwi lo wo da je my jej świę -
ty spo kój, czyli np. w re zer wa tach. O jed nym z ta kich ma gicz nych
miejsc prze czy ta cie w bie żą cym nu me rze.

Nu ras.in fo przy łą cza się od po cząt ku swo je go ist nie nia do wal ki
o gło sy za oca le niem śro do wi ska, na szczę ście nas ni gdy nie obo -
wią zu je ci sza wy bor cza. Nie bez po wo du tra fia my wy łącz nie na ekra -
ny Wa szych mo ni to rów czy te le fo nów ko mór ko wych, a nie w for mie
dru ko wa nej, pro mu je my i uczest ni czy my w ak cjach czysz cze nia akwe -
nów, za chę ca my do po zna wa nia i lep sze go zro zu mie nia śro do wi ska,
w któ rym nur ku je my. To jest nasz głos na „tak” dla przy ro dy. Oby
tych gło sów by ło jak naj wię cej, ma my na dzie ję, że do łą czy cie tak że
swo je! Gdy by jed nak oka za ło się, że sza la gło sów prze chyli się na
nie ko rzyść przy ro dy, to kto tak wła ści wie bę dzie zwy cięz cą?
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Pierwszy polski worek do zestawu 2x12l 
-

-

pozwala na sprawne przetaczanie gazu w do-
wolnym kierunku, a tym samym na utrzymanie 

-

twina w nurkowaniu z dodatkowymi butlami. 

TECLINE.COM.PL       SCUBATECH.PL

-

-

-

worek na butlach.

jaskiniach Florydy , zalanych podziemiach i w… 

-

adresem: http://divetrek.com.pl/forum/view-
topic.php?t=5141&start=15 - znajdziecie tam 

Nasz tester:
Wojtek Filip – nurek wrakowy, jaskiniowy, in-

-
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Po nad rok wcze śniej (na po cząt ku 2010 r.)
nasz skip per Ja ro sław Ga bry el ski (Ga bryś) za -
re zer wo wał łód kę, któ rą ośmiu śmiał ków mia -
ło prze pły nąć Oce an Atlan tyc ki. Z owych ośmiu,
sze ściu człon ków za ło gi mu siał do brać, bo po -
zo sta łą dwój kę sta no wili on sam i bos man
(sta ły czło nek za ło gi z ra mie nia ar ma to ra).

Pierw sze wspól ne spo tka nie „sied miu wspa nia łych”
od by ło się dwa mie sią ce przed rej sem. Umó wi li śmy się
na Sta rym Ryn ku w Po zna niu, by się za po znać, po czy nić
pew ne usta le nia i na pić pi wa.

Nad szedł wresz cie czas wy pra wy
W bar dzo do brych na stro jach (choć pew nie rów nież

z ja ki miś tam oba wa mi) wy le cie li śmy z po znań skiej Ła -
wi cy, by po 2 go dzi nach wy lą do wać we Frank fur cie nad
Me nem, zjeść ko la cję i tro chę się prze spać. Na stęp ne go
ran ka (ciem ne go jesz cze) cze kał nas pod nieb ny rejs do
Re pu bli ki Zie lo ne go Przy ląd ka. Tuż po po łu dniu, po jed -
nym mię dzy lą do wa niu na wy spie Boa Vi sta, zna leź li śmy
się szczę śli wie (i z kom ple tem ba ga żu) na wy spie Sal.
Przed tem, jesz cze na lot ni sku w Po zna niu, nasz spon sor
Avans za opa trzył nas w pro wiant (mię dzy in ny mi her me -

Przepłynąć Atlantyk
tycz nie za mknię te wę dli ny), pro szek izo to nicz ny (pi li śmy
mi ni mum po szklan ce dzien nie) oraz ko szul ki, po la ry i
cza pecz ki.

Wy spa Sal
Te raz, już na afry kań skiej zie mi, mu sie li śmy za mó -

wić aż 3 tak sów ki, by się po mie ścić. Po krót kich ne go cja -
cjach ce no wych uzy ska ny wy nik usa tys fak cjo no wał obie
stro ny. Po 20 mi nu tach jaz dy wy pa ko wa li śmy się w czę -
ści por to wej Sal, a do kład nie w Por to Pal me ira. „Brud,
smród i ubó stwo” rzu ci ły się w oczy od ra zu. Jed nak tu -
byl cy szyb ko nas za sko czy li. Wy star czy ło im do słow nie
kil ka mi nut, by od gad nąć na szą mo wę i za chwi lę ze zde -
ze lo wa nych gło śni ków po pły nę ły pol skie szan ty. My też
nie za sta na wia li śmy się dłu go, zmo ty wo wa ni upa łem i
du cho tą oraz pol ski mi ryt ma mi że glar ski mi, do ko na li śmy
pierw szych za ku pów. Pi wo i co la – co kto lu bi!

Po zor ga ni zo wa niu trans por tu (bącz kiem), ba ga że
wraz z ka pi ta nem pod pły nę ły do na sze go jach tu, a my
prze spa ce ro wa li śmy się, chło nąc tu tej sze kli ma ty. Po wi -
tał nas ar ma tor Piotr Mi ko ła jew ski, któ ry pły nął w IV eta -
pie wy pra wy „Śla da mi Śmia łe go”. Wy mie ni li śmy
uprzej mo ści i zło ży li śmy „to war” z bącz ka na po kład. Po -

Capo Verde na chwilę przed lądowaniem
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zna li śmy się z Prze mkiem Gie lem – bos ma nem – i roz -
dzie li li śmy po mię dzy sie bie ko je. Wy lą do wa łem na ru fie
wraz z Wojt kiem i bos ma nem. Krzysz tof, ja ko nie peł no -
spraw ny peł ną gę bą za jął ko ję w me sie, a resz ta: Arek,

To mi sław, Ma ciej wraz z Ga bry siem – ka pi ta nem, za ję li
ko je dzio bo we.

Pro mie nie sło necz ne pa da ły pio no wo, więc w ruch po -
szły sma ro wi dła z fil tra mi. Pod po kła dem nie do wy trzy -
ma nia, a i o cień trud no. By le do wie czo ra… W mię-
dzy cza sie po twier dzi łem nur ko wa nia dla trój ki z nas, a
tym cza sem za ła twi li śmy trans port do „cen trum”. Tra fi li -
śmy na „ry nek”, czy li ta ki plac, na któ rym trwa ły ro bo ty
bru kar skie. Zna leź li śmy knaj pę i usie dli śmy, Arek z
Tom kiem po szli do „Su per mar ca to” spraw dzić to wa ry i
ce ny. Tu tej sze Kre ol ki ma ją zwy czaj no sze nia cię ża rów
na gło wie, co przy ję li śmy z za in te re so wa niem fo to re por -
ter skim. Wie czo rem wraz z za ło gą eta pu IV zje dli śmy ko -
la cję we wło skiej re stau ra cji – po noć naj sym pa tycz niej -
szej po tej stro nie wy spy.

Pierw sza noc na jach cie nie by ła ła twa. Mo ja ko ja
mia ła co praw da 190 cm dłu go ści, ale na sze ro kość le d -
wo się mie ści łem. Po bo kach de ski. Śmia łem się po tem i
pro si łem bos ma na, by do rzu cił wiecz ko – bę dzie, jak w
trum nie! Oba otwar te lu ki, wraz z otwar tą zej ściów ką,
tro chę prze chło dzi ły nam po miesz cze nia pod po kła dem i
ja koś po snę li śmy.

Wcze snym ran kiem Ga bryś, Woj tek i ja, po je cha li śmy
na dru gi ko niec wy spy. Cen trum nur ko we cze ka ło już na
nas. W tym cza sie po zo sta li że gla rze za pro wian to wa li
jacht, co by ło wy zwa niem i wią za ło się z du żą od po wie -
dzial no ścią, szcze gól nie je śli cho dzi o za pas wo dy pit nej.
Mo gli śmy być na Atlan ty ku na wet 20 dni (bez lą du), bo
z wia tra mi ni gdy nie wia do mo. Do te go przy rów ni ku pa -
nu je (po noć) stre fa ci szy. Po dą ża jąc tro pem nur ków, do -

Na Sal
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Kreolki na Sal                                                                  fot. Maciej Wilski

Wypływamy na nurkowanie
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peł ni li śmy for mal no ści pa pier ko wych, spa ko wa li śmy się
na te re nów kę i zo sta li śmy za wie zie ni przez prze sym pa -
tycz ną wła ści ciel kę ba zy Ro mi nę na po most – mo lo,

gdzie cze kał już na nas RIB. Te go dnia zro bi li śmy trzy
za nu rze nia i póź nym po po łu dniem wró ci li śmy na jacht.
To war był już za de ko wa ny, ba ki sty i ja skół ki peł ne wo -
dy, ry żu, ma ka ro nu i in nych sma ko ły ków, któ ry mi ra czył
nas po tem Kuk – Arek.

Bio rąc pod uwa gę urok dru giej stro ny wy spy Sal, po
za ła twie niu for mal no ści pasz por to wo -por to wych, wy pły -
nę li śmy, roz po czy na jąc rejs, by przez noc okrą żyć wy spę
i wcze snym ran kiem zna leźć się bli sko mo lo. Sta li śmy na
ko twi cy, więc peł ną pa rą od by wa ły się już wach ty, w tym
oczy wi ście wach ta ko twicz na.

Dziś znów nur ku je my trzy krot nie, a resz ta za ło gi ma
czas dla sie bie. Po po łu dniu ro bi my ostat nie za ku py.
Chłop cy pró bu ją ku pić żył kę, któ rą tu tej szy ry bak wy plą -
tu je z ogrom ne go kłęb ka, ale po go dzi nie uda je mu się
uzy skać je dy nie kil ka na ście me trów i re zy gnu ją z za ku -
pu. Je my tu tej sze lą do we spe cja ły i wie czo rem pod no si -
my ko twi cę. Pły nie my do wy spy Fo go, na po łu dnie
Ar chi pe la gu Ca po Ver de.

Po do bie na oce anie do bi ja my do pir su za to ki por to -
wej w Por to de Va le de Ca va le iras, tej wul ka nicz nej wy -
spy. Przy chyl ny ka pi tan, ze szcząt ko wą zna jo mo ścią
an giel skie go, za ła twia nas dość szyb ko i na szczę ście po -
zy tyw nie. Bos man zo sta je na Po lo nu sie, a my wy naj mu -
je my tu tej sze go prze wod ni ka i je dzie my od kry wać Fo go.
Naj pierw kie ru je my się do naj więk sze go mia sta Säo Fi -
li pe, a po tem pod czyn ny wciąż wul kan, któ ry ostat nią

Fogo

Wille na Fogo

Wulkan Pico
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erup cję miał w 1995 r. Wy spa ta le ży po mię dzy wy spa -
mi San tia go i Bra va, a ufor mo wa ny po ostat niej erup cji
kra ter zo stał na zwa ny Pi co Pe qu eno.

Je dzie my roz kle ko ta nym pi ka pem, mo dląc się, by nie
zda rzył się ja kiś wy pa dek. Ostat nie ki lo me try po ko nu je -
my po wy dar tej la wie i wy rów na nej dro dze, by do trzeć
pod cha rak te ry stycz ną kal de rę o sze ro ko ści 9 km, któ rej
ścia ny ma ją 1 km wy so ko ści, a w cen trum wid nie je
szczyt wul ka nu Pi co. Je ste śmy w wio sce Chä das Cal de -
iras. Ma łe dzie ci han dlu ją tu pa miąt ka mi wy rzeź bio ny mi
w pu mek sie wul ka nicz nym. Śmier dzi siar ką. Tu tej si lu -
dzie nie chcą się stąd wy pro wa dzać, ry zy ku jąc prysz nic
z la wy i py łu wul ka nicz ne go. Zwie dza my wi niar nię i
kosz tu je my schło dzo ne, bia łe, wy traw ne wi no. Czas ucie -
ka i w koń cu wra ca my, ob ser wu jąc po dro dze pa są ce się
wol no ko zy i osły, szcze ka ją ce psy i en de micz ne zi mo -
rod ki. Wy so ko nad na mi Woj tek do strze ga so ko ła. Zjeż -
dża my z gór, by bez piecz nie do trzeć do Säo Fi li pe.
Prze wod nik po le ca nam re stau ra cję, gdzie je my smacz na
ry bę pi łę w so sie ko ko so wo–cur ry, a na de ser sma ku je my
roz mem ła ną pa pa ję po da ną z tu tej szym wy schnię tym ko -
zim se rem. Po po wro cie na jacht wraz z Wojt kiem ubie -
ra my ABC i snor klu je my po za to ce. Pod so bą, na
głę bo ko ści 10 m, ma my piasz czy ste dno. Wi dzi my i
śmie ci, i ko lo ro we ryb ki. Po tem, ko rzy sta jąc z uprzej mo -
ści ka pi ta na por tu, przy po mo cy wia dra i roz cię tej w po -
ło wie pla sti ko wej bu tel ki, ro bi my so bie ką piel w słod kiej
wo dzie.

Wy pły wa my. Przed na mi po nad 1500 mil mor skich
wo dy. Chce my do trzeć do Fer nan do de No ron ha – ar chi -
pe la gu wysp na le żą cych do Bra zy lii. Do pie ro te raz – tak
na praw dę – zmie rzy my się z oce anem, wia trem, na szy -
mi sła bo ścia mi i eg zy sto wa niem w ośmiu fa ce tów na nie -
wiel kiej prze strze ni – 13, 5 m Po lo nu sa. Są 3 wach ty: I –
Krzy siek z Ma cie jem, II – To mi sław z Wojt kiem i III –
bos man i ja. Ka pi tan i Kuk nie wach tu ją. Zmie nia my się
co czte ry go dzi ny, ale mię dzy 12.00–14.00 i 14.00–16.00
wach ty są dwu go dzin ne. Wie je nam śred nio. Ma my pręd -

kość +/- 5 wę złów, ale wiatr wie je nam z kie run ku, do
któ re go zmie rza my, więc mu si my hal so wać. Pły nie my
głów nie baj de win dem.

Śnia da nia skła da ją się z ry żu i dże mu, ja jecz ni cy z ma -
ka ro nem, na le śni ków lub chle ba, któ ry Arek pie cze nam
mniej wię cej co 2 – 3 dni. Her me tycz nie za pa ko wa na
kieł ba sa i bo czek za cho wu ją swo ją świe żość do koń ca
rej su. Wach to wi da nej zmia ny po ma ga ją w kam pu sie,
czy li mu szą po zmy wać. Ubi ka cja jest ma lut ka, oso by
wyż sze niż 175 cm mu szą w niej stać przy gar bio ne. 

Co dru gi dzień dzwo ni my z te le fo nu sa te li tar ne go po
pro gno zy po go dy i szu ka my pas sa tów, któ re ma ją nas za -
nieść do Bra zy lii. Gdy moc niej wie je, zmie nia my „ge nię”
na mniej sze go fo ka, a przy naj mniej raz na do bę od pa la -
my sil nik na kil ka go dzin, by się pod ła do wa ły ba te rie.
Jed nak naj faj niej jest, gdy pod pły wa ją del fi ny. Je śli to
bu tlo no se, za wsze zo sta ją z na mi na kil ka na ście – kil ka -
dzie siąt mi nut. Ści ga ją się wte dy mię dzy so bą, prze pły -
wa ją przed dzio bem i wy ska ku ją nad po wierzch nię. Przez
ca ły rejs to wa rzy szą nam też pta ki by tu ją ce na mo rzu.

Sie dzę za ste rem. Wzma ga się wiatr, jest noc. Ma my
z Prze mem wach tę 00.00 – 04.00. Po pa du je deszcz. Pły -
nie my z pręd ko ścią 7 wę złów, wiatr w po ry wach prze -
kra cza 25. Chwi lę po trze ciej wsta je Arek. Jest zbyt
dusz no, by spać przy za mknię tym lu ku dzio bo wym (fa le).
Bos man ko rzy sta z tej oka zji i Arek sia da za ste rem.
Ubie ra my „szel ki” i uważ nie idzie my na dziób. Ma my
ścią gnąć fo ka. Sie dzę okra kiem. Jed ną rę ką trzy mam i lu -
zu ję fał, a dru gą trzy mam szot fo ka. Prze mek, ja ko wy -
traw ny że glarz, ma trud niej sze za da nie. 

Sto jąc na czub ku dzio bu, mu si ścią gać ża giel i na gar -
niać na po kład. W koń cu uda je się prze ło żyć fo ka, na któ -
re go kła dę się, przy gnia ta jąc cię ża rem cia ła. Prze mo
wią że cia sno „kra wa ci - ka mi” ża giel. Po za bez pie cze niu
fo ka wra ca my na śród o krę cie. Oka zu je się, że na sze czyn -
no ści trwa ły 40 mi nut, a mnie się wy da wa ło, że naj wy żej
15. Jest 04.20, wach ta nr I do sta ła od nas w pre zen cie pra -
wie 30 mi nut do dat ko we go snu! Do te go naj cie kaw sze
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jest to, że mi ja za le d wie 10 mi nut i wiatr słab nie. Dzie je
się tak przez pa rę ko lej nych dni, gdy tyl ko za ste rem sta -
je Ma ciej z Krzyś kiem.

Prysz nic bie rze my re gu lar nie na po kła dzie. W tym ce -
lu za bez pie czo ne lin ką wia dro rzu ca my za bur tę i spraw -
nym ru chem na bie ra my wo dy. Na stęp nie wy le wa my ją
na swo ją gło wę i na my dla my cia ło. Te raz znów czer pie -
my wo dę i wy le wa my so bie na gło wę (tę czyn ność moż -
na po wta rzać, wo da ma tem pe ra tu rę 28O C). Na ko niec
spłu ku je my wo dę mor ską – słod ką wo dą tech nicz ną w
ilo ści mak sy mal nie 1,5 l. I go to we!

Oczy wi ście pas sa ty cho wa ją się, a stre fie ci szy za da -
je my kłam, bo wciąż nam wie je. Zda rza się na wet stan
mo rza 7 i 8 w ska li Be au for ta. Przed do tar ciem do rów -
ni ka mi ja my Ska ły św. Pio tra i Paw ła, od da lo ne od na -
szej pra wej bur ty o kil ka mil.

Rów nik
Rów nik prze kra cza my (To mi sław za ste rem, a Woj tas

z GPS -em w rę ce) po pierw szej w no cy, co czci my szkla -
necz ką wo dy ogni stej w mo men cie prze kro cze nia (+cy -
ga ro), a ran kiem po śnia da niu prze cho dzi my chrzest.
Jed no gło śnie zo sta ję wy bra ny Nep tu nem (prze cho dzi łem
już rów nik na wo dzie, ty le że nie pod ża gla mi), a Woj tek
– rów nież jed no gło śnie – ze wzglę du na dłu gie wło sy, zo -

Ocean Atlantycki

Chrzest równikowy
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sta je Pro zer pi ną. Ma my ko ro ny, od po wied nie stro je i trój -
ząb. Każ dy przyj mu je imię rów ni ko we, ca łu je Pro zer pi -
nę w nie ogo lo ne ko la no wy sma ro wa ne ket chu pem z mu-
sz tar dą i jest chlu sta ny przez bos ma na wia dra mi wo dy.
Na stęp nie z uśmie chem na ustach mu si my wy pić na pój
przy go to wa ny przez Prze mka, a wy lo so wa ny z wo recz ka.

Po za koń cze niu chrztu zgła sza my wnio sek (głów nym
ini cja to rem jest Pro zer pi na), by po sta wić łód kę w ło pot
ża gli i po pły wać w Atlan ty ku. Ka pi tan przy chy la się do
pe ty cji, po chwi li wy rzu ca my dłu gą li nę i wska ku je my
do wo dy. Pły wa my za wzię cie i ra do śnie, jak ma łe dzie -
ci. W koń cu nie każ dy prze pły wa Atlan tyk jach tem i nie
każ dy ką pie się w nim na głę bo ko ści po nad 5000 m. Na
szczę ście re ki ny nie zdą ży ły się zo rien to wać i uśmiech -
nię ci wcho dzi my na po kład.

Po 15 do bach do cie ra my do lą du
Zbli ża my się do prze pięk ne go ar chi pe la gu wysp Fer -

nan do de No ron ha. Ma my do bry wiatr i wcze snym ran -
kiem, o wscho dzie słoń ca, po 15 do bach że glu gi,
wpły wa my do za to ki i cu mu je my przy boi. Już po kil ku -
dzie się ciu mi nu tach oka zu je się, że mu si my od pły nąć, bo
to czy jaś boj ka. Po dzi wia jąc fre ga ty, głup ta ki i sta do del -
fi nów, prze pły wa my w in ne miej sce i rzu ca my ko twi cę.

Na szym „pom po ni kiem” wraz z Ga bry siem wy cho -
dzi my na ląd. Ki wa się nam pod no ga mi, a prze cież je ste -
śmy trzeź wi! W ka pi ta na cie za czy na ją się „scho dy” z
do ku men ta mi. Tyl ko je den z tu byl ców po słu gu je się ła -
ma ną an gielsz czy zną. Chcą wi dzieć wszyst kich człon -
ków za ło gi. Po ne go cja cjach od pusz cza ją nam Krzy cha,

bo jest na wóz ku. Na szczę ście, gdy zja wia się Po li cja Fe -
de ral na, sym pa tycz ny funk cjo na riusz mó wi, że wy star -
czą pasz por ty. W cią gu 3 – 4 go dzin do peł nia my
for mal no ści i uma wia my nur ko wa nia. Po byt na wy spie
jest dro gi. Za jacht i 8 osób (1 noc na ko twi cy i brak do -
stę pu do słod kiej wo dy) pła ci my po nad 1000 PLN. Nur -
ku je my przez te 2 dni i po dzi wia my pod wod ne ta jem ni ce
Fer nan do de No ron ha. Resz ta za ło gi ko rzy sta z uro ków
głów nej wy spy. Ro bi my za ku py i zwie dza my. Jest też
pierw szy po si łek od kil ku na stu dni, ugo to wa ny na lą dzie.
W koń cu przy za cho dzie słoń ca opusz cza my ar chi pe lag. 

Na tal i na sze zwy cię stwo
Po zo sta łe 200 mil po ko nu je my w 2 dni. Zmie nia się

wiatr i kąt pod ja kim Po lo nus dziel nie wci na się w fa le. U
czę ści za ło gi po wra ca ją ob ja wy cho ro by mor skiej.
Wresz cie, klu cząc po mię dzy sie cia mi ry bac ki mi, za uwa -
ża my ląd i po kil ku go dzi nach, prze pły wa jąc pod mo stem
łą czą cym dwa brze gi rze ki, wpły wa my do Na tal.

Ostat ni raz re fu je my ża gle, mo cu je my bom i ob ser -
wu je my oba brze gi. Wkrót ce po le wej stro nie uka zu je się
Ma ri na. Sta je my na ko twi cy i „pom po ni kiem” wraz z
Ma cie jem i Wojt kiem idzie my za ła twić spra wy po sto ju.
Uda je się nam za 200 Re ali za cu mo wać na 4 dni, przy
po mo ście na le żą cym tyl ko do człon ków pry wat ne go klu -
bu. Wszy scy przyj mu ją to z nie ukry wa nym en tu zja zmem,
bo mo że my scho dzić i wcho dzić na Po lo nu sa kie dy chce -
my. Nie wy sta wia my też wacht ko twicz nych. Ma my do
dys po zy cji kul tu ral ne prysz ni ce i ubi ka cje. Jest czwar tek,
wie czo rem sia da my w tu tej szej re stau ra cji i za ma wia my

Wpływamy na Fernando de Noronha
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lan gu sty z gril la i wi no. Chce my uczcić szczę śli we oca -
le nie z ob jęć Atlan ty ku. W ustach po ja wia ją się cy ga ra (z
wy jąt kiem mo ich – nie pa le i już!). Sie dzi my do póź ne -

go wie czo ra, a noc spę dza my w ko jach na łód ce, któ rą
nie bu ja!

Na stęp ny dzień to tan ko wa nie ro py i wo dy, sprzą ta nie
i czysz cze nie jach tu. Wraz z Prze mem i Ga bry siem idzie -
my za ła twić spra wy w ka pi ta na cie, itp. Naj pierw jed nak
mu si my roz mie nić ame ry kań skie do la ry i eu ro, bo nie ste -
ty w Bra zy lii w ogó le ich nie ho no ru ją. Jak się oka zu je,
sta no wi to nie złe wy zwa nie, bo przej ście przez apa rat
urzęd ni czy tyl ko w sa mym ban ku kosz tu je nas 2, 5 go dzi -
ny. Mi mo wszyst ko, w go dzi nach 11.30 – 17.00 uda je
nam się wszyst ko za ła twić, a do te go ku pu je my też od bi -
jak, któ ry stra ci li śmy na wy sta ją cej z po mo stu śru bie.

So bo tę spę dza my na osta tecz nym po sprzą ta niu jach tu,
by po go dzi nie dzie wią tej zwie dzić Na tal wg swo ich wła -
snych pla nów. To du że i roz le głe mia sto. Część por to wa

Głuptaki

Polonus

Formalności                       fot. M. Wilski

Widać już Natal                    fot. M. Wilski
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wy glą da jak by się tu wła śnie skoń czy ła woj na lub przy -
naj mniej za miesz ki. Z po wo du sil nych wia trów nur ko wa -
nia są od wo ła ne, część jed nak dnia spę dza my na ką pie li
w oce anie.

W no cy od jeż dża my na lot ni sko, by po 40 go dzi nach
bez piecz nie wy lą do wać w Po zna niu, gdzie po pra wie
mie sią cu nie obec no ści cze ka ją na nas ro dzi ny. Wszy scy
ubie ra my też na sze ko szul ki rej so we, spe cjal nie zo sta -
wio ne na po wrót, co za cie ka wia rów nież na sze służ by
gra nicz ne.

W każ dym ra zie – Atlan tyk prze pły nię ty! Ze swej
stro ny gra tu lu ję Jar ko wi Ga bry el skie mu do bo ru za ło gi, a
jej człon kom ser decz nie dzię ku ję za wspól ny rejs. Ahoj!

Woj ciech Zgo ła

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

Prze by li śmy – 1920 Mm (1 mi la mor ska = 1852 m)
Prze pły nę li śmy – 585 h, w tym na ża glach 439 h, 
na sil ni ku 70 h (po stój 76 h)
Ilość go dzin po wy żej 6 B – 34 h

Rejs ten był jed nym z po nad 20 eta pów wy pra wy
(http://www.pa gaj.pl/?po mysl -rej su,1), któ ra wy star to wa -

ła ze Świ no uj ścia, by opły nąć Ame ry kę Po łu dnio wą,
„Śla da mi Śmia łe go”.

Ogól ne da ne jach tu:
wy mia ry: Lc = 13,4 m; B = 3,9 m; T = 1,8 m;
oża glo wa nie: kecz, po wierzch nia po mia ro wa 80 m2;
ka dłub: sta lo wy;
rok bu do wy: 1991;
ilość koi: 8 plus do staw ka w me sie przy sto le (w cza -

sie wy pra wy jed ną ko ję zaj mu je bos man);
sil nik: Ley land, 78.4 kM;
zbior nik wo dy/pa li wa: 1200/450 li trów.

Skład za ło gi:
Ja ro sław Ga bry el ski – Jach to wy Ster nik Mor ski – ka -

pi tan (nu rek);
Krzysz tof Kwa pi szew ski – Ka pi tan Jach to wy;
Woj ciech Ja rosz – Ster nik Jach to wy (nu rek);
Ma ciej Wil ski – Ster nik Jach to wy;
To mi sław Ste fa niak – Ster nik Jach to wy;
Ar ka diusz Ku bac ki – Że glarz Jach to wy;
Prze my sław Gil – Bos man/przed sta wi ciel ar ma to ra;
Woj ciech Zgo ła – Że glarz Jach to wy (nu rek).

Cy fro wy Ma ga zyn Nur ko wy Nu ras.in fo przy jął Pa tro -
nat Me dial ny nad tą czę ścią wy pra wy!

Specjalne podziękowania dla:

Na lotnisku

http://www.avans.pl/gazetka-strona-1,s-89
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To już czwar ty rok z ko lei, gdy wy bra li śmy
się na wy jazd nur ko wo -  ro dzin ny do Au strii.
Za wsze trak tu ję to tro chę ja ko urlop, któ ry mo -
gę spę dzić z dzieć mi, tro chę ja ko od po czy nek
od cią głe go szko le nia i nad zo ro wa nia nur ków.
Tak też by ło tym ra zem. Gdy przy go to wy wa li -
śmy się do po dró ży, skład zmie niał się do syć
dy na micz nie. Po cząt ko wo, z po wo du bra ku
chęt nych, wy kre śli łem z ka len da rza tę wy pra wę,
jed nak ty dzień póź niej za dzwo nił mój ko le ga z
in for ma cją, że on z ro dzi ną i je go kom pan ze
swo ją chcą je chać do Au strii. 

Wzią łem to za do brą mo ne tę i za re zer wo wa łem po ko -
je. Po my śla łem, że je śli za bio rę swo je dzie ci i ko goś do
po mo cy przy nich, to bę dzie mi ni mum, ja kie go po trze -
bu ję, że by wy po cząć. Za sko czył mnie ko mu ni kat na 40
dni przed wy jaz dem, że ów ko le ga wraz z ro dzi ną je dzie
w in ne miej sce, co za tym idzie, dru ga ro dzi na też nie po -
je dzie. Co by ło ro bić, roz wia łem wi ci wśród zna jo mych,

Nurkowo-rodzinna
Austria
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że mam ma sę wol nych miejsc i za pro si łem do wy jaz du.
Re zer wa cji już nie mo głem zwol nić bez po nie sie nia kosz -
tów. W za sa dzie do ostat nie go ty go dnia nie mia łem peł -
ne go skła du, a re zer wa cje opła co ne. By ło kil ku nur ków,
ale wciąż zo sta wa ły 2 nie wy ko rzy sta ne łóż ka. Jed nak na
ty dzień przed wy jaz dem zna lazł się chęt ny wraz z cór ką
i w ten spo sób do pią łem gru pę. Nie ukry wam, że by łem

za do wo lo ny. Gru pa by ła bo wiem ty po wym przy kła dem
ro dzin ne go skła du, gdzie dzie cia ki w po dob nym wie ku
mia ły szan sę na wspól ną za ba wę, a nur ków by ło aku rat
ty lu ilu po trze ba, że by mieć kom for to we nu ra nie.

