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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Za pra sza jąc do lek tu ry gru dnio we go wy da nia, ma my na dzie ję, że Nu ras. in fo umili Wam chwi le świą tecz -

ne go wy tchnie nia od co dzien no ści. Ży czy my na szym Czy tel ni kom, sym pa ty kom i współ pra cow ni kom cie płej,
ro dzin nej at mos fe ry przy wi gi lij nym sto le, a ta kże speł nie nia naj bar dziej sza lo nych nur ko wych ma rzeń w no -
wym ro ku. Bę dzie my Was oczy wi ście wspie rali w dłu giej, cza sem wy bo istej dro dze pro wa dzą cej do ich re -
ali za cji. Ale to wszyst ko w przy szłym ro ku, a prze cież w mi ja ją cym wy da rzy ło się tak wie le… Okres
bo żo na ro dze nio wych wzru szeń i no wo rocz nych szam pa nów to mo ment, w któ rym pod su mo wu je my co się uda -
ło, a co trosz kę mniej. Z za in te re so wa niem cze ka my na Wa sze pod su mo wa nia 2013 ro ku. Wy sy łaj cie je
na ad res re dak cja@nu ras.in fo Po raz ko lej ny za chę ca my Was rów nież, aby ście wspól nie wy ty po wali pro -
duk ty i oso by, któ re Wa szym zda niem za słu gu ją na wy ró żnie nie Czy tel ni ków Ma ga zy nu Nu ras. in fo.

Cze ka my na pro po zy cje w dwóch ka te go riach:
PPRROO  DDUUKKTT  RROO  KKUU 22001133 – sprzęt nur ko wy wy ró żnia ją cy się in no wa cyj no ścią, nie za wod no ścią, ja ko ścią itd.
OOSSOO  BBOO  WWOOŚŚĆĆ  RROO  KKUU 22001133 – oso ba, któ ra Wa szym zda niem wy ka za ła się w mi ja ją cym ro ku naj więk szym

pro fe sjo na li zmem, do świad cze niem i pa sją oraz wy jąt ko wą ak tyw no ścią i za an ga żo wa niem w roz wój bra nży.
Na zgło sze nia cze ka my do 15 stycz nia 2014 r. pod ad re sem re dak cja@nu ras.in fo (w ty tu le pro szę za -

zna czyć PRO DUKT RO KU) Po 15 stycz nia 2014 r. od bę dzie się gło so wa nie, zaś wy ni ki zo sta ną ogło -
szo ne w lu tym, pod czas ko lej nej edy cji tar gów Pod wod na Przy go da, na któ re już dziś wszyst kich go rą co
za pra sza my.
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„O siód mej pięć dzie siąt pięć ra no
usły sze li śmy, jak nad ko sza ry nad la -
tu je ni sko le cą cy sa mo lot. Na gle ca -
ła wy spa się za trzę sła, po gna li śmy
więc do okna. Uj rze li śmy sa mo lot
wzbi ja ją cy się w gó rę, prze chy lo ny w
le wo. Ni gdy ta kie go jesz cze nie wi -
dzie li śmy, ale na skrzy dle miał ja -
poń ski znak Wscho dzą ce go Słoń ca.
In stynk tow nie wie dzie li śmy, co to by -
ło. 

W tym mo men cie roz pę ta ło się pie kło!
Zbom bar do wa li okrę ty w por cie. Zbom bar -
do wa li sa mo lo ty. Zbom bar do wa li han ga ry.
Zbom bar do wa li ko sza ry i bom bar do wa li
da lej, a po tem za wra ca li i nas ostrze li wa li.
Strze la li do wszyst kie go, co się ru sza. Sa -
mo lo ty na pły cie by ły usta wio ne ład nie
i pod sznu rek. Woj sko wy sznyt… to nie wy -
glą da do brze, je że li je den sa mo lot stoi tu,
a dru gi tam. Kie dy sto ją w rzę dzie, wy glą da -
ją bar dzo ład nie, więc mu sie li tyl ko po cią -

gnąć za spust… i zmieść wszyst kie! Bar dzo
uła twi li śmy im za da nie. Sta ra łem się zna -
leźć osło nę. Nie by ło miej sca, gdzie mo żna
by się scho wać. Wy bie gli śmy z ko szar. Spa -

dła przed na mi bom ba – za bi ła dzie siąt ki
lu dzi, a mnie rzu ci ła na ścia nę i przez to zo -
sta łem z ty łu, w jed nym ka wał ku. Po tem
wy sze dłem, oni zrzu ca li bom by i tra fi li

Boeing B17 „Her Did”
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mnie tu, w nad gar stek. Za czę li nas ostrze li -
wać... trzech z nas za nur ko wa ło pod tak
zwa ny sa mo chód do wo dze nia. Dwóch mo -
ich przy ja ciół zgi nę ło, a ja do sta łem w pra -
wą no gę. Wi dzia łem jed ne go czło wie ka...
miał ro ze rwa ny brzuch. Ja kiś ma jor zbie rał
cia ła i wkła dał je do sa mo cho du do wo dze -
nia, by za brać je do szpi ta la. Po wie dział te -
mu czło wie ko wi, że by trzy mał się
za brzuch, po tem pod niósł go jak dziec ko
i wło żył do sa mo cho du, że by go za brać
do szpi ta la. Kie dy je cha li śmy do szpi ta la,