Wy je cha li śmy w po nie dzia łek po po łu dniu. Za pa ko -
wa ni w bu sa, z dwo ma psa mi i sze ścio ma oso ba mi na po -
kła dzie, po je cha li śmy au to stra da mi do kra iny je zior
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al pej skich. Resz ta mia ła do je chać na dru gi dzień. Po dróż
prze bie ga ła bez żad nych utrud nień, nur ko wóz dał z sie bie
wszyst ko, a my w do syć do brej kon dy cji do je cha li śmy
do ce lu w oko ło 10 go dzin. Na miej scu zo sta li śmy po wi -
ta ni przez go spo da rzy, do sta li śmy klu cze do na sze go lo -
kum i szyb ko po ło ży li śmy się spać, że by ode spać tru dy
po dró ży. Wsta li śmy oko ło po łu dnia. Na sto le w ja dal ni
by ło przy go to wa ne śnia da nie dla wszyst kich. Nie spie -
sząc się, zje dli śmy to, co go spo dy ni nam przy go to wa ła,
po tem od da li śmy się le ni stwu i za ba wom z dzieć mi. Po
po łu dniu po je cha li śmy nad At ter see, za nur ko wać po raz
pierw szy na tym wy jeź dzie. Pierw sze nur ko wa nia za zwy -
czaj ro bię w miej scu zna nym „Kohl bau er nau fsatz”. Jest
to nur ko wi sko o zróż ni co wa nym stop niu trud no ści, za -
rów no dla po cząt ku ją cych nu ra sów, jak i bar dziej za -
awan so wa nych. Wej ście znaj du je się w do syć wy god nej
lo ka li za cji. Tra wia ste wy brze że, z ła wa mi i sto ła mi do
sie dze nia, ma 4 zej ścia w for mie scho dów i jed no wej -
ście po żwi ro wej pla ży. Nur ku jąc w le wo, moż na zo ba -
czyć licz ne pa le i po zo sta ło ści kon struk cji drew nia nych.
W le wo też znaj du je się naj wię cej atrak cji dla nur ko wań
noc nych. Pły nąc w pra wo, oko ło 18 me tra głę bo ko ści,
spo ty ka my ścian kę o dłu go ści oko ło 100 m, opa da ją cą do
dna, tj. 32 m. Na ścian ce miej sco wi umie ści li kil ka fi gu -
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rek kra sna li i róż nych zwie rząt. Po mię dzy ni mi spo tkać
moż na mię tu sy. Na dnie zaś spo czy wa ją dwie za to pio ne
ło dzie, po łą czo ne li ną po rę czo wą. Na jed nej z nich znaj -
du je się drew nia ny wy cho dek z przy cze pio nym lu strem.
Ta kie to atrak cje, ale jak na pierw sze nur ko wa nie są w
zu peł no ści wy star cza ją ce. Po sze dłem więc z Dar kiem –
ko le gą z licz nych sa fa ri – na in au gu ra cyj ne zej ście pod
wo dę. Da rek dłu go nie nur ko wał, miał no wą kon fi gu ra cję
sprzę tu i ta ki wspól ny nu re czek, jak się po tem oka za ło,
po zwo lił nam na usu nię cie wszel kich nie pra wi dło wo ści
w je go kon fi gu ra cji. Oka za ło się bo wiem, że je go su char
ma lek ko wy ro bio ny za wór wy lo to wy i trze ba go cał ko -
wi cie do mknąć, że by trzy mał po wie trze. Za nim do szli -
śmy do te go wnio sku, wal ka z pły wal no ścią i wy wa że-
niem trwa ła ład nych kil ka mi nut. Po nad to oka za ło się, że
za bra ny ba last był za cięż ki i trze ba by ło co chwi lę na ci -
skać in fla tor, a na wet nie wiel ka zmia na głę bo ko ści po -
wo do wa ła ko niecz ność opróż nia nia wor ka wy por no ścio-
we go. Wal ka pod wo dą by ła więc nie unik nio na. Po 20
mi nu tach nur ko wa nia fla szecz ka Dar ka po ka zy wa ła re -
zer wę, więc za koń czy li śmy nur ko wa nie. Na na stęp ne zej -
ście zdję li śmy 4 kg ob cią że nia i po pra wi li śmy za wór
wy lo to wy. W efek cie wszel kie pro ble my sprzę to we zo -
sta ły w ten spo sób za że gna ne. W no cy do je chał dru gi sa -

mo chód, z czte re ma oso ba mi na po kła dzie. Je cha li tro -
chę dłu go, a to za spra wą na wi ga cji, któ ra w Cze chach
zbo czy ła z au to stra dy i ostat nie 400 km po pro wa dzi ła ich
po lo kal nych dro gach. Fi nal nie wszy scy jed nak do tar li.
Nie ste ty, dru ga gru pa dłu go so bie nie po spa ła. Ru dy, wie -
dzio ny swo imi na wy ka mi do po ran ne go wsta wa nia,
upier dli wie po bu dził wszyst kich, tak więc dzień pły nął w
sen no -nu żą cej at mos fe rze. Wie czo rem zde cy do wa li śmy
się na ko lej ne go nu recz ka. Od by li śmy go w tym sa mym
miej scu. Jak już pi sa łem wcze śniej, z uwa gi na ła twy do -
stęp do wo dy i du żą wy go dę, wy bie ram to miej sce na
„check di ve”. Po przed nie zej ście z Dar kiem roz wią za ło
je go pro ble my sprzę to we. Tym ra zem je go nur od był się
bez żad nych nie spo dzia nek. Od mien nie wy glą da ło to w
gru pie, któ ra do je cha ła. Na wstę pie Ra fa ło wi pękł pa sek
od ma ski, a jak już ogar nę li śmy uszko - dze nie za po mo -
cą so lid ne go su peł ka na gum ce, oka za ło się, że ma pro -
ble my z wy rów na niem ci śnie nia w uszach. Dla nie go
nur ko wa nie to skoń czy ło się w ósmej mi nu cie od za nu -
rze nia... My po szli śmy prze tar tym szla kiem, opa da jąc
przy ścian ce, od wie dzi li śmy pod wod ny wy cho dek z wy -
cię tym ser dusz kiem na drzwiach i już po 30 mi nu tach by -
li śmy na po wierzch ni. Po wyj ściu za sta li śmy sfa zo wa-
ne go Ra fa ła, sie dzą ce go na ław ce, z mi ną do syć nie cie ka -
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wą. Cóż by ło ro bić, po sta no wi łem wy mie nić bu tel kę i
zejść jesz cze raz pod wo dę ra zem z nim. Ubra li śmy się,
przed rep ta li śmy do wo dy, gdzie do koń czy li śmy ubie rać
ma secz ki i płe twy. I tu taj znów nie spo dzian ka sprzę to wa.
U Ra fa ła pę kła ram ka ma ski… Chy ba ta ma ska mia ła już
do syć nur ko wa nia i ma rzy ła o odej ściu na eme ry tu rę. Zo -
sta ła więc po grze ba na w po bli skim śmiet ni ku, a my nur -
ko wa li śmy na za pa so wej. Nur tym ra zem oka zał się
bar dzo re lak su ją cy, bez przy gód i nie spo dzia nek. Po pół
go dzi nie spo tka li śmy się na po wierzch ni, z za do wo lo ny -
mi bu zia mi. Stres po szedł so bie gdzieś w nie zna ne. Wró -
ci li śmy do do mu i od da li śmy się w rę ce Mor fe usza.
Ra nek po wi tał nas sło necz kiem i bez chmur nym nie bem.
Po śnia da niu po sta no wi li śmy udać się na po bli skie je zio -
ro – Wol fgang see – zo ba czyć, gdzie tam ra ki zi mu ją. Do -
je cha li śmy na miej sce w pół go dzi ny. Tu oka za ło się, że
przy je cha ło tak wie lu nur ków z ro dzi na mi, że nie mo gli -
śmy zna leźć miej sca do par ko wa nia. Ja koś uda ło się wci -
snąć sa mo cho dy na po bli skim traw ni ku. Za czę li śmy się
ubie rać w sprzęt. Zro bi li śmy od pra wę i we szli śmy do wo -
dy. Pod czas za nu rze nia Mo ni ka mia ła pro ble my z uchem.
Zo sta li śmy na głę bo ko ści 4 m cze ka jąc, aż Mo ni ka się
ogar nie. W pew nym mo men cie stra ci li śmy z nią i jej part -
ne rem kon takt wzro ko wy. Po mi nu cie po sta no wi li śmy się
wy nu rzyć. Na po wierzch ni ni ko go nie by ło. Wy gra mo li -
łem się z wo dy, że by zo ba czyć, czy nie cze ka ją przy sa -
mo cho dzie. Tam ich też nie by ło. Po cze ka li śmy więc ca łe
25 mi nut na po wierzch ni, za sta na wia jąc się, czy po szli
sa mot nie na nu recz ka, czy mo że coś się sta ło. I już w mo -
men cie, gdy Ru dy miał za cząć skrę cać ze staw tle no wy,
po ja wi li się ONI. Oka za ło się, że w wy ni ku nie moż no ści

wy rów na nia ci śnie nia wy nu rzy li się na po wierzch nię.
Tam cze ka li chwi lę na nas, nie wi dzie li na szych bą bli,
więc stwier dzi li, że po pły nę li śmy bez nich. Pod ję li więc
de cy zję, że nur ku ją sa mo dziel nie, a z na mi po ga da ją po -
waż nie po wyj ściu. Po rów nu jąc na sze kom pu te ry oka za -
ło się, że za nu rzy li się po wtór nie do kład nie w tym sa mym
mo men cie, gdy my wy szli śmy na po wierzch nię, że by na
nich po cze kać. Mi nę li śmy się o se kun dy. Roz kla ro wa li -
śmy sprzęt. Nie by ło sen su scho dzić po now nie, gdyż ma -
sa krycz na ilość nur ków w tym miej scu znacz nie
wpły wa ła na ob ni że nie wi zu ry pod wo dą i zgod nie uzna -
li śmy, że faj nie bę dzie udać się na obia dek. Po je cha li śmy
więc do skle pu, a wie czo rem usma ży li śmy ste ki. Dzie ci
w tym cza sie sko rzy sta ły, cho dząc na po bli skie szla ki dla
naj młod szych, bo wiem w oko li cy jest ich kil ka. Na stęp -
ne go dnia pa da ło od ra na. Po sta no wi li śmy więc po je chać
zwie dzać ja ski nię lo do wą u pod nó ża Dach ste inu. Naj -
pierw pod je cha li śmy do je zio ra Gos sau, zo ba czyć ja kie
tam pa nu ją wa run ki i czy ma my ocho tę się za nu rzyć.
Oka za ło się, że spusz czo no oko ło 10 m wo dy z je zio ra,
wszel kie plat for my sta ły so bie wy so ko nad wo dą. Przej -
rzy stość te go akwe nu też nie by ła naj lep sza. Za rzu ci li -
śmy więc po mysł nu ra nia i po je cha li śmy do ja ski ni.
Cze kał nas wjazd ko lej ką li no wą na wy so kość po nad
2000 me trów. Po dro dze wy szło pięk ne słoń ce i po pra -
wi ła się au ra. Wje cha li śmy więc w pro mie niach sło necz -
ka. Na gó rze dzie ci mia ły spo rą ra do chę z za le ga ją ce go
tam śnie gu, rzu ca ły się śnież ka mi i cho dzi ły po nim, za -
pa da jąc się po kost ki. Po krót kim spa ce rze do szli śmy do
wej ścia ja ski ni lo do wej. Wcho dząc do niej po czu li śmy
chłod ny wiatr. Do brze, że za bra li śmy ze so bą cie płe ubra -
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nia. Dzie cia ki po wo li za czę ły przy po mi nać ce bul ki – z
wie lo ma war stwa mi na so bie. Spa cer we wnątrz gó ry
trwał pra wie go dzi nę. Prze wod nik przy sta wał co chwi lę,
opo wia da jąc cie ka wost ki na te mat struk tu ry, wie ku i dy -
na mi ki tej ja ski ni. W nie któ rych miej scach lód osią gał 25
me trów głę bo ko ści, w in nych two rzył prze pięk ne kształ -
ty i for my. Wy ciecz ka ta po zo sta nie na dłu go w na szych
gło wach. Wy szli śmy na ze wnątrz w miej scu, w któ rym
po nad 100 lat te mu wszedł do środ ka od kryw ca te go
miej sca. Po wyj ściu przy wi ta ła nas desz czo wa au ra. 

W stróż kach desz czu po wró ci li śmy do sta cji ko lej ki
li no wej. We szli śmy do wa go ni ka. Na ho ry zon cie wi dać
by ło bar dzo ciem ne chmu ry i za sło nę desz czu. Nie wró -
ży ło to nic do bre go. Wa go nik ru szył i po nie speł na mi nu -
cie jaz dy za trzy mał się. Włą czył się bo wiem alarm
mó wią cy o nad cho dzą cym sil nym wie trze. Po zbo czach
gó ry pię ły się w iście sprin ter skim tem pie po roz ry wa ne
ję zy ki chmur. W pew nym mo men cie wa go nik ru szył w
dro gę po wrot ną do sta cji. Nie zdą żył do je chać do pe ro nu,
gdy ude rzył w nie go pierw szy po ry wi sty po dmuch wi -
chu ry nad cho dzą cej z do łu. Po kil ku se kun dach wa go nik
znów sta nął, lek ko roz bu ja ny po dmu cha mi. W pew nym
mo men cie roz legł się gło śny stu kot ule wy gra do wej. W
wa go ni ku sły chać by ło prze stra szo ne gło sy tu ry stów. Ko -
lej ka ru szy ła wol no z po wro tem na pe ron. Obi ja jąc się
raz po raz o gu mo we ochra nia cze na ścia nach, wje chał i
za par ko wał, wy pusz cza jąc po de ner wo wa nych tu ry stów.
We szli śmy do bu dyn ku. Po ja kichś 15 mi nu tach wiatr
ustał i wpusz czo no nas znów do wa go ni ka. Tym ra zem
na sza po dróż od by ła się bez za kłó ceń. Wró ci li śmy do do -
mu, je dząc po dro dze piz zę w po bli skiej re stau ra cji. Po

obie dzie za bra li śmy sprzęt i po szli śmy na nu recz ka. Na -
sze nu ra nie od by ło się w At ter see, w miej scu o na zwie
OFEN (ku chen ka do go to wa nia). Tam, na 6 me trach, le -
ży wła śnie ja kaś sta ra ku chen ka, obok niej ko min i sta ra
łód ka. Dno scho dzi do syć ostro. Po oko ło dwóch mi nu -
tach pły nię cia roz po czy na się ścian ka, któ ra opa da na głę -
bo ko ści przez nas nie osią gal ne. Ale po wo li. Za czę li śmy
nur ko wa nie w pię cio oso bo wym ze spo le. Za kła da li śmy
głę bo kie nur ko wa nie. Mo ni ka mia ła kło po ty z wy rów na -
niem ci śnie nia w uszach, co spo wo do wa ło kło po ty z pły -
wal no ścią i zde ner wo wa nie. Pod ję li śmy więc pod wo dą
de cy zję, że wraz z part ne rem nie bę dą scho dzić głę biej z
na mi, ale wy pły cą się tro chę i zro bią sa mo dziel ne go nu -
recz ka na płyt szej wo dzie. My po szli śmy głę biej. Po ni żej
40 me tra po wi ta ła nas świet na, kil ku dzie się cio me tro wa
przej rzy stość. Wi dok ścian ki w pa no ra mie był mi ły dla
na szych oczu. Skrę ci li śmy w pra wo i roz po czę li śmy po -
wol ne wy nu rze nie. Po dro dze spo tka li śmy za le ga ją ce kło -
dy drew na, du że pnie drzew i in ne for my na dnie.
Nur ko wa nie by ło bar dzo eks cy tu ją ce i przy jem ne. Wy -
nu rzy li śmy się prak tycz nie wszy scy ra zem. Jak się oka -
za ło, pierw sza pa ra też mia ła przy jem ne nur ko wa nie.
Prze bra li śmy się i wró ci li śmy do do mu w po zy tyw nych
hu mo rach. Wie czo rem na si go spo da rze za pro si li nas do
sto łu na po czę stu nek i po ga dan kę… Opo wia da li śmy im o
tym, co jest tu taj pod wo dą, oni o swo im sty lu ży cia, o
lo kal nych zwy cza jach. Po tem prze nie śli śmy się do na sze -
go sa lo ni ku usta lić plan nur ko wa nia na dzień na stęp ny.
Po dzie li li śmy nasz ze spół na dwie gru py. Pierw sza za -
pla no wa ła nur ko wa nie bez de kom pre syj ne na głę bo kość
do 40 m, dru ga - nur ko wa nie de kom pre syj ne na 50 me -
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trów z 10-mi nu to wym cza sem den nym. Przy go to wa li śmy
sprzęt, roz pi sa li śmy plan nur ko wa nia na ta blicz kach,
przy go to wa li śmy ni troks na de kom pre sję i ro ze szli śmy
się po po ko jach spać. Ra nek znów po wi tał nas sło necz -
kiem. Dzie ci za de cy do wa ły, że chcą iść na we so łe mia -
stecz ko. Odło ży li śmy więc nur ko wa nie na po po łu dnie.
Po je cha li śmy na we so łe mia stecz ko. Tam spę dzi li śmy
czte ry go dzi ny ko rzy sta jąc z licz nych atrak cji – od do mu
stra chów aż po rejs po sa dzaw ce. Wra ca jąc do do mu od -
bi li śmy do Sal zbur ga na go dzin ne zwie dza nie sta rów ki i
miej sco wych atrak cji. Za wsze jak tam je stem urze ka
mnie urok miej sco we go cmen ta rzy ka z ko ścio ła mi przy -
kle jo ny mi do przy le ga ją cej ska ły. Od wie dzi łem więc
znów to miej sce. Wra ca jąc za trzy ma li śmy się przy ko le
mły na wod ne go na ma łą se sję fo to gra ficz ną. Po od wie -
zie niu ju nio rów do do mu za pa ko wa li śmy sprzęt do au ta
i uda li śmy się znów na OFEN, na na sze go za pla no wa ne -
go nu recz ka. Na miej scu oka za ło się, że w miej scu wej -
ścia roz sta wi li się węd ka rze z ośmio ma węd ka mi. Dzię ki
Bo gu za rzu ci li w kie run ku, któ ry nie ko li do wał z na szym
nur ko wa niem. Za czę li śmy więc zgod nie z pla nem. Pod
wo dą nie mie li śmy więk szych pro ble mów, a te, któ re się
po ja wi ły roz wią zy wa li śmy bez piecz nie. Nur ko wa nie
trwa ło 41 mi nut, mo im zda niem by ło naj faj niej sze pod -

czas ca łe go wy jaz du. Spa ko wa li śmy się i wró ci li śmy do
do mu. Ju tro wy jazd, więc trze ba się pa ko wać. Na kwa te -
rze stwier dzi li śmy z Dar kiem, że po zo sta ło nam spo ro je -
dze nia w lo dów ce. Za bra li śmy się więc do jej czysz cze nia
i słod kie go ob żar stwa. Po szły w ruch wi del ce i łyż ki,
pysz ne jo gur ty i in ne cie ka wost ki lą do wa ły w na szych
brzusz kach, pod kre śla jąc za do wo le nie z mi ja ją ce go dnia.
Po szli śmy spać… Ostat ni dzień oka zał się po god ny i cie -
pły. Pa ko wa nie pierw sze go sa mo cho du po szło spraw nie,
dru gi na to miast – ze sprzę tem – trze ba by ło za to wa ro wy -
wać po nad pół to rej go dzi ny. W wy ni ku te go ru szy li śmy
w dro gę po wrot ną po trzy na stej. Po że gna li śmy się w ba -
zie nur ko wej i po je cha li śmy do Wied nia. Tam od by li śmy
krót ki spa cer i od wie dzi li śmy McDo nal da, bo dzie cia ki
do ma ga ły się wła śnie te go. Dro gę do Pol ski po ko na li śmy
przez Sło wa cję. Jak się po tem oka za ło, nie był to naj lep -
szy po mysł. Od ci nek po mię dzy Żli ną a Biel skiem jest w
więk szo ści w prze bu do wie, a ja kość na wierzch ni po wo -
do wa ła, że z na szych ust ma ło co nie wy pa da ły plom by –
wy pa da ły jed nak że licz ne nie cen zu ral ne sło wa… Do do -
mu do tar łem o dru giej w no cy, po od wie zie niu wszyst -
kich pa sa że rów. Za rok też wró cę w to sa mo miej sce.

Kon rad Sta cho wicz

http://aquasklep.pl
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Już po raz trzeci rusza akcja EKO - NURKOWY DZIEŃ
8 października 2011 rusza III edycja akcji pod hasłem EKO NURKOWY DZIEŃ organizowanej

przez Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej TICADA oraz GOSiR. Jej celem, jak co roku,
jest przede wszystkim zaangażowanie społeczności nurkowej w doprowadzenie do porządku
podwodnych obszarów: Gdyńskiej Mariny, Nabrzeża Prezydenckiego oraz plaży w pobliżu
Bulwaru. Chcemy, aby impreza przyciągała nie tylko płetwonurków, więc będzie jej
towarzyszył festyn z wieloma atrakcjami dla dzieci. Wiele firm, nie tylko nurkowych,
zaprezentuje w ten dzień swoje stoiska. Płetwonurkowie będą mogli testować sprzęt znanych
i renomowanych firm: Aqualung, Santi, Mares, Bare, Gralmarine, Diving Solutions. Firma
Gralmarine dodatkowo udostępni pojazd podwodny ROV, który także będzie można
osobiście wypróbować. Tenże pojazd będzie również filmował poczynania płetwonurków
pod wodą . Jeśli tylko pogoda pozwoli będzie to widoczne na przygotowanym na nabrzeżu
ekranie. Firma ACmotors zaprezentuje motocykle: Honda, Ducati, Triumph. Udział
płetwonurków w akcji jest bezpłatny. Dzięki wielu sponsorom zapewniamy uczestnikom
ciepły posiłek, napoje, szatnie, okolicznościowe koszulki i co najważniejsze losowanie nagród.
W tym roku do wygrania będą między innymi: automat oddechowy, komputer nurkowy,
pakiet nurkowy w Chorwacji, zestawy ABC (maska, fajka, płetwy), latarki nurkowe i wiele
innych. Pomysłodawcami są Sebastian Borek z Centrum Nurkowego TICADA oraz Piotr Bielski
z Gdyńskiej Mariny. Nad bezpieczeństwem nurkujących czuwać będą ratownicy medyczni,
ratownicy WOPR oraz chronometrażyści. Patrona honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek oraz Dowódca Marynarki Wojennej

Program EKO NURKOWEGO DNIA 2011
10:00-11:00 Rejestracja płetwonurków
11:00-12:30 Wyznaczenie akwenów, podział na zespoły nurkowe 
12:30-14:30 Podwodne sprzątanie 
15:00 Losowanie nagród wśród płetwonurków

Więcej informacji i zapisy na stronie www.ekonurkowydzien.pl

http://xdivers.pl
http://www.ekonurkowydzien.pl
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W za to ce Sa ran de, w sa mym ser cu por tu –
do kład nie 100 me trów od naj bliż szej piz ze rii –
bli sko brze gu, le ży wło ski drob ni co wiec Pro bi -
tas. Zo stał za to pio ny pod czas dru giej woj ny
świa to wej, 25 wrze śnia 1943 ro ku, sto jąc na re -
dzie por tu w Sa ran de. Okręt zbu do wa no w 1919
ro ku, we wło skiej stocz ni An sal do San Gior gio
Mug gia no, a ostat nim wła ści cie lem stat ku by ła
fir ma Ro va no&Cor ra do z Ge nui. Z za to pie niem
okrę tu wią żą się do dziś nie ja sne dwie hi sto -
rie.

Pierw sza mó wi, że Pro bi tas zo stał zbom bar do wa ny
przez nie miec kie sa mo lo ty po wra ca ją ce z ope ra cji nad

Probitas... 
Thistlegorm Morza Jońskiego

Bał ka na mi. Po dob ny los spo tkał kil ka in nych stat ków
wło skich, któ re prze by wa ły od wrze śnia 1943 ro ku w po -
bli żu wy brze ża al bań skie go. W wy ni ku ze rwa nia so ju szu
z III Rze szą, jed nost ki wło skie w Al ba nii sta ły się ce lem
mi li tar nym. W okre sie od wrze śnia do li sto pa da 1943 ro -
ku ofia ra mi sa mo lo tów nie miec kich zo sta ło co naj mniej
kil ka wło skich okrę tów wo jen nych oraz han dlo wych.
Pro bi tas mógł być więc ce lem za pla no wa nej ope ra cji nie -
miec kie go lot nic twa.

Dru ga hi sto ria to dra mat ewa ku owa nych żoł nie rzy
wło skich i wy sa dze nie stat ku przez wła sną za ło gę. Od
1940 ro ku SS Pro bi tas pły wał na tra sie z Try po lis do Ba -
ri lub Brin di si. Zwy kłym ła dun kiem te go okrę tu by li jeń -
cy wo jen ni lub sprzęt me dycz ny dla wojsk w Afry ce
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Pół noc nej. Po dob ny ła du nek miał się znaj do wać na Pro -
bi ta sie w li sto pa dzie 1943 ro ku. Po noć w wy ni ku de fek -
tu sil ni ków okręt ma ją cy ewa ku ować od dział wło ski nie
mógł wy pły nąć z Sa ran dy. Za ło ga pod ło ży ła ła dun ki w
ła dow ni i opu ści ła okręt...

Miesz kań cy Sa ran dy twier dzą, że w gó rach stoi ma ły
po mnik roz strze la nych w 1943 ro ku Wło chów, któ rzy nie
mie li czym opu ścić Al ba nii.

Sta tek le ży w na piasz czy stym dnie, ozna czo ny bo ją
od osob nio ne go nie bez pie czeń stwa. Głę bo kość den na, na
któ rej spo czy wa dziób to 18 m. Naj pły cej po ło żo na jest
pra wa bur ta, za le d wie 3 m pod po wierzch nią. Ten 115
me tro wej dłu go ści wrak za chwy ca swym ma je sta tem. Ca -
ły sta tek ma sie dem ła dow ni. Wszyst kie po zba wio ne są
drzwi. Swo bod ne, du że wej ścia do ła dow ni da ją moż li -
wość oglą da nia wnę trza wra ku na wet nie do świad czo nym
nur kom. W ła dow ni dzio bo wej moż na zo ba czyć ol brzy -
mie cię ża ry ba la sto we, któ re opusz czo no do stat ku. W
ko lej nych ła dow niach moż na zna leźć bu tel ki po wi nie,
jak przy sta ło na wło ski sta tek. Pły nąc wzdłuż wra ku, wi -
dać dra bin ki sznu ro we, ka be sta ny oraz uro kli we ga le ryj -
ki. Do pły wa jąc do most ka, zo ba czy cie pod sta wę ko ła
ste ro we go pod sta wo we go. Do cie ra jąc do ma szy now ni,
wi dzi my prak tycz nie nie tknię te po miesz cze nia peł ne czę -
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ści. Za pa so wy tłok z kor bo wo dem, dwa ogrom ne sil ni ki
die sla oraz ko cioł do od two rze nia ci śnie nia pa ro we go ro -
bią nie sa mo wi te wra że nie. Wpły wa jąc na ru fo wą nad bu -
dów kę tra fi my na za pa so wą ko twi cę. Ko ło ste ro we
re zer wo we go me cha ni zmu ste ro we go na ru fie spra wia
wra że nie, że moż na ten sta tek uru cho mić. Zwień cze niem
zwie dza nia wra ku są po tęż ne pię cio me tro wej śred ni cy
śru by. Po nie waż wrak le ży na bur cie, jed na ze śrub pre -
zen tu je się wspa nia le w to ni obok wiel kiej płe twy ste ro -
wej. Ka be sta ny i blo ki na po kła dzie oraz nie mal ca łe
wy po sa że nie ru cho me obec ne na wra ku, ro bią wra że nie
jak by czas za trzy mał się w tym miej scu na po nad sześć -
dzie siąt lat... Ze wzglę du na ilość ar te fak tów oraz wiel -
kość Pro bi tas po rów ny wa ny jest czę sto przez nur ków do
SS Thi stle gor ma. My się śmie je my, że to Thi stle gorm
Mo rza Joń skie go. Nur ku je my w tym miej scu od po nad
czte rech lat. Znaj du je my spo ro śla dów, któ re po twier dza -
ją pierw szą hi sto rię za to nię cia. Otóż na bur cie stat ku, nie -
da le ko łań cu cha ko twicz ne go, znaj du je się otwór o
śred ni cy oko ło 1 me tra, któ ry po wstał za pew ne w wy ni -
ku bli skiej eks plo zji ła dun ku – od ze wnątrz, nie zaś od
we wnątrz. Ko lej nym śla dem jest otwór w po kła dzie stat -
ku, przy po mi na ją cy swo ją wiel ko ścią śred ni cę 50 kg
bom by lot ni czej. Ko lej nym do wo dem pierw szej hi sto rii
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jest ślad po eks plo zji na obrze żu ła dow ni. Po skrę ca ne bla -
chy i wy raź nie ro ze rwa ne po szy cie do bit nie świad czą o
tym, że na sta tek spa dły bom by. W po bli żu miej sca za to -
nię cia znaj du je się też nie wy buch bom by lot ni czej. Świa -
dec two dru giej hi sto rii to ele men ty wy po sa że nia
me dycz ne go, któ re moż na zna leźć w ła dow ni i spo ra ilość
sło ików z po zo sta ło ścia mi ta ble tek. Fak tem jest za tem,
że na po kła dzie znaj do wa ło się wy po sa że nie me dycz ne,

praw do po dob nie dla sta cjo nu ją ce go tu od dzia łu wło skie -
go. Moż li we też, że obie hi sto rie się po twier dzą. Sta tek
cze ka na ko lej nych eks plo ra to rów. Co ja kiś czas znaj du -
je my tam coś no we go i nie spo dzie wa ne go. Każ de nur ko -
wa nie jest jak ko lej ne ma łe od kry cie…

Grze gorz (Greg) De rę gow ski
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Ja kiś czas te mu dzię ki m. in. PSP Iła wa
uda ło mi się w koń cu wło żyć apa rat do te go
wy jąt ko we go zbior ni ka. By ła szan sa i ją wy ko -
rzy sta łem. Cze ka łem na oka zję na praw dę bar -
dzo dłu go. Otrzy ma łem jed nak kon kret ne za da-
nie i dzię ki te mu mo głem wy ko nać se sję fo to -
gra ficz ną. Po ra ro ku (oraz ka pry śna po go da), w
któ rej do sta łem nie po wta rzal ną szan sę jed nak
nie sprzy ja ła do brej przej rzy sto ści. 

Mi mo te go pod wo dą by ło bar dzo ja sno a przej rzy -
stość moż na okre ślić ja ko przy zwo itą. Od ra zu by ło wi -
dać, że za zwy czaj wi docz ność jest du żo lep sza. Skład i
cha rak ter wo dy po wo du ją, że ży cie bio lo gicz ne w tym je -
zio rze jest ubo gie, ale wszyst ko re kom pen su je nie sa mo -
wi ta wi docz ność. Dla te go wła śnie je zio ro Czy ste (na zwa
urzę do wa), czy też bar dziej zna ne ja ko je zio ro Ja sne (na -
zwa wy stę pu ją ca na ma pach oraz w róż nych pu bli ka -
cjach), jest wiel ką po ku są dla mi ło śni ków wo dy i

nur ko wa nia. Nie ste ty zbior nik ten le ży na te re nie re zer -
wa tu znaj du ją ce go się w Par ku Kra jo bra zo wym Po je zie -
rza Iław skie go.

To bez od pły wo we je zio ro jest naj chęt niej od wie dza -
nym miej scem na te re nie par ku. La zur wo dy i prze bi ja ją -
cy się na pły ci znach zło ta wy od cień pia sku tro chę nie
pa su ją do na szych je zior…

Jed na z le gend – za sły sza na w skle pie od miej sco wych
lu dzi – gło si, iż nie spo ty ka nie czy ste wo dy je zior ka by ły

wy ko rzy sty wa ne do pro duk cji pi wa przez Niem ców. Po -
dob no w świa do mo ści naj star szych miesz kań ców krą żą
rów nież nie zwy kłe opo wie ści o za to pio nej tu bursz ty no -
wej kom na cie czy też cu dow nej i uzdra wia ją cej mo cy
wód je zio ra.

Od sze re gu lat na ukow cy i stu den ci pro wa dzą ba da nia
do ty czą ce te go zbior ni ka. Od czyn wo dy jest kwa śny, je -
go pH = 4,3. Ubo gie pod wod ne ży cie ogra ni cza się do
nie speł na kil ku ga tun ków glo nów oraz si nic. Pas ro ślin -

Dlaczego to rezerwat…?
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no ści przy brzeż nej jest też bar dzo wą ski. W je zio rze
Ja snym wy stę pu ją ka ni ba li stycz ne oko nie kar ło wa -
te. Na ta fli je zio ra mo że my ob ser wo wać pły wa ją ce
gą go ły, czy li śred niej wiel ko ści ga tu nek wę drow ne -
go pta ka wod ne go z ro dzi ny kacz ko wa tych.

Tak na praw dę to prze pięk ne miej sce ob ser wo wać
mo że my je dy nie z brze gów je zior ka. Zbior nik ob ję -
ty jest ochro ną re zer wa to wą i obo wią zu je tu za kaz
wcho dze nia do wo dy pod groź bą wy so kich kar pie -
nięż nych. Nie ma więc mo wy o mo cze niu stóp, ką -
pie li czy oczy wi ście nur ko wa niu. Z jed nej stro ny
szko da, ale z dru giej…

Choć mi nę ło bar dzo wie le lat, do brze pa mię tam
mo je pierw sze nur ko wa nie na je zio rze Żbik w Olsz -
ty nie… Jest 14 paź dzier ni ka 1993 ro ku. Je stem oto
mło dym żół to dzio bem po kur sie nur ko wa nia. Mo je
do świad cze nia to je zio ro Pi łak no i za nu rze nia kur so -
we na obo zie przy mar nej na praw dę wi docz no ści
oraz kil ka na ście zejść w jez. Kor tow skim o pięk nej,
żół ta wej bar wie wo dy… O sprzę cie, któ ry mia łem
na so bie nie bę dę pi sał, bo to do bry te mat na na stęp -
ny ma te riał.

Wcho dzę do wo dy. Zim no mnie za le wa i dzię ki
dziu ra we mu ska fan dro wi do cho dzi wszę dzie. Ale
mo je oczy do zna ją olśnie nia. Nie sa mo wi ta wi docz -
ność (opi sa na prze ze mnie wte dy na 14 me trów) po
pro stu po wa la. Bo gac two ro ślin i ilość ryb jest prze -
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ogrom ne. Nur ko wa nie pa mię tam do dzi siaj i do te raz
jest ono jed nym z naj faj niej szych, ja kie zro bi łem w
pol skich wo dach. Pa weł, mój part ner, nie był w sta -
nie wy cią gnąć mnie z wo dy…, tak by ło faj nie! Te -
raz do bra przej rzy stość (rzad ko spo ty ka na) to 3
me try…No wła śnie! Kie dyś był tam re zer wat, a te -
raz… ho tel, do my i ką pie li ska. Je śli po dob nie mia ło -
by się stać z je zio rem Czy stym vel Ja snym, to le piej
je ogro dzić i ni ko go nie do pusz czać. Trze ba ta ką pe -
reł kę chro nić i pil no wać, bo szyb ko pęk nie jak bań -
ka my dla na… Tak wła śnie uwa żam!

O je zio rze:
Po wierzch nia lu stra wo dy wy no si ok. 11 ha (da -

ne są róż ne i roz bież ne), na to miast głę bo kość mak -
sy mal na – 19, 8 m. Jest to je zio ro oli go tro ficz ne*,
za kwa li fi ko wa ne do II ka te go rii po dat no ści na de -
gra da cję i I kla sy czy sto ści. Dno: piasz czy sto -ka mie -
ni ste, w 90% po wierzch ni po ro śnię te mchem
wod nym. Wo kół brze gów jest spo ro za to pio nych
drzew i ga łę zi.

Pi śmien nic two i źró dła: Cho iń ski A.: Ka ta log Je -
zior Pol ski – Po je zie rze Ma zur skie (1991), wi ki pe -
dia.org, je zio ro.com.pl.

Wo je wódz two: war miń sko -ma zur skie
Po wiat: iław ski
Gmi na: Iła wa
Miej sco wość: Sie mia ny
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* JE ZIO RO OLI GO TRO FICZ NE – cha rak te ry zu ją ce
się ni ską za war to ścią sub stan cji od żyw czych roz pusz czo -
nych w wo dzie i do brym na tle nie niem. Ca ła wy pro du ko -
wa na ma te ria or ga nicz na pod le ga pro ce so wi mi ne ra li za cji
i po wra ca do obie gu, stąd ma ła ilość osa dów. Je zio ra oli -
go tro ficz ne od zna cza ją się bo gac twem ga tun ków flo ry i
fau ny, przy nie wiel kiej jed nak li czeb no ści osob ni ków da -
ne go ga tun ku. Są to ce chy je zior mło dych (w sen sie geo -
lo gicz nym), du żych i głę bo kich, tak że gór skich je zior
po lo dow co wych. Wsku tek pro ce su na tu ral ne go użyź nia -
nia je zio ro oli go tro ficz ne prze kształ ca się w eu tro ficz ne.
Pro ces eu tro fi za cji mo że przy spie szyć do pływ za nie -
czysz czeń pro du ko wa nych przez czło wie ka.

Mi łosz Dą brow ski

milosz@aquadiver.pl

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info


Tylko u Nas
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   513 800 900

A K A D E M I A  I N S T R U K T O R Ó W  N U R K O W A N I A

OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC

JA
K

O
 J

E
D

Y
N

I W
 P

O
L

S
C

E

M
A

M
Y

 ID
E

A
L

N
E

 

10
0

%

Z
D

A
W

A
L

N
O

ŚC
I 

E
G

Z
A

M
IN

Ó
W

www.ubezpieczenianurkowe.info
czy trzeba coś więcej tłumaczyć?