ostrze la li nas! Ostrze la li am bu lans!”*
Tak roz po czę ła się wo jen na przy go da,

sta cjo nu ją ce go pod ów czas w Pe arl Har bo -
ur na Ha wa jach, Fran ka G. Cha plic ka, przy -
szłe go pi lo ta bom bow ca B17G „Her Did”,
któ ry 14 lu te go 1944 ro ku wo do wał u wy -
brze ży Kor sy ki, tuż przed cy ta de lą w Ca lvi.
Nim jed nak wy star to wał do te go fe ral ne go
– i jak się oka za ło, swo je go ostat nie go bo jo -
we go – lo tu, cze ka ło go jesz cze sześć ty go -
dni re kon wa le scen cji w szpi ta lu Tri pler
Ge ne ral w Ho no lu lu, a na stęp nie po nad 2

la ta szko le nia i mi sji bo jo wych nad oku po -
wa ną przez Niem ców Eu ro pą. Po kur sie pi -
lo ta żu w Ka li for nii i No wym Mek sy ku (już
na do ce lo wym ty pie sa mo lo tu – bom bow cu
B17), no wo sfor mo wa na za ło ga wy ru szy ła
w pod róż do Afry ki, gdzie wów czas sta cjo -
no wa ła ich 97 Gru pa Bom bo wa. Wy pra wa
oczy wi ście prze bie ga ła z przy go da mi…

„Po łą czy łem się z wie żą w Ban gor. Kon -
tro ler ka zał mi lą do wać na pa sie dwa -czte -
ry, więc wy lą do wa łem. Po wie dział – OK,
skrę caj w le wo. Uru cho mi łem ha mul ce…
le wy ha mu lec za ła pał, a pra wy nie. Mie li -
śmy wy ciek z hy drau li ki, któ ry mie li nam
na pra wić w ba zie Grand Is land w Ne bra -
sce. Jak się oka za ło, nie na pra wi li go. Kie dy
po cią gną łem za ha mu lec, pa dła in sta la cja,
więc po wie dzia łem dru gie mu pi lo to wi, że -
by za czął pom po wać ha mul cem ręcz nym.
Płyn hy drau licz ny wy la ty wał na ze wnątrz,
a my wy ko ny wa li śmy naj dziw niej sze ma -
new ry. Na skrzy żo wa niu dwóch pa sów stał
stra żnik, Mu rzyn, je cha łem pro sto na nie go.
W koń cu od rzu cił broń i za czął ucie kać
w kie run ku la su. Pra co wa li tam ope ra to rzy
bul do że rów. Wszy scy się na nas ga pi li, jak -
by chcie li po wie dzieć – gdzie, do dia bła, on
się uczył la tać?”
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Kon ty nu ując swój lot, za ło ga „Her Did”
mia ła jesz cze mię dzy lą do wa nia w Gan der
na No wej Fun lan dii, Bel fa ście, Lon dy nie, aż
w koń cu do tar ła do ma ro kań skie go Mar ra -
ke szu.

„Ach, by li śmy tam dwa czy trzy dni.
„Ukra dli” nam ko ła i opo ny, bo po trze bo -
wa li ich „na fron cie”. Więc utknę li śmy tam
na tro chę, aż do wieź li wię cej opon i mo gli -
śmy od le cieć. Po le cie li śmy da lej na wschód
w Afry ce Pół noc nej, a w koń cu prze nie śli -
śmy się do po łu dnio wych Włoch, do miej -
sca zwa ne go Ta ran to.”

To stam tąd dzie się ciu lot ni ków, pod wo -
dzą Fran ka G. Cha plic ka, roz po czę ło swo -
ją tu rę lo tów bo jo wych. La ta li nad Fran cję,
Wło chy, Gre cję i oczy wi ście Niem cy. Po -
ra nek 14 lu te go 1944 ro ku za stał ich w ko -
lej nej ba zie, w Fog gii, skąd bom bow ce
mia ły wy ru szyć na bom bar do wa nie sta cji
ko le jo wej w We ro nie.

„Pod cho dząc nad cel, ca ła gru pa mia ła
wy ko nać głę bo ki skręt w le wo. Po nie waż
by li śmy na pra wym skrzy dle for ma cji, na -
sza eska dra moc no się roz pro szy ła. To by ło
fa tal ne dla nas, bo do sta li śmy się pod
ostrzał nie przy ja ciel skich my śliw ców”.**

Gdy na wy ko nu ją cą skręt na kurs bo jo -

wy for ma cję La ta ją cych For tec spa dły
od stro ny słoń ca nie miec kie Mes ser sch mit -
ty Me -109, ich pi lo ci skon cen tro wa li się
na roz pro szo nych ma szy nach po pra wej
stro nie. W „Her Did” w wy ni ku ostrza łu na -
tych miast za pa li ły się dwa z czte rech sil ni -
ków. Na miej scu zgi nę li ra dio ope ra tor