Rewelacyjne
skutery podwodne

dla dorosłych i dzieci

www.blade�sh.pl

http://www.ubezpieczenianurkowe.info
http://www.bladefish.pl
http://www.akademiainstruktorownurkowania.pl


32

nuras.info 10/2011

Mar sa El Alam/Egipt
Po dob no te go ro ku li piec był desz czo wy. Po -

dob no by ło mo kro, zim no i po nu ro... Nie mam
po wo du, by nie wie rzyć, ale w Mar sa El Alam
nie bo by ło błę kit ne… No, cza sa mi lek ko wia ło,
ale tyl ko cza sa mi. Mi łosz za pro po no wał mi przy -
jazd i po byt w jed nej z tam tej szych baz przez
ca ły li piec. Bar dzo chcia łam pra co wać w ba zie
nur ko wej gdzieś w cie płym kra ju, ale jed no cze -
śnie by łam peł na obaw. 

Po ra dzę so bie? Przed pod ję ciem de cy zji za rzu ci łam
Mi ło sza py ta nia mi – jak wy glą da dzień pra cy in struk to -
ra, ile ra zy dzien nie nur ku je my, ja kie są go dzi ny pra cy, co
bę dzie na le ża ło do mo ich obo wiąz ków oprócz opie ko wa -
nia się go ść mi i pro wa dze nia kur sów? Mo że sprzą ta nie
ba zy, no sze nie bu tli, or ga ni zo wa nie wie czo rów to wa rzy -
skich? Przy po mnia łam mu, że je stem ko bie tą in struk to -
rem i że by się do brze za sta no wił, bo nie je stem ma szy ną
i mu szę mieć też czas na od po czy nek. Od po wiedź by ła:
spo ko, Do rot ka.

Wakacje, wakacje…
szkoda, że się skończyły
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Ten li piec 2011 to je den z naj przy jem niej szych okre -
sów w mo im ży ciu. Nur ko wa nia by ły świet nie zor ga ni zo -
wa ne, o 14.00 każ de go dnia koń czy li śmy pra cę. By ło to
moż li we, po nie waż w Mar sa naj czę ściej nur ku je my z pla -
ży. Tuż z brze gu do stęp ne są tu prze pięk ne tra sy nur ko -
we. Wiel kie żół wie na pla ży Abu Dab bab to rzecz
nor mal na, ale w tym ro ku, po nie waż ruch tu ry stycz ny w
Egip cie był z oczy wi stych po wo dów znacz nie mniej szy

niż w la tach po przed nich, po ja wi ło się mnó stwo zwie rzą -
tek mor skich w ogrom nych ilo ściach. Pod czas jed ne go z
ta kich „brze go wych” nur ko wań przy pły nę ły do nas 2 del -
fi ny, mat ka z mło dym. Kro wa mor ska – czy li du gong –
już pod czas mo je go pierw sze go dnia nur ko we go za szczy -
cił nas swo ją obec no ścią.

Dniem, któ re go dłu go nie za po mnę był ten, kie dy
wraz z Mi ło szem za nur ko wa li śmy na pla ży przy ra fie ho -
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te lu Blue Re ef. Wpraw dzie mu sie li śmy w peł nym sprzę -
cie przejść ok. 300 m po płyt kiej wo dzie, ale opła ci ło się!
Tak cu dow ne go miej sca w Egip cie jesz cze nie wi dzia -
łam. We szli śmy do wo dy tuż przed za cho dem słoń ca. Jak
zwy kle, mia łam ze so bą apa rat w peł nej go to wo ści, bo a
nuż coś nie zwy kłe go pod wo dą spo tkam? I... Zdję cia z
te go po by tu za li czam do mo ich ulu bio nych. Na ra fę tę nie
ma ją wstę pu klien ci cen trów nur ko wych, jest nie znisz -
czo na, roz le gła, prze pięk nie ukształ to wa na. Wła ści wie w

żad nym kie run ku nie mia ła koń ca… Ide al na ci sza, prze -
pięk ne ko lo ry, któ re... wy obra ża łam so bie na tych 20 me -
trach. I nie po my li łam się. Wy wo ła ne zdję cia
po twier dza ją to w peł ni. Słoń ce, któ re wę dro wa ło co raz
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ni żej i ni żej, aż w koń cu li znę ło ra fę i znik nę ło, w spo sób
nie po wta rzal ny wy do by wa ło jej pięk no. Ro bie nie zdjęć
pod wo dą tuż przed za cho dem słoń ca to praw dzi wa uczta.

Mie li śmy jesz cze dwa dni bez klien tów. Wte dy to
wła śnie Mi łosz wy ru szył na po szu ki wa nie no wych tras
nur ko wych z brze gu. Uda ło nam się jesz cze dwa ta kie
zna leźć, nie tknię te, ba jecz nie pięk ne... Tem pe ra tu ra wo -
dy w jed nym miej scu wy no si ła... 36O C! Aku rat mia łam
otar tą sto pę i po wej ściu w neo pre no wych bu tach do mo -
rza mia łam wra że nie, że ktoś po lał mi sto pę wrząt kiem.
Do pie ro na 20 m wo da ochło dzi ła się do... 32O C. W Mar -
sa wej ścia do wo dy są uro kli we, naj pierw idzie się i idzie,
bro dząc po kost ki w wo dzie, po ra fie jak ser szwaj car ski
– z set ka mi mniej szych i więk szych dziur – przez któ re
prze świ tu je błę kit, aż na gle wska ku je się do tej je dy nej,
wła ści wej dziu ry w ra fie, by tra fić na za ska ku ją cą nur ko -
wą tra sę. Je śli do ło ży my do te go jaz dę pod wo dą na nar -
tach i dia bła na ku li ziem skiej (patrz zdję cia) to trud no
się dzi wić, że te go wy jaz du ni gdy nie za po mnę!

W ba zie czu łam się do sko na le, ro dzin na, peł na zro zu -
mie nia at mos fe ra bar dzo mi od po wia da ła. Urze kło mnie
to, że świet nie ukła da się współ pra ca z ba zą egip ską ob -
słu gu ją cą Wło chów z ho te lu, w któ rym się sto ło wa li śmy.
Ze ro ry wa li za cji o klien ta, wszyst ko za ła twia ne po ko jo -
wo, a w ra zie po trze by oby dwie ba zy współ pra co wa ły ze
so bą.

Wszyst kim nur kom ży czę ta kich wa ka cji, ja kie ja mia -
łam w tym ro ku!

Do ro ta Łe weć

Czy nie myślałeś o wypromowaniu
się na łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro -
nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów.
Je że li znasz się na fo to gra fii pod wod -
nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym,
szko le niu płe two nur ków  i chcesz za ist -
nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar -
ty kuł mo że być opu bli ko wa ny.
Współ pra ca z na mi nie jest od płat na.
W za mian za to ofe ru je my Ci jed nak
pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia
oraz da nych kon tak to wych.
Na ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de go
mie sią ca 
pod ad re sem http://nu ras.in fo/?wy sy -
la nie -ar ty ku low,8.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info 

http://www.atomicaquatics.pl
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Pią tek, na Okę cie do cie ra my oko ło 19, ob -
ju cze ni trze ma ple ca ka mi i wor kiem że glar skim.
Nie pew nie roz glą da my się po hali od lo tów. Wil -
czy zwra ca uwa gę na grup kę osób, z któ rych
jed na ma ko szul kę z wi ze run kiem Po go rii.

– To na si– mó wi pra wie pew nie. 
Mo je bar dzo nie pew ne „Yy yy...” zu peł nie go nie znie -

chę ca, pod cho dzi my za tem i wi ta my się ogól nie z grup -
ką lu dzi sto ją cą do oko ła ba ga ży. Miał ra cję, sku ba ny–
tra fi li śmy bez pu dła.

Kon tro la pasz por to wa (któ rą Ka sia F. prze szła z te le fo -
nem ko mór ko wym przy uchu i tak jej zo sta ło nie mal do
wej ścia na po kład sa mo lo tu), rzut okiem na skle py za bram -
ką (cią gle jesz cze są sy no ni mem tań szych i bar dziej luk su -
so wych za ku pów), to a le ta (jed nak nie tak luk su so wa, ja kiej
moż na by się spo dzie wać). Sto ję przed to a le tą i cze kam na
Wil cze go, pod cho dzi do mnie ja kiś ob cy, bar dzo du ży je go -
mość i za czy na na wi jać po ro syj sku. Stra chli wa spe cjal nie
nie je stem, za in te re so wa na też nie, więc le ni wie spoj rza łam
na fa ce ta py ta ją co. Po czym w od po wie dzi na je go py ta nia
wy ja śni łam, że ja ge ne ral nie, pro szę pa na, to mó wię po pol -
sku, w koń cu je stem w Pol sce, nie? Ta ki tekst zwy kle dzia -
ła na na trę tów, jed nak nie na te go. Prze szedł na an giel ski i
za czął mnie wy py ty wać, czy na ko goś cze kam.

– Ależ ja sne, na mo je go boy frien da– oznaj mi łam z ra -
do snym uśmie chem i z pew nym znie cier pli wie niem od -
wró ci łam się w stro nę drzwi do mę skie go ki bla. 

No Wil czy, gdzie ty je steś, dla cze go mnie tu ja kieś
gó ry mię sa za cze pia ją, ra tun ku! Zma te ria li zo wał się obok
Ry siu, za raz po tem po ja wił się Wil czy i gó ra mię sa za nie -
cha ła ko lej ne go py ta nia o boy frien da. Wi docz nie uznał,
że dwóch mi wy star czy, i się zmył.

– No na resz cie– wy mam ro ta łam z pre ten sją w prze strzeń.
Le cie li śmy Cen tral wing sem. Pa mięt ni na szych po -

przed nich do świad czeń z ni mi uzna li śmy, że i tak się
spóź nią, i tak, nie ma się co spie szyć. O dzi wo, sa mo lot
wy star to wał z nie wiel kim, kil ku na sto mi nu to wym opóź -
nie niem. Wil czy jak zwy kle lot ni czo od krył:

– Tym sa mym sa mo lo tem le cie li śmy do Egip tu i z po -
wro tem! I z Du bli na do Ło dzi też. Aha. Cu dow nie, nie -
praw daż?

W sa mo lo cie do pa dła nas głu paw ka, czy li dow ci py
lot ni cze. Oka za ło się, że sie dzi my w przed ostat nim rzę -
dzie, za na mi Wo odz i Gnia dy, obok nas Ka sia F., a da -
lej Ry siek. Wo odz sta rał się ro bić zdję cia. Po jed nym,
nie wąt pli wie naj faj niej szym, sfo to gra fo wa na pa ni ste war -
de sa po wie dzia ła do nie go chłod nym to nem:

– A te raz ska su je pan to zdję cie i ni gdy wię cej te go
nie zro bi.

Wo odz ska so wał. Pa ni wi docz nie bar dzo chro ni ła
swój wi ze ru nek.

– A miał bym ta ką pa miąt kę!– wes tchnął Wo odz fi lo -
zo ficz nie nad ska so wa nym zdję ciem. I na znak pro te stu
zro bił na stęp ne zdję cie, już bez pa ni ste war de sy.

Na py ta nie Ma li ny: „Gdzie je ste śmy?” pa ni od po wie -
dzia ła wiel ce re zo lut nie: „W sa mo lo cie!”. Aha. W ży ciu
bym na to nie wpa dła, no!

– A z tym pi lo tem to już le cie li śmy– mó wi od kryw czo
Wil czy.– To ten, co stwier dził, że po go da w War sza wie
jest... od po wied nia do lą do wa nia!

Pół go dzi ny po pół no cy cza su lo kal ne go (czy li go dzi -
nę wcze śniej niż w Pol sce) wy lą do wa li śmy w Li zbo nie,
wy tasz czy li śmy się przed lot ni sko, spraw dzi li śmy li stę
obec no ści i za pa ko wa li śmy się do au to ka ru, gdzie Ka pi -
tan po in for mo wał nas, kto gdzie śpi i z kim jest w wach -
cie oraz do któ rej ła zien ki przy na le ży. Wy lą do wa łam w
ósem ce, a Wil czy w ku bry ku przej ścio wym. Na tych miast
spraw dzi li śmy na pla nie Po go rii, gdzie to jest. Za raz po -
tem do wie dzie li śmy się, że: trze ba oszczę dzać wo dę i
„nic, co nie prze szło przez zę by– z wy jąt kiem pa pie ru to -
a le to we go– nie ma pra wa wy lą do wać w se de sie”, bo się
za py cha.

Po go ria jest sa mo wy star czal na, to zna czy na przy kład
ma agre gat prą do twór czy. Po bud ka jest o 7, o 7.30 jest
śnia da nie, a o 8 apel, obec ność obo wiąz ko wa, na ape lu
so bie wy ja śni my resz tę.

Za ło ga Po go rii w wer sji skró co nej, czy li udział
wzię li:

Ka pi tan: Adam Busz
III wach ta:
Mag da (ofi cer wach ty)– “Mag da, Mag da, cze muś nas

nie po słu cha ła...”;
Psy che – no, wia do mo: ru de to wred ne...;

Rejs Pogorią dookoła
Półwyspu Iberyjskiego
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Wil czy – praw dzi wy wilk szu wa ro wo -ba gien ny;
Wo odz – „Gdy pierw szy raz w mo rze trza by ło mi

wyjść”;
Ry siek – czę sto wał nas na przy kład gu mą... do żu cia;
Ka sia– pa ni na uczy ciel ka, na szczę ście bez od ru chów

bel fra;
Ania – po win ni śmy ska kać, jak ona za gra...– pa ni ar -

ty stycz na;
Asia – mi ło śnicz ka gór;
Piotr – „bez sen su!...”– oraz mi ło śnik Asi;
Ku ba – nasz pry wat ny ko smi ta;
Ma ciek (star szy wach ty)– czło wiek -wid mo (nie po -

mnę, skąd to się wzię ło).
Resz ta, nie zwią za na z III wach tą, acz kol wiek też

istot na: Ma li na, Gnia dy, Lo we las, Ka sia F., Ma rec ki, Si -
lvii, Krzy siek, Hans (choć krót ko) i ofi ce ro wie: Ka czor,
Ja siu, Bart.

Udział wzię ła tak że za ło ga sta ła, czy li kuk Mi rek, me -
cha nik Mar cyś i bos man Sie niu.

Oczy wi ście by li też in ni... W koń cu za ło ga li czy ła so -
bie 40 osób bez ofi ce rów i za ło gi sta łej. Ale wy bacz cie,
imion nie po mnę...

W ósem ce by łam pierw sza, wy bra łam dol ną ko ję na
pra wej bur cie, na sa mym koń cu ka ju ty. Po tem oka za ło
się, że to był ge ne ral nie bar dzo głu pi po mysł, al bo wiem

szli śmy głów nie pra wym hal sem, za tem per ma nent nie z
koi wy pa da łam, a do far tu cha mia łam śred nie za ufa nie,
tym bar dziej, że nie moż na go by ło ła two zde mon to wać,
bo był przy wią zy wa ny. W tej chwi li jed nak by ła 3 w no -
cy i by ło mi wszyst ko jed no, za tem spraw dzi łam tyl ko,
gdzie jest Wil czy, Wo odz i Ry siek, zlo ka li zo wa łam ła -
zien kę i po szłam spać.

So bo ta– nie dzie la, Li zbo na, czy li trud ne po cząt ki
III wach ty

Po po bud ce (oznaj mia nej dzwon kiem, któ ry prze sta -
łam sły szeć gdzieś tak po 5 dniach i nie sły sza łam go już
do koń ca rej su) i śnia dan ku przy szedł czas na apel. Pod -
nie sie nie ban de ry i prze mo wa, co się wła ści wie dzie je i co
bę dzie my ro bić. Ge ne ral nie bę dzie my się uczyć jach tu.
No świet nie.

Ob sza rem dzia ła nia III wach ty mia ło być śród o krę cie,
a kon kret niej mó wiąc: grot maszt i sznur ki w je go oko li -
cach. Wiatr był sła by, za tem na pró bę po sta wi li śmy gro -
ta, prze bra so wa li śmy re je, a po tem jesz cze na nie
wleź li śmy. A do kład nie rzecz bio rąc, na re ję dru gą i zwi -
sa jąc stam tąd, oglą da li śmy świat. Lę ku wy so ko ści nie
mam, ge ne ral nie da wa łam ra dę, naj gor szym mo men tem
by ło przej ście z want na re ję, szcze gól nie że lin ka, na któ -
rej na le ża ło sta nąć, by ła ma ło sta bil na i wy ma ga ło to sil -
nych rąk oraz uwa gi. Ale po noć tre ning czy ni mi strza...
(tyl ko że wię cej już na re je nie wla złam...). Jed nak ga nia -
nie po re jach w por cie to zu peł nie co in ne go niż na peł -
nym, sza le ją cym mo rzu, pod czas sil ne go wia tru i spo rych
prze chy łów...

Lis bon sto ry
Po obie dzie przy szedł czas na Li zbo nę. Nie ste ty, na

krót ko, bo oka za ło się, że o 16 roz po czy na my wach tę
kam bu zo wą, do któ rej obo wiąz ków na le ży tak że pil no -
wa nie tra pu. I tak już zo sta ło do koń ca rej su: co po stój w
por cie, to III wach ta ma kam buz... Na szczę ście jed nak
ja koś po tra fi li śmy się do ga dać i mi mo obo wiąz ków da ło
ra dę coś zo ba czyć.

Cu mo wa li śmy tuż obok most ku dla pie szych. Mo stek
dość czę sto by wał ob ra ca ny, że by więk sze jed nost ki mo -
gły pod nim prze pły nąć bez ła ma nia masz tu, a w trak cie
ob ra ca nia dzwo nił prze raź li wie. W pierw szych chwi lach
na sze go po by tu na Po go rii my śle li śmy, że to ja kiś alarm
(na stat ku alar my by ły ogła sza ne wła śnie dzwon kiem),
do pie ro po ja kimś cza sie za czę li śmy od róż niać dźwięk
most ku od dźwię ków Po go rii.

Aby nie tra cić cza su, prze szli śmy przez mo stek do
mia sta i po szli śmy w stro nę cen trum. I za czę li śmy chło nąć
mia sto... Oczy wi ście Wil czy nie mal na tych miast za czy na
za chwy cać się tram wa ja mi i mie rzyć roz staw szyn (tak,
jest węż szy niż w Ło dzi!), skrę ca my w bocz ne ulicz ki, od -
wie dza my skle pik z na po ja mi, do cie ra my do Ele va dor da

Autorka na pokładzie pogorii
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Bi ca, czy li ko lej ki szy no wej ja dą cej po stro mym zbo czu...
Aku rat je dzie wa go nik, usta wiam się do zdjęć, gę ba mi
się śmie je, mo tor ni czy też się uśmie cha, a prze jeż dża jąc
obok, wo ła do mnie:

– Ho la!
Nim zdą żę mu od po wie dzieć, już jest ni żej, ma cham

tyl ko rę ką i złosz czę się, bo wła śnie skoń czy ło mi się
miej sce na kar cie. Jak zwy kle w nie wła ści wym mo men -
cie!

Li zbo na– tro chę hi sto rii
Ob szar dzi siej szej Li zbo ny za miesz ka ny był co naj -

mniej od cza sów rzym skich. W VIII wie ku mia sto zo sta -
ło za ję te przez Mau rów z Afry ki pół noc nej i na zwa ne
Li shub ną. W 1147 ro ku zo sta ła zdo by ta przez krzy żow -
ca i pierw sze go wład cę Por tu ga lii, Al fon sa I Zdo byw cę
(Dom Al fon so Hen ri qu es). W okre sie wiel kich od kryć
geo gra ficz nych (XV -XVII wiek) z Li zbo ny, a ści ślej z jej
por tu Belém, wy ru szy ło wie le wy praw mor skich, któ re
przy czy ni ły się do roz wo ju kró le stwa i je go sto li cy. 26
stycz nia 1531 ro ku mia sto zo sta ło do tknię te przez trzę -
sie nie zie mi, w któ rym zgi nę ły ty sią ce je go miesz kań -
ców. W dzień Wszyst kich Świę tych 1 li sto pa da 1755 r.
mia ło miej sce ko lej ne po tęż ne trzę sie nie zie mi (9 stop ni
w ska li Rich te ra), któ re po chło nę ło ok. 50 000 ofiar i
prak tycz nie zruj no wa ło Li zbo nę. Prze trwa ły je dy nie za -
bu do wa nia dziel nic Al fa my i Belém. Z ini cja ty wy mi ni -
stra kró la José I, mar ki za Po mba la, mia sto zo sta ło
od bu do wa ne.

Li zbo na le ży na wzgór -
kach, wszyst ko tu jest krzy we,
ulicz ki są wą skie i fak tycz nie
wszę dzie za okna mi wi si pra -
nie. Chod ni ki wy ło żo ne są ko -
lo ro wą kost ką we wzor ki, do-
my ob ło żo ne ka fel ka mi (azu -
le jos), z któ rych – jak się oka -
zu je – moż na uło żyć ca łe
ob ra zy. Ktoś twier dzi, że dzię -
ki te mu ła twiej je myć, tyl ko
kto my je bu dyn ki od ze -
wnątrz?

Wra ca my na wach tę tra po wą, Wil czy twier dzi, że
strasz nie ma ru dzi łam, że się spóź ni my, ale on ma skłon -
no ści do prze sa dy. Po ko la cji wy ru sza my znów do mia -
sta w skła dzie: psy che, Wil czy, Wo odz, Ry siek, Ku ba,
Ma ciek. Ży cie noc ne przed na mi! Mu si my iść na oko ło,
bo nasz mo stek już jest otwar ty na noc, za tem okrą ża my
ca ły ba sen por to wy, stra szy mnie pies (na szczę ście na
łań cu chu), do cie ra my do przy stan ku tram wa jo we go i roz -
po czy na my ocze ki wa nie na trans port. Na przy stan ku za -
mon to wa ny jest wy świe tlacz, in for mu ją cy, za ile mi nut

przy je dzie tram waj, świet ny wy na la zek, na wet nie kła -
mie. Pod jeż dża tram waj, śred nio za tło czo ny, wsia da do
nie go jed na oso ba, mo tor ni czy za my ka drzwi i od jeż dża.
Zo sta je my ze zba ra nia ły mi mi na mi na przy stan ku. O co
cho dzi?

Po sta na wia my do na stęp -
ne go tram wa ju we pchnąć się
si łą, jed nak nie ma ta kiej po -
trze by na szczę ście– wsia da -
my bez pro ble mu i za czy na się
szop ka pod ty tu łem: ku pu je my
bi le ty w au to ma cie. Aha.

Au to ma ty w tram wa ju są
dwa, ob sta wia my je den i pro -
wa dze ni przez me nu usi łu je -
my do ko nać trans ak cji. Naj -
pierw trze ba prze łą czyć ję zyk
na ludz ki (zna czy an giel ski),
po tem oka zu je się, że au to mat
sprze da je po jed nej sztu ce i nie
da się ku pić sied miu bi le tów
na raz, każ dy więc prze cho dzi

ca łą ope ra cję od po cząt ku. Mniej wię cej przy sta nek przed
koń cem na szej tra sy uda je się wresz cie wszyst kim na być
bi let, za ba wa jest przed nia (jak zę by– co py ri ght by Ania),
wy sia da my na Praça do Comércio i idzie my dep ta kiem
Rua Au gu sta, po dzi wia jąc oto cze nie. Skle py się za my ka -
ją, jest już po 21, ale na dep ta ku peł no lu dzi. Do cho dzi -
my do Ele va dor da San ta Ju sta, wie ży z win dą w środ ku,
oczy wi ście ko rzy sta my z niej na tych miast. Win da jest cu -
dow na, bar dzo sta ra, ma peł no zdo bień i mięk kie ka na py
w środ ku. I ob słu gę. Wjeż dża my na gó rę ab so lut nie ażu -
ro wym i wspa nia le oświe tlo nym szy bem, da lej wcho dzi
się po scho dach, na szczy -
cie jest ka fej ka i fan ta -
stycz ny wi dok na oko li cę,
bez zna cze nia, że już pa -
trzy my na Li zbo nę no cą– i
tak jest pięk nie. Oglą da my
jesz cze me cha nizm win dy,
to są ta kie faj ne, wiel kie
ko ła i in ne dziw ne rze czy,
krę cą się i wy glą da ją im -
po nu ją co.

Tak na praw dę do je cha -
li śmy na wyż szy po ziom
mia sta, wy cho dzi my za -
tem na pla cyk z ka wia ren -
ką i za ma wia my piw ko.
Wy ła mu je się Ku ba, któ ry
upie ra się przy so ku grejp -
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fru to wym. Pa ni kel ner ka nie ko niecz nie ro zu mie, o co mu
cho dzi, po dłuż szych ne go cja cjach uma wia ją się za tem
na wy mie sza ny sok z po ma rań czy i cy try ny.

Tra dy cyj nie zwie dzam to a le tę– stan bar dziej grec ki
niż chor wac ki, czy sto ścią nie grze szy, ale za dzi wia
mnie... mięk ka de ska! Au ten tycz nie de ska wy ło żo na jest
skó ro po dob nym obi ciem, jak ja kiś fo tel…

Znów wy cho dzi na to, że bar dziej opła ca się zo stać al -
ko ho li kiem: za 0,25 l pi wa pła ci my 0,75 eu ro, za ty leż
so ku: 2,5 eu ro...

Wra ca my do wie ży, bo ze gar ki mó wią, że za raz bę -
dzie za mknię ta, a ma my prze cież bi le ty do zjaz du na dół.
Jesz cze spa cer oko licz ny mi ulicz ka mi i wra ca my do
tram wa ju. W tram wa ju nie ma okien. To zna czy moż na
so bie wy sta wić rę kę i ma chać nią za oknem i jest faj nie...
Tym ra zem bi le ty ku pu je my u kum pla mo tor ni cze go i
cie szy my się jak dzie ci, ka su jąc je w ka sow ni kach, któ re
po pro stu uci na ją ro żek kar to ni ka.

Na Po go rii– na ru fie– im prez ka in te gra cyj na, na któ -
rą jed nak nie bar dzo mam już si łę, a że ra no trze ba po dać
wszyst kim śnia da nie, pa dam do koi i za sy piam na tych -
miast. Czu ję tyl ko, że mam za pa le nie spo jó wek, ale mam
na dzie ję, że ju tro uda się tra fić na ja kąś czyn ną ap te kę,
gdzie po ka żę oko i do sta nę kro pel ki... o, jak że się my lę!

Ta ostat nia nie dzie la…
Po śnia da niu, sprząt nię ciu jach tu (łącz nie z umy ciem

to a let, zej śció wek i ge ne ral nie ca ło ści pod po kła dem) ury -
wa my się na mia sto. Oczy wi ście ko rzy sta my z tram wa ju
(pierw szy się nie za trzy mu je wca le, dru gi nas już za bie -
ra), je dzie my do Al fa my, wcho dzi my mię dzy ulicz ki i
idzie my pod gó rę, do Ca ste lo de Sâo Jor ge. Krót kie wa -
ha nie przed ka są, jed nak się de cy du je my i nie ża łu je my–
„ar che typ zam ku śre dnio wiecz ne go” jest na praw dę świet -
ny: mu ry, basz ty, dzie dziń ce, ko lu mien ki i łu ko wa te
przej ścia, ar ma ty na tych miast ob sa dzo ne przez pa nów i
ła wecz ki. Wil czy za no to wał: „Mu ry, mur ki, por ta le, fon -
tan ny, ław ki, przej ścia, schod ki– ma sa te go. W bra mie

gość, któ ry gra na fle cie, na no gach ma dzwon ki, a pod
no ga mi głu che go ko ta, któ ry śpi na for sie (do słow nie).”
Wie je sil ny wiatr, za sta na wia my się, co się bę dzie dzia ło
na mo rzu– wszak dziś wie czo rem wy pły wa my. Chwi la -
mi coś pa da, ale uda je my, że nie za uwa ża my, z na dzie ją,
że jak zi gno ru je my deszcz, to deszcz zi gno ru je nas. O
słod ka na iw no ści!

Wy cho dzi my z zam ku i wcho dzi my w ulicz ki Al fa -
my. Kli mat sta rej Li zbo ny czu je się każ dym bru ko wym
ka mie niem. Pa mię ta jąc film „Lis bon sto ry” Wi ma Wen -
der sa, wsłu chu je my się w dźwię ki mia sta: ktoś gdzieś coś
wo ła, ba wią się ja kieś dzie ci, sły chać dzwo nek tram wa -
ju. Miej ski szum, ale jed nak in ny niż w War sza wie czy w
Ło dzi. Mo że spra wia ją to wi do ki roz wie szo ne go pra nia
al bo roz le wi ska Ta gu– rze ki, nad któ rą le ży Li zbo na, a
któ rej dru gie go brze gu nie wi dać. Ile ra zy jest w tym
miej scu szer sza od Wi sły?

Do cie ra my na po dwór ko z fil mu, idąc da lej tra fia my
na ru iny z ko lo ro wym graf fi ti. Ma ciek i Ry siek nas
opusz cza ją, wę dru je my da lej z Wo odzem. Cho dzi my po
Al fa mie w kół ko, pa no wie z no sa mi w ma pie, za miast
chło nąć wi do ki. Jest sza ro i po nu ro, zbie ra się znów na
deszcz, ma my ocho tę na ja kąś prze ką skę, sia da my więc
przy sto li ku w ogród ku ja kiejś bar dzo miej sco wej knajp -
ki. Za ma wia my oliw ki, wi no i coś do je dze nia, na gle z
ma łe go desz czy ku ro bi się ogrom na ule wa, zbie ra my w
po pło chu ta le rze i kie lisz ki z wi nem i chro ni my się w
środ ku– na szczę ście jest jesz cze wol ny sto lik. Po go da
znie chę ca do opusz cza nia knajp ki. Nad ba rem wi si ta -
blicz ka z za ka zem pa le nia, co jed nak ni ko mu w pa le niu
nie prze szka dza, na ba rze sto ją po piel nicz ki, a knajp ka
jest lek ko za dy mio na. Czas nas go ni, za tem wy cho dzi my
na deszcz i idzie my do tram wa ju, po dro dze za ha cza jąc o
sklep (wi no trze ba ku pić), w któ rym py ta my o czyn ną ap -
te kę. Jest nie dzie la, wszyst ko po za my ka ne, pan w skle pie
nie ro zu mie nas, a my nie ro zu mie my je go... Znaj du je my
ap te kę, za mknię tą, plu ję so bie w bro dę, że nie po my śla -
łam o tym wczo raj. Nie dość, że „Krwa we mo rze”, to
jesz cze łza wią ce oczy... W po to kach desz czu wra ca my
na Po go rię, po dro dze ob le wa nas jesz cze pięk ną fon tan -
ną sa mo chód i te raz już je ste śmy cał kiem mo krzy. Chlu -
po cze mi w bu tach. Ro bię się nie bez piecz nie wście kła...

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Beata Ciszewska

http://bare.pl
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W po przed nim nu me rze wspo mnia łem odro -
bi nę o swo im przy go to wa niu, na to miast dzi siaj
chciał bym opo wie dzieć o ku li sach i wra że niach
z hi sto rycz nych już Mi strzostw Świa ta, któ re
od by ły się we wrze śniu, w grec kiej miej sco wo -
ści Ka la ma ta. By ły to naj więk sze w hi sto rii Mi -
strzo stwa Świa ta, wzię ło w nich udział po nad
140 za wod ni ków, wie lu zna ko mi tych nur ków i
re kor dzi stów świa ta, ta kich jak Gu il lau me Ne ry,
Wil liam Tru brid ge, Car lost Co ste, Ale xey Mol -
cha nov i wie lu, wie lu in nych.

Słow ni czek:
CWT (nur ko wa nie z mo no płe twą) – za wod nik scho -

dzi na de kla ro wa ną przez sie bie głę bo kość za po mo cą
płetw lub mo no płe twy. Po jej osią gnię ciu mo że do tknąć
li ny opu sto wej i roz po cząć wy nu rza nie na po wierzch nię.

Srebrne nurkowanie
czyli Polak Wicemistrzem Świata!

Waż nym wa run kiem jest tu wy nu rze nie z tym sa mym ob -
cią że niem, z ja kim za wod nik scho dził na dół.

CNF (nur ko wa nie bez płetw) – za wod nik scho dzi na
de kla ro wa ną przez sie bie głę bo kość, ty le że bez płetw.

FIM/free im mer sion – za wod nik scho dzi w dół, pod -
cią ga jąc się na li nie opu sto wej. Na po wierzch nię wra ca w
ten sam spo sób.

Pro ce du ra po wierzch nio wa – ści śle okre ślo ne czyn -
no ści wy ko ny wa ne w od po wied nim cza sie przez nur ka
po wy nu rze niu.

Fre efall – fa za, w któ rej nu rek utra cił do dat nią pły wal -
ność i opa da w dół w bez ru chu.

Tag – pla kiet ka ze rwa na z za de kla ro wa nej głę bo ko ści.
Wraz z koń cem sierp nia prze pro wa dzi li śmy się w

oko li ce ho te lu Mes si nian Bay, któ ry peł nił ro lę ba zy tre -
nin go wej i za wo dów. Tu taj od by wa ły się wszyst kie spo -
tka nia, za pi sy na tre nin gi, trans fe ry do plat for my
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nur ko wej. W sa mym ho te lu za miesz ki wa ła z ko lei prze -
wa ża ją ca część spor tow ców. Wspo mnia na plat for ma
znaj do wa ła się na sta łe ok. 2 km w głąb mo rza, za ko twi -
czo na na głę bo ko ści oko ło 150 m. By ły na niej dwie ofi -
cjal ne li ny z sys te mem prze ciw wa go wym, so nar, któ ry
da wał cią głe in for ma cje o głę bo ko ści, na któ rej znaj du je
się nu rek, oraz dwa pod wod ne sku te ry – do po mo cy – dla
nur ków ase ku ru ją cych. Do plat for my by ły do cze pio ne
trzy ka ja ki, któ re peł ni ły ro lę su chej stre fy, oraz sie dem
bo jek z li ną 30-40 m do roz grzew ki. Nur ko wie ase ku ru -
ją cy to od dziel na gru pa lu dzi, któ rzy nie bra li udzia łu w
za wo dach, ich za da niem by ła co dzien na ase ku ra cja. Dzię -
ki nim moż na się by ło cał ko wi cie sku pić na tre nin gu. W
teo rii wszyst ko to wy glą da ło ide al nie i tak by ło przez
pierw szych kil ka dni, gdy ilość osób tre nu ją cych nie by -
ła jesz cze mak sy mal na. Z każ dym dniem, kie dy przy by -
wa ło co raz to wię cej nur ków, był co raz więk szy ba ła gan.
Jed nak ogól nie rzecz bio rąc, wszyst ko prze bie gło bez
więk szych kom pli ka cji. Po czą tek wrze śnia to był czas za -
wią zy wa nia no wych zna jo mo ści, czas po now ne go spo -
tka nia sta rych zna jo mych z Da hab, był to tak że okres
oswa ja nia się z wa run ka mi, ja kie bę dą pa no wa ły pod czas
za wo dów. By łem bar dzo pod eks cy to wa ny tym wszyst -
kim. Dni mi ja ły na po ran nych tre nin gach, po po łu dnio -
wym od po czyn ku i wie czor nych wspól nych ko la cjach
oraz roz mo wach o nur ko wa niu. Pierw sze dwa ty go dnie
tre no wa łem do syć in ten syw nie. Nad cho dzą cy Me di ter ra -
ne an World Cup trak to wa łem ja ko tre ning przed Mi strzo -
stwa mi Świa ta. Za czą łem po ka zy wać co raz licz niej sze

ozna ki prze tre no wa nia, a mo je moż li wo ści spa da ły. Re -
ge ne ra cja mię śni da wa ła się co raz bar dziej we zna ki. Na
dwa dni przed Me di ter ra ne an World Cup za koń czy łem
sze ścio dnio wy cykl tre nin go wy, mia łem je den dzień
prze rwy i pierw szy ofi cjal ny start. W ostat ni dzień tre -
nin gu nad wy rę ży łem so bie mię sień czwo ro bocz ny, spra -
wa by ła dość po waż na, gdyż na wet nie wiel ki ruch gło wą
po wo do wał ból. Sa mo mnie uspo ka jał i mó wił, że gdy
bę dę pły nął, to na pew no nie bę dę go czuł. Na szczę ście
je go sło wa oka za ły się praw dą. Oczy wi ście wpły nę ło to
w ja kiś spo sób na re lak sa cję i men tal ne przy go to wa nie,
ale pod czas sa me go pły nię cia te go nie czu łem. Pierw szy
dzień za wo dów głę bo ko ścio wych, po rocz nej prze rwie,
wy wo łał u mnie lek ki stres. Za de kla ro wa łem 78 m w
CNF, mia łem przy jem ną dro gę na dół, zbyt przy jem ną…,
co by ło ozna ką nie świa do mej hi per wen ty la cji, przez co
mój od ruch nur ko wy był osła bio ny. W re zul ta cie, po do -
tar ciu na po wierzch nię mia łem kło po ty z pro ce du rą po -
wierzch nio wą. Za nu rzy łem mo je usta w wo dzie, co
ozna cza ło dys kwa li fi ka cję. Ca łe nur ko wa nie trwa ło 3mi -
nu ty i 56 se kund, zbyt dłu go… Na stęp ne go dnia ko lej -
ność star tów by ła od wró co na, tzn. za wod ni cy star to wa li
od naj płyt szych do naj głęb szych de kla ra cji. Mia ło to o
ty le zna cze nie, że wiatr i fa le star to wa ły ok. go dzi ny 11 i
na si la ły się z go dzi ny na go dzi nę, a naj głęb sze de kla ra cje,
w tym mo ja, bę dą na sa mym koń cu, czy li oko ło go dzi ny
14. Ma jąc to wszyst ko na uwa dze, po sta no wi łem za de -
kla ro wać coś mniej ry zy kow ne go i pa dło na 103 m we
free im mer sion. W re zul ta cie ca ła czo łów ka za li czy ła nie -

Od lewej: Mateusz Malina, Matt Guillaume,  Nery Alexey Molchanov
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uda ne nur ko wa nia, ja zre ali zo wa łem swo je w 100%, usta -
na wia jąc no wy re kord Pol ski i bę dąc naj głęb szym nur -
kiem te go dnia. Pod bu do wa ło mnie to, nie wąt pli wie.
Po wo dem ta kie go ob ro tu spraw by ły spo re fa le, prą dy
pod wod ne, któ re unie moż li wia ły peł ną re lak sa cję przed
nur ko wa niem i zna czą co wy dłu ży ły cza sy nur ko wań.
Sam za li czy łem naj dłuż sze nur ko wa nie te go se zo nu, bo
aż 4 mi nu ty i 32 se kun dy, to ty le ile Au striak, Her bert
Nitsch, po trze bo wał na usta no wie nie re kor du świa ta w
tej dys cy pli nie (120 m). Wie czo rem by łem na praw dę
zmę czo ny, po sta no wi łem za de kla ro wać po ni żej swo ich
moż li wo ści, pa dło na 73 m bez płetw. O po ran ku – wsta -
łem prak tycz nie ca ły za kwa szo ny – stwier dzi łem, że pój -
dę nur ko wać, ale nie bę dę ro bił nic na si łę i gdy się źle
po czu ję, „prze rwę nur ko wa nie”. Tak też zro bi łem. Do -
tar łem spo koj nie na dno, wy pły ną łem do ok. 25 m. Tam
cze kał na mnie ase ku rant ze sku te rem. Po sta no wi łem zła -
pać sku ter, po ka za łem znak, że by wy pły nął na po -
wierzch nię i tak też zro bił. Jak się oka za ło, wy wo ła łem
spo re za mie sza nie na po wierzch ni. Eki pa zo ba czy ła, że
wy pły wam ze sku te rem, nie wi dzie li jed nak, że sam się
go trzy mam. Wąt pli wo ści zo sta ły roz wia ne, gdy się wy -
nu rzy łem z uśmie chem na twa rzy i po wie dzia łem, że
wszyst ko ok, tyl ko dziś już nie chcia ło mi się mę czyć. Są -
dzę, że do pły nął bym o wła snych si łach do po wierzch ni,
jed nak oba wia łem się, że wy pa li ło by to reszt ki mo jej mo -
ty wa cji i zmę czy ło mię śnie jesz cze bar dziej. Nie by ło by
to naj lep sze przy go to wa nie przed Mi strzo stwa mi Świa -
ta. Te go wie czo ru by łem nie sa mo wi cie zmę czo ny, chy ba
jesz cze ni gdy tak wcze śnie nie za sną łem. Do mi strzostw
po zo sta ły 4 dni i stwier dzi łem, że mam już wszyst ko
przy go to wa ne oprócz wy po czyn ku. Da łem so bie wol ne
na czte ry dni. Je stem do syć mło dym za wod ni kiem i jesz -
cze ni gdy nie mia łem oka zji ty le od po czy wać przed star -
tem. Nie mia łem zie lo ne go po ję cia, jak to wpły nie na
mo je moż li wo ści i czy to wy star czy, aby się zre ge ne ro -
wać. Fre edi ving to zu peł nie in ny sport niż po zo sta łe, dla -
te go by ło to dla mnie za gad ką. Nie wąt pli wie w czwar tym
dniu czu łem się w peł ni sił, był to dzień de kla ra cji. Do -
dam, że de kla ra cje to czas, w któ rym za wod ni cy w spo -
sób taj ny usta la ją, na ja ką głę bo kość bę dą scho dzić
na stęp ne go dnia. Nikt nie wie, co de kla ru ją in ne oso by.
Do wia du je my się o tym do pie ro przy ogło sze niu list star -
to wych. Jest to więc pew ne go ro dza ju gra. Wie dzia łem,
że bę dę w naj lep szej szó st ce, za tem tu taj de kla ra cje to coś
wię cej niż zwy kłe nur ko wa nie na za wo dach. Trze ba wie -
dzieć, że cza sem 1 m wię cej bądź mniej to mo że być spra -
wa me da lu. Mi mo iż fre edi ving to sport, w któ rym każ dy
nur ku je dla sie bie, to Mi strzo stwa ma ją to do sie bie, że
po zo stał by nie do syt, gdy by do me da lu za bra kło bar dzo
nie wie le. By ły to mo je pierw sze Mi strzo stwa, po sta no -

wi łem nie sza leć, nie wie dzia łem cze go się spo dzie wać
po so bie, czy dam ra dę po wtó rzyć swo je naj lep sze wy ni -
ki. Za de kla ro wa łem 77 m, co by ło bar dzo bez piecz ne.
Chcia łem bia łej kart ki i po zy tyw nych uczuć na na stęp ne
dni. Po praw nie prze wi dzia łem, że na stęp ny za wod nik za -
de kla ru je 80 m, nie prze wi dzia łem jed nak, że to bę dzie
brą zo wy me dal, dla te go nie chcia łem zbyt nio szar żo wać.
Mo ja de kla ra cja by ła pią ta, czwar ta to 80 m i na le ża ła do
Fran cu za Mor gan Bo urc’hi sa, nr 3 to 84 m mo je go do -
bre go ko le gi Mi cha la Ri sia na, da lej 88 m do Wil lia ma
Win ra ma i nr 1, aż 93 m, do kró la tej dys cy pli ny – Wil -
lia ma Tru brid ge’a. Czu łem w ko ściach, że Win ram nie
da ra dy, sła bo spi sy wał się na tre nin gach, a ta de kla ra cja
to by ło spo ro wię cej niż zro bił w tym se zo nie. Na stęp ne -
go dnia, bę dąc w peł ni wy po czę ty, za li czy łem czy ste nur -
ko wa nie, jed no cze śnie po pra wia jąc swój sta ry re kord
Pol ski o 7 m. Z za pa sem tle nu na po wierzch ni, za czą łem
czuć nie do syt. Na stęp nie Mor gan za li czył uda ne nur ko -
wa nie, a Mi chal Ri sian – jak to zwy kle by wa w je go przy -
pad ku – z ma łą wal ką na po wierzch ni za li czył pró bę. 1
m wię cej… i kto wie, co by to by ło. Gra tu la cje za ide al -
ną de kla ra cję. Po zo sta ło dwóch za wod ni ków. Win ram –
tak jak przy pusz cza łem – nie wy trzy mał pre sji i zgu bił
mo uth fil la, po trzeb ne go do wy rów na nia ci śnie nia na 68
m, przez co mu siał za wró cić. Po zo stał Wil liam Tru brid -
ge, za nur ko wał na 93 m, wy nu rzył się i po kil ku chwi -
lach emo cji zdo łał wy ko nać po praw ny pro to kół
po wierzch nio wy. Pierw szy dzień mi strzostw do biegł koń -
ca. Na stęp ne dwa dni przy pa da ły na tre nin gi przed CWT,
dzień prze rwy i ostat nia dys cy pli na mi strzostw – free im -
mer sion. W tym ro ku nie nur ko wa łem zbyt wie le w mo -
no płe twie, nie mia łem po pro stu cza su na wszyst kie
dys cy pli ny. Sku pi łem się na nur ko wa niu bez płetw oraz
na moż li wo ści wy ko ny wa nia dłu gich nur ko wań, czy li
nie zbęd nym ele men cie we free im mer sion. Po sta no wi -
łem nie star to wać w CWT i przy go to wać się le piej do
FIM. Po nur ko wa niu bez płetw wzią łem je den dzień wol -
ne go, na stęp nie chcia łem od być ostat ni tre ning, od po czy -
wać dwa dni i star to wać. Nie ste ty, w dość kon tro wer syj ny
spo sób, z po wo du złych wa run ków po go do wych, or ga -
ni za tor od wo łał w tym dniu tre nin gi. Zo sta łem więc zmu -
szo ny do od po czy wa nia czte ry dni, gdyż w dniu
za wo dów CWT nie by ło moż li wo ści tre nin gów, a dzień
przed za wo da mi to już za póź no na tre ning. By ło to dla
mnie spo rym men tal nym wy zwa niem, gdyż ostat nie nur -
ko wa nie we FIM od by łem 13 wrze śnia na 103 m, a z od -
czy tu kom pu te ra wy ni ka ło 104 m. By ło to nur ko wa nie w
fa tal nych wa run kach, czas nur ko wa nia był nie mia ro daj -
ny, nie wie dzia łem, cze go mo gę się te raz po so bie spo -
dzie wać. Wie dzia łem, że 4 dni prze rwy przed CNF da ły
mi spo re go ko pa, ale nur ko wać po ni żej 100 m to już in -
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na baj ka, tu wy rów na nie ci śnie nia spra wia wię cej pro ble -
mów. Po ja wił się pro blem de kla ra cji. Na ostat nim tre nin -
gu mia łem zro bić 109-110 m i wte dy pod jąć de cy zję o
de kla ra cji. Po od wo ła niu tre nin gu mia łem strasz ny mę -
tlik w gło wie, bo naj głę biej by łem na 104 m. By łem pe -
wien, że Gu il lau me Ne ry, Ale xey Mol cha nov, Car los
Co ste, Ry uzo Shi no miya za de kla ru ją po 106-110 m, a
oka za ło się, że to jed nak co in ne go niż CWT, tu trze ba
mieć moż li wość od by wa nia dłu gich nur ko wań, a nie
moc ne no gi. Po ca łym dniu roz wa żań po sta no wi łem zbyt -
nio nie ry zy ko wać. Wie dzia łem, że mi ni mum ja kie mu szę
za de kla ro wać to 106 m i tak też zro bi łem. Po my śla łem, że
to Mi strzo stwa Świa ta, bia ła kart ka bę dzie dla mnie waż -
niej sza, niż ja kaś sza leń cza pró ba na 110 m bez tre nin gu,
a w koń cu mam jesz cze przed so bą wie le lat star tów. Jak
się oka za ło, tra fi łem w dzie siąt kę z de kla ra cją, bo 112 m
za de kla ro wa ne przez Wil lia ma Tru brid ge’a by ło zbyt ry -
zy kow ne w tych oko licz no ściach. 106 m by ło dru gą de -
kla ra cją. Wie czo rem, po prze czy ta niu de kla ra cji, po czu -
łem spo rą pre sję, bo tak jak wspo mi na łem, nie spo dzie -
wa łem się, że mo ja de kla ra cja bę dzie dru gą. Świa do mość,
że na stęp ne go dnia bę dę nur ko wał na MŚ po srebr ny me -
dal i wy star czy tyl ko to jed no nur ko wa nie, nie trze ba cze -
kać na wy ni ki in nych, wy wo ła ła spo rą pre sję. Na
szczę ście prze my śla łem to ra cjo nal nie, uspo ko iłem się i
pod sze dłem do te go nur ko wa nia jak do tre nin gu. Po wie -
dzia łem so bie, że do pie ro de biu tu ję, je stem wciąż mło dy

i to nie pierw szy, i nie ostat ni raz, kie dy nur ku ję. Wie -
czo rem czu łem moc ny głód nur ko wa nia, gdyż był to
czwar ty dzień prze rwy, a w ostat nich 9 dniach wy ko na -
łem tyl ko jed no nur ko wa nie. Po spo koj nej no cy obu dzi -
łem się oko ło 8 ra no. Na 10.50 przy pa dał mój start.
Wa run ki by ły ide al ne – słoń ce, brak wia tru, spo koj ne mo -
rze, lek ki prąd przy po wierzch ni – nic nie po ko ją ce go. Od
ra na mia łem tyl ko po zy tyw ne my śli i nie wi dzia łem in nej
moż li wo ści, jak uda ne nur ko wa nie. Przede mną nur ko -
wał An to nio Ko der man, Sło we niec. Wy wal czył brą zo wy
me dal i to rów nież na stro iło mnie po zy tyw nie. Mia łem
oko ło 5 mi nut do star tu na ofi cjal nej li nie. By łem spo koj -
ny i ca ły ten czas my śla łem, że chcę się zna leźć już pod
wo dą, swo bod nie opa dać i że by by ło po wszyst kim. W
koń cu wy bi ła go dzi na star tu. Spo koj nie zsze dłem na 22
m, roz po czą łem fre efall. Na 35 m za dzwo nił alarm, wzią -
łem po wie trze w usta, póź niej jesz cze pa rę ra zy do peł ni -
łem, aby móc wy rów ny wać ci śnie nie głę biej. W ten
spo sób swo bod nie opa da łem przez oko ło 1mi nu ty 40 se -
kund, czu jąc po tem pe ra tu rze, jak mi jam ko lej ne ter mo -
kli ny. Gdy po czu łem ostat nią, wie dzia łem, że już nic
mnie nie za trzy ma. Na do le wy ko na łem szyb ki na wrót,
zgar ną łem ta ga i roz po czą łem po dróż w gó rę. Czu łem
świe żość w rę kach, dla te go by łem szyb szy niż zwy kle.
W koń cu do tar łem na głę bo kość 25 m, gdzie cze kał na
mnie ase ku rant. Pa rę me trów wy żej ko lej ny. Kil ka me -
trów przed po wierzch nią – fo to graf, mia łem jesz cze spo -
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

ry za pas. Po sta no wi łem po ma chać do ka me ry. Mo że wyj -
dzie z te go faj ne zdję cie, po my śla łem. O ma ły włos, przez
ten gest, je den z nur ków ase ku ra cyj nych prze sad nie nie
za re ago wał. Zbli żył się na od le głość 20 cm, gdyż my ślał,
że da ję znak, któ ry świad czy o tym, że je stem na gra ni cy.
Za re ago wał w ten spo sób, gdyż Gu il lau me Ne ry, któ ry
nur ko wał kil ka na ście mi nut przede mną, po wie dział, że
gdy tak zro bi, to zna czy, że by ase ku ra cja by ła czuj na. Po
chwi li zna leź li śmy się na po wierzch ni, wzią łem dwa od -
de chy i wy ko na łem szyb ki pro to kół po wierzch nio wy z
uśmie chem na twa rzy. To był mój dzień! Jed no z mo ich
naj lep szych nur ko wań w ży ciu. Po zo sta wi ło we mnie
spo ro po zy tyw nych emo cji na na stęp ne la ta. Trwa ło 3mi -
nu ty 54 se kun dy, więc wi dać by ło spo rą róż ni cę w po -
rów na niu do 103 m z Med Cup. Wie czo rem od by ła się
ce re mo nia, a świę to wa nie za wod ni ków trwa ło do bia łe go
ra na. Wró ci łem do do mu z ba ga żem wspo mnień i spo -
rych do świad czeń. Pod su mo wu jąc ten czas, mo gę po wie -
dzieć, że przy go to wa łem się wy śmie ni cie pod wzglę dem
moż li wo ści nur ko wych i cza su, ja ki mo gę prze by wać pod
wo dą. Ta ki był mój cel i zre ali zo wa łem go w stu pro cen -
tach. Po zo stał mi ma ły nie do syt po czwar tym miej scu w
nur ko wa niu bez płetw, ale ta ki jest sport. Wiem, co mu -
szę po pra wić, by na stęp nym ra zem od nieść więk szy suk -
ces. Do wie dzia łem się cze goś no we go – cze goś, nad
czym mo gę pra co wać ko lej ny rok, aby na stęp nym ra zem
znów prze kro czyć swo je moż li wo ści.

W tym miej scu chcia łem po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy w więk szy bądź mniej szy spo sób przy czy ni li się
do mo je go suk ce su. Nie wąt pli wie bez naj bliż szych, sym -
pa ty ków oraz spon so rów, nie by ło by to moż li we.

Ma te usz Ma li na

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://kursyinstruktorskie.pl
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do nur ków

ser decz nie za pra sza my do współ pra cy przy wspól nym
two rze niu sys te mu lo jal no ścio we go. Part ne ra mi pro gra -
mu mo gą zo stać ba zy i szko ły nur ko we, biu ra po dró ży
oraz pro du cen ci i dys try bu to rzy sprzę tu nur ko we go.
Udział w ini cja ty wie jest bez płat ny. 

Pod sta wo wym za ło że niem Kar ty Ra ba to wej jest
udzie le nie klien tom ra ba tu na wszyst kie ofe ro wa ne przez
Pań stwa to wa ry i usłu gi. Sa mi de cy du je cie o wy so ko ści
przy zna ne go ra ba tu. 

Bez płat na Kar ta Ra ba to wa to zna ko mi ty spo sób na
pro mo cję i do tar cie do co raz szer sze go gro na osób oraz
stwo rze nia gru py sta łych, za do wo lo nych klien tów. Zo -
sta jąc Part ne rem pro jek tu wy róż niasz się na tle kon ku -
ren cji, bu du jesz po zy tyw ny wi ze ru nek fir my, dba ją cej o
klien ta i je go po trze by. 

Każ dy po sia dacz Kar ty Ra ba to wej z pew no ścią na
bie żą co bę dzie spraw dzał ofer tę firm, w któ rych mo że do -
ko nać ko rzyst nych za ku pów. Je śli do tąd nie znał pro fi lu
dzia łal no ści lub nie wie dział o ist nie niu da nej fir my, za -
chę co ny ra ba tem z pew no ścią sko rzy sta z ofer ty na sze go

Part ne ra, szcze gól nie w przy pad ku, gdy kon ku ren cja nie
bie rze udzia łu w pro gra mie.

Każ da fir ma part ner ska wy mie nio na zo sta nie na pod -
stro nie  Ma ga zy nu nur ko we go Nu ras.in fo, stwo rzo nej
spe cjal nie na po trze by Kar ty Ra ba to wej. 

Je że li je steś ku pu ją cym i wciąż zwle kasz z za ku pem
sprzę tu, cze ka jąc na oka zję lub pro mo cję, lub chciał byś
otrzy mać ra bat na wy jazd lub kurs nur ko wa nia… ma my
dla Cie bie ofer tę.

Wy star czy, że od bie rzesz bez płat ną Kar tę Ra ba to wą,
upraw nia ją cą jej po sia da cza do uzy ska nia zni żek w fir -
mach współ pra cu ją cych z na szym Ma ga zy nem, a bę -
dziesz mógł do ma ja 2011 r. bez żad nych ogra ni czeń,
ko rzy stać z ra ba tów i pro mo cji przy go to wa nych spe cjal -
nie dla czy tel ni ków Nu ras.in fo.

Pre zen ta cję wszyst kich Part ne rów ho no ru ją cych na -
szą Kar tę znaj dziesz na stro nie in ter ne to wej nu ras.in fo.
Part ne ra mi pro jek tu są wy łącz nie re no mo wa ne fir my,
któ re zy ska ły za ufa nie i uzna nie kon su men tów naj wyż szą
ja ko ścią ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 

Więcej na www.partnernurkowy.pl

Partnerzy systemu
partnernurkowy.pl

http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://sklep.ocn.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl
http://www.partnernurkowy.pl
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Wrak, któ ry tym ra zem chcie li by śmy przy bli -
żyć pod wod nym od kryw com to ho low nik Rozi.
Za to pio ny jest na pół noc nym krań cu Mal ty, nie -
da le ko ter mi na lu pro mo we go w Cir ke ewa. Jest to
praw do po dob nie jed no z naj lep szych i naj chęt -
niej od wie dza nych atrak cji nur ko wych na Mal cie.

Bar dzo czę sto na si klien ci ma ją go to wą li stę miejsc, w
któ rych chcie li by nur ko wać, in ni na to miast py ta ją o nie,
roz ma wia jąc z na szy mi in struk to ra mi. Rozi jest w pierw -
szej piąt ce naj bar dziej in te re su ją cych pod wod nych atrak -
cji na wy spach mal tań skich. Na wet do świad cze ni
nur ko wie, któ rzy nur ko wa li na Mal cie wie le ra zy, za wsze
wra ca ją w to miej sce. Nie ina czej by ło ostat niej nie dzie -

Wraki Malty

Holownik
Rozi
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li, ze świe żą gru pą 12 nur ków, któ rzy roz po czę li swo ją
przy go dę wła śnie od Cir kew wa.

Po dzie li li śmy ich na dwie sze ścio oso bo we gru py i po
krót kiej od pra wie in for ma cyj nej – miej sce wej ścia i wyj -
ścia z wo dy, kie ru nek, spo dzie wa na wi docz ność, mak sy -
mal na głę bo kość, czas nur ko wa nia – roz po czę li śmy. Po
dro dze do wra ku prze pły wa się nad jed ną z naj pięk niej -
szych ścian ra fo wych na Mal cie. Za wsze przy po mi na my,
aby po dro dze bacz nie się roz glą dać, gdyż to miej sce
wprost tęt ni ży ciem. 

Moż na zo ba czyć du żo war ga czy tę czo wych, gar bi ków
błę kit nych, jak rów nież tuń czy ko wa te, ba ra ku dy i mnó -
stwo in nych. Do pły wa jąc do wra ku, nu rek mo że być bar -
dzo zdzi wio ny, wi dząc róż no rod ność ży cia w tym
miej scu. Wi docz ność w Cir kew wa to za zwy czaj oko ło 35
me rów. I ten dresz czyk, gdy cień w od da li zmie nia się
w… du ży sta tek.

Tro chę hi sto rii
Ho low nik zo stał zwo do wa ny w Bri sto lu, w 1958 ro ku,

przez Char les Hill & Sons. Nada no mu imię The Ros smo -
re. W 1969 zo stał sprze da ny do Rea To wing, gdzie zmie -
nio no na zwę na Ross garth. W 1972 sprze da no go do
Mi fsud Bro thers (Mal ta Ship To wa ge) Ltd i prze pły nął z
Li ver po olu na Mal tę. W 1981 ro ku wła ści cie lem zo stał
Tug Mal ta, gdzie otrzy mał na zwę Rozi, tra dy cyj ne mal -
tań skie imię.
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Rozi zo stał za to pio ny w 1992 ro ku, po 20 la tach służ -
by w Grand Har bo ur w Val let ta. Po cząt ko wo mia ła być to
atrak cja dla Cap ta in Mor gan‘s Un der wa ter Sa fa ri To urs,
ale to się nie po wio dło i wrak po zo sta wio no nur kom.
Przed za to pie niem usu nię to tyl ko sil nik i śru bę. Rozi spo -
czę ła na głę bo ko ści 34 me trów. Stoi pro sto na pia sku, z
ru fą skie ro wa ną w kie run ku ra fy. Jej po kład ma 25 m dłu -
go ści a maszt 18 me trów. Pe ne tra cja jest moż li wa w kil -
ku miej scach. Szcze gól nie cie ka wa jest tyl na część i
ste row nia, jed nak trze ba uwa żać na wy sta ją ce, po rdze -
wia łe me ta lo we czę ści w nie któ rych ko ry ta rzach i na re -
lin gu.

Wrak jest sko lo ni zo wa ny przez ła wi ce ryb. Wi dzie li -
śmy rów nież mu re ny, ży ją ce w ru rach i róż ne go ro dza ju
dziu rach, czę sto moż na też spo tkać ośmior ni ce, cie kaw -
skie ba ra ku dy (po tra fią prze pły nąć mię dzy płe twa mi nur -
ków), czer wo no -żół te pa pu go ry by, wiel kie gro upe ry,
den te xy (kie lec) i wspa nia łe ko lo ro we śli ma ki na go -
skrzel ne. W ciem nych za ka mar kach moż na doj rzeć rów -
nież za ka mu flo wa ne skrzy dli ce. Przy wra ku bar dzo
czę sto spo ty ka my am ber jacks (se rio la ol brzy mia) oraz
bo ni to (tuń czyk pa sia sty), któ re ro bią nie zwy kłe „wi do -
wi sko”, po lu jąc na mniej sze ry by.

Trzy wska zów ki dla pod wod nych fo to gra fów:
sze ro ko kąt ne obiek ty wy da ją naj lep sze re zul ta ty, je -

że li chcesz ro bić zdję cia wra ku, ra fy czy ła wi cy ryb;
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do bra wi docz ność umoż li wi zro bie nie zdjęć pa no ra -
micz nych;

sta raj cie się ro bić zdję cia z le wej stro ny wra ku, słoń -
ce bę dzie wów czas za ple ca mi.

Uda ło nam się szczę śli wie mieć wrak tyl ko dla sie bie,
nie by ło in nych nur ków. Mie li śmy spo ro cza su na zwie -
dza nie Rozi i wszyst ko to bez wcho dze nia w de kom pre -
sję. Za zwy czaj po wrót z wra ku za czy na my, gdy ktoś z
gru py ma 100 bar w cy lin drze. Gdy nie ma cie pro ble mu
z po wie trzem w dro dze po wrot nej, mo że cie prze pły nąć
pod prze pięk nym łu kiem (ok. 15 me trów głę bo ko ści) oraz
zo ba czyć ka plicz kę w ma łej gro cie (18 me trów głę bo ko -
ści). Na sza gru pa wy bra ła jed nak dro gę przy ra fie z du żą
ilo ścią ma łych ja skiń i tu ne li. Ra fa ta jest bar dzo do brym
za koń cze niem nur ko wa nia i da je nie za po mnia ne wra że -
nia, dla te go też wie lu na szych go ści wra ca w to miej sce.

Hubert Borg

http://www.seashell-divecove.com
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Sprzą ta nie ka mion ki „Piast” w Opo lu, w ra -
mach ak cji „Sprzą ta nie Świa ta”, w dniu 17
wrze śnia 2011. W Opo lu ma my trzy za la ne ka -
mie nio ło my, naj lep sze wa run ki do nur ko wa nia są
w po ło żo nym w sa mym cen trum mia sta ka mie -
nio ło mie „Piast” Wi docz ność osią ga tam co
naj mniej 5 me trów. Miej sce to sta no wi uży tek
eko lo gicz ny. Wy stę pu ją tu rzad kie ga tun ki ro ślin
i zwie rząt.

„Piast” to jed no z na szych ulu bio nych miejsc, w któ -
rym nie tyl ko czę sto nur ku je my w gro nie przy ja ciół, ale
rów nież pro wa dzi my kur sy. Nur ku jąc w tym miej scu, wie -
lo krot nie mie li śmy moż li wość prze ko nać się, jak bar dzo
za śmie co ne jest dno zbior ni ka – mnó stwo fo lii, bu te lek,
pu szek, opon… Z każ dym ko lej nym nur ko wa niem od no -
si li śmy wra że nie, że śmie ci się roz mna ża ją. W związ ku z
tym, dzia ła ją ce od lu te go bie żą ce go ro ku sto wa rzy sze nie

Sprzątanie Świata
w Opolu

Od pra wej: Krzy siek, Achim, Ula, Ma rio la, Ali na, Ma rek, Mi rek, Iwo, Ra dek, To mek, Mi chał, Grze gorz
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Di ving -Eco lo gy -Edu ca tion – któ re w swej dzia łal no ści
sta tu to wej ma uję te za da nia ma ją ce na ce lu ochro nę śro -
do wi ska – po sta no wi ło w ra mach ak cji „Sprzą ta nie Świa -
ta” za ini cjo wać po mysł oczysz cze nia ka mion ki „Piast”.
Ma jąc na uwa dze ogrom przed się wzię cia, sta ra li śmy się
za chę cić do te go po my słu więk szą gru pę osób. Do wspól -
nej ak cji przy łą czy li się Man ta extre me, OSP Od dział Ra -
tow nic twa Wod ne go w Opo lu, Scu ba Di ve oraz zna jo mi
z lo kal ne go opol skie go fo rum www.nur ko wa nie opo le.fo -
ra.pl. Kon te ner na śmie ci za pew nił Urząd Ochro ny Śro -
do wi ska w Opo lu, a har ce rze z dru ży ny Ma rii
Mar ku szew skiej 41 Har cer skiej Dru ży ny Że glar skiej,
uży wa jąc swo ich dwóch ło dzi wio sło wych, od bie ra li
śmie ci od nur ku ją cych, trans por to wa li je na brzeg i da lej
do pod sta wio ne go kon te ne ra. Har ce rze ze bra li tak że
część śmie ci za le ga ją cych wo kół zbior ni ka. Dzię ki pry -
wat nym spon so rom mie li śmy fun du sze na pla ka ty in for -
mu ją ce o ak cji, wor ki na śmie ci, rę ka wicz ki i pysz ną
woj sko wą gro chów kę, któ ra zre ge ne ro wa ła si ły po cięż -
kiej pra cy. Ca ła ak cja trwa ła od 8.00 do 13.00.

Pa tro nat ho no ro wy ak cji ob ję li Pre zy dent Mia sta Opo -
la Ry szard Ze mba czyń ski oraz Fun da cja Na sza Zie mia.

To pierw sza ta ka wspól na ak cja. Wszy scy uczest ni cy
by li zgod ni, że war to ją po wtó rzyć i do koń czyć po rząd ki
w in nym ter mi nie, po nie waż nie by li śmy w sta nie wszyst -
kie go sprząt nąć w tak krót kim cza sie.
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O go dzi nie 18.00 spo tka li śmy się po now nie w Klu bie
10. Opol skiej Bry ga dy Lo gi stycz nej na Ma ra to nie Fil -
mów Nur ko wych, aby de lek to wać się po ka za mi pod wod -
ne go świa ta na du żym ekra nie. Ma ra ton za koń czył się
póź no w no cy, pod su mo wu jąc tym sa mym bar dzo uda ny
dzień.

Za dbaj my o na sze miej sca nur ko we.

Le szek Kło now ski

Sto wa rzy sze nie Di ving -Eco lo gy -Edu ca tion

A oto re la cja jed ne go z uczest ni ków:
Wszyst ko za czę ło się od nie po zor ne go py ta nia – „…a

mo że po sprzą ta li by śmy Pia sta?” – za miesz czo ne go na fo -
rum www.nur ko wa nie opo le.fo ra.pl. Z ini cja ty wą wy szedł
Le szek „Tor tu ga” Kło now ski ze sto wa rzy sze nia DI VING
- ECO LO GY - EDU CA TION. 

Po mysł przed sta wi łem w na szym klu bie Man ta extre -
me, gdzie prak tycz nie bez za sta no wie nia po sta no wi li -
śmy przy łą czyć się do ak cji. Do na szych klu bo wi czów
ro ze sła łem ma ile z pro po zy cją wzię cia udzia łu w tym
przed się wzię ciu. Le szek na bie żą co in for mo wał nas na
fo rum, jak prze bie ga or ga ni za cja ak cji, że za ła twił
wszyst kie for mal no ści, skon tak to wał się ze spon so ra mi,
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na kło nił na wet Pre zy den ta Mia sta Opo le Ry szar da Ze -
mba czyń skie go do ob ję cia ho no ro we go pa tro na tu!

Ka mion ka od dłuż sze go cza su nie by ła sprzą ta na, przy
każ dym nur ko wa niu by ło wi dać co raz więk szą licz bę bu -
te lek, pu szek i in nych śmie ci, któ rych znacz nie przy by wa
pod czas se zo nu let nie go, głów nie ze wzglę du na licz nych
pla żo wi czów oraz węd ka rzy, któ rzy – mó wiąc krót ko –
nie zwra ca ją uwa gi, gdzie zo sta wią po zo sta ło ści po przy -
jem nie spę dzo nym dniu. Dla te go nie zmier nie waż ne by -
ło, by do ak cji przy łą czy li się nie tyl ko nur ko wie, ale też
oso by, któ re oczysz czą oko li cę zbior ni ka.