Ro bert F. Ho use hol der i bocz ny strze lec
Geo r ge J. Mur phy, a tyl ny strze lec, To ny
Du ca, zo stał cię żko ran ny. Po zo sta li strzel -
cy i na wi ga tor, któ ry za stą pił za bi te go ko le -
gę, na dal pro wa dzi li ogień do nie przy-
ja ciel skich my śliw ców. Wy ba wie nie na de -
szło do słow nie w ostat niej chwi li, pod po -
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sta cią my śliw ców P -47 Thun der bolt, któ re
w bły ska wicz nym ata ku za koń czy ły wal kę.
Pod ich osło ną cię żko uszko dzo na ma szy na
ob ra ła kurs na Kor sy kę. Nie by ła to opty -

mal na de cy zja, bo gdy tra cą cy nie ustan nie
wy so kość bom bo wiec zbli żał się do lot ni -
ska w Ca lvi, kon tro ler po in for mo wał za ło -
gę, że pas star to wy jest za krót ki na przy-
ję cie tak du że go sa mo lo tu. Frank G. Cha -
plick prze rwał po dej ście do lą do wa nia i od -
szedł po now nie nad mo rze, by po wy ko-
na niu krę gu spró bo wać awa ryj ne go lą do -

wa nia na te re nie obok lot ni ska.
„Po now nie nad wo dą. By li śmy na koń -

ców ce po dej ścia, gdy trze ci z sil ni ków
prze rwał pra cę. Nie ma jąc wy star cza ją co
mo cy, tra ci li śmy bły ska wicz nie wy so kość.
Nie mia łem in ne go wy bo ru, jak wo do wać.
Usie dli śmy na szym B17 bar dzo bli sko cy ta -
de li w Ca lvi. Sa mo lot na szczę ście nie prze -
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ła mał się i przez kil ka mi nut uno sił się
na po wierzch ni, umo żli wia jąc nam szyb ką
ewa ku ację. W ka dłu bie po zo sta ły jed nak
cia ła trzech na szych ko le gów, któ rzy po le -
gli w cza sie wal ki. Bry tyj ska jed nost ka ra -
tow nic twa po wietrz no -mor skie go ze bra ła
nas z pon to nu, w któ rym się znaj do wa li -
śmy. Jed nym z pierw szych py tań, ja kie nam
za da li, by ło, czy ktoś z nas ma ja kieś ob ra -

że nia we wnętrz ne. A kie dy za prze czy li śmy,
da li nam po ły ku ru mu.”

Wy jazd na nur ko wa nia do Ca lvi pla no -
wa łem już od wie lu lat. Raz, ze trzy la ta te -
mu, o ma ły włos a bym tam po je chał.
Jed nak wciąż coś się nie ukła da ło, a B17
Fran ka G. Cha plic ka spo koj nie cze kał po -
grą żo ny w wo dach Mo rza Śród ziem ne -
go. I cze kał by da lej, gdy by nie od wo ła nie

wy jaz du „na fo ki” w Ka na le Bri stol skim,
któ re zmu si ło mnie do zna le zie nia cze goś
w za mian. Z kil ku do stęp nych opcji pro po -
zy cja no wo otwar te go cen trum nur ko we go
Di ving Ca lvi wy da ła mi się naj bar dziej in te -
re su ją ca. Zwłasz cza że czas był ku te mu
naj wy ższy, bo śle dząc in ter ne to we in for ma -
cje o wra ku „Her Did” wie dzia łem, że nisz -
cze je w bar dzo szyb kim tem pie.

Przy re stau ra cji Chez Ma rie ro iło się
od sa mo cho dów. W koń cu by ła go dzi -
na 12.30 – świę ta dla ka żde go Fran cu za
i ko ja rzą ca się z po rą nie wiel kie go, 3-4-da -
nio we go, lun chu. Ca ły je den sto lik zaj mo -
wa li umun du ro wa ni po li cjan ci, któ rych trzy
ra dio wo zy sta ły za par ko wa ne na pla cy ku
przed bu dyn kiem. Ko lej ne ob le ga li ubra ni
w kra cia ste, fla ne lo we ko szu le i po bru dzo -
ne spodnie ro bot ni cy i far me rzy z oko licz -
nych go spo darstw. Wszy scy z na masz cze -
niem przy glą da li się ta bli cy, na któ rej kre -
dą wy pi sa ne by ło me nu na dzi siej sze po po -
łu dnie. Z na my słem wy mie nia li uwa gi,
osą dza jąc ja kość po traw, a na stęp nie skła -
da li za mó wie nia u krą żą cej po mię dzy sto li -
ka mi, ubra nej na czar no kel ner ki. W tym
cza sie po tę żnie zbu do wa ny go spo darz sta -
wiał na przy kry tych ce ra ta mi bla tach
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dzban ki z wo dą, bu tel ki z do mo wym wi -
nem i ko szy ki z po kro jo ną ba giet ką. Zbli żał
się czas uczty, co do sko na le wy peł nia ło
czas po mię dzy ko lej ny mi nur ko wa nia mi.

Za raz po po po łu dnio wym lun chu
w Chez Ma rie mie li śmy ru szyć na nur ko wa -
nia do B17. To był do bry po mysł, pod wa -
run kiem, że skró ci li by śmy tro chę
po obied nią sje stę, co gwa ran to wa ło nam
brak in nych nur ków na wra ku. Z nie cier pli -
wo ścią cze ka łem więc na RIB -ie, aż Sa rah,
Chri sto pher i po zo sta li nur ko wie przej dą ze
sprzę tem na łódź i bę dzie my mo gli od pły -
nąć. Po nie waż do ce lu mie li śmy pły nąć ja -
kieś 2 mi nu ty, przy go to wa łem już ca ły
sprzęt do szyb kie go za ło że nia. Mu sia łem
być go tów, bo usta li łem z Chri sto phe rem,
że za nur ku je my we dwóch, a Sa rah w tym
cza sie bę dzie sta ra ła się przy trzy mać resz tę
eki py na po wierzch ni, jak tyl ko dłu go zdo -
ła. Przy jej apa ry cji i pięk nym uśmie chu po -
win no mi to za pew nić dość cza su
na spo koj ne opły nię cie wra ku i zro bie nie
kil ku zdjęć.

W koń cu ca ła gru pa by ła na po kła dzie,
więc mo gli śmy ru szać. Od ko sy spie nio nej
wo dy spod dzio bu ro sły co raz bar dziej, pro -
por cjo nal nie do na ra sta ją ce go ry ku sil ni ka.

Ale już po chwi li zwol ni li śmy i na ma łych
ob ro tach po de szli śmy do ko ły szą cej się
na wo dzie boj ki, w miej scu ocie nio nym
przez gó ru ją ce nad na mi mu ry cy ta de li.
Od wra ku dzie li ło nas ja kieś 4-5 mi nut pły -
nię cia pod wo dą. Szyb ki prze wrót do ty łu
i by łem w wo dzie. Od ra zu ru szy li śmy
z Chri sto phe rem w je go kie run ku, po zo sta -
wia jąc na po wierzch ni gra ją cą na zwło kę

Sa rę. Ska li ste dno opa da ło ła god nie. Pły nąc
ze trzy me try nad nim, sko rzy sta łem z tych
kil ku mi nut, by spraw dzić usta wie nia apa ra -
tu. Po chwi li by łem go tów i nie cier pli wie
za czą łem wy pa try wać wra ku. W koń cu po -
ja wił się. Znaj do wa li śmy się z je go le wej
stro ny (pa trząc od przo du). Na pierw szym
pla nie mia łem dłu gie skrzy dło z dwo ma po -
tę żny mi bul wa mi sil ni ków. Da lej, już sła bo
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wi docz ną, przed nią część ka dłu ba. Prze pły -
ną łem nad pierw szym z sil ni ków (pra wym
ze wnętrz nym) i za trzy ma łem się przy ko lej -
nym. Wy gię te ło pa ty śmi gła świad czy ły
o si le, z ja ką sa mo lot ude rzył o po wierzch -
nię wo dy. Zerk ną łem w pra wo, na wzno -
szą cy się w gó rę ka dłub. Przed nie oszkle nie
znik nę ło zu peł nie. Bra ko wa ło rów nież osło -
ny ka bi ny pi lo tów, choć jesz cze kil ka lat te -

mu by ła ona na swo im miej scu. Pod pły-  ną -
łem do kok pi tu. Brak je go osło ny spo wo do -
wał, że de ska roz dziel cza zo sta ła
ogo ło co na z więk szo ści wy po sa że nia.
Szko da. Bra ko wa ło rów nież drą żków ste ro -
wych, za cho wa ły się na to miast oby dwa fo -
te le. Opły ną łem ka dłub, któ ry koń czył się
za raz za skrzy dła mi i ru szy łem w kie run ku
le we go skrzy dła. Nim jed nak zdą ży łem zro -

bić ko lej ne zdję cia, na ho ry zon cie za ma ja -
czy li mi nad pły wa ją cy sze ro ką ła wą nur ko -
wie. To na sza sfo ra, spusz czo na w koń cu ze
smy czy Sa rah, go ni ła do wra ku. Cóż, trze ba
by ło się sku pić na de ta lach, bo już po chwi -
li spo rą część sa mo lo tu za czął otu lać pod -
nie sio ny z dna pył. Zbie ra łem się już
do po wro tu, gdy mo ją uwa gę przy ku ło
dwo je nur ków z wiel ki mi, wy pa sio ny mi
obu do wa mi Se aCa ma, po tę żny mi lam pa mi
i 8 czy 9-ca lo wy mi por ta mi ko pu ło wy mi.
Wła śnie nad pły nę li i z nie do wie rza niem
pa trzy li na to, ile py łu po tra fi pod nieść
z dna kil ko ro nur ków. Cóż, spóź ni li się.
Tym ra zem to ja mia łem szczę ście i kil ka
zdjęć.

To był już ostat ni dzień nur ko wy w Ca lvi.
Po wczo raj szym fo to gra fo wa niu ko ni ka
mor skie go i dzi siej szej po ran nej za ba wie ze
śli ma ka mi na go skrzel ny mi wy da wa ło mi
się, że mam już kom plet ujęć. Nie mniej
z przy jem no ścią przy ją łem pro po zy cję
Chri sto phe ra, by jesz cze raz od wie dzić
„Her Did”. Wy mie ni łem w apa ra cie obiek -
tyw z ma kro na sze ro ki kąt, port pła ski zo -
stał za stą pio ny ko puł ką i by łem go tów. Tym
ra zem mia ła nas nur ko wać tyl ko czwór ka,
bo ba za moc no się wy lud ni ła, więc Chri sto -
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pher wo lał za jąć się bu do wą sa ni ta ria tów
w ba zie. Szyb ki rejs na po zy cję i po chwi li
wszy scy zna leź li śmy się w wo dzie. Sa rah
naj krót szą dro gą do pro wa dzi ła nas na wrak
i mo głem za cząć fo to gra fo wać. Za czą łem
od sze ro kie go uję cia od przo du, sta ra jąc się
uchwy cić w ka drze wszyst kie czte ry sil ni ki,
nie od da la jąc się za bar dzo od sa mo lo tu, by
nie stra cić kon tra stu. Uda ło się, choć koń -
ców ki skrzy deł zna la zły się już po za uję -
ciem. Te raz, gdy już zna łem miej sce,
mo głem spo koj nie pły nąć do wy bra nych