Nad szedł dzień 17 wrze śnia 2011 r., pięk na sło necz -
na po go da, od go dzi ny 8 ra no na ul. Wa pien nej przy ka -
mion ce za czę ły zjeż dżać się eki py płe two nur ków. Dzię ki
Lesz ko wi na brze gu po ja wi li się też har ce rze z 41. Opol -
skiej Dru ży ny Że glar skiej, w su mie w ak cji bra ło udział
po nad 40 osób, w tym eki py płe two nur ków z czte rech
klu bów oraz Stra ży Po żar nej.

Po od pra wie, gdzie zo sta ły roz dzie lo ne za da nia, za -
nu rzy li śmy się pod wo dę. Każ dy miał ze so bą wo rek na
śmie ci, któ ry po na peł nie niu był od bie ra ny przez pły wa -
ją ce po po wierzch ni „pa tro le” har ce rzy. Po po nad go dzin -
nym nur ko wa niu i prze ka za niu kil ku wor ków peł nych
śmie ci wy szli śmy na brzeg, tam już cze ka ła na nas go rą -
ca gro chów ka z du żą wkład ką.
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Efek tyw ność przed się wzię cia moż na by ło zmie rzyć
ilo ścią wy cią gnię tych przez nas śmie ci, któ re zo sta ły
wrzu co ne do jed ne go ol brzy mie go kon te ne ra, przed ak cją
był pu sty – po ak cji cał ko wi cie za peł nio ny.

Do brze jest mieć po czu cie, że przy czy ni ło się do cze -
goś waż ne go, czy li upo rząd ko wa nia te go nie zwy kłe go
miej sca, gdzie moż na mi ło spę dzić czas i spo ro zo ba czyć
pod wo dą. Na do da tek do szło do in te gra cji wszyst kich
nu ra sów, po zna li śmy się le piej i już pla nu je my wspól ne
wy pa dy. Co wię cej, re la cję z ak cji sprzą ta nia ka mion ki
za mie ści łem na www.fo rum -nu ras.com, gdzie spo tka li -
śmy się z uzna niem i do sta li śmy pro po zy cję wzię cia
udzia łu w po dob nej ini cja ty wie, czy li po sprzą ta niu ka -

mion ki Zim nik (cze ka my na de kla ra cję or ga ni za to ra).
Miej my na dzie ję, że nie skoń czy się tyl ko na tym jed nym
akwe nie i wkrót ce ta kie ak cje bę dą pro wa dzo ne cy klicz -
nie na wszyst kich zbior ni kach w ca łej Pol sce. Prze cież,
je że li my o to nie za dba my, to kto?

Re la cję przy go to wał Mi rek Ni ski „Ni zu”

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.forum-nuras.com
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Dłu go zbie ra łem się do na pi sa nia te go ar ty -
ku łu, gdyż wy cho wa no mnie tak, abym wie rzył
w lu dzi. Wia ra w lu dzi po zo sta ła, ale co raz bar -
dziej bra ku je wia ry w nur ków. Jesz cze kil ka –
mo że kil ka na ście – lat te mu nur ko wa nie by ło
spor tem eli tar nym. Spo ty ka li śmy się z róż ny mi
klu ba mi w wie lu miej scach nur ko wych i rzad ko,
al bo pra wie wca le, nie zda rza ły się de wa sta cje
obiek tów pod wod nych czy też kra dzie że sprzę -
tu. To, co ob ser wu ję od pa ru lat na „Ko par -
kach”, wo ła o po mstę do nie ba.

Ko par ki, któ re wi dzą przy jeż dża ją cy po raz pierw szy,
kie dyś tak nie wy glą da ły. By ły to spraw ne ma szy ny, któ -
re do koń ca swo ich dni pra co wa ły. Obec nie zo sta ły zde -
wa sto wa ne do gra nic moż li wo ści. Sta ra my się sza no wać
na szych Klien tów, ale to wła śnie ci sza no wa ni przez nas

„nur ko wie” po tra fi li po su nąć się do kra dzie ży gą sie ni cy,
któ rej je den ele ment wa ży ok. 70 kg. Po wy bi ja ne szy by,
po gię te bla chy – to ob raz dzi siej szych ko pa rek.

Wsku tek mi ło sne go za wo du jed ne go z przy ja ciół ba -
zy za to pi li śmy w zbior ni ku sa mo chód BMW, spe cjal nie
przy go to wa ny i skru pu lat nie oczysz czo ny z pa liw i sma -
rów. Był w ide al nym sta nie (czy li kom plet ny). Po trzech
dniach pięk ne BMW nie mia ło kół z alu fel ga mi, znacz ka
fir mo we go i ra dia, na skó rza nych fo te lach ktoś spraw dzał
ostrość no ża. Nóż miał ostry – ro zum tę py… Za spra wą
ta kich tę pa ków dzi siaj trud no roz po znać, ja ka to by ła
mar ka sa mo cho du. Był jesz cze ro we rzy sta, dzwon, dmu -
cha na la la… Wszyst ko to zo sta ło znisz czo ne i wy lą do -
wa ło na śmiet ni ku.

Mi mo tych wie lu przy krych do świad czeń, na dal wie -
rzy łem w to, że to tyl ko nie licz ne przy pad ki „cho rych”
nur ków. Prze cież więk szość jest nor mal nych – gdy by nie
Ci, to eks po na tów na ko par kach daw no by już nie by ło –
w tym miej scu dzię ku ję im ser decz nie.

Po na mo wach ko le gów spro wa dzi li śmy na „Ko par ki”
ka dłub sa mo lo tu AN2. Pra co wa ło przy nim wie le osób,

Pro sić, ape lo wać czy siąść
i pła kać?
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po świę ca jąc po kil ka dzie siąt go dzin swo je go cen ne go
cza su na pra cę przy od re stau ro wa niu ka dłu ba. Ze szcząt -
ków sa mo lo tu po wsta ła re pli ka praw dzi we go sa mo lo tu, z
ko ła mi, skrzy dła mi i śmi głem. Udo stęp ni li śmy ca łe wnę -
trze sa mo lo tu, ale pa mię ta jąc przy kre do świad cze nia, za -
mknę li śmy ka bi nę, w któ rej po sa dzi li śmy szkie le ty
pi lo tów. Po dwóch dniach szy by w ka bi nie zo sta ły roz bi -
te, odła ma no dwa z czte rech pła tów śmi gła, wy bi to re -
flek to ry na skrzy dłach… 

Obec nie na wet owiew ka nad pi lo ta mi zo sta ła wy rwa -
na i le ży obok. Do te go, co ja kiś czas do cho dzi do kra -
dzie ży sprzę tu spod wiat oraz przy własz cza nia sprzę tu
za gu bio ne go pod wo dą. Oto ob raz dzi siej sze go „wspa -
nia łe go” śro do wi ska nur ko we go. Wśród wie lu z nas nie
brak jest lu dzi z ety ką, dla któ rych – tak jak dla mnie –
wszyst ko co pod wo dą to świę tość. 

Mo je po ko le nie nur ków do sko na le pa mię ta, co to ety -
ka. Dzi siaj tyl ko nie licz ni in struk to rzy na ucza ją i wpa ja -
ją swo im kur san tom to, co z punk tu wi dze nia śro do wi ska
jest naj waż niej sze, czy li za sa dy ochro ny pod wod ne go
świa ta, tak aby po tom ni mo gli go kie dyś zo ba czyć jak my
dzi siaj. W tym dzi siej szym „wy ści gu szczu rów” za po -
mnia no o tym co naj waż niej sze – po zo staw miej sce tak
jak go za sta łeś!

Do dam jesz cze, że na „Ko par kach” mie li śmy też du -
że ry by, do cza su jak nie za czę li przy jeż dżać „pod wod ni
mor der cy”. Sku tecz nie wy bi li ku sza mi naj więk sze oka zy.

W pla nach ba zy jest wy ko na nie to ru pod wod ne go dla
nur ków ja ski nio wych w ce lu na uki po rę czo wa nia i prze -
by wa nia w za mknię tych tu ne lach oraz za to pie nie ho low -
ni ka. Wo bec na ra sta ją cej de wa sta cji co raz czę ściej
za sta na wiam się czy war to…

Pro szę tą dro gą wszyst kich nur ków do brej wo li o po -
moc i so li dar ność w tę pie niu i pięt no wa niu ta kich pseu -
do -nur ków, któ rzy znisz cze nie, de wa sta cję i kra dzież
sta wia ją wy żej niż czer pa nie przy jem no ści z upra wia nia
te go pięk ne go spor tu.

Dla każ de go, kto wska że ta kie go pseu do mi ło śni ka
świa ta pod wod ne go fun du ję rocz ny dar mo wy kar net
wstę pu na „Ko par ki” – mo że to nie etycz ne, ale mu si być
sku tecz ne. Mam na dzie ję, że moi ko le dzy pro wa dzą cy in -
ne ba zy przy łą czą się do te go ape lu.

Wiem z wie lu źró deł, że nie do ty czy to tyl ko „Ko pa -
rek”, ale i Bał ty ku oraz wie lu in nych miejsc.

Z nur ko wym po zdro wie niem 
Mi rek Kie rep ka

Zdję cia Ro man Buch ta

http://partnernurkowy.pl
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Wy wiad z ks. Paw łem Wró blem, wi ka rym pa ra fii św.
Sta ni sła wa bpa w Żo rach na Ślą sku, płe two nur kiem.

Roz ma wia Woj ciech Zgo ła.

Woj ciech Zgo ła: Zna my się już kil ka lat, nur ko wa -
li śmy kie dyś ra zem na Za krzów ku, by łeś wte dy świe żo
upie czo nym Di ve Ma ste rem i nur ko wa łeś z dwie ma bu -
tla mi po łą czo ny mi pa ska mi, w ta kim pra wie twi nie…

Pa weł Wró bel: Zga dza się. Jak mnie pa mięć nie my li,
Ty wte dy nur ko wa łeś bez rę ka wic. Mi ło by ło po znać ko -
lej nych płe two nur ków i po roz ma wiać na te ma ty akwe nów
i nur ko wań…

WZ: Do kład nie tak! Zmar z łem wte dy tro chę i te -
raz wo żę dwie pa ry. No do brze, ale po ko lei. Po wiedz,
jak to się sta ło, że zna la złeś się w se mi na rium?

PW: To dłu ga hi sto ria. Za nim wstą pi łem do se mi na -
rium, by łem na kil ku re ko lek cjach po wo ła nio wych, mię -
dzy in ny mi w Nie po ka la no wie u Fran cisz ka nów.

WZ: A przed tem koń czy łeś ogól niak czy ja kieś
tech ni kum?

PW: Po pod sta wów ce po sze dłem do Za sad ni czej Szko -
ły Gór ni czej w My sło wi cach – We so łej. Po jej ukoń cze niu

pra co wa łem w ko pal ni „Le nin” – obec nie „We so ła” – w
od dzia le elek trycz nym, na do le, 665 me trów pod zie mią.
Jed no cze śnie uczy łem się w Tech ni kum Wie czo ro wym i
tak przez 3 la ta. A po tem – no wła śnie – se mi na rium…

WZ: Któ ra to już Two ja pa ra fia?
PW: La ta le cą, to już szó sta pa ra fia: Cho rzów, Ja -

strzę bie, Ryb nik, Cho rzów, Ru da Ślą ska – Orze gów a
obec nie Żo ry. Za rok ju bi le usz – 20 lat ka płań stwa.

WZ: Masz ja kieś szcze gól ne za da nia (opie kę)? Zaj -
mu jesz się ja kąś gru pą, mło dzie żą, har ce rza mi...?

PW: W każ dej pa ra fii pro wa dzi łem ja kieś gru py. By -
ły to: Mi ni stran ci, Dzie ci Ma ryi, Ruch Świa tło – Ży cie,
Od no wa w Du chu Świę tym, Trze ci Za kon Fran cisz kań -
ski, Apo stol stwo Do brej Śmier ci. Obec nie je stem opie ku -
nem Le gio nu Ma ryi. Po nad to przy go to wu ję dzie ci do I
Ko mu nii i mło dzież do bierz mo wa nia.

WZ: Py tam tak do cie kli wie, bo je stem cie kaw, ile
cza su znaj du jesz na nur ko wa nie, po wiedz my w mie -
sią cu?

PW: Tra fi łeś w dzie siąt kę. Z cza sem jest kru cho. Dla -
te go naj częst sze nur ko wa nia to noc ne, po obo wiąz kach.
No i oczy wi ście fe rie i urlop. Każ dy wy jazd na nur ko wa -
nie to wiel ka ra dość, od po czy nek i sa tys fak cja. Po do ba -
ją mi się też dys ku sje po nur ko wa niu.

WZ: Jak tra fi łeś pod wo dę?
PW: Z wo dą do czy nie nia mam od wie lu lat. Przed se -

mi na rium ro bi łem kur sy: ra tow ni ka WOPR i ster ni ka mo -
to ro wod ne go. Nur ko wa niem za ra ził mnie Ma rek
Śli wiń ski i mój śp. brat Ro man. Mar ka po zna łeś w Za -
krzów ku. Ra zem uczy li śmy w gim na zjum w Cho rzo wie i
na prze rwach opo wia dał mi o tej pięk nej pa sji, ja ką jest
nur ko wa nie. To był po czą tek. Po tem wy jazd z ro dzi ną na
Chor wa cję – wy spa Pag, gdzie ro bi łem kurs OPEN WA -
TER DI VER, a brat AD VEN TU RE DI VER. I jak to nie -
któ rzy mó wi li – „zła pa łem bak cy la”.

WZ: I co? Wcią gnę ło Cię bar dzo?
PW: Wcią gnę ło, i to jak! In nych też za chę cam. W kil -

ku szko łach mia łem pre lek cje z po ka zem sprzę tu nur ko -
we go, zdjęć i fil mów z nur ko wań. Cie szy mnie, że jest
du że za in te re so wa nie wśród uczniów tym hob by i kil ku z
nich zro bi ło kur sy.

Pasja czy powołanie?
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WZ: By łeś gdzieś po za Pol ską? Wiem, że w Egip -
cie…

PW: Jak wspo mnia łem wcze śniej, by łem w Chor wa -
cji. Od wie dzi łem kil ka kra jów, mię dzy in ny mi: Egipt, Da -
nię, Szwe cję, Nor we gię, Wło chy i Tu ne zję. Lu bię tak że
po dró żo wać i zwie dzać, dla te go śle dzę i po dzi wiam Two -
je wy pra wy. Prze pięk ne fil my i zdję cia.

WZ: Dzię ki za mi łe sło wa! A po wiedz, jak po ra dzi -
łeś so bie z od pra wia niem mszy świę tej?

PW: Tu taj aku rat nie ma się za bar dzo czym chwa lić.
Wia do mo, in na wia ra, kul tu ra. Nie afi szo wa łem się, po
pro stu skrom nie od pra wia łem mszę re cy to wa ną w ho te lo -
wym po ko ju.

WZ: Wra ca jąc do nur ko wa nia, ja kie wra że nia, co
naj bar dziej za pa mię ta łeś z za nu rzeń w Mo rzu Czer -
wo nym?

PW: Nur ko wa nia w Mo rzu Czer wo nym by ły dla mnie
re we la cją. Bar dzo do bra wi docz ność, prze pięk ne ra fy, no
i oczy wi ście bo gac two ży cia pod wod ne go…

WZ: Py tam, bo je stem cie ka wy, co po cią ga Cię
bar dziej – ży cie miesz kań ców głę bin, wra ki czy mo że
głę bo kość? A mo że tzw. „art of di ving”?

PW: Wła ści wie wszyst ko, co jest i dzie je się pod wo -
dą, to jed na wiel ka fraj da. My ślę, że każ dy płe two nu rek
mógł by na pi sać nie je den re fe rat, a mo że na wet i książ kę,
na te mat te go, cze go do świad czył i co zo ba czył pod wo -
dą.

WZ: A gdzie jesz cze nur ko wa łeś?
PW: Naj czę ściej w Pol sce: Ja worz no – Ko par ki, Po -

go ria 3, Za krzó wek, Pa sym na Ma zu rach i Swo bod ne
Her ma ni ce w Cze chach.

WZ: Mu si my ja koś znów się umó wić na wspól ne -
go nur ka…

PW: Ko niecz nie.

WZ: Od jak daw na je steś ka pe la nem na „Ko par -
kach”?

PW: Trud no mi okre ślić do kład ną da tę, ale bę dzie już
ze czte ry la ta.

WZ: No, a jak to się sta ło, że nim zo sta łeś?
PW: Jeż dżąc czę sto na nur ko wa nia do Ja worz na, po -

zna łem Mir ka Kie rep ko – sze fa ba zy. Kie dy się do wie -
dział, że je stem księ dzem i czę sto nur ku ję w Ja worz nie,
za pro po no wał mi tę za szczyt ną funk cję. Pierw szym wy -
da rze niem zwią za nym z tą po słu gą by ło po świę ce nie ta -
bli cy pa miąt ko wej ad re so wa nej do płe two nur ków.

WZ: Czy spo ty kasz się z bra kiem zro zu mie nia?
Czy ta jąc cza sem fo ra i słu cha jąc nie któ rych ko le gów,
moż na od nieść wra że nie, że nie są zbyt „szczę śli wi”,
że ksiądz gdzieś tam się „pcha”?

PW: Ha, ha, ha... Czy tam ko men ta rze i nic so bie z te -
go nie ro bię. Cie szą mnie te po zy tyw ne. Mia łem też uwa -
gi ze stro ny ko le gów… Dla mnie to nie jest żad ne
dzi wac two tyl ko pięk na pa sja.

WZ: Jak so bie z tym ra dzisz?
PW: Nie przej mu ję się, wręcz prze ciw nie…

WZ: No do bra, opo wiedz o tym pod wod nym ślu bie.
PW: Jak wia do mo, ślu bu udzie la ją so bie mło dzi – ka -

płan ich bło go sła wi. I tak też by ło w Ja worz nie. O go dzi -
nie 14.00 od pra wi łem mszę ślub ną w ko ście le św. Elż bie ty
za no wo żeń ców, gdzie Mło da Pa ra zło ży ła przy się gę wo -
bec ka pła na, świad ków i ro dzi ny. To był ślub kon kor da -
to wy. Po ce re mo nii w ko ście le uda li śmy się na „
Ko par ki”. Na stęp nie, po prze bra niu w stro je płe two nur -
ków, za nu rzy li śmy się na plat for mę – głę bo kość 5 me -
trów. Mło da Pa ra pod wo dą od no wi ła przy się gę
mał żeń ską, po ka zu jąc pal cem na tekst wcze śniej przy go -
to wa nej prze ze mnie i za la mi no wa nej przy się gi, po twier -
dza jąc OK. Na stęp nie na ło ży li so bie ob rącz ki i otrzy ma li
bło go sła wień stwo.

WZ: Zna łeś przed tem Pa rę Mło dą?
PW: Wi dzia łem wcze śniej te le dysk za rę czy no wy i roz -

ma wia łem przez te le fon, uma wia jąc się na 27.08.2011.

WZ: Czy li nie nur ko wa li ście ni gdy ra zem?
PW: Nie mie li śmy oka zji, Mło dą Pa rę po zna łem w

dniu ich ślu bu, 2 go dzi ny przed ce re mo nią.

WZ: Czy mu sia łeś uzy skać ja kąś zgo dę pro bosz cza
al bo bi sku pa?

PW: Tak, otrzy ma łem de le ga cję od Pro bosz cza pa ra -
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fii św. Elż bie ty. Nie by ło po trze by zgo dy Bi sku pa, po nie -
waż ślub był w ko ście le, a pod wo dą od no wie nie przy rze -
czeń i bło go sła wień stwo.

WZ: Czy ogła sza li ście to w ko ście le? Jak re ago wa -
li lu dzie?

PW: W pa ra fii, w któ rej obec nie je stem, lu dzie ode -
bra li to po zy tyw nie i gra tu lo wa li mi…

WZ: Bo wiesz Pa weł, krót kie in for ma cje, któ re się
po ja wia ły, su ge ro wa ły, że ca ły Sa kra ment Mał żeń stwa
od by wać się bę dzie pod wo dą, a to prze cież nie moż li -
we…

PW: Gdy by tak mia ło być, to ja sam bym się nie zgo -
dził. Wcze śniej wszyst ko by ło usta lo ne i za pla no wa ne.

WZ: A gdy by nur ko wie by li w peł no twa rzo wych
ma skach z za mon to wa nym sys te mem ko mu ni ka cji
pod wod nej, czy wte dy by ła by moż li wa zgo da na za -
war cie Sa kra men tu Mał żeń stwa Ko ścio ła Rzym sko -
ka to lic kie go pod wo dą?

PW: Nie spo tka łem się jesz cze z ta kim przy pad kiem.
Oso bi ście je stem za ślu bem w ko ście le i za ta ką for mą,
ja ka mia ła miej sce.

WZ: Wra ca jąc do „ślu bu pod wo dą”, przy po mnij
– ile osób za nu rzy ło się wte dy jed no cze śnie?

PW: No, to by ła im pre za na wiel ką ska lę, jed no cze -
śnie za nu rza ło się oko ło 300 nur ków – coś pięk ne go!

WZ: A jak Ci się nur ko wa ło z tech nicz ne go punk -
tu wi dze nia? Czy tre no wa łeś wcze śniej nur ko wa nie w
kom ży i stu le?

PW: Przy znam się, że ja dąc w tym dniu z Mar kiem,
któ ry po ma gał mi ja ko mi ni strant, by łem ze stre so wa ny.

Dla te go pró bę w tym stro ju zro bi łem ok. 12.00. Nie by ło
pro ble mu, po pró bie wie dzia łem, że wszyst ko bę dzie ok.

WZ: To kie dy na stęp ny ta ki ślub?
PW: Trud no po wie dzieć. Ten pierw szy, jak wi dać, zro -

bił fu ro rę.

WZ: Pa weł, a czy Ty znasz jesz cze ja kie goś księ dza
– że tak po wiem – „po fa chu”, czy li czyn ne go nur ka?

PW: Do wie dzia łem się ostat nio o ko le dze z na szej Die -
ce zji, któ ry też nur ku je, ale nie mia łem jesz cze oka zji z
nim roz ma wiać na ten te mat.

WZ: Ja kie masz naj bliż sze pla ny nur ko we?
PW: Obec nie nie pla nu ję nic, po nie waż roz po czął się

rok szkol ny, któ ry po cią ga za so bą du żo obo wiąz ków.
Więk sze pla ny bę dę miał w oko li cach mar ca 2012 r.
Obec nie, co naj wy żej, spon ta nicz ne jed no dnio we wy pa dy
nur ko we.

WZ: Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę!
PW: Ca ła przy jem ność po mo jej stro nie.

WZ: Z Pa nem Bo giem i do zo ba cze nia pod wo dą!

JANUSZ JAROSZEK ( Jet ) zm. 11.09.2011 r.
Ja nusz był oso bą peł ną opty mi zmu – za wsze był we so ły uśmiech -
nię ty i pe łen ży cia… Od szedł w wo dzie, któ ra by ła je go praw dzi -
wym do mem. Zgi nął ro biąc to co ko chał…

urodzony: Olsztyn 1946
Master Diver SDI
Trimix Diver TDI
Divemaster TDI
Full Closed Rebreather (Trimix) Diver TDI
CMAS ****

Na za wsze po zo sta nie w pa mię ci
wie lu lu dzi.

Przynależność klubowa:
Abyss Diving Warszawa
Akademicki Klub Płetwonurków -
- Skorpena Olsztyn
Jacht Klub Elbląg
Ratownik WOPR Olsztyn
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Z fauną i florą za pan brat

Na je żo ne
To wła śnie ostre kol ce od róż nia ją na jeż ko wa te (Dio -

don ti dae) od roz dym ko wa tych (Te tra odon ti dae). Te
pierw sze wy stę pu ją w oce anach Atlan tyc kim, Spo koj nym
i In dyj skim. Czę sto spo ty ka my je w cza sie za nu rzeń w
Mo rzu Czer wo nym. Ra czej od nas ucie ka ją, cho wa jąc się
w nie du żych ja ski niach, szcze li nach skal nych czy w ra fie.
Moż na je też spo tkać na pod wod nych łą kach, a wy stę pu -
ją na głę bo ko ściach na wet do 100 me trów.

Na jeż ko wa te na le żą do mor skiej ro dzi ny ryb pro mie -
nio płe twych, a ich cia ło za wie ra tru ci znę, któ rą jest wie -
lo funk cyj ny zwią zek che micz ny, zwa ny te tro do tok sy ną.
Ta ki sam wy stę pu je w ry bie fu gu – sław nej z ja poń skiej
kuch ni.

Ry by te po sia da ją nie mal okrą głe w prze kro ju, owal -
ne cia ło, ze sła bo roz wi nię ty mi płe twa mi. Nur ko wie dzi -
wią się cza sem, że przy po mo cy tych sto sun ko wo ma łych
płetw, w po rów na niu z roz mia ra mi ich po sia dacz ki, na -
jeż ki po tra fią dość szyb ko pły wać. Ży wią się bez krę gow -
ca mi, ta ki mi jak śli ma ki czy kra by, dzię ki zro śnię tym
zę bom w po sta ci pły ty (cha rak te ry stycz ny dzió bek) po tra -
fią bez tru du roz gnia tać pan ce rze i sko ru py.

Osią ga ją dłu gość cia ła do kil ku dzie się ciu cen ty me -
trów, ale te naj więk sze wi du je my rzad ko. Za ata ko wa ne
(lub wy stra szo ne) na dy ma ją się i na je ża ją. Wte dy kol ce
two rzą cha rak te ry stycz ną „je żo wą tar czę”. Do po więk -
sze nia roz mia rów cia ła, przez swo iste na pom po wa nie się,
wy ko rzy stu ją po wie trze al bo wo dę. W ten spo sób bro nią
się przed in tru za mi, do któ rych przede wszyst kim za li cza

się czło wiek (szcze gól nie po ła wia cze pa mią tek). Nie ku -
puj my za tem wy su szo nych na je żek, mo że brak po py tu
zmniej szy ilość odła wia nych sztuk?!

War to też do dać, że w Pol sce obo wią zu je za kaz wpro -
wa dza nia na jeż ko wa tych do ob ro tu.

Sys te ma ty ka
Do me na eu ka rion ty
Kró le stwo zwie rzę ta
Typ stru now ce
Pod typ krę gow ce
Gro ma da pro mie nio płe twe
Rząd roz dym ko kształt ne
Ro dzi na na jeż ko wa te
Na zwa sys te ma tycz na Dio don ti dae

Wu Zet
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Fir ma Olym pus każ de go ro ku od na wia swo -
ją se rię wo do od por nych apa ra tów. Kie dyś ozna -
czo na by ła ona sym bo lem SW, po tem prze mia -
no wa no ją na mju - To ugh, a obec nie na zy wa się
To ugh TG. W tym ro ku w jej skład we szły mo -
de le TG - 310, TG - 610 i TG - 810, któ re za stą pi ły
od po wied nio na mju - TO UGH 3000, mju - TO UGH
6200 oraz mju - TO UGH 8010. 

Po rów na nie spe cy fi ka cji te sto wa ne go przez nas TG -
-810 z po przed ni ka mi po ka zu je dość wy raź nie, że pro du -
cent bar dziej sku pił się na do pra co wa niu wcze śniej sze go
mo de lu, niż na wpro wa dza niu re wo lu cyj nych zmian. W
re zul ta cie 2 mar ca br. za pre zen to wa no apa rat o tej sa mej
ma try cy i opty ce, któ re zo sta ły za sto so wa ne w mju -TO -
UGH 8010. Je dy ne co rzu ca się w oczy, to zu peł nie no -
wy ekran Hy per Cry stal III LCD, któ re go prze kąt na
wzro sła do 3 ca li, a roz dziel czość wy no si obec nie 920
tys. punk tów. W no wym mo de lu po ja wił się tak że tryb
zdjęć 3D, kil ka no wych tzw. fil trów ma gicz nych oraz
wspar cie dla kart pa mię ci SDXC.

Pa ra me try wy trzy ma ło ścio we obu do wy nie zmie ni ły
się i na dal po zwa la ona na za nu rze nie na głę bo ko ści 10
m, wy trzy mu je upa dek z wy so ko ści 2 m i na cisk do 100
kg. Mi mo to kor pus jest nie co więk szy (mie rzy obec nie
100.2×64.5×26 mm) i cięż szy o kil ka na ście gra mów.
Praw do po dob nie zo sta ło to spo wo do wa ne za in sta lo wa -
niem w apa ra cie od bior ni ka GPS oraz kom pa su.

W TG -810 naj praw do po dob niej za sto so wa no no wy
pro ce sor ob ra zo wy, gdyż pręd kość zdjęć se ryj nych wzro -
sła do 0.6 kl/s, co w sto sun ku do 0.3 kl/s ofe ro wa nych
przez mju -TO UGH 8010 sta no wi dwu krot ny przy rost.
Tym bar dziej nas to ucie szy ło, gdyż w ze szło rocz nym te -
ście dość moc no na rze ka li śmy na szyb kość dzia ła nia star -
sze go mo de lu.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Ja kość wy ko na nia wo do - i wstrzą so od por nych apa ra -

tów fir my Olym pus od lat nie bu dzi więk szych za strze -
żeń. Po dob nie jest w przy pad ku TG -810, któ re go
kon struk cja jest so lid na i zwar ta, a za sto so wa ne ma te ria -
ły są wy so kiej ja ko ści. W re zul ta cie pro du cent ofe ru je

Test aparatów podwodnych 2011

Olympus Tough TG-810
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nam so lid nie wy ko na ny apa rat, w któ rym na próż no szu -
kać lu zów lub źle spa so wa nych ele men tów. Te sto wa ny
mo del jest dość cięż ki, jed nak w przy pad ku apa ra tów
pod wod nych jest to za le ta, gdyż pod wo dą przy naj mniej
wie my, że wciąż jest on prze wie szo ny przez nad gar stek.

Na sło wa uzna nia za słu gu je szyb ka chro nią ca ekran
LCD. Dziel nie opie ra ła się ona ci śnie niu 2 at mos fer pa -
nu ją ce mu na głę bo ko ści 10 m i choć ule gła wy gię ciu, to
oka za ła się na ty le twar da i sztyw na, że nie do ty ka ła do
ekra nu. W tej chwi li mo że się wy da wać, iż nie jest to nic
nad zwy czaj ne go, jed nak ko lej ne roz dzia ły po ka żą, że in -
ni pro du cen ci tro chę zbyt po ma co sze mu po de szli do te -
go te ma tu. 

Wzo rem po przed nie go mo de lu, wszyst kie złą cza w
TG -810 umiesz czo no pod du żą klap ką zaj mu ją cą ca łą
bocz ną ścian ką. Znaj dzie my pod nią aku mu la tor, slot na
kar tę pa mię ci, a tak że złą cze USB i HDMI. 

Sa mą klap kę ob słu gu je się bar dzo wy god nie, a do dat -
ko wo przed przy pad ko wym otwar ciem chro ni ją ob ro to -
wa dźwi gien ka uru cha mia ją ca blo ka dę.

Choć z przo du TG -810 to złu dze nia przy po mi na swo -
je go star sze go bra ta, to z ko lei na tyl nej ścian ce mia ła
miej sca ma ła re wo lu cja. Pro du cent po sta no wił za sto so -
wać w apa ra cie du ży, 3-ca lo wy ekran LCD, więc ko -
niecz ne by ło prze pro jek to wa nie ukła du ma ni pu la to rów
znaj du ją cych się z ty łu apa ra tu. Naj bar dziej istot ną zmia -
ną jest za stą pie nie przy ci sków kie run ko wych nie wiel kim
dżoj sti kiem, któ ry do dat ko wo mo że my na ci snąć w ce lu
za twier dze nia wy bra nych opcji. Oprócz po ru sza nia się po
me nu, po zwa la on tak że na usu wa nie zdjęć w try bie pod -
glą du i szyb ką zmia nę in for ma cji wy świe tla nych na ekra -
nie. Du ży mo ni tor wy mu sił tak że ko niecz ność umie-
sz cze nia dźwi gni zmia ny ogni sko wej oraz po zo sta łych
przy ci sków w pio nie.

Pod dźwi gnią zna la zły się ko lej no: przy cisk uru cha -
mia ją cy tryb wi deo, przy cisk pod glą du zdjęć, przy cisk
po mo cy i przy cisk uru cha mia ją cy ME NU, któ ry na szczę -
ście tym ra zem (w prze ci wień stwie do mju -TO UGH
8010) słu ży do te go, do cze go słu żyć po wi nien, czy li do
uru cha mia nia me nu głów ne go apa ra tu.

Na tyl nej ścian ce za bra kło na to miast gło śnicz ka, któ -
ry po wę dro wał na spód apa ra tu, gdzie są sia du je z nie mal
cen tral nie umiesz czo nym gwin tem sta ty wo wym.

Listę manipulatorów zamyka spust migawki oraz
niewielki, częściowo go otaczający przycisk ON/OFF.

Na głę bo ko ści 10 m ci śnie nie wy wie ra ne przez znaj -
du ją cy się nad na mi słup wo dy jest dwu krot nie
więk sze niż na po wierzch ni. Po wo du je to sil ny na cisk
na szyb kę chro nią cą ekran LCD, przez co ule ga ona
ugię ciu do we wnątrz.
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Eksploatacja

Ty dzień in ten syw ne go użyt ko wa nia Olym pu sa TG -
-810 nie po zo sta wił na nim więk szych śla dów zu ży cia.
Po mi mo wy ko na nia pra wie ty sią ca zdjęć, licz nych wy -
pa dów na pla żę, snur ko wa nia i nur ko wa nia, na apa ra cie
prak tycz nie nie ma naj mniej szych skaz. Je dy nie na ekra -
nie LCD da ją się za uwa żyć ry sy, jed nak są one po wierz -
chow ne i prak tycz nie nie wi docz ne w co dzien nym
użyt ko wa niu.

Na szczę ście pro du cent w koń cu zre zy gno wał z obec -
nej we wcze śniej szych mo de lach przed niej ścian ki wy -
ko na nej z ma te ria łu przy po mi na ją ce go plek si. Ele ment
ten zo stał za stą pio ny alu mi nio wą wstaw ką, któ ra nie
stwa rza już tak du żych pro ble mów pod czas czysz cze nia.
A te go nie ste ty jest spo ro w przy pad ku, gdy nie prze płu -
cze my apa ra tu w słod kiej wo dzie po nur ko wa niu w mo -
rzu. Trud no zli czyć za ka mar ki, w któ rych mo że gro ma-
dzić się sól, a na do wód niech po słu ży po niż sze zdję cie,
gdzie w szcze li nach wy raź nie wi dać osa dy z so li po zo -
sta ją ce tam od kil ku dni. 