miejsc i wy ko ny wać ko lej ne zdję cia. Za -
czą łem od kok pi tu, przy któ rym na mo ją
proś bę za wi sła na chwi lę na sza prze wod -
nicz ka. Szko da, że nie by ło nad nim wie -
życz ki gór ne go strzel ca z dwo ma
sprzę żo ny mi, wiel ko ka li bro wy mi Brow nin -
ga mi. Prze pły ną łem w stro nę le we go skrzy -
dła i uwiecz ni łem w ka drze sil nik nr 2.
Ko lej ny raz opły ną łem ka dłub, za glą da jąc
przez roz pa da ją ce się po szy cie sa mo lo tu
do je go wnę trza. Na po że gna nie za trzy ma -
łem się przy pra wym skrzy dle. A po tem,

oglą da jąc się co chwi lę przez ra mię, ru szy -
łem ku na sze mu RIB’owi. Czas by ło wra -
cać.

Mar cin Trzciń ski

* Z wy wia du ja kie go Frank G. Cha plick udzie -

lił 7 lu te go 2003 ro ku dla pro gra mu „Ve te rans Hi -

sto ry Pro ject” Bi blio te ki Kon gre su USA.

** Za Ae ro -Re lic „Se cond leu te nant F. G. Cha -

plick’s B -17”

Sa mo lot
Bo eing B17G -1-BO
Nu mer se ryj ny 42-31044
Na zwa wła sna „Her Did”
Za ło ga
Pi lot S/Lt Frank G. Cha plick
Dru gi pi lot Ward H. Skaggs
Na wi ga tor Tho mas M. Co well
Bom bar dier Ar mand C. Sed ge ley
Ra dio ope ra tor T/Sgt Ro bert F. Ho use hol -

der
Gór ny strze lec T/Sgt Frank E. Bra dley
Tyl ny strze lec S/Sgt To ny Du ca
Dol ny strze lec Orvil le F. Gril liot
Bocz ny strze lec (le wy) Geo r ge J. Mur phy
Bocz ny strze lec (pra wy) Jo seph P. Ba ron 
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Bo eing B17G La ta ją ca For te ca
Cię żki sa mo lot bom bo wy da le kie go za -

się gu. Czte ro sil ni ko wy dol no płat o kon -
struk cji me ta lo wej. Wstęp ny pro jekt sa mo -
lo tu opra co wa no w 1934 ro ku (Bo eing mo -
del 299). 

Pierw szy lot pro to ty pu od był się 28 lip -
ca 1935 ro ku. Wer sja B17G (szó sta se ryj na
wer sja tej kon struk cji) cha rak te ry zo wa ła się
bar dzo sil nym uzbro je niem strze lec kim.
We szła do pro duk cji w lip cu 1943 ro ku
i by ła naj licz niej pro du ko wa ną od mia ną sa -
mo lo tu (8.685 eg zem pla rzy).

Za ło ga 10 osób
na pęd: 4 sil ni ki gwiaz do we Wri ght R -

-1820-970 o mo cy 1200 KM ka żdy
pręd kość mak sy mal na 486 km/h
pręd kość prze lo to wa 380 km/h
pu łap 10850 m
za sięg 2980 km
roz pię tość 31,6 m
dłu gość 22,5 m
wy so kość 5,8 m
ma sa wła sna 16374 kg
ma sa star to wa 29710 kg
uzbro je nie 13 ka ra bi nów ma szy no wych

Brow ning M2 12,7 mm
udźwig 2200 kg bomb

http://www.targikielce.pl/index.html?k=sporty_wodne&s=index
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http://www.gozodive.pl
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Wy ciecz kę roz pocz nie my od miej sca
naj bar dziej zbli żo ne go do Sy cy lii, wy cho -
dzą ce go w mo rze cy pla o na zwie Re qqa
Po int (re ha po int). Do oko ła roz po ście ra się
iście księ ży co wy kra jo braz skał wy rzeź bio -
nych przez wiatr i mo rze oraz sta rych, nie -
bę dą cych już w uży ciu ba se nów so lan ko-
wych. Aby tu do je chać, wy ma ga ne są 2 rze -

Na Gozo
Reqqa Point, Billinghurst Cave, Cathedral Cave

Na na szą ostat nią wy ciecz kę po Go zo wy bra łem trzy wy jąt ko we miej sca
nur ko we, znaj du ją ce się w naj bar dziej wy su nię tej na pół noc czę ści wy spy. Ka -
żde z nich po ło żo ne jest wśród wy so kich kli fów i po sia da swo je spe cy ficz -
ne doj ście do miej sca wej ścia/wyj ścia. Jest to w ja kimś sen sie utrud nie nie,
do da ją ce jed nak smacz ku nur ko wa niom w tych lo ka li za cjach.

dojazd do Reqqa Point
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czy – moc ne ner wy i wy so ko za wie szo ny
sa mo chód, po nie waż moc no na chy lo na
skal na dro ga po prze ci na na jest w kil ku
punk tach ryn na mi do pro wa dza ją cy mi wo -
dę do sol nych kwa ter.

O ile ba zo we cię ża rów ki i sa mo cho dy te -
re no we świet nie da ją so bie ra dę z ty mi
prze ciw no ścia mi, to ma ły mi oso bów ka mi

z wy po ży czal ni ra czej nie ra dził bym się tu
za pę dzać. Je śli po go da sprzy ja, par king bę -
dzie moc no ob sta wio ny po jaz da mi z cen -
trów nur ko wych. Nie mar tw my się jed nak,
po nie waż naj bar dziej licz ne gru py „roz my -
wa ją” się w tej ogrom nej, pod wod nej prze -
strze ni, któ rą ofe ru je nam Re qqa.

Stan dar do wo roz po czy na my nur ko wa nie

wska ku jąc do wo dy z pra wej stro ny cy pla
lub scho dząc po znaj du ją cej się na ścia nie
kli fu dra bin ce. Dno w tym miej scu znaj du -
je się na oko ło 25 me trach głę bo ko ści,
a ścia ny opa da ją pio no wo do dna. Za nu rza -
my się, ma jąc ścia nę po le wej stro nie.
Na koń cu cy pla mi ja my ogrom ny głaz, któ -
ry ze ska łą two rzy cie ka wą kom bi na cję.
Naj do god niej bę dzie pły nąć po mię dzy 25
a 30 me trem, ze wzglę du na ukształ to wa -
nie te re nu.

Po kil ku mi nu tach do pły wa my do pod -
sta wy du że go, pod wod ne go pła sko wy żu,
sku pia ją ce go wo kół sie bie ła wi ce ma łych
ryb, któ re z ko lei przy cią ga ją po lu ją ce am -
ber jac ki. Ko niec pla te au wy glą da tu taj jak
ru fa du że go stat ku. U pod nó ża znaj dzie my
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wej ście do ta jem ni czej ja ski ni, któ rą opi szę
po ni żej. Do oko ła, po mię dzy roz sia ny mi,
ogrom ny mi gła za mi na le ży wy pa try wać
naj więk szych w oko li cy gro upe rów.

Okrą ża my pła sko wyż, do pły wa jąc
do miej sca, gdzie pio no wa już ścia na za -
krę ca ostro w pra wo. Tu taj na głę bo ko ści 35

me trów znaj du je się płyt ka Shrimp Ca ve,
gdzie jak sa ma na zwa wska zu je, praw do -
po dob nie spo tka my kre wet ki za miesz ku ją -
ce ścia ny ja ski ni. Zwra ca jąc uwa gę na
li mi ty, do pły wa my do miej sca, gdzie
przy pio no wym pęk nię ciu w ścia nie po win -
ni śmy za wró cić i zmniej szyć głę bo kość

do 18 me trów. Utrzy mu jąc ten po ziom, za -
wra ca my nad pla te au i roz glą da my się w to -
ni za czymś cie ka wym.

Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia mo żna
tu na przy kład spo tkać żół wie mor skie. Pil -
nu jąc, aby ścia na ra fy znaj do wa ła się
po pra wej stro nie, wy pły wa my za cy pel,
gdzie wła ści wie za wsze wy stę pu je prąd
w prze ciw nym kie run ku do na sze go. Po je -

głazy na dnie przy Reqqa Point
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go po ko na niu, zbli ża my się do miej sca wyj -
ścia, z tym że to jesz cze nie ko niec nur ko -
wa nia. Na ścia nie, po le wej stro nie
od dra bi nek, na głę bo ko ści oko ło 16 me -
trów, znaj du je się ko min, do złu dze nia
przy po mi na ją cy ko min ki sie ci Fiuu z Har ry
Pot te ra. Wej ście jest bar dzo sze ro kie, tak sa -
mo jak pio no wa dro ga pro wa dzą ca w gó rę.

Na dzie się ciu i na sied miu me trach znaj -
du ją się sko śne szcze li ny, przez któ re wy do -
sta nie my się na ze wnątrz, dba jąc o to, aby
nie uszko dzić pierw sze go stop nia au to ma tu
o ostre ska ły. Przy sta nek na 3-5 me trach spę -
dza my na za glą da niu w szcze li ny po ro śnię -
te ko ra la mi. W jed nej z nich, znaj du ją cej się
naj bli żej dra bin ki, na oko ło dwóch me trach
spo tka my miesz ka ją cą tam ośmior ni cę. Po -

zo sta jąc na przy stan ku, mu si my uwa żać
na uno szą ce się tu dość czę sto me du zy i ich
kil ku me tro we, pa rzą ce mac ki.

Przy pła skim mo rzu wyj ście po dra bin ce
nie na strę cza zbyt wie lu kło po tów, choć jej
twór cy nie do koń ca prze my śle li pro jekt,
po nie waż jest umiesz czo na dość wy so ko
i przy od pły wa ją cej fa li po zo sta je nad wo -
dą. Opcją wyj ścia stąd jest umiesz cze nie

wyjście z komina pionowa ściana przy Reqqa Point dno dookoła plateau
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ob cią żo nej li ny na jed nej z wy sta ją cych
z cy pla rur, przed roz po czę ciem nur ko wa -
nia, i wdra pa niu się wraz z nad cho dzą cą fa -
lą na gó rę. Mu si my jed nak być ostro żni
wy bie ra jąc tę opcję, po nie waż ska ły po ni -
żej po zio mu wo dy są bar dzo śli skie i ostre.