Tra dy cyj nie już mu si my po na rze kać na me ta lo wą,
ochron ną klap kę obiek ty wu zna ną z wcze śniej szych mo -
de li. Nie dość, że (jak za wsze) iry tu ją co kla pie przy włą -
cza niu i wy łą cza niu apa ra tu, to do sta ją ce się w jej oko li cę
dro bi ny pia sku pla żo we go sku tecz nie po tra fią ją za blo -

ko wać, co koń czy się grze ba niem szpil ką lub igłą, aby
przy wró cić jej funk cjo nal ność. Sa ma idea klap ki chro nią -
cej obiek tyw nie wy da je się naj lep sza w przy pad ku apa -
ra tu pod wod ne go, gdyż po nur ko wa niu mu si my go
su szyć nie ja ko dwa ra zy. Nie raz idąc ro bić zdję cia na po -
wierzch ni oka zy wa ło się, że pod klap ką, na obiek ty wie,
wciąż znaj du ją się kro ple wo dy. Tak więc trze ba pa mię -
tać, aby su szyć apa rat za rów no włą czo ny (z od chy lo ną
klap ką), jak i wy łą czo ny. Chy ba że ma my za wsze pod rę -
ką mięk ką ście recz kę, któ rą mo że my prze trzeć obiek tyw.

Funk cje do dat ko we
Użyt kow ni cy TG -810 na brak funk cji do dat ko wych z

pew no ścią nie mo gą na rze kać. Ich li sta jest im po nu ją ca,
gdyż apa rat ofe ru je tryb zdjęć 3D, funk cję au to ma tycz -
nej pa no ra my, ci śnie nio mierz, kom pas, głę bo ko ścio -
mierz/wy so ko ścio mierz i wspo mnia ny już GPS.

Z pew no ścią naj bar dziej przy dat ny w fo to gra fii pod -
wod nej jest głę bo ko ścio mierz, któ ry bar dzo pre cy zyj nie
wska zu je nam ile me trów pod po wierzch nią wo dy ak tu -
al nie się znaj du je my. Po rów na li śmy je go wska za nia z
kom pu te rem nur ko wym i oka zu je się, że urzą dze nie dzia -
ła bez za rzu tów. Naj więk sza róż ni ca ja ką uda ło nam się
za ob ser wo wać wy no si ła 0.5 m, jed nak wy ni ka ła ona ra -
czej z za okrą gle nia, gdyż po miar w apa ra cie od by wa się
z do kład no ścią wła śnie do 0.5 m. W więk szo ści wy pad -
ków wska za nia róż ni ły się o ok. 20–30 cm. 

Uży tecz ność głę bo ko ścio mie rza wbu do wa ne go w
apa rat jest nie oce nio na, gdyż ro biąc zdję cia, czę sto za po -
mi na my o kon tro lo wa niu głę bo ko ści na przy rzą dach po -
mia ro wych. Tu taj war tość za nu rze nia ma my za wsze
po da ną na ekra nie LCD, a do te go od głę bo ko ści 7 m po -
ja wia się ko mu ni kat "Uwa ga: Głę bo ko".

Ko lej ną rze czą przy dat ną pod wo dą mo że być moż li -
wość wy ko ny wa nia zdjęć pa no ra micz nych. Nie ste ty tryb
ten w Olym pu sie zo stał roz wią za ny po dob nie jak w Fu -
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ji film XP30, jed nak ca ły pro ces skła da nia pa no ra my zaj -
mu je nie mal dwa ra zy wię cej cza su. Po za tym apa rat wy -
ma ga dość ład nej, sze ro kiej sce ny i w re zul ta cie nie
ma my co li czyć na uda ne stwo rze nie pa no ra my wła sne -
go po ko ju. Pod wo dą nie ste ty wszyst ko zmie nia się zbyt
dy na micz nie, aby uda ło nam się stwo rzyć zdję cie pa no -
ra micz ne ra fy ko ra lo wej. Mi mo wszyst ko na po wierzch -
ni cza sem uda je nam się uzy skać za do wa la ją cy efekt. 

Przejdź my te raz do od bior ni ka GPS. Je go ini cja li za cja
zaj mu je ok. 1.5 mi nu ty i po tym cza sie apa rat po da je wła -
ści wą in for ma cję o na szym po ło że niu. Po da wa nie nazw
lo ka li za cji dzia ła bez za rzu tu za rów no na te re nie Pol ski,
jak i Egip tu. Da ne te mo że my wy świe tlić so bie z po zio -
mu me nu po wy bra niu opcji sta tu su GPS. Na szym oczom
uka że się wte dy ma pa z za zna czo ną na szą lo ka li za cją i
na zwą miej sca, w któ rym obec nie się znaj du je my. 

In for ma cję o lo ka li za cji mo że my tak że uzy skać w try -
bie pod glą du zdjęć, gdzie wy świe tli nam się na zwa miej -
sca, w któ rym fo to gra fia zo sta ła wy ko na na. War to rów nież
za uwa żyć, że wraz ze współ rzęd ny mi geo gra ficz ny mi,
apa rat za pi su je w da nych EXIF tak że in for ma cję o kie run -
ku w któ rym zdję cie zo sta ło wy ko na ne, ak tu al nym ci śnie -
niu i głę bo ko ści, lub wy so ko ści nad po zio mem mo rza.

War to tu taj za zna czyć, że od bior nik GPS nie ak tu ali -
zu je da nych pod wo dą, a do zdjęć za pi sy wa ne są da ne o
ostat niej po zy cji.

Choć w tej ka te go rii z pew no ścią na le żą się Olym pu -
so wi sło wa uzna nia, to jed nak by li by śmy bar dziej szczę -
śli wi gdy by funk cja pa no ra my dzia ła ła spraw niej, a
mo duł GPS miał moż li wość śle dze nia da nych, tak jak w
Fu ji film XP30. 

Użytkowanie pod wodą

Jak wspo mi na li śmy, Olym pus TG -810 praw do po dob -
nie zo stał wy po sa żo ny w no wy, szyb szy pro ce sor ob ra zo -
wy. Po twier dza to tak że nie co szyb sze dzia ła nie apa ra tu
w po rów na niu do star sze go mo de lu. Choć z pew no ścią
da le cy je ste śmy od na zwa nia go de mo nem pręd ko ści, to
wy ko ny wa nie zdjęć no wym To ugh i po ru sza nie się po
me nu nie jest już tak fru stru ją ce.

Sko ro je ste śmy przy me nu, to mu si my stwier dzić, iż
je go bu do wa w za sa dzie nie róż ni się od te go, do cze go
przy zwy cza ił nas To ugh 8010. Znaj dzie my w nim ten
sam po dział za kła dek włącz nie z nie for tun ny mi tłu ma -
cze nia mi, o któ rych pi sa li śmy przy oka zji te stu wcze -
śniej sze go mo de lu, gdzie np. JA KOŚĆ OB RA ZU w
usta wie niach opcji try bu wi deo mo że być usta wio na ja ko
MA ŁA, lub NOR MAL NA, co od po wia da an giel skie mu
IMA GE QU ALI TY FI NE/NOR MAL. 

Rów nież pod ręcz ne me nu z usta wie nia mi pa ra me trów
jest ana lo gicz ne do te go z To ugh 8010, jed nak po ru sza -
nie się po nim zde cy do wa nie uła twia wspo mnia ny już
dżoj stik. Choć na dal od by wa się to dość opor nie i z opóź -
nie nia mi, to na szczę ście nie w ta kim stop niu jak w po -

kliknij żeby powiększyć

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/olympus/panorama/P6240732.JPG
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Pod czas snur ko wa nia z TG -810 do strze gli śmy jesz -
cze jed ną róż ni cę w sto sun ku do To ugh 8010. No wy mo -
del po sia da już tyl ko jed no usta wie nie ba lan su bie li dla
zdjęć pod wod nych. Wi docz nie in ży nie ro wie od kry li to,
o czym pi sa li śmy w ze szło rocz nym te ście, a mia no wi cie,
że nie wi dać róż ni cy w ko lo ry sty ce zdjęć wy ko ny wa nych
na róż nych usta wie niach. W re zul ta cie nie mu si my już
za przą tać so bie tym gło wy. Jest to o ty le ko rzyst niej sze,
że me nu wy bo ru ba lan su bie li dzia ła naj wol niej ze
wszyst kich, gdyż pod czas prze łą cza nia się po mię dzy ko -
lej ny mi opcja mi apa rat ge ne ru je mi nia tur ki zdjęć w ko lo -
ry sty ce od po wia da ją cej wy bra ne mu usta wie niu WB.
Nie ste ty trwa do dość dłu go.

Tra dy cyj nie, na po cie sze nie po zo sta je fakt, że wy nu -
rza jąc się z wo dy nie ma ko niecz no ści prze dzie ra nia się
przez me nu w ce lu zmia ny try bu te ma tycz ne go, gdyż au -
to ma ty ka apa ra tu dość do brze ra dzi so bie z od wzo ro wa -
niem ko lo rów na zdję ciach wy ko na nych na po wierzch ni
w try bie pod wod nym.

W star szych mo de lach kry ty ko wa li śmy spo sób
umiesz cze nia obiek ty wu, któ ry spra wiał, że dość czę sto
zda rza ła nam się przy sło nić go przy pad ko wo pal cem. W
TG -810 teo re tycz nie nic się pod tym wzglę dem nie zmie -
ni ło, gdyż obiek tyw umiesz czo ny jest w kor pu sie nie mal
iden tycz nie. W prak ty ce jed nak na żad nym ze zdjęć nie
uda ło nam się do strzec pal ca przy sła nia ją ce go kadr i do
koń ca nie wie my, czy jest to spo wo do wa ne ja kimś nie -
zna nym nam czyn ni kiem, czy po pro stu przy zwy cza ili -
śmy się już do ko rzy sta nia z pod wod nych Olym pu sów i
nie świa do mie ra dzi my so bie z tym pro ble mem.

Na ko niec po zo sta wi li śmy rzecz naj mil szą, a mia no -
wi cie opis ekra nu LCD. Ko rzy sta nie z nie go, czy to pod
wo dą, czy to na po wierzch ni, czy to w peł nym słoń cu,
czy to w ciem no ściach to praw dzi wa przy jem ność. Ob raz
wy świe tla ny na mo ni to rze za wsze jest wy raź ny, po sia da
od po wied ni kon trast, a roz dziel czość 920 tys. punk tów
tyl ko po głę bia na sze po zy tyw ne wra że nia. W po rów na niu

przed nim mo de lu i nie mu si my na ci skać przy ci sku ME -
NU, aby się do nie go do stać, gdyż wy star czy te raz ru szyć
dżoj sti kiem w do wol nym kie run ku. Naj wię cej cza su zaj -
mu je jed nak włą cza nie apa ra tu, któ ry wy ma ga od cze ka -
nia ok. 10 se kund, aż bę dzie my mo gli wy ko nać pierw sze
zdję cie. Uru cha mia nie try bu wi deo i za pi sy wa nie fil mu
od by wa się dość spraw nie. Nie mu si my też cze kać w nie -
skoń czo ność, aby móc wy ko ny wać ko lej ne zdję cia, tak
jak to mia ło miej sce w star szym mo de lu. Rów nież szyb -
ko ści dzia ła nia au to fo ku su nie ma my nic do za rzu ce nia.

Olym pus TG -810 ofe ru je czte ry try by te ma tycz ne, z
któ rych mo że my sko rzy stać pod wo dą:
* ZDJĘ CIE – do wy ko ny wa nia zdjęć na pla ży lub w ba se nie,
* SZE RO KI KĄT 1 – ide al ny dla pod wod nych kra jo bra zów,
* SZE RO KI KĄT 2 – ide al ny dla pod wod nych zdjęć ak cji,
* MA KRO – ide al ny dla pod wod nych zbli żeń obiek tów. 

W ich dzia ła niu prak tycz nie nic się nie zmie ni ło od
ostat nie go te stu i w re zul ta cie w try bie SZE RO KI KĄT 1
apa rat wy mu sza błysk lam py bły sko wej, w try bie SZE -
RO KI KĄT 2 nie po zwa la na zmia nę ogni sko wej, a w po
włą cze niu try bu MA KRO au to ma tycz nie usta wia ogni -
sko wą na 140 mm. W re zul ta cie koń czy się to tym, że
przed wej ściem do wo dy uru cha mia my tryb SZE RO KI
KĄT 1 i w me nu wy łą cza my lam pę bły sko wą, bo pod -
czas snur ko wa nia i nur ko wa nia do ni cze go nam się nie
przy da je, a je dy nie po wo du je szyb kie roz ła do wa nie aku -
mu la to ra. Chcie li śmy spraw dzić dzia ła nie try bu MA -
KRO, ale po je go włą cze niu na stą pi ło au to ma tycz ne
usta wie nie obiek ty wu na dłu gim koń cu, co spo wo do wa -
ło, że mu sie li śmy nie co skró cić ogni sko wą, aby zmie ścić
fo to gra fo wa ny obiekt w ka drze. Gdy już się z tym
wszyst kim upo ra li śmy fa la prze nio sła nas na ty le da le ko,
że już nie by ło co fo to gra fo wać.

Tak więc jak wi dać, kon struk to rzy Olym pu sa z upo -
rem ma nia ka sto su ją w swo ich pod wod nych apa ra tach
zu peł nie nie prak tycz ne try by te ma tycz ne. A my, tak że z
upo rem ma nia ka, po raz ko lej ny mu si my je skry ty ko wać.

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
podwodnym
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do kon ku ren tów ekran TG -810 jest ogrom ny. Zwłasz cza,
gdy ze sta wi się go np. z Pen tak sem WG -1, gdzie pro por -
cje ekra nu 16:9 po wo du ją, że pod gląd ka dru ma ją ce go
pro por cje 4:3 nie zaj mu je ca łej po wierzch ni mo ni to ra i
ma wy mia ry 4.6×3.4 cm. W Olym pu sie ob raz ma wy mia -
ry 6.2×4.5 cm, tak więc jest znacz nie więk szy, a gdy weź -
mie my pod uwa gę fakt, że pod wo dą obiek ty wy da ją się
więk sze o pe wien współ czyn nik, to róż ni ca sta je się jesz -
cze wy raź niej sza. Trze ba za tem przy znać, że de cy zja o
za sto so wa niu du że go mo ni to ra o wy so kiej roz dziel czo -
ści wy szła te sto wa ne mu Olym pu so wi na do bre.

Pod su mo wu jąc tę część śmia ło moż na stwier dzić, że
in ży nie ro wie wy ko na li do brą ro bo tę i po pra wi li spo ro
rze czy w sto sun ku do star sze go mo de lu. Jed nak nie zmie -
nia to fak tu, że do ide ału jesz cze da le ka dro ga.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych

Pa trząc na zdję cia wy ko na ne Olym pu sem TG -810,
wi dać wy raź nie, że kon struk to rzy po sta no wi li do pra co -
wać ko lo ry sty kę fo to gra fii w try bie pod wod nym. W przy -
pad ku star sze go mo de lu na rze ka li śmy na zbyt po nu re i
zdo mi no wa ne przez ko lor gra na to wy bar wy, a to, co pre -
zen tu je te sto wa ny mo del wy glą da zde cy do wa nie le piej.
Fo to gra fie są pra wi dło wo na świe tlo ne, a od wzo ro wa nie
ko lo rów stoi na du żo wyż szym po zio mie. Jed nak wal ka
z nie bie ską do mi nan tą ja ką sto czy li in ży nie ro wie Olym -
pu sa po cią gnę ła za so bą kon se kwen cje. Wal ka ta czę sto
od by wa się po przez pod bi cie bar wy pur pu ro wej, któ ra
nie ste ty na zdję ciach Olym pu sa dość czę sto się po ja wia.
Dzie je się tak naj czę ściej, gdy obiek tyw jest skie ro wa ny
w stro nę świa tła. Tak więc po now nie kon struk to rom na -
le ży się po chwa ła, jed nak znów do ide ału jesz cze tro chę
bra ku je. Tym bar dziej, że od wzo ro wa nie szcze gó łów stoi
na prze cięt nym po zio mie, na szczę ście au to fo kus apa ra -
tu dzia ła spraw nie i nie mie li śmy pro ble mów z wy szu ki -
wa niem zdjęć do ga le rii na koń cu te go roz dzia łu.

Dzia ła nie no wych al go ryt mów ba lan su bie li wi dać
jesz cze wy raź niej na zdję ciach wy ko na nych na du żych
głę bo ko ściach, gdzie w koń cu po ja wi ły się ko lo ry. Jed nak
wi dać, że są one nie ja ko na si łę wy cią ga ne po przez wpro -
wa dze nie pur pu ro wej skła do wej. Mi mo że efekt jest du -
żo lep szy niż w przy pad ku star sze go mo de lu, to z
pew no ścią pod wod ne apa ra ty Pa na so ni ka ra dzą so bie tu -
taj znacz nie le piej.

Z ko lo ry sty ką fil mów jest po dob nie – bar wy są zbli -
żo ne do rze czy wi stych, jed nak cza sem da je o so bie znać
pur pu ro wy za farb. Re je stra cja mo że oby wać się w mak -
sy mal nej roz dziel czo ści HD 1280×720 pik se li przy 30
kl/s z wy ko rzy sta niem ko do wa nia MPEG -4 AVC /
H.264. Pod czas na gry wa nia ma my moż li wość płyn nej
zmia ny ogni sko wej. Od wzo ro wa nie szcze gó łów w fil -
mach jest na przy zwo itym po zio mie, nie ste ty efekt koń -
co wy psu je cią gły au to fo kus, któ ry no to rycz nie gu bi się,
na wet w mniej dy na micz nych sce nach.

Gdy za nur ku je my z Olym pu sem w je zio rze na głę bo -
ko ści 5–7 m, gdzie wi docz ność nie prze kra cza 2–3 me -
trów, a ilość świa tła jest już za uwa żal nie ogra ni czo na, to
nie na po tka my szcze gól nych pro ble mów z dzia ła niem au -
to fo ku su. Oczy wi ście apa rat ra dzi so bie go rzej niż w
krysz ta ło wo czy stych wo dach Egip tu, ale po gor sze nie
pra cy nie jest zna czą ce i moż na je uspra wie dli wić gor -
szy mi wa run ka mi oświe tle nio wy mi. Ko lo ry sty ka zdjęć
wy ko na nych w zie lo nych wo dach jest przy zwo ita, choć
na ob ra zach da je się za uwa żyć lek ka zie lo na do mi nan ta.

Pod su mo wa nie
Po dob nie jak po przed nio, pod su mo wa nie roz pocz nie -

my od za pre zen to wa nia li sty za let i wad te sto wa ne go apa -
ra tu:

Za le ty:
♦ trwa ła i so lid nie wy ko na na obu do wa,
♦ szyb kie prze cho dze nie mię dzy try ba mi wi deo i fo to,
♦ przy zwo ite od wzo ro wa nie szcze gó łów na fil mach,

Zdjęcie wykonane w jeziorze na głębokości
ok. 6 m przy widoczności 2–3 m.
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♦ o szyb ki i cel ny au to fo kus w try bie zdję cio wym,
♦ o pre cy zyj ny ma no metr z po mia rem głę bo ko ści,
♦ ko mu ni kat ostrze ga ją cy o nur ko wa niu na du żej głę bo -
ko ści,
♦ funk cjo nal ny mo duł GPS,
♦ o du ża wy god na klap ka chro nią ca kar tę pa mię ci, aku -
mu la tor i złą cza,
♦ od por ność na upa dek z 2 me trów,
♦ od por ność na na cisk 100 kg,
♦ du ży ekran LCD o wy so kiej roz dziel czo ści,
♦ wy świe tlacz czy tel ny pod wo dą na wet przy sil nym
słoń cu,
♦ ekran LCD od por ny na za ry so wa nia,
♦ sztyw na szyb ka ochron na ekra nu LCD od por na na ci -
śnie nie wo dy,
♦wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw dza się pod wo dą,
♦ pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na nych na po -
wierzch ni w try bie pod wod nym,
♦ wy god ny dżoj stik uła twia ją cy ob słu gę. 

Wa dy:
♦ obu do wa dość trud na w czysz cze niu,
♦ scho wa ny obiek tyw utrud nia je go czysz cze nie,
♦ klap ka przy kry wa ją ca obiek tyw mo że się za blo ko wać,
♦ wy mu szo ny błysk w try bie „SZE RO KI KĄT 1” unie -
moż li wia szyb kie wy ko na nie kil ku zdjęć,
♦ nie uży tecz ne nie któ re try by pod wod ne,
♦ źle prze tłu ma czo ne nie któ re po zy cje me nu,
♦ bar dzo wol ne uru cha mia nie,
♦ sła be od wzo ro wa nie szcze gó łów na zdję ciach pod wod -
nych,
♦ ró żo wy za farb na zdję ciach pod wod nych,
♦ ró żo wy za farb na pod wod nych fil mach wi deo,
♦ pro ble my z au to fo ku sem w try bie wi deo,
♦ opóź nie nia pod czas po ru sza nia się po me nu. 

W ze szło rocz nym te ście pod wod ne go Olym pu sa moż -
na by ło śmia ło na zwać wiel kim prze gra nym. W tym ro -
ku wi dać wy raź ną po pra wę, dzię ki cze mu w apa ra cie
uda ło nam się zna leźć wię cej za let niż wad. Kon struk to -
rzy ob ra li do brą dro gę i za miast sku piać się na re wo lu -
cyj nych zmia nach, do ko na li kil ka po pra wek, któ re
wy szły TG -810 na do bre. Z pew no ścią ro ku ją one do brze
na przy szłość, bo da je to na dzie ję, na to, że pro du cent w
koń cu do pra cu je nie zbyt funk cjo nal ne try by pod wod ne.

Po mi mo, że jest jesz cze spo ro do zro bie nia, to użyt -
kow ni cy no we go To ugh po win ni być z nie go za do wo le -
ni, gdyż użyt ko wa nie apa ra tu nie jest tak fru stru ją ce, jak
mia ło to miej sce w przy pad ku star sze go mo de lu. Gdy do -
da my do te go za do wa la ją cej ja ko ści zdję cia i fil my, przy -
dat ny i pre cy zyj ny głę bo ko ścio mierz, funk cjo nal ny GPS,

to otrzy ma my apa rat, któ re go za kup war to roz wa żyć
przed wy jaz dem nad wo dę. Tym bar dziej, że pro du cent
zmie nił po li ty kę ce no wą, przez co pod wzglę dem ce ny
apa rat pla su je się w środ ku staw ki (te sto wa ny w ze szłym
ro ku To ugh 8010 był jed nym z droż szych). Przy ce nie
oscy lu ją cej w oko li cach 1000 zł jest to bar dzo ku szą ca
pro po zy cja.

Przykładowe filmy podwodne

Robert Olech

r.olech@optyczne.pl

MPEG- 4AVC/H.264, 1280×720 pix, 30 kl/s,

MPEG- 4AVC/H.264, 1280×720 pix, 30 kl/s

MPEG- 4AVC/H.264, 1280×720 pix, 30 kl/s,
głębokość ok. 8 m

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/olympus/P6190699.MP4
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/olympus/P6170380.MP4
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2010/olympus/P6170368.MP4


http://www.ekonurkowydzien.pl
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Pod ko niec lip ca 2011 r. mia łem przy jem ność
ob ser wo wać Ste ve’a Mar ti na pod czas pro wa -
dze nia kur su SI DE MO UNT w kon fi gu ra cji Ra -
zor - 2 (Ra zor to z an giel skie go brzy twa).

Ste ve Mar tin jest do świad czo nym szko le nio-
w cem (m.in. PA DI Co ur se Di rec tor), nur kiem te-
ch nicz nym (full tri mix) i ja ski nio wym (full ca ve)
– uczniem Ste ve’a Bo ga ert sa.

Roz po czę cie kur su to wie czor ne spo tka nie, a na nim –
biu ro kra cja (za świad cze nia, for mu la rze, we ry fi ka cja po -
sia da nych upraw nień, itp.), omó wie nie pla nu kur su, obej -
rze nie sprzę tu, któ ry przy wieź li ze so bą kur san ci, itp.

Na stęp ne go dnia spo ty ka my się nad ka mie nio ło mem
Ca pernw rey w pół noc nej An glii, oko ło 100 km na pół -
noc od Li ver po ol. Na miej scu jest pro fe sjo nal ne cen trum
nur ko we (ozna ko wa ne par kin gi, sklep nur ko wy, warsz -
tat ser wi so wy, re cep cja, re stau ra cja/ka wiar nia, to a le ty,

prysz ni ce). Za wjazd pła cą tyl ko oso by nur ku ją ce.
Co cie ka we – je śli ktoś z przy czyn zdro wot nych lub

na wet złe go sa mo po czu cia nie za nur ku je da ne go dnia, w
re cep cji mo że bez płat nie za mie nić po sia da ny, opła co ny,
bi let wstę pu na ko lej ny dzień. Ka mie nio łom jest czyn ny
od 9 do 17, a w nie któ re dni (z re gu ły raz w ty go dniu)
tak że wie czo ra mi. Go dzi ny otwar cia są ści śle prze strze -
ga ne.

Kur san tem jest Chris, któ ry nie za leż nie od te go kur su
szko li się wła śnie na Di ve Ma ste ra i ma do świad cze nie
oko ło 120 nur ko wań w po je dyn czej bu tli oraz kil ka sa -
mo dziel nych nur ko wań w ze sta wie Ra zor. Mo im ce lem
jest na uczyć się, jak uczyć kon fi gu ra cji Ra zor.

Ra zor zo stał stwo rzo ny ja ko kom plet ny sys tem do
nur ko wań w wo dach otwar tych, ja ski niach oraz nur ko -
wa niach głę bo kich wy ma ga ją cych de kom pre sji i zmia ny
ga zów pod wo dą. Au to rem kon fi gu ra cji jest je den z naj -
bar dziej do świad czo nych nur ków i in struk to rów ja ski nio -
wych – Ste ve Bo ge arts. Ra zor po wstał ja ko od po wiedź
na już ist nie ją ce roz wią za nia kon fi gu ra cji bocz nej z pró -
bą po zby cia się wad in nych ukła dów. Jest to sys tem kom -
plet ny i za kła da swe go ro dza ju stan da ry za cję, co wy da je

SideMount na styl
brzytwy
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się być – zwłasz cza w po cząt ko wym okre sie wpro wa dza -
nia na ry nek – wa dą. Aby w peł ni ko rzy stać z do bro -

dziejstw te go roz wią za nia, na le ży przejść szko le nie u wy -
kwa li fi ko wa ne go in struk to ra. Uży wa nie Ra zo ra tak „jak
wszyst kie in ne roz wią za nia si de mo un to we” nie da peł nej
sa tys fak cji.

Uprząż Ra zor wy ma ga sta ran ne go do pa so wa nia do
nur ka. Nie jest to jak jac ket, któ ry sze re giem kla me rek i
pa sków moż na „do cią gnąć” do kom for tu. Kom pe tent ny
in struk tor po trze bu je co naj mniej 2 go dzin na przy go to -
wa nie ze sta wu do od po wied nich roz mia rów. To przy go -
to wa nie wy ma ga cią głych po pra wek i te stów na nur ku.
Ale po za koń cze niu tych dzia łań – ze staw jest jak szy ty
na mia rę.

Je że li ze staw jest wy po ży czo ny przez in struk to ra na
czas kur su, to tak do pa so wa ną uprząż kur sant so bie wy -
mia ru je na spe cjal nym for mu la rzu, dzię ki cze mu, po za -
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ku pie swo jej, bę dzie miał ła twiej przy sa mo dziel nej pra -
cy.

Po do pa so wa niu uprzę ży in struk tor za po znał Chri sa z
kon fi gu ra cją au to ma tów na bu tlach oraz wszel kich in -
nych ak ce so riów (np. obej my, mo co wa nia, ka ra biń czy -
ki, itp.).

Ra zor sto su je za sa dę, że pra wy au to mat jest na dłu -
gim wę żu, aby w ra zie po trze by móc dzie lić się po wie -

trzem z part ne rem i przy tym pły nąć je den za dru gim
(tzw. sin gle fi le). Le wy au to mat jest pod wie szo ny pod
szy ją nur ka, ale nie jest trak to wa ny ja ko za pa so wy, gdyż
nu rek w re gu lar nych od stę pach ko rzy sta raz z jed nej, a
raz z dru giej bu tli.

Pierw sze wej ście do wo dy ma na ce lu do bra nie od po -
wied nie go ob cią że nia (wy wa że nie nur ka). Po trzech pró -
bach ba last zo stał do bra ny i za mo co wa ny. Za nim jed nak
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bę dzie my nur ko wać – czas na po si łek i teo rię. Teo ria to
przede wszyst kim omó wie nie go spo dar ki ga za mi, za sa dy
na prze mien ne go od dy cha nia raz z le wej, raz z pra wej bu -
tli oraz sy tu acje awa ryj ne i nie ty po we – za rów no ty po we
dla nur ko wa nia (np. brak czyn ni ka od de cho we go u part -
ne ra), ale głów nie spo ty ka ne tyl ko w kon fi gu ra cji Si de
Mo unt – np. ze rwa nie gum ki bun gee pod trzy mu ją cej bu tle,
zdję cie sprzę tu w wo dzie, za kła da nie sprzę tu w wo dzie,
wy pi na nie bu tli, za my ka nie za wo rów, ko rzy sta nie z bac ku -
po we go źró dła wy po ru, wyj ście na łódź z bu tla mi, itp.

Du żo roz ma wia my tak że o za le tach kon fi gu ra cji Si de
Mo unt. Dla mnie pod sta wo wą za le tą jest roz ło że nie cię -
ża ru ca łe go ze sta wu na po wierzch ni na trzy – naj pierw
za no szę do wo dy jed ną bu tlę, po tem dru gą, a do pie ro po -
tem ja idę z ba la stem. W kon fi gu ra cji z bu tla mi na ple -
cach nie jest to ta kie pro ste.

Z bu tla mi po bo kach nu rek sta no wi mniej szy opór dla
wo dy (bu tle są w du żej czę ści scho wa ne pod ra mio na mi),
a na ple cach nie ma nic sta no wią ce go opór. Przy pły wa -
niu czu je my się swo bod nie, nie mal jak nur ko wie pły wa -
ją cy na wstrzy ma nym od de chu.

Dla osób po cząt ku ją cych utrzy ma nie wła ści we go try -
mu jest znacz nie prost sze w Si de Mo unt niż w kla sycz -
nym ze sta wie. Tu taj bu tle w za sa dzie sta bi li zu ją nur ka, a
nie sta ra ją się go prze rzu cić na ple cy. Nu rek po sia da dwa
cał ko wi cie nie za leż ne źró dła czyn ni ka od de cho we go, co
po win no ozna czać – przy od po wied nim prze szko le niu –
więk szy po ziom bez pie czeń stwa, gdyż tzw. ca ta stro phic
fa ilu re (uszko dze nie po wo du ją ce naj gor szą utra tę ga zu)
do ty czy tyl ko jed nej bu tli – dru ga po zo sta je go to wa do
uży cia. M. in. z te go po wo du ze staw Si de Mo unt jest czę -
sto sto so wa ny przez nur ków So lo i na kur sie SDI So lo
Di ver mo że być wstęp nie oma wia ny.

Nur ko wa nie szko le nio we za czy na my od ćwi czeń na
po wierzch ni – aż do znu dze nia przy pi na nie i od pi na nie
bu tli. Pro ble my z ko rzy sta niem z gum ki to przede wszyst -
kim brak wła ści wej tech ni ki – gum ka wca le nie jest za
krót ka… To jed na z tych rze czy, któ re są ła twe do pie ro

po wła ści wej de mon stra cji in struk to ra. Na nur ko wa niach
de mon stru je my po szcze gól ne ćwi cze nia w róż nych za -
wi śnię ciach, pły wa my na ple cach, do ty łu, w prze chy le,
wpły wa my do przy go to wa nych ku te mu w ka mie nio ło -
mie wra ków (sa mo lot pa sa żer ski, sa mo lot woj sko wy,
plat for ma wy do byw cza ro py, itd.) przez wą skie przej ścia.
Cią gle sy mu lu je my róż ne awa rie, po wo du ją ce ko niecz -
ność od po wied nich dzia łań. Wie le rze czy jest nie zwy kle
pro ste w kon fi gu ra cji bocz nej!

Po ko lej nych nur ko wa niach dal sza część teo rii. Tym
ra zem oma wia my kwe stie nur ko wań z nur ka mi w kon fi -
gu ra cji z bu tlą/bu tla mi na ple cach oraz róż ni ce dla nur ko -
wań w wo dach cie płych i zim nych (Ra zor pro po nu je m.
in. dwa róż ne roz mia ry D -rin gów na uprzę ży oraz in fla -
tor z le wej lub pra wej stro ny – w za leż no ści czy nu rek
ko rzy sta z pian ki, czy su che go ska fan dra).

Na po zio mie nur ka re kre acyj ne go Si de Mo unt to
wszyst ko. Ale prze cież jest ca ły ciąg szko leń za awan so -
wa nych – po przez Ad van ced Si de Mo unt Di ver, aż do
nur ko wań głę bo kich ja ski nio wych na mie szan kach tri -
mik so wych z sze re giem bu tli do dat ko wych.

Ste ve Mar tin pro wa dzi wszyst kie szko le nia tech nicz -
ne DSAT w kon fi gu ra cji Si de Mo unt. Przy znał, że od kil -
ku lat nie miał po trze by za ło że nia bu tli na ple cy –
wszyst kie nur ko wa nia (tech nicz ne, głę bo kie, ja ski nio we
i szko le nio we) re ali zu je w Ra zo rze i jak na ra zie ta ki ze -
staw speł nia je go wy ma ga nia.

Na obec ną chwi lę w Pol sce jest przy naj mniej trzech
in struk to rów spe cja li za cji re kre acyj nej SDI Si de mo unt.
Sprzęt róż nych pro du cen tów do stęp ny jest u przed sta wi -
cie li, a z uwa gi na ro sną cą po pu lar ność za pew ne bę dzie
go moż na ku pić w wie lu skle pach nur ko wych.

An drzej Ba ciń ski

SDI/TDI In struc tor Tra iner

SDI Si de mo unt Spe cial ty

Fo to gra fie – nad wo dą: Ju lia Paw łow ska, 

pod wo dą: Ste ve Mar tin
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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

Olga Chudomięt

http://www.dive-adventure.eu/pl/index.php?go=wallpapers
http://bare.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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W po przed niej czę ści przed sta wi łem nie mal
wszyst kie istot ne ce chy wor ków (skrzy deł), któ -
re na le ży roz wa żyć przed za ku pem. Po zo sta je
do omó wie nia chy ba naj waż niej sza, naj trud niej -
sza i naj bar dziej nie do ce nia na ce cha wor ków...
kształt. Sta ty stycz nie nie wie lu nur ków wie o po -
niż szych za leż no ściach, czę sto przed sta wia
spra wę opacz nie, two rząc nur ko we mi ty...