Nur kom tech nicz nym po le cam coś nie -

wia ry god ne go, miej sce wska zy wa ne przez
sta łych by wal ców ja ko bez a pe la cyj ny nu -
mer 1 tu tej szych nur ko wisk. The Bot tle jest
miej scem nie zwy kłym już ja ko zja wi sko
przy rod ni cze. W pierw szej chwi li, a wła ści -
wie do mo men tu zo ba cze nia jej na wła sne
oczy, cię żko so bie wy obra zić bu do wę tej

pio no wej ja ski ni. Wej ście do niej, znaj du ją -
ce się na 36 me trach, u pod nó ża pod wod -
ne go pla te au, jest wła ści wie nie zau wa żal ne
dla prze pły wa ją ce go obok nur ka. Na wet
z bli ska cię żko zo rien to wać się, że mo że się
tam mie ścić ogrom nych roz mia rów pod -
wod ny ko min.

Nu rek z bu tlą na ple cach mu si zmie ścić
się w szcze li nie po zo sta wia ją cej nie wiel ki
za pas prze strze ni, wpły wa jąc tam na do da -
tek gło wą w dół. W środ ku, po za sła bym
świa tłem wpa da ją cym ze szcze li ny, pa nu je
cał ko wi ta ciem ność przez kil ka na ście me -
trów w głąb. Sze ro kość ko mi na zwięk sza
się wraz z głę bo ko ścią z 2,5 do oko ło 4 me -
trów śred ni cy. Na ścia nach we wnątrz spo -
tka my kre wet ki oraz ró żno ko lo ro we
mięk kie ko ra le i ukwia ły. Opa da jąc w dół,
w pew nym mo men cie, po le wej stro nie
od wej ścia, zo ba czy my świa tło wyj ścia
znaj du ją ce się na piasz czy stym dnie na 57
me trach. Jest ono wy star cza ją cych roz mia -
rów, aby za jąć się wi do ka mi, a nie za sta na -
wia niem, czy zdo ła my się przez nie
prze ci snąć. W miej scu wyj ścia, gdzie zbie -
ga ją się dwie ścia ny, two rząc ma ły za ułek,
czę sto mo że my spo tkać du że go gro upe ra
bądź mu re nę. Piasz czy ste dno opa da od te -

ławica na przystanku
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go miej sca bar dzo ła god nie jesz cze głę biej,
a my, trzy ma jąc się le wej stro ny, roz po czy -
na my po wol ne wy nu rza nie. Pio no wa ścia -
na wzno si się dość le ni wie i po kil ku dzie-
się ciu me trach za krę ca jesz cze bar dziej,
wska zu jąc nam kie ru nek wy nu rza nia, po -
śród ogrom nych gła zów, pro sto do miej sca,

gdzie roz po czę li śmy eks plo ra cję ja ski ni.
Dal sza dro ga jest nam już zna na z po przed -
nie go opi su.

Bil lin hurst Ca ve znaj du je się kil ka dzie siąt
me trów da lej, w ma łej za tocz ce oto czo nej
przez ska ły. Ta ka bu do wa po zwa la na wej -
ście do wo dy, kie dy pół noc ny wiatr unie mo -
żli wia sko rzy sta nie z zej ścia przy Re qqa
Po int. Zej ście, mi mo że bar dziej stro me, jest
tu nie co ła twiej sze niż po przed nie, dzię ki za -
mon to wa nej po rę czy. Sa ma ja ski nia za czy na
się pod wo dą skle pie niem na oko ło 14 me -

klify na północy Gozo

zejściedo Billinghurst Cave
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trach a koń czy dnem na 25. Dłu gość ja ski ni
opi sy wa na jest na 100 me trów w głąb.
Przy kil ku na sto me tro wej sze ro ko ści pie cza -
ry, mo że my się w niej po ru szać z du żą swo -
bo dą w kil ku oso bo wej gru pie, za cho wu jąc
pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa.

Po fa lo wa ne, żwi ro we dno ja ski ni, do pro -
wa dza nas do miej sca, gdzie roz po czy na ją
się wiel kie gła zy, a dno za czy na piąć się ku
gó rze. Tu taj naj bez piecz niej bę dzie za wró -

cić, pó ki wi dzi my świa tło wej ścia. Po kil ku -
na stu mi nu tach do pły wa my do skra ju ja ski -
ni i wy bie ra my je den z do stęp nych
kie run ków. W pra wo do pły nie my wzdłuż
pio no wej ścia ny do pla te au przy Re qqa Po -
int, w le wo z ko lei, rów nież wzdłuż ścia ny,
mo że my po ku sić się o od na le zie nie spo czy -
wa ją ce go na 54 me trach wra ku Ma ru ti Gyp -
sy. Wszyst ko za le ży od na szych upodo bań
i mo żli wo ści.

Ostat nim z opi sy wa nych prze ze mnie
miejsc nur ko wych bę dzie wą wóz Wied il -
-Gha sri (wid il asri) z prze pięk ną ja ski nią
Ca the dral Ca ve.