Za ło że nie pod sta wo we – gaz w wor ku pod czas nor -
mal ne go, do brze za pla no wa ne go nur ko wa nia ma
kom pen so wać je dy nie cię żar ga zu w bu tli – spraw dza
się ono pod czas nur ko wa nia w su chym ska fan drze i
cien kiej pian ce. Je śli nu rek nur ku je w gru bej pian ce z
ocie pla czem, to za leż nie od roz kła du gru bo ści neo pre nu
na cie le do cho dzi do mniej szych lub więk szych prze su -
nięć środ ka wy po ru pian ki wraz ze zmia na mi jej wy po ru
cał ko wi te go. Fluk tu acje te są dość trud ne do prze wi dze -
nia i – mo im zda niem – ja ko ta kie nie po win ny mieć
wpły wu na roz wa ża nia o kształ cie wor ka. Po nad to nur -
ko wa nia głę bo kie w gru bych pian kach (zna czą co
zmniej sza ją cych swo ją pły wal ność) są nie bez piecz ne
i nie po win ny mieć miej sca.

Sko ro ide al nie wy wa żo ny nu rek jest w sta nie pły wal -
no ści neu tral nej na ostat nim przy stan ku (za kła dam głę -
bo kość oko ło 1, 5 me tra) z nie mal pu stą bu tlą i zu peł nie
pu stym wor kiem, to rów nie do brze w ta kich wa run kach
mógł by nie mieć wor ka w ogó le i ni cze go by to nie zmie -
ni ło. W ta kich wa run kach nu rek ma mieć po praw ny
trym... Bo ni by cze mu nie?

Czy li o ile pły wal ność pu stej sko ru py, za wo ru, pierw -
sze go stop nia czy pły ty mo gą być wraz z ba la stem na rzę -
dzia mi do usta wie nia po praw ne go try mu, o ty le gaz w
bu tli i gaz w wor ku – nie.

Tak wy glą da ko niec nur ko wa nia (po sy tu acji awa ryj -
nej bra ku ga zu u part ne ra, nor mal nie nie koń czy my nur -
ko wa nia z tak opróż nio ną bu tlą) (rys. 1).

Anatomia worka cz. 2

Na to miast po czą tek nur ko wa nia róż ni się tym, że ma -
my w bu tli (bu tlach) peł no ga zu. Za kła da jąc, że jest to
po wie trze pod ci śnie niem 200 bar i o tem pe ra tu rze 10oC,
to w bu tli alu mi nio wej S08 0 (11,1 L) ma my 2,8 kg ga zu,
w 12-li tro wej są to 3 kg, w 15-li tro wej 3,7 kg, w 18-li tro -
wej to 4,5 kg a w twi nie 2x12 L to jest... 6 kg.

Na po cząt ku nur ko wa nia po win ni śmy mieć w wor ku
2, 8 – 6, 0 li trów ga zu – od po wied nik w li trach rze czy wi -
stej wa gi czyn ni ka od de cho we go w bu tli.

Pod czas za nu rza nia doj dzie do te go jesz cze gaz kom -
pen su ją cy utra tę pły wal no ści przez neo pre no we ele men -
ty ubio ru i wy po sa że nia. Im mniej, tym le piej. Opty mal ny
jest su chy ska fan der po wło ko wy, nie co gor szy z crush -
-neo pre nu, na stęp ny jest cien ki, cie pło wod ny ska fan der
mo kry, naj gor szy ska fan der mo kry zim no wod ny z ocie -
pla czem, np. 7+7mm. Je śli jest to w do dat ku ska fan der o
du żym roz mia rze i no wy, to mo że wy ma gać do za to pie -
nia na wet kil ku na stu kg, z cze go na głę bo ko ściach „bez -
de kom pre syj nych” mo że stra cić na wet 60%, czy li utra ta
pły wal no ści mo że się gnąć oko ło 8 kg. Dla kon tra stu, su -
chy ska fan der po wło ko wy po sia da ją cy nie licz ne wstaw -
ki z neo pre nu (bu ty, kry za, kap tur...) w za sa dzie
pły wal no ści nie zmie nia wraz z głę bo ko ścią.

Aby nie do cho dzi ło pod czas nur ko wa nia do nie chcia -
nej zmia ny try mu (do roz ba lan so wa nia środ ka cięż ko ści
i środ ka wy po ru), na le ży za dbać o to, że by „ro bo czy”
śro dek wy po ru bą bli w skrzy dle po kry wał się ze środ -
kiem cięż ko ści ga zu w bu tli (nie środ kiem cięż ko ści bu -
tli) (rys. 2).

Po nie waż śro dek cięż ko ści ga zu jest w środ ku geo me -
trycz nym zbior ni ka, pro wa dzi to do pro ste go wnio sku, że
prze strze nie, ja kie zaj mie gaz w ilo ści ro bo czej (2 - 8
li trów, czy li 1 - 4 li trów na stro nę) po win ny być po ło żo -
ne sy me trycz nie wzglę dem bu tli.

Pod czas oce ny kształ tu wor ka klu czo wym pa ra me -
trem jest roz miar bu tli i jej po ło że nie wzglę dem wor -
ka. Mo że się oka zać, że wo rek wy glą da ją cy na do bry

Rys. 1
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Rys. 2

(sy me trycz ny itd...) nie da się po praw nie uło żyć pod bu -
tlą, sta jąc się wor kiem... bar dzo kiep skim, tyl ko dla te go,
że ma ja kieś dziw ne błę dy ty pu: po ło że nie ko lan ka, po ło -
że nie otwo rów mon ta żo wych, za ob fi ta część ro bo cza w
oko li cy za wo ru(ów). Nie ste ty, wor ki (szcze gól nie sin glo -
we) pra wie za wsze są za bar dzo prze su nię te do przo du
(stąd wcze śniej sza uwa ga o oce nie po ło że nia przy łą cza
ru ry kar bo wa nej, gdyż naj czę ściej to wła śnie ko lan ko in -
fla to ra nie po zwa la po praw nie po zy cjo no wać ską di nąd
cał kiem do brych wor ków) (rys. 3). 

Wo rek nie jest środ kiem do po pra wy try mu.
Nie wol no wie rzyć, że je śli „le cisz na gło wę”, to po -

wi nie neś ku pić wo rek z więk szym przo dem (gó rą), bo
wte dy ni by „pod cią gnie gło wę, bo gaz bę dzie bar dziej z
przo du”. Kon kret nie – ow szem, bę dzie bli żej i po cią -
gnie... cza sa mi. Na po cząt ku nur ko wa nia tak wła śnie bę -
dzie. Ale na ko niec nur ko wa nia już nie (bo uby tek ga zu
w bu tli prze ło ży się na uby tek ga zu w wor ku), a po praw -
ny trym chce my mieć za wsze, a nie tyl ko przez chwi lę.
Nie dość, że nie bę dzie „pod cią ga ją ce go gło wę” ga zu w
przed niej czę ści wor ka, to nie bę dzie też w tym ukła dzie

„do cią ża ją ce go no gi” ga zu w bu tli. To tal na kla pa. I od -
wrot nie: nu rek, któ re mu „opa da ją no gi” nie wy le czy się
wor kiem o więk szej ob ję to ści przy den ku (rys. 4).

Czę ści ro bo cze wor ka po win ny być sy me trycz ne –
z przo du i z ty łu ta kie sa me.

Ła two to oce nić, skła da jąc wo rek w po przek „na pół”
na li nii prze cho dzą cej przez... tak, przez śro dek cięż ko ści
ga zu w bu tli, czy li przez śro dek bu tli. Jak ob ry sy się zga -
dza ją – mo że my oce niać da lej. Jak nie – mo gą być (bę dą)
pro ble my. Ob rys po dob ny do ja ja (jed na stro na szer sza
od dru giej roz wa ża jąc „przód– tył”) prze waż nie jest kiep -
ski, nie za leż nie jak sza cow na fir ma go wy pro du ko wa ła.
Wy jąt kiem jest sy tu acja szcze gól na, gdy li nia łą czą ca
eks tre ma krzy wizn (naj więk sza sze ro kość) prze bie ga
przez... tak, przez śro dek cięż ko ści ga zu w bu tli, czy li
przez śro dek bu tli. Na szczę ście w tych roz wa ża niach
„try mo wych” nie ma zna cze nia kształt wor ka w miej -
scach, gdzie ak tu al nie nie ma ga zu. Oczy wi ście kształt
tej „resz ty” ma zna cze nie, cza sem ogrom ne, ale dla in -
nych kwe stii (rys. 5).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
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Aby moż na by ło moż li wie ła two kon tro lo wać trym
dy na micz nie, ob rys nie po wi nien za wie rać w kra wę -
dziach bocz nych li nii pro stych, a je śli tak jest, to od cin ki
pro ste po win ny być krót kie, mak sy mal nie ~15cm i oczy -
wi ście rów no le głe. Zbyt dłu gie od cin ki pro sto li nio we
skut ku ją nie sta bil nym, ner wo wym za cho wa niem się bą -
bli w pła tach pod czas prze chy łów przód – tył. Ich prze -
pływ jest nie współ mier nie du ży do wy chy le nia ką to we go.
Opty mal na jest bocz na kra wędź „łu ko wo -elip tycz na”
(szcze gó ły nie ma ją więk sze go zna cze nia) (rys. 6).

Za sad ni cza róż ni ca po mię dzy wor kiem sin glo wym
a twi no wym to sze ro kość „czę ści mar twej” – ma te ria -
łu po mię dzy pła ta mi skrzy dła.

Wo rek twi no wy mu si mieć na ty le sze ro ką część nie
za wie ra ją cą ga zu, aby bu tle nie do ci ska ły pę che rza do
pły ty. Czy li mi ni mum to od le głość po mię dzy osia mi bu -
tli (za leż na od śred ni cy bu tli i sze ro ko ści łącz ni ka), a
mak si mum to... nie wie le wię cej (2 – 3cm) niż to mi ni -
mum. Więk sza sze ro kość tej czę ści to czy ste mar no traw -
stwo.

Wo rek sin glo wy mu si mieć część mar twą du żo węż -
szą, aby za cho wu jąc wła ści wą po jem ność nie był za sze -
ro ki, aby lek ko na pom po wa ne pła ty po owi nię ciu się na

bu tli nie wy sta wa ły (lub za le d wie mi ni mal nie) po za jej
ob rys (gru bość).

Przy wor ku twi no wym (mie rząc go bez po śred nio
do kon kret ne go twi na) trze ba oce nić, czy ma te riał nie
utrud nia do stę pu do po krę teł za wo rów. Nie po wi nien.
Lep sze są ob ry sy skrom ne i owal ne na gó rze niż nad mia -
ro we i „ro ga te”, z moż li wie cie niut kim po łą cze niem pła -
tów w czę ści kar ko wej. Ni ski pro fil czę ści kar ko wej
sprzy ja tak że ła twe mu po pro wa dze niu wę ży z pierw szych
stop ni i do kład ne mu opróż nia niu wor ka. (rys. 7)

Zda rza się, że oszczęd ni nur ko wie, ma ją cy w pla nach
za kup twi na lub wręcz na co dzień nur ku ją cy z twi nem,
chcą in cy den tal nie za sto so wać wo rek twi no wy do sin gla.
Me cha nicz nie ta kie po łą cze nie jest moż li we, ale ma pod -
łe kon se kwen cje. Nad mier na sze ro kość czę ści środ ko wej
(a w za sa dzie to po pro stu nad mier na sze ro kość ca łe go
wor ka) spra wia, że po owi nię ciu się na po je dyn czej bu tli
wo rek ster czy wy so ko po nad ob rys bu tli (kon kret na war -
tość „ob ry su bu tli” nie jest klu czo wa, je dy nie jest pew -
nym umow nym uprosz cze niem uła twia ją cym oce nę
sy tu acji). O ile sa mo wi sze nie po zio mo pod wo dą mo że
być zu peł nie pro ste, o ty le kło po ty bę dą przy ma new ro -
wa niu ga zem. Spusz cza nie ga zu in fla to rem bę dzie bar -

Rys. 6

Rys. 7
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dzo utrud nio ne, po nie waż jest du żo więk sza róż ni ca po -
zio mów mię dzy ko lan kiem in fla to ra a bą blem ga zu w
wor ku. Prze le wa nie ga zu po mię dzy pła ta mi po przez ro -
ta cję cia ła wo kół „osi krę go słu pa” (ma newr stan dar do wy
i czę sto wy ko ny wa ny) mo że być wręcz nie moż li we lub
mo że wy ma gać ro ta cji o ~80 stop ni (to za le ży od sze ro -
ko ści czę ści mar twej wor ka i śred ni cy bu tli); po zo sta je
ma new ro wa nie w po zy cji gło wą do gó ry lub ewen tu al nie
gło wą w dół, o ile jest to „pą czek” a nie „ro ga lik”. Spusz -
cza nie ga zu tyl ną spłucz ką też nie bę dzie wy god ne, bo
znaj dzie się ona w nie ty po wym i bar dzo nie wy god nym
po ło że niu, a co wię cej – bar dzo „nie sta bil nym”. No i bę -
dzie „po wie wać” wiel ka, nie ele ganc ka „szma ta”, ge ne -
ru jąc opo ry i po ten cjal nie za cze py mo gą ce uszko dzić
po wło kę wor ka... (rys. 8)

Każ dy wo rek mo że być „pącz kiem” lub „ro ga li kiem”
Pą czek („opon ka”, „do ugh nut”) umoż li wia prze pływ

ga zu po mię dzy pła ta mi skrzy dła za rów no przy unie sio -
nej gło wie, jak i no gach.

Ro ga lik wy ma ga unie sie nia gło wy. Bę dąc gło wą w
dół „fik su je my” ba lans po przecz ny, a za spusz cza nie ga -
zu z pła tów od po wia da ją od po wied nie za wo ry upu sto we.
Ro ga lik z za le ca nym jed nym za wo rem upu sto wym nie
po zwo li w ta kiej po zy cji na spusz cze nie ca łe go ga zu, a

je dy nie z le we go pła ta; aby spu ścić gaz z pra we go pła ta,
trze ba uprzed nio przy jąć po zy cję pra wym � le wym ra mie -
niem do gó ry, aby prze pu ścić gaz do le we go pła ta.

W pącz ku jest le piej – gaz znaj dzie dro gę do za wo ru
po lek kim po chy le niu na pra wo. Oczy wi ście w do brze za -
pro jek to wa nym i za sto so wa nym zgod nie z pro jek tem.

Nie któ rzy ce nią ro ga li ki za ich więk szą od por ność na
roz sta bi li zo wa nie pod czas nur ko wa nia z bu tla mi bocz ny -
mi czy in nym nie sy me trycz nym ob cią że niem, po nie waż
ła twiej trzy mać po dzie lo ny gaz mię dzy pła ta mi skrzy dła,
szcze gól nie przyj mu jąc po zy cję lek ko gło wą do do łu.

Jed nak co raz czę ściej po te stach pącz ków (now szy po -
mysł na ryn ku) po sia dacz ro ga li ka wy sta wia go na sprze -
daż za oka zyj ną ce nę (rys. 9).

De dy ka cja do bu tli
Nie za leż nie czy świa do mie, czy nie – wo rek po sia da jąc

kon kret ną dłu gość na da je się do okre ślo ne go ro dza ju bu tli,
z in ny mi bę dzie współ pra co wał „tak so bie”. Dla nur ków
„tech nicz nych”, któ rzy i tak wy da ją for tu nę na sprzęt, po -
sia da nie dwóch czy na wet trzech (choć to przy pa dek szcze -
gól ny) wor ków do róż nych kon fi gu ra cji z twin se tem
(ma łym, du żym, bu tle bocz ne...) nie jest ani pro ble ma tycz -
ne, ani dziw ne. Po za tym, więk szość nur ków skła da twi ny
z bu tli „dłu gich”, co ogra ni cza pro blem do bo ru wor ka.

Rys. 8

Rys. 9
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Jed nak nu rek re kre acyj ny sto su ją cy skrzy dło do bu tli
po je dyn czych ma rze czy wi ście trud ną sy tu ację. Po pierw -
sze, już je den wo rek sta no wi pro por cjo nal nie du ży wy -
da tek. Po dru gie, świa do mość pro ble mu do pa so wa nia
prze waż nie nie wy stę pu je w mo men cie do ko ny wa nia wy -
bo ru.

Wśród pol skich nur ków (ja ko bu tle ple co we) po pu lar ne
są na stę pu ją ce bu tle sta lo we: „ba se no we” 7-8L, 10L,
12L”Krót ka”, 12L”Dłu ga”, 15L i 18L oraz na stę pu ją ce bu -
tle alu mi nio we: S08 0 (11,1L) czę sto naj po pu lar niej sza w
tro pi kach, np. w Egip cie („dwu nast ka”) i S10 0 (13,4L) –
po dob nie, ale pro po no wa na na ży cze nie (ja ko „pięt nast ka”).

„Ide al nie” by ło by nur ko wać za wsze z ta ką sa ma bu -
tlą, bo wte dy do niej wy bie ra my wo rek i za wsze jest su -
per. Czy li np. moż na so bie ku pić ta ką bu tlę, z ja kiej
bę dzie my ko rzy stać w ulu bio nych wy po ży czal niach, w
miej scach, do któ rych nie za bie rze my wła snej bu tli.

Jed nak spra wę moż na nie co upro ścić. Bu tle „ba se no -
we” 7-8L ja ko tre nin go we moż na wy klu czyć z roz wa żań.
Po zo sta je sie dem bu tli: 10L, 12L w dwóch wer sjach (D i
K), 15L, 18L, S08 0 i S10 0. 12LD, 18L, S08 0 i S10 0 ma -
ją bar dzo po dob ną dłu gość. Tak że 10L i 12LK są wy star -
cza ją co po dob ne, aby trak to wać je ja ko jed ną gru pę.
Czy li już ma my tyl ko trzy dłu go ści do roz wa że nia.

Wo rek do bry do 10L/12LK bę dzie sta now czo za krót -
ki do 12LD/S080/S100/18L, a wo rek do bry do
12D/S080/S100/18L bę dzie za dłu gi do 10L/12LK. W
pierw szym przy pad ku ma my wy raź ne roz ba lan so wa nie
środ ka wy po ru wor ka i środ ka ma sy czyn ni ka od de cho -
we go, czy li bę dzie zmia na try mu. W dru gim przy pad ku
wo rek mo że pod wi jać się pod den ko bu tli, bę dąc tym sa -
mym na ra żo nym na prze dziu ra wie nie, a zmia ny try mu
mo gą wy stę po wać, ale nie mu szą.

No, a bu tla 15L w mia rę nie źle za dzia ła z każ dym
wor kiem, tak dłu gim jak i krót kim (rys. 10).

Po nie waż bu tle 12LK są bar dzo kiep skie do nur ko wa -
nia (po ten cjal ny pro blem z prze wa że niem na gło wę, wy -

so ko śro dek cięż ko ści, wy so ki pro fil nur ka...), a za ra zem
są dość po pu lar ne w wy po ży czal niach (sta re przy zwy cza -
je nia de cy den tów, sta re za so by), to pro po nu ję ten pro -
dukt... boj ko to wać, ku pu jąc wo rek do bu tli dłu giej i
uni ka jąc po ży cza nia bu tli 12LK. Z dłu gą dwu nast ką nur -
ku je się bez po rów na nia przy jem niej niż z krót ką. Bu tle
10L sto su je się głów nie dla dzie ci, czy li in cy den tal nie.

Ma ła dy gre sja, oso bom spo ro nur ku ją cym w Egip cie
i in nych ba zach ofe ru ją cych alu mi nio we S08 0 pro po nu -
ję za kup ta kiej wła śnie bu tli na wła sność. Dzię ki te mu
bę dzie cie mie li po dob ne za cho wa nie ze sta wu pod wo dą,
po dob ne wy wa że nie dla da ne go kom bi ne zo nu, po dob ną
sta bil ność, po dob ne „za cho wa nie się” ma no me tru (przy -
zwy cza je nie do tem pa zu ży wa nia ga zu), nie bę dzie wąt -
pli wo ści „jak” ta ką bu tlę za piąć (po ło że nie wzglę dem
pły ty). A w przy pad ku ko niecz no ści za bra nia więk szej
ilo ści ga zu na nur ko wa nia, na ple cy mo że cie wrzu cić np.
15L po ży czo ną, a swo ją S08 0 w „15 mi nut” prze ra bia cie
na bu tlę bocz ną.

Umiej sco wie nie dol ne go za wo ru upu sto we go jest
nie mniej waż ne niż krój wor ka.

Do brze umiesz czo ny za wór jest za ra zem w miej scu
osią gal nym rę ką in tu icyj nie, jak i w miej scu, gdzie gro -
ma dzi się reszt ka ga zu. Dzię ki te mu nie trze ba za wo ru
szu kać ani się spe cjal nie uczyć je go po ło że nia, ale co
waż niej sze, moż na spusz czać gaz, na wet je go reszt ki, bez
spe cjal nej zmia ny po zy cji.

Trud no mi opi sać jak spraw dzić „in tu icyj ność” po ło -
że nia ina czej niż „za nur kuj i sprawdź”. Na to miast po ło -
że nie sprzy ja ją ce opróż nia niu ła two oce nić – za wór
po wi nien być bli sko kra wę dzi ob ry su wor ka, ale jed no -
cze śnie moż li wie da le ko od je go po dłuż nej osi sy me trii.
Za wór umiesz czo ny przy ob ry sie, ale jed no cze śnie bar -
dzo „na do le” po pierw sze cięż ko zna leźć, mo że być
czymś za sło nię ty lub przy trza śnię ty, ale też wy ma ga do
spusz cze nia ga zu wy raź ne go pod nie sie nia ty łu do gó ry
(chwi lo wej, znacz nej zmia ny try mu).

Rys. 10



81

nuras.info 10/2011

Na po wyż szym ry sun ku za wór gór ny jest umiesz czo -
ny ide al nie, dol ny bar dzo kiep sko (za bli sko pły ty – wy -
mu sza spo re po chy le nie na gło wę w ce lu spusz cze nia
ga zu) a środ ko wy – idio tycz nie (za da le ko od kra wę dzi,
co unie moż li wia spusz cze nie ga zu do koń ca).

Ist nie ją ce na ryn ku roz wią za nia mo gę krót ko opi sać
tak – nie znam do brze za pro jek to wa ne go wor ka uni wer -
sal ne go ani ogum ko wa ne go, choć nie licz ne by wa ją „ak -
cep to wal ne” do spe cy ficz nych kon fi gu ra cji. Jest nie wie le
(ale są) do brych i bar dzo do brych (za le d wie kil ka) wor -
ków do twin se tów, a w po zo sta łych błę dy pro jek to we i
kon cep cyj ne to tyl ko wi na pro jek tan tów – da się ła two ta -
ki wo rek za pro jek to wać i wy ko nać. Kło pot po le ga na tym,
że pew ne nie do sko na łe, ale „sza cow ne” wzo ry są zbyt
chęt nie ko pio wa ne i sta ją się „do bre, bo po pu lar ne”. Na -
to miast pro ble mem jest wo rek do sin gla. Uprasz cza jąc –
nie ma bar dzo do bre go. Z ist nie ją cych naj lep sze są za le d -
wie „do bre”. Oczy wi ście jak zwy kle są w nich błę dy głu -
pie i ła twe do unik nię cia, ale są też kło po ty wy ni ka ją ce z
róż no rod no ści kon fi gu ra cji sin glo wych – śred ni ca i dłu -
gość bu tli, ro dzaj za wo ru (po je dyn czy, po dwój ny w wer -
sjach „T”, „H” le wy i pra wy, „V” sy me trycz ny i nie sy-
me trycz ny), kształ tu pierw sze go stop nia (lub dwóch), pre -
fe ro wa ne go ukła dy wę ży... Więk szość pro ble mów roz bi ja

się o ob rys wor ków w oko li cy za wo rów i po ło że nie ko lan -
ka in fla to ra (nie moż ność po praw ne go po zy cjo no wa nia)
oraz o zły ob rys bo ków, naj pew niej wy ni ka ją cy z błęd ne -
go za ło że nia, że wor kiem moż na po pra wić trym.

To masz Stry jec ki

PA DI MSDT, nu rek GUE

tomasz.stryjecki@gmail.com

Rys. 11

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

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

http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://buddy.pl
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Po wsta ło już wie le ar ty ku łów na te mat pra -
cy re bre athe rów, dla te go nie za mie rzam ko lej -
ny raz opi sy wać ich dzia ła nia. Chciał bym za to
– w skró cie – przed sta wić za le ty bu do wy i po -
my słów zwią za nych z re bre athe rem ty pu Ham -
mer he ad z gło wi cą Extre me.

Po cząt ko wo Ke vin Ju er gen sen stwo rzył sa mą elek tro -
ni kę z opcją de kom pre syj ną, dla ta kich CCR -ów jak np.
AP In spi ra tion czy Opti ma. W 2006 ro ku, w po ro zu mie -
niu z B. Va isa rem, po wstał ca ły kom plet ny HH ja ko pro -
to typ. Po wie lu te stach, w ro ku 2007 r., na tar gach De ma
Show w Or lan do na stę pu je pre mie ra Ham mer he ad’a. W
cią gu ro ku uda ło się sprze dać pra wie 100 eg zem pla rzy
CCR -ów. Dal szy roz wój już zna cie…

Za cznę od elek tro ni ki
Ist nie je kil ka wer sji Elek tro ni ki Ham mer He ad, Wer.

A, Wer. B, Wer. C  – za wie ra ją ca opis cy fro we go prze -
twor ni ka ci śnie nia i Wer. C+.

Pierw sze trzy ko rek ty sprzę tu zo sta ły do ko na ne w
hand se tach akry lo wych. Alu mi nio we hand se ty wy ko rzy -
sty wa ły zmo dy fi ko wa ną wer sję sprzę tu har dwa re, Wer.
C, któ ra po sia da ła do dat ko wo cy fro wy prze twor nik ci -
śnie nia. W bu do wie hand se tów Del rin wy ko rzy sta no wer -
sję C+ har dwa ru, któ ra po sia da do dat ko wo moż li wość
mo ni to ro wa nia sta nu zu ży cia ba te rii. Każ dy z hand se tów
za si la ny jest ba te rią 3, 6V, jed nak moż li we jest rów nież
za sto so wa nie ba te rii po tocz nie zwa nych „pa lusz ka mi” 1,
5V. Wy mia na zaj mu je kil ka se kund. Wy star czy od krę cić
uszczel nio ny kap sel i za mie nić ba te rię.

Gło wi ca – jest ser cem HH. W środ ku znaj du ją się 3
czuj ni ki tle no we w spe cjal nym kar tri dżu, dzię ki cze mu

mo że my je za każ dym ra zem wy cią gnąć po nur ko wa niu
i wy su szyć. Sta ra wer sja mia ła pod łą cze nia czuj ni ków na
sta łe, któ re gdy chcie li śmy wy cią gnąć, to trze ba by ło od -
pi nać wtycz ki przy czuj ni kach.

Jest też moż li wość za mó wie nia kar tri dża na 4 czuj ni -
ki (opcja do dat ko wa).

Pę tla od de cho wa (Bre athing Lo op)
Co un ter lung (płu ca) wy ko na ne z cor du ry, po jem ność

4 l każ de. Cał ko wi cie od pi na ne, dzię ki cze mu są bar dzo
ła twe do czysz cze nia, od stro ny cia ła po sia da ją kie sze nie
ba la sto we -try mu ją ce (bar dzo przy dat ne);

Do dat ko wo d -rin gi i rze py.
T -pi ce – jed no przy łą cze do co un ter lun gów na gwint,

do lu pa pod łą czo ne są opa ska mi me ta lo wy mi, da je to bar -
dzo pew ne i szczel ne po łą cze nie, nie po trze ba wie lu orin -
gów i czę ści, jak w nie któ rych ty pach CCR -ów.

ADV – (au to ma tic di lu ent va lve) – jest mon to wa ny na
co un ter lun gu. Dzię ki te mu urzą dze niu ma my do star cza -

Rebreather HammerHead
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ny di lu ent au to ma tycz nie, co za po bie ga skle je niu się
prze ciw płuc.

BOV – Ba ilo ut Open Va lve – Shrimp 
Dzię ki te mu urzą dze niu jed nym ru chem rę ki zmie nia -

my obieg za mknię ty na otwar ty w sy tu acji awa ryj nej –
bez ko niecz no ści zmia ny na AO.

Je go głów ną za le tą – w po rów na niu z po przed ni kiem
– jest wy miar, sto sun ko wo ma ły, nie wie le więk szy od au -
to ma tu od de cho we go, dzię ki cze mu nie prze szka dza w
nur ko wa niu. Uwa żam, że nie ma lep sze go na ryn ku.

DI VA – Di splay In te gra ted Vi bra tion Alarm
Urzą dze nie to in for mu je nas o ci śnie niu par cjal nym

tle nu, przez bły ska nie przed okiem nur ka. W ra zie nie za -
uwa że nia alar mu świetl ne go, za sto so wa ne jest do dat ko -
wo urzą dze nie wi bra cyj ne, któ re go nie moż na prze oczyć
(da je wy czu wal ne wi bra cje na szczę ce nur ka).

Lo op, po łą cze nia Bay onet
Za rów no w lo opie, tak i w gło wi cy za sto so wa no no wy

sys tem po łą czeń ty pu „bay onet”, któ ry nie po sia da gwin -
tu tyl ko sys tem za trza sków. Moż na w cią gu se kun dy za -
piać i od piąć więk szość ele men tów w HH, włącz nie z
gło wi cą.

Są dwa ro dza je lo op -a: z EPDM (gu ma), za le ta –
mięk ki i ta ni, al bo Co oper ho se (wi docz ny na zdję ciu) –
bar dzo wy trzy ma ły na uszko dze nia ame ry kań ski wąż
woj sko wy, gład ki w środ ku. Przy da je się to w mo men cie
za la nia, o wie le ła twiej usu nąć z nie go wo dę.

Scrub ber V3
Ra dial ny 3,8 kg, po zwa la na nur ko wa nie 6-7 h, też

uży wa ne jest tu za pię cie ty pu bay onet. Sto su je się do nie -
go Sof no li me 1-2, 5 mm. Jest bar dzo wy daj ny w prze ci -
wień stwie do scrub be ra axial -ne go, jak np. w In spi ra tion,
gdzie max czas nur ko wy to 3 h.
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Skrzy dło, pły ta – moż na za brać z obie gu otwar te go,
jed nak ja po le cam spe cjal ne skrzy dło do CCR, róż ni się
głów nie dłu go ścią i miej scem mo co wa nia in fla to ra, któ -
ry w prze ci wień stwie do OC nie jest na środ ku lecz z le -
wej stro ny (nur ka), dzię ki cze mu nie ko li du je z lo op -em.

W tych kil ku zda niach cięż ko jest wy mie nić wszyst -
kie za le ty HH, mam na dzie ję, że przy naj mniej kil ka zo -

sta ło przed sta wio nych. Tak jak każ dy CCR, HH po sia da
wa dy, głów na to ce na – koszt oko ło 31000 zł (net to). Do
te go do cho dzi szko le nie 4000-4500 zł. Nie jest to ma ło,
prak tycz nie to ce na do bre go uży wa ne go sa mo cho du, ale
coś za coś. W każ dej dys cy pli nie spor to wej, i nie tyl ko,
urzą dze nia pro fe sjo nal ne są bar dzo dro gie.

Bez wąt pie nia wszyst kie CCR -y wio dą cych ma rek na
ryn ku są dla lu dzi zdy scy pli no wa nych, lu bią cych ład i po -
rzą dek w nur ko wa niu. Jest to urzą dze nie, któ re nie wy ba -
cza błę dów, dla te go bar dzo waż ne jest pod sta wo we
szko le nie(!!!), na któ rym do wie cie się, jak jest zbu do wa -
ny reb, jak kon tro lo wać pły wal ność, jak za cho wać się w
sy tu acjach awa ryj nych i wie le, wie le rze czy nie zbęd nych
do bez piecz ne go nur ko wa nia.

Nie mam za mia ru ni ko go stra szyć, ale za le ży mi na
tym, że by po waż nie po dejść to te ma tu re ba, a na praw dę
znaj dzie cie no wą bez piecz ną dro gę nur ko wą.

To masz Ma ślon ka I

T PSAI PSAI CCR Ham mer he ad In struc tor Explo rer 

Mi xed Gas Le vel III

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://aquadiver.pl
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Za ro giem Afry ki znaj du je się mo rze uwię zio -
ne po mię dzy Afry ką a Ara bią. Tur ku so wy klej -
not od dzie la ją cy pu sty nię od pu sty ni – Mo rze
Czer wo ne. Naj bar dziej za so lo ne mo rze świa ta.
Są miej sca, gdzie za so le nie osią ga 41 pro mi li.
Śred nie za so le nie Bał ty ku to tyl ko 7 pro mi li.
Mo rze Czer wo ne to ob szar rzad ko do świad cza -
ją cy desz czu, gdzie pa ro wa nie jest bar dzo in ten -
syw ne. Je go wo dy uzu peł nia ne są tyl ko przez
Oce an In dyj ski. Wpły wa ją one przez wą skie
przej ście, miej sce sil nych prą dów. To cie śni na
Bab al Man deb. Roz dzie la ona dwa kra je Je men
i Dżi bu ti, ale po dob no już wkrót ce kra je te po -
łą czy 28- ki lo me tro wy, wi szą cy most – naj dłuż -
szy na świe cie. Most ten otwo rzy dro gę
mu zuł ma nom afry kań skim w kie run ku Mek ki. Jest
to po mysł bra ta Osa my bin La de na.

Bab al Man deb to Bra ma Łez. Na zwa na wią zu je do
cza sów nie wol nic twa. Wte dy to han dla rze przez Bra mę
Łez prze wo zi li dzie ci, ko bie ty i męż czyzn z Afry ki na
targ nie wol ni ków do Azji. Dzi siaj przez tę cie śni nę z Oce -
anu In dyj skie go do Mo rza Czer wo ne go wpły wa ją dia bły
mor skie – ol brzy mie man ty.

Mo rze Czer wo ne jest wy jąt ko wo czy ste. Na pu styn -
nym wy brze żu nie ma szla mu rzecz ne go. Wo da jest cie -
pła, peł na świa tła – ide al ne wa run ki do ży cia ko ra li i ich
ko lo ro wych lo ka to rów. Każ de go ro ku wia try mon su no we

w za to kach Su da nu za my ka ją plank ton w wiel ką pu łap kę.
Man ty ścią ga ją z oko lic, da jąc nie po wta rzal ny spek takl.
Two rzą dłu gie łań cu chy, pły nąc jed na za dru gą tuż pod
po wierzch nią, fil tru ją bo ga tą w plank ton wo dę. Osob ni -
ki pły ną ce na po cząt ku odłą cza ją się i pły nąc nie co ni żej,
wra ca ją na ko niec ko lej ki. Są ich dzie siąt ki. Man ta to jed -
na z naj więk szy ryb – 1000 kg wa gi i 7 me trów roz pię to -
ści. Ol brzym, po ru sza ją cy się z nie by wa łą gra cją.

Afry ka i Ara bia od da la ją się od sie bie, Mo rze Czer -
wo ne ro bi się szer sze każ de go ro ku o 2,5 cm. Na kra wę -
dziach brze gów znaj du ją się pęk nię cia, któ ry mi wo da
mor ska do sta je się głę bo ko pod zie mię i jest pod grze wa -
na przez jej wul ka nicz ny piec. W Dżi bu ti wo da mor ska
po ja wia się da le ko w głąb lą du. Ostre słoń ce po wo du je,
że szyb ko pa ru je, po zo sta wia jąc sól. Je zio ro Asal ufor -
mo wa ło sol ną sko ru pę wi docz ną z ko smo su. Czy sta sól
mor ska jest bar dzo cen na. Wy do by wa na jest przez je den
z naj bar dziej wy trzy ma łych lu dów w Afry ce – Afa rów z
Dżi bu ti. Na ród zna ny z go ścin no ści – jesz cze sto lat te mu
wi tał przy by szów ob ci na jąc im ją dra. Dzi siaj ro biąc zdję -
cie Afa ro wi, w od po wie dzi do sta niesz znak w na szym
śro do wi sku ozna cza ją cy „nie mam ga zu”.

Mo rze Czer wo ne jest mło dym mo rzem, gwał tow ne si -
ły geo lo gicz ne są na dal ak tyw ne. Dziś Afry ka jest od dzie -
lo na, jed nak po now nie pcha swo je pół noc ne wy brze ża w
kie run ku Eu ro py. Mo rze Śród ziem ne kur czy się i za kil ka
mi lio nów lat znik nie jak cy wi li za cja Afry ki Pół noc nej.

DRec

Turkusowy Klejnot

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE
Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li
znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko le niu płe -
two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia
oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de go mie sią ca 
pod ad re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la nie -ar ty ku low,8.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
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Tekst po wstał po to, aby śmy wszy scy zwró -
ci li uwa gę na ten den cje na na szym ryn ku nur -
ko wym. Nie chcę stać po żad nej stro nie ani
być mą dra lą wska zu ją cą, kto ma ra cję…

Zda ję so bie spra wę, że wzią łem na warsz tat trud ny te -
mat. Głów nie dla te go, że jest pró bą zro zu mie nia za cho -
wań dwóch grup o prze ciw staw nych in te re sach –
znaj du ją cych się na dwóch bie gu nach – czy li skle pów czy
też cen trów nur ko wych, in struk to rów z jed nej stro ny oraz
ich klien tów z dru giej.

Choć sam re pre zen tu ję tych pierw szych, po sta ram się
za cho wać obiek ty wizm i zna leźć od po wied nie ar gu men -
ty każ dej ze stron. I tak na praw dę, je dy ne o co mi cho dzi,
to skło nić Was do my śle nia i po dej mo wa nia naj lep szych
de cy zji z peł ną świa do mo ścią kon se kwen cji wy ni ka ją -
cych z okre ślo nych wy bo rów.

Każ dy kon su ment chciał by za pła cić jak naj mniej za
wy bra ny pro dukt czy usłu gę, zaś każ dy ofe ru ją cy chciał -
by za in ka so wać jak naj wię cej! Ba nał. Jest to nor mal ne i
nie po win no wy wo ły wać zdzi wie nia. Wszyst ko prze cież
od by wa się zgod nie z pra wa mi wol ne go ryn ku i za sa da -
mi na nim pa nu ją cy mi. Nikt ni ko mu nie za bro ni uczyć
nur ko wa nia za dar mo al bo po bie ra nia za kurs 5000 zł. W
na szym kra ju jest spo ra gru pa lu dzi, któ rzy nur ko wa niem
zaj mu ją się za wo do wo, zaś sprze daż, wy po ży cza nie
sprzę tu, szko le nia oraz wszel kie in ne usłu gi to dla nich
po pro stu chleb. Obec ne trud no ści na ryn ku to ca ła ga ma
ofert na sprze daż i usłu gi w bar dzo ni skich ce nach. To
uogól nie nie i uprosz cze nie, ale każ dy prze cież sły szał o
In ter ne cie, gru po wych za ku pach i wal ce na ce ny. Sam się
z tym bo ry kam. Czę sto trud no mi prze bić ofer tę ce no wą
ja kie goś skle pu in ter ne to we go, sam czę sto mu szę tłu ma -
czyć lu dziom, dla cze go ta ka jest ce na kur su (ta ka wy so -
ka). Sam też prze cież je stem kon su men tem i nie chcę
prze pła cać, ale…

Bio rąc pod uwa gę, że kij ma dwa koń ce, w swo im po -
szu ki wa niu do brej ce ny nie po pa dam w ab surd. W baj ki
nie wie rzę i wiem, że su per ofer ty nie ist nie ją, a spe ce od
mar ke tin gu tak je przed sta wia ją, że moż na ku pić ko ta w
wor ku. Nie mniej jed nak moż na zna leźć to war lub usłu gę

w tzw. do brej ce nie. Mam już w do mu adi da sy, któ re
kosz to wa ły 99 zł, ale In ter net nie po zwo lił mi ich przy -
mie rzyć… Są du żo za du że i le żą sza fie. Za to sklep, w
któ rym je za ku pi łem do tej po ry za śmie ca mo ją skrzyn kę
pocz to wą spa mem (czy li ko lej ny mi pro mo cja mi). Mo -
głem to war ode słać, wy mie nić, ale za bra kło mi po pro stu
cza su, że by się tym za jąć… Nie szu kam więc na si łę, aby
by ło jak naj ta niej, ale zwra cam też uwa gę na in ne aspek -
ty uda nych za ku pów. Czę sto ko rzy stam z za ku pów w
zna jo mych skle pach i tu taj – spró buj cie mi uwie rzyć –
nie ocze ku ję, że do sta nę coś za dar mo. Wiem, że są do
po nie sie nia pew ne kosz ty dzia łal no ści i wsty dził bym się
„że brać” o me ga zniż ki. Dla mnie był by to po pro stu brak
sza cun ku. Cie szę się z ja kie go kol wiek do bro wol ne go ra -
ba tu i wspie ram zna jo me skle py i zna jo mych usłu go daw -
ców. Za miast zniż ki wo lał bym uzy skać do brą, fa cho wą
ra dę – co wy brać. Ta kiej po sta wy ocze ki wał bym rów nież
od swo ich klien tów, ale cza sa mi roz kła dam rę ce sły sząc,
że ta ki kurs to ja zro bię tam i tam, za ty le to a ty le ta niej,
a ta ki au to mat w In ter ne cie jest aż 50 zł tań szy. Su per.
Za pra szam do kon ku ren cji, wol ny wy bór, wol ny ry nek.
Daw no te mu mój in struk tor wbił mi do gło wy waż ną i
bar dzo mą drą za sa dę biz ne so wą. Nie kon ku ruj ce ną tyl -
ko po sta raj się zro bić coś le piej, daj z sie bie wię cej, zrób
atrak cyj niej sze nur ko wa nie, wy dłuż je go czas, wzbo gać
ofer tę. Tak na praw dę, to czym moż na przy cią gnąć do sie -
bie lu dzi – to nie mu si być naj niż sza ce na. Każ dy, kto do -
ce ni na sze sta ra nia, za słu gu je na sza cu nek i uzna nie. Nie
po tra fię za to zro zu mieć, dla cze go tak czę sto ce na niż sza
o 50 zł po tra fi być głów nym ar gu men tem przy wy bo rze
kur su. Ale na wet na sze sła be Pań stwo – dzię ki przy pad -
ko wi z Chiń czy ka mi i ich ofer tą na bu do wę au to stra dy –
po wo li mą drze je… Po dob no ma się zmie nić pra wo prze -
tar go we, gdzie naj waż niej szym czyn ni kiem de cy du ją cym
o wy bo rze ma być je dy nie ce na. Te raz, wg plo tek ja kie
do szły do mo ich uszu, naj pierw or ga ny pań stwa ma ją zro -
bić wy ce nę in we stor ską pro jek tu, a po tem wy bie rać wy -
ko naw ców, od rzu ca jąc sta now czo tych, któ rzy
za pro po nu ją wy ko na nie in we sty cji po ni żej prze wi dy wa -
nych kosz tów. Jak wia do mo, Chiń czy kom za bra kło ka -
sy… Trud no się spo dzie wać, że wcze śniej o tym nie

Wielkie polowanie
na super okazję!!
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wie dzie li. W kon se kwen cji dro gi brak, a bez cen ny czas
zo stał zmar no wa ny. Nie wia do mo też, ja ka jest ja kość te -
go co zro bio no, czy ja kość i ilość uży tych ma te ria łów w
pro ce sach bu do wa nia by ła zgod na z za ło że nia mi pro jek -
tu – pew nie nie…

Od no sząc po wyż szy przy kład do na sze go nur ko we go
ogród ka – ła two o ana lo gicz ne re flek sje. Je śli kurs nur ko -
wa nia ma kosz to wać po ło wę lub mniej niż wszę dzie, to o
co cho dzi??? Gdzieś mu si po wstać oszczęd ność, chy ba
że zła pa li śmy in struk to ra fi lan tro pa, któ ry szko li spo łecz -
nie, na ra ża swo je zdro wie i nisz czy swój sprzęt za dar -
mo. Ale to al bo czło wiek nie po waż ny, al bo bo ga ty i
wy nu dzo ny… Mo że świa do mie za ni ża ce ny, bo ma ta ki
ka prys? Mo im zda niem ta ki in struk tor jest ge ne ral nie
szkod ni kiem. Nie wie rzę w je go peł ne za an ga żo wa nie,
bo nie wie rzę w cu da. Je śli ma on za pew nić Wam wszyst -
ko co nie zbęd ne do na uki, za pła cić za ba sen a na koń cu
wy sta wić cer ty fi kat – to nie ste ty za 600 zł kur su nie zro -
bi cie. Pa mię tam, jak cięż ko by ło tłu ma czyć, że kon ku -
ren cja to ro bi kur sy ty le to ta niej… Pa mię taj my, że
or ga ni zo wa nie szko leń, kur sy i spe cja li za cje to pra ca in -
struk to ra. Ły ka jąc po wie trze i po pi ja jąc wo dę z je zio ra,
nie prze ży je on dłu go, ro dzi ny też nie wy kar mi. Czy Wy
je ste ście skłon ni od da wać część swo ich za rob ków???

W ze szłym ro ku po sta no wi łem zo stać mo to cy kli stą.
Za czą łem roz glą dać się za szko łą na uki jaz dy, że by zro -
bić upraw nie nia. W za sa dzie ce ny na po zio mie po dob -
nym, róż ni ły się mak sy mal nie jed ną stó wą. Ale zna la złem
też kurs tań szy o 400 zł – za dzwo ni łem z cie ka wo ści. I co
usły sza łem? Że mu si ze brać się 10 osób, aby kurs mógł
ru szyć. Za ję cia bę dą w go dzi nach po ran nych w po nie -
dział ki i śro dy. Świet nie, tyl ko nikt nie wie, kie dy i czy w
ogó le ta ka gru pa się uzbie ra. A je śli na wet, to kto ma czas
na jaz dę mo to cy klem ra no i do te go w środ ku ty go dnia?
Wy bra łem więc in struk to ra i szko łę, któ ry nie na rzu cał
mi po ran nych go dzin za jęć. Dzi siaj na wet nie pa mię tam,
ile do kład nie kosz to wa ło szko le nie. Wiem za to, że po dej -
ście szko lą ce go, je go wy raź ne za an ga żo wa nie i dys po zy -
cyj ność by ły dla mnie naj waż niej sze. Eg za min zda łem
gład ko za pierw szym ra zem.

W nur ko wa niu nie mo że my za po mi nać o od po wied -
nim szko le niu. Za tem, czy kil ka lub kil ka dzie siąt zło tych
ma w tym przy pad ku ja kieś zna cze nie? Prze cież cho dzi o
umie jęt no ści, któ re ma ją Wam mi ło i przede wszyst kim
bez piecz nie dać moż li wość po dzi wia nia pod wod ne go
świa ta. Kto z Was po kil ku la tach bę dzie pa mię tał ile
kosz to wał kurs? Nie su ge ruj cie się więc je dy nie ce ną –
tyl ko in ny mi czyn ni ka mi. Bo prze cież na wet wy so ka ce -
na za szko le nie nie gwa ran tu je ja ko ści. To, na co na le ża -
ło by zwró cić uwa gę, to nie zli czo ny ka ta log czyn ni ków,
czę sto za leż nych od na szych wy ma gań i ocze ki wań. Dla

jed nych bę dzie prio ry te tem to, w ja kich ter mi nach od by -
wa ją się za ję cia, dla in nych – oso bo wość i do świad cze nie
in struk to ra, a jesz cze dla in nych fe de ra cja, w któ rej szko -
li. Ide al nie by ło by ze brać opi nie i prze my śleć wy bór tak,
aby nie zdzi wić się, że mój in struk tor krzy czy i jest im -
pul syw ny…

Za ku py w skle pach in ter ne to wych to czę sto wy go da i
oszczę dze nie cza su. Nie wierz my jed nak, że wszyst ko co
jest na wi try nie wy pi sa ne mu si być praw dą… Czę sto to -
war nie jest na sta nie ma ga zy no wym skle pu tyl ko w hur -
tow ni. Wie le osób za uwa ża też, że tak na praw dę skle py
nur ko we są je dy nie przy mie rzal nią – i są od wie dza ne po
to, by to sa mo w spraw dzo nym roz mia rze ku pić w ne -
cie… Nasz in struk tor mo że z nas dum ny nie bę dzie, ale
co tam, 30 zł w port fe lu zo sta ło. Ty le, że ten in struk tor i
je go usłu gi „dzię ki nam” mo gą szyb ko znik nąć z ryn ku.

Ko lej ny – naj now szy – te mat to za ku py gru po we. Tro -
chę bo jąc się te go z ra cji bra ku ro ze zna nia, po grze ba łem
w In ter ne cie, aby spraw dzić co o tych Kru pów kach my -
ślą kon su men ci… Sam nie za ak cep to wa łem ofer ty jed nej
z firm gru po wych, bo nie dość że chcie li, aby by ło ta niej,
to jesz cze po ło wę ka sy za bie ra li dla sie bie. Trze ba być
moc no zde spe ro wa nym, że by li cząc na ich re kla mę, za
dar mo brać lu dzi na spa cer pod wod ny, czy li in tro. Dla
mnie by ła to śmiesz na ofer ta. Je śli chcę się re kla mo wać,
to so bie pla kat wie szam lub ulot kę roz no szę, a nie 10
osób za bie ram do je zio ra, do kła da jąc do te go in te re su.
Fakt – mo gę mieć 10 uczniów, ale to, że gru po wa fir ma
ska su je za mo ją ro bo tę ca ły pro fit, go tu je krew w ży łach.
Oczy wi ście wol ny ry nek, wol ny wy bór – kil ka firm po -
dob no zro bi ło to gru po wo…

A oto co zna la złem na róż no ra kich fo rach – oczy wi -
ście bran że są róż ne:

Mo ją fir mę też uda ło się na cią gnąć na współ pra cę. Nie
wiem ja kim cu dem. Ty le lat pra cu ję i da łam się na brać
na te bzdu ry o re kla mie. Chy ba an ty re kla mie. Na rzu ca ją
śmiesz ne ce ny, przez to na ca łym ryn ku wszy scy za czę li
za ni żać ce ny. I gro upe ro wi klien ci, ła pa cze oka zji je dy -
nie. Cie ka we, ile osób wró ci…

To też po jed nej wpad ce – kie dy ku pi łam pa kiet w
SPA teo re tycz nie war ty 300 zł, któ ry zo stał zre ali zo wa -
ny jak z ła ski, a na wi zy tę mu sia łam cze kać 3 mie sią ce
(bo ra zem ze mną na bra ło się na to ja kieś 500 osób) –
przez gro upon ku pu ję już tyl ko rze czy „kon kret ne”, np.
zniż kę na za ku py. Żad nych wię cej…

Ge ne ral nie gru… to ban da na cią ga czy. Mo ją fir mę też
pró bo wa li wy ko rzy stać. Za bie ra ją mar że, a my ma my
pra co wać za dar mo, ot co! Ja ka pła ca, ta ka usłu ga. Lu -
dzie da ją się wy ro lo wać na ga nia czom z gro upo nu (są na -
mol ni, dzwo nią 7 ra zy dzien nie, że by tyl ko na wią zać
współ pra cę), wie le jest hi sto rii.
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Zga dzam się, ten kurs był śmie chu war ty, miał być in -
dy wi du al ny, a by ła gru pa sze ścio oso bo wa i w su mie żad -
na z uczest ni czek nie do sta ła żad nych in dy wi du al nych
po rad, jak obie cy wa no. Kurs trwał 2 go dzi ny, a nie 4, pa -
ni pro wa dzą ca pró bo wa ła nam wci snąć ko sme ty ki z ka -
ta lo gu, któ re ta aka de mia roz pro wa dza…

Re asu mu jąc, pro szę o jed no. Roz są dek, roz wa gę i my -
śle nie. Wszyst ko jest dla lu dzi, ale świa do mych swo ich
de cy zji. Nie wie rzę, że jak twier dził kil ka lat te mu słyn -
ny in struk tor – swo im kur san tom sprzę tu nie po win no się

I bar dzo do brze, że są fo ra in ter ne to we, na
któ rych moż na na skro bać to i owo. Oczy wi ście
zda rza ją się i ta cy, któ rych boli wą tro ba i wrzu -
ca ją ku bły po myj na ja kieś Cen trum nur ko we
lub oso bę… Je śli nie jest to akt de spe ra cji i
bez pod staw ne szy ka ny, a wol ny i praw do mów -
ny głos, to bar dzo do brze! 

Trze ba się dzie lić z bra cią nur ków i pseu do -nur ków, i
w ogó le swy mi spo strze że nia mi. Bo „nie czyń dru gie mu,
co to bie nie mi łe” ty czy się rów nież mię dzy in ny mi na -
bie ra nia wo dy w usta (nam jest mo że trud niej, bo w
ustach ma my au to ma ty!). Sko ro ja wto pi łem i czas, i pie -
nią dze, i ner wy, to niech się każ dy sam mar twi i do świad -
cza na wła snej skó rze (u nas – pian ce).

Ina czej! Bo jed nak le piej stuk nąć w kla wia tu rę kom -
pa i na pi sać rze czo wo za i prze ciw, i niech się wła ści ciel
ta kiej ba zy po sta ra, po lep szy, uni ży, uśmiech nie! Al bo
niech się pa ku je i wra ca do kra ju, przy sło wio we gwoź -
dzie pro sto wać! Tak, tak, wła śnie te pol skie ba zy za gra -
ma nicz ne by wa ją nie przy ja zne ro da kom. Z róż nych
wzglę dów: to chcą za ro bić, to chcą … za ro bić lub po pro -
stu chcą za ro bić! Nie pa trzą w przy szłość i nie za le ży im
chy ba na opi nii, za któ rą po dą ża ją re ko men da cje i klien -
ci … i ka sa.

Bo po co przy cho dzić punk tu al nie? Prze cież za licz ka
zo sta ła wpła co na, na pew no bę dą cze kać! Po co pi sać na
stro nie in ter ne to wej, że do wo dy jest ze 300 m? Jak już
przy ja dą, to zo sta ną i prze bo le ją ten dy stans. Po co in for -
mo wać o do dat ko wych kosz tach? Je śli ktoś po ko na 2000
km, to i tak nie wró ci do Pol ski. Nie zna ję zy ka, wy brał
urlop, jest z dzieć mi… Na gmin ne by wa ją też „na głe”
zmia ny cen, ni by wcze śniej usta lo ne. Cza sem cho dzi o
ja kieś 5 eu ro, ale prze cież nie o wiel kość su my, ale o spra -

sprze da wać, bo jest to wy bór ten den cyj ny i wci ska nie te -
go, na czym naj wię cej za ra bia ją. Ten sam czło wiek twier -
dził, że naj le piej szko lić w je zio rze bez przej rzy sto ści, bo
kur san ci wię cej się na uczą… 

Ja uwa żam, że war to py tać, spraw dzać i ufać te mu,
ko mu do brze z oczu pa trzy… Nie waż ne czy to sprze daw -
ca, in struk tor, czy ko le ga – prze cież ma my wol ny ry nek.

Po zdra wiam i ży czę uda nych za ku pów.

Miłosz Dąbrowski

milosz@aquadiver.pl

Fe ro wa nie
wę cho dzi … Trud no, je śli da łeś sło wo! Na stęp nym ra -
zem prze myśl 2 x za nim co pal niesz!

Bo tak jak po wsta ła No wa Pra wi ca Kor wi na, o któ rej
nic w me diach (tro chę w spra wie słusz nej skar gi do Są -
du), tak war to, by po wsta ły No we – lep sze ba zy nur ko we!

Pisz my za tem, jak naj wię cej, ale o fak tach, nie mi tach
i wła snych emo cjo nal nych pre ten sjach. Są dy są osta tecz -
no ścią, bo wie lu też ni mi stra szy. 

Mo że war to wy pić pi wo, któ re sa me mu się na wa rzy ło? 
Mo że war to przy wdziać wór po kut ny i zmie nić swo -

je przy zwy cza je nia? 
Mo że war to przy go to wać klien ta na rze czy wi stość pa -

nu ją cą w ba zie?
Mo że wresz cie war to dać też kre dyt za ufa nia Cen trum

nur ko we mu?
Cza sem lu dzie zmie nia ją się na lep sze!

Wa cław Drom

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://www.baciodiving.pl


89

nuras.info 10/2011

European 
Resuscitation 
Council

Zabiegi resuscytacyjne u dzieciwww.erc.edu
info@erc.edu

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne

Bezpieczeństwo 
Stymulacja

Wołanie o pomoc

Udrożnij drogi oddechowe

Oceń oddech

5 oddechów ratowniczych

Oceń KRĄŻENIE 
Oznaki życia i/lub obecność tętna na 

tętnicach centralnych
Brak oznak krążenia

15 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ 
Zsynchronizuj z 2 oddechami 

RATOWNICZYMI

Kontynuuj RKO przez 1 minutę

Oceń ponownie
Kontynuuj RKO jeżeli wskazane

Wezwij pogotowie ratunkowe

Nie oddycha

Niemowlę Dziecko

Reaguje

Nie reaguje

Sternum (lower half) 

Obserwuj

Opublikowano Maj 2009 przez Europejską Radę Resuscytacji Organizacja non-pro�t (European Resuscitation Council npo), Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium   
Product reference: POSTER-05-PBLS-01-01-POL   Prawa autorskie: European Resuscitation Council

Oddycha

Ułóż w  
pozycji bezpiecznej

Brak unoszenia się klatki piersiowej? 
Popraw udrożnienie dróg oodechowych

Brak efektu? 
Pomiń ocenę układu krążenia

www.prc.krakow.pl
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Jest pięk na, sło necz na so bo ta. Na Za krzów -
ku tłu my. Na szczę ście ma my za re zer wo wa ną
wia tę i do bre miej sce par kin go we. Nie spiesz nie
i ra do śnie szy ku je my się na nur ko wa nie, przed
na mi ćwi cze nia na wi ga cyj ne kur su ASD z Mar -
tu sią i Paw łem. Pierw sza eki pa – pod do wódz -
twem na szej nie oce nio nej DM Ka si – jest
pra wie go to wa do wej ścia do wo dy. Wra cam
po do dat ko wy kom pas do sa mo cho du i... w oka
mgnie niu ca ły sie lan ko wy na strój pry ska. Wi dzę
ja kieś za mie sza nie nad wo dą (z bo ku przy
schod kach) i sły szę ner wo we po krzy ki wa nia.
Ką tem oka do strze gam le żą cą bu tlę z tle nem.
Na tych miast wy ostrza ją mi się zmy sły – nie ste -
ty – znam to uczu cie. Sły szę wy rwa ne z kon -
tek stu sło wa: „…czy ja ta czar na Sko da?”,
„…pro szę od je chać tym sa mo cho dem”, „ka ret -
ka”. Nie cze kam ani chwili dłu żej. Bie gnę do
sa mo cho du po ma skę i rę ka wicz ki i pę dzę w
stro nę za mie sza nia.

Na le wym bo ku le ży drob ny, wą tły chłop czyk w peł -
nej pian ce nur ko wej. Nad nim kłę bi się tłum lu dzi. Dzie -
ciak ma nie dba le na ło żo ną ma skę „bez zwrot ną” bez
wor ka. Ma ska prze szka dza mu w zła pa niu le d wie
uchwyt ne go od de chu. Wę żyk, któ ry ma łą czyć ma skę i
bu tlę tle no wą, sa mot nie le ży pra wie metr od gło wy dzie -
cia ka. Dwu li tro wa fla szecz ka, roz krę co na na full, sy czy
jak osza la ła, a cen ny gaz ucie ka w eter...

– Co się sta ło?– py tam.
– A… nic– sły szę nie chęt ną od po wiedź.
– Cze mu nie pod łą czy li ście tle nu? – nie da ję za wy -

gra ną.
– Wszyst ko do brze, nie po trze bu je my po mo cy– pa da

zno wu nie chęt na od po wiedź.
– Ale to wszyst ko jest źle zro bio ne!!!– na le gam.– Mo -

że wy nie po trze bu je cie po mo cy, ale ten chłop czyk za raz
się udu si!!! Ten wę żyk trze ba pod łą czyć do ma ski, a ma -
ska jest w ogó le nie do pa so wa na!!!

Ci sza…
– Fak tycz nie, nie pod łą czo ny jest ten wę żyk…–

stwier dza ja kiś pan.

„TRUE LIES”
czyli uratować Mareczka

– Czy ktoś dzwo nił po ka ret kę? – py tam.
– Tak
– Kie dy przy je dzie?
– No…, nie wia do mo…
Klę kam przy gło wie chłop czy ka. Od dech jest bar do

sła by, oczy pół przy tom ne. W tym cza sie pan, któ ry tak
nie chęt nie od po wia dał pró bu je pod łą czyć wę żyk z roz -
krę co nym na 25l/min tle nem na twa rzycz ce dziec ka. Od -
su wam je go rę kę. Ze sta now czym stwier dze niem – że tak
nie wol no te go ro bić, bo naj pierw trze ba pod łą czyć wę -
żyk, na peł nić wo rek, skrę cić prze pływ do 15 l/min i na -
ło żyć ma skę – przej mu ję za rzą dza nie ak cją. Sku piam się
na dziec ku. Chłop czyk wy glą da nie sta bil nie. Raz pró bu -
je pła kać i coś mó wić, po tem od jeż dża. Co chwi lę plu je
gę stą śli ną moc no za bar wio ną krwią. Sta ram się na wią zać
z nim kon takt… Te raz po pro stu trze ba cze kać.

Po chwi li je stem w sta nie ro zej rzeć się do oko ła. Po
mo jej le wej rę ce ja kaś za tro ska na blon dyn ka. Oka zu je
się, że to mat ka. Za dzi wia ją co spo koj nie się za cho wu je,
to do brze. Da lej, nad no ga mi chłop ca, wi si ja kiś pan. Ma
moc no na su nię ty kap tur na czer wo ną ze zde ner wo wa nia
twarz i mo krą pian kę. Z przo du też klę czy kil ka osób.

– Co się sta ło? – py tam pa na w mo krej pian ce.
– Eeee, nic – sły szę nie pew ną i ner wo wą od po wiedź.–

By li śmy na 3 me trach, dzie ciak wy pluł au to mat, bo się
pew nie cze goś prze stra szył. Pró bo wa łem mu we pchnąć
au to mat… kil ka ra zy, ale nie mo głem mu we pchnąć te go
au to ma tu i… za czę li śmy się wy nu rzać. Ma re czek bez au -
to ma tu.

– Jak dłu go się wy nu rza li ście, ile to trwa ło?– do cie -
kam.

– Ooo, wol no bar dzo się wy nu rza li śmy… po nad mi -
nu tę.

– Czy chło piec wstrzy mał od dech w cza sie wy nu rza -
nia?– do py tu ję.

– No, nie wiem, nie wi dzia łem…
Za mil kłam. Wy da ło mi się bar dzo dziw ne to, że po

tak wol nym wy nu rza niu chło pak tak sil nie plu je krwią… 
Spy ta łam czy ktoś jesz cze ma tlen, bo ten za kil ka mi -

nut się skoń czy. Ktoś wła śnie przy niósł no wą bu tlę i ma -
skę „true fit”. Szyb ko zmie niam ma skę. Chłop czyk ma
jed nak pro blem z na bra niem od de chu. Plu je krwią, pod -
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wszyst kie go, co jej prze ka zu ję. To do brze. Za miast wy -
pro sić, wy ko rzy stu je mnie do po mo cy. Wi dać, że to czło -
wiek, a nie tyl ko ru ty niarz. Ma re czek trzę sie się z zim na
i skar ży na ból brzu cha. Roz bie ra my dzie cia ka z pian ki.
Ktoś wy cie ra go ręcz ni kiem i prze no si my chłop ca na de -
skę ra tow ni czą.

Za pi su ję te le fon do DAN kie row cy ka ret ki. Py tam, do
ja kie go szpi ta la wio zą chłop czy ka. Do wia du ję się o na -
zwi sko Ma recz ka i od dy cham z ulgą. Stan wy glą da na
dość sta bil ny, sko ro ka ret ka nie od jeż dża na tych miast na
sy gna le. Pro ku ra tu ra już za czy na dzia łać, a ja zni kam po
an giel sku. Cze ka ją na mnie za tro ska ni i ko cha ni nur ko -
wie z mo jej eki py. Re nia naj le piej wie, jak mnie wes -
przeć. Dzię ku ję. Do pie ro te raz po zwa lam so bie na chwi lę
sła bo ści…

PS 
Ca łe zda rze nie, kom pe ten cje nur ków i ra tow ni ków

po wierzch nio wych po zo sta wiam bez ko men ta rza. Ale
bar dzo, bar dzo Pań stwa pro szę– wy dru kuj cie so bie al go -
rytm po stę po wa nia w ra zie wy pad ku nur ko we go i miej -
cie go za wsze na wierz chu na nur ko wi sku.  Bo to, że
każ dy nu rek po wi nien być prze szko lo ny z za kre su pierw -
szej po mo cy i pierw szej po mo cy tle no wej to prze cież
oczy wi ste, praw da? Go to we pla ny ewa ku acji znaj dzie cie
pod ad re sem: http://www.swa.org.pl/na sze -dzia la nia/pla -
ny -ewa ku acyj ne 

Mar gi ta Śli zow ska „Sy ren ka”

EFR/ DAN/ NA UI In struc tor 

no si gło wę, za czy na pła kać. Py tam go, co się sta ło. Pod -
no si do gó ry kciuk i przez łzy du ka, że chciał się wy nu -
rzać i… nie mógł, a po tem… nie pa mię ta…, chy ba...
Po ra ża ją ce. Py tam gło śno raz jesz cze, co się tam sta ło?
Ci sza… Pa trzę na mat kę.

– Kto wy do był chło pa ka na po wierzch nię?– py tam ją.
Blon dyn ka po ka zu je mi nur ka wi szą ce go w wo dzie

przy brze gu, ubra ne go na czar no, w ma sce z czer wo ną
ob wód ką. Oka zu je się, że hi sto ria Ma recz ka jest in na niż
ta, któ rą sły sza łam przed chwi lą. Ten nu rek w wo dzie zo -
ba czył le żą ce go i nie przy tom ne go dzie cia ka na 10 me -
trach. Pod pły nął i wy nu rzył go do po wierzch ni. Dru gi
ko le ga– sie dzą cy w wo dzie– od zy wa się, że to on go do -
ho lo wał do brze gu i w cza sie ho lo wa nia chłop czyk był
rów nież nie przy tom ny… Na to od zy wa się mat ka, że Ma -
re czek od zy skał przy tom ność i za czął kasz leć do pie ro na
brze gu, jak zdję li mu ma skę z twa rzy…

Ro bi mi się sła bo. Pan z czer wo ną twa rzą i w mo krej
pian ce, wi szą cy nad Ma recz kiem, od wra ca wzrok. Py tam
go raz jesz cze, jak to by ło. Sły szę ury wa ne zda nia, że na -
praw dę nie mógł so bie po ra dzić jed no cze śnie z wpy cha -
niem au to ma tu do ust chłop ca i wy nu rza niem… Py tam,
czy ktoś dzwo nił do DAN. W tym sa mym mo men cie
przy cho dzi zna jo my in struk tor i py ta o to sa mo. Pro szę,
że by krzyk nął na ko goś z mo jej eki py, bo wszy scy ma ją
te le fo ny do DAN i że by za dzwo ni li. Zna jo my dzwo ni na -
tych miast i re la cjo nu je zda rze nie na pod sta wie te go co
mó wię. Zja wia się ka ret ka. Sym pa tycz na, mło da bru net -
ka– pa ni ra tow nik– nie igno ru je mo jej obec no ści i słu cha

Reklama

www.atomicaquatics.pl Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.atomicaquatics.pl
http://www.cn-tryton.pl
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście się
troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać do 22.10.2011 
na adres wydawnictwo@nuras.info wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.
Wylosowani zwycięzcy z poprzednich konkursów znajdują się na stronie nuras.info

Uwa ga!
Pro si my tych, któ rzy na de sła li pra wi dło we roz wią za nia z nu me rów 8/2011 i 9/2011
o po da nie ad re sów do wy sył ki na gród. Wśród po praw nych od po wie dzi po now nie
roz lo su je my na gro dy tyl ko z przesyłek mailowych po sia da ją cy mi da ne kon tak to we.

http://nuras.info/?wyniki-konkursow,17
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 20