Do jazd jest bar dzo do brze ukry ty, więc
war to sko rzy stać z prze wod ni ka lub trzy -

Billinghurst Cave

stare drabinki na dnie Billinghurst Cave

Maruti na dnie
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mać się ca ły czas pra wej stro ny w dro dze
z Re qqa Po int do Gha sri, aż do zna le zie nia
bar dzo nie po zor nej i dziu ra wej, po lnej dró -
żki od cho dzą cej przed jed nym z za krę tów
w pra wo. Po po ko na niu dość wy bo istej dro -
gi, cze ka nas pięk ny wi dok głę bo kie go, dłu -
gie go wą wo zu oraz pro wa dzą ce na dół
wą skie scho dy. Stop ni na li czy my nie co po -
nad 90. Żwi ro we dno i ma lut ka pla ża, z za -

ska ku ją cą skal ną wnę ką za raz przy brze gu,
po zwa la ją cą schro nić się przed pa lą cym
słoń cem, prze ko nu ją wie le osób do prze -
brnię cia tych wszyst kich stop ni, że by spę -
dzić tu mi łe przed po łu dnie.

Je dy ne co za chę ca nur ków do po ko na nia
tej pie kiel nej dro gi po wrot nej, to pod wod na
ja ski nia. Aby się do niej do stać, mu si my do -
pły nąć do koń ca za to ki i skrę cić w pra wo.
Dość czę sto wi docz ność na po cząt ku wą -
wo zu jest sto sun ko wo sła ba, dla te go mo -
ment za nu rze nia do bie ra my w za le żno ści
od te go czyn ni ka. Je śli już wi dzi my dno
z po wierzch ni, mo że my roz po cząć nur ko -
wa nie.

Mak sy mal na głę bo kość za tocz ki to oko -
ło 10 me trów na jej koń cu. Pro po nu ję, aby
zo stać na mniej wię cej 8 me trach, po nie -
waż na jej koń cu zwa ło wi sko skał zmu sza
nas do po now ne go wy pły nię cia na tę głę -
bo kość. Z me tra na metr przej rzy stość wo -
dy jest co raz lep sza, kie dy do pły wa my
do otwar te go mo rza. Mi ja my ogrom ny głaz
za le ga ją cy u wej ścia do za to ki. Trzy ma jąc
się głę bo ko ści 18 me trów i ścia ny po pra -
wej, po kil ku na stu mi nu tach do pły wa my
do Ca the dral Ca ve. Wej ście do ja ski ni jest
bar dzo du że i za czy na się na 18 me trach.

schody przy Wied il Ghasri
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Wnę trze, uście ła ne du ży mi gła za mi, pnie
się dość stro mo do gó ry, osią ga jąc w pew -
nym mo men cie 3-5 me trów.

Tu taj mo że my się bez piecz nie wy nu rzyć
i obej rzeć skle pie nie ja ski ni z ma łym prze -
świ tem nad wej ściem, któ re do pro wa dza
do środ ka świe że po wie trze. Wie le osób ko -

rzy sta z oka zji i pró bu je swo ich wo kal nych
mo żli wo ści, spraw dza jąc efek ty aku stycz ne
w ja ski ni. Oso by ma ją ce pro ble my z wy -
rów na niem ci śnie nia, czę sto ma ją kło pot
z po now nym za nu rze niem, więc ka żdy po -
wi nien za de cy do wać sa mo dziel nie, czy
chce to zro bić, czy nie. Za nu rza my się po -

now nie i po wy pły nię ciu z ja ski ni wy bie ra -
my po wrot ną dro gę w le wo, al bo pły nie my
jesz cze pe wien od ci nek dro gi w pra wo, wy -
dłu ża jąc nie co tra sę nur ko wa nia. Ob szar
na prze ciw ko ja ski ni scho dzi na wet do 45
me trów, ale pa mię taj my, że przed na mi

wąwoz przed Cathedral Cave

Cathedral Cave

widok na Victorie
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jesz cze dłu ga dro ga po wro tu i wy cze ku ją ce
na nas z sa tys fak cją 90 stro mych stop ni.
Po po wro cie na gó rę, mo że my udać się
na za słu żo ny po si łek i wie czor ną pin tę
miej sco we go Ci ska.

Na tym za koń czę wspól ną, rocz ną pod -
róż na Go zo, ma jąc na dzie ję, że in for ma -
cje za war te w ar ty ku łach, oka za ły bądź

oka żą się przy dat ne w pod ró ży do te go wy -
jąt ko we go miej sca. Mam świa do mość, że
nie są to wszyst kie atrak cje i pod wod ne
miej sca, któ re skry wa Go zo, więc jest ko lej -
ny po wód, aby tam po je chać.

Piotr Ku ba Ja kub czak

fot.: Ka rol Ołó wek, Rob Smith, Chri sto phe Mi ge on

wwwwww..ddaalleekkooiibblliisskkoo..eeuu

AAbbyy  pprrzzyy
śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee
nniiee  zzaabbrraakkłłoo  śśwwiiaattłłaa  ii
cciieeppłłaa  rrooddzziinnnneejj
aattmmoossffeerryy,,
aa  NNoowwyy  RRookk  nniióóssłł  zzee
ssoobbąą  sszzcczzęęśścciiee  ii
ppoommyyśśllnnoośśćć..

Z oka zji nad cho dzą cych 
Świąt Bo że go Na ro dze nia 
ży czę Wam wszyst kim, 
aby tak jak mnie 
speł nia ły się Wam ma rze nia, 
że by ście zdo by li swój uko cha ny, upra -
gnio ny sprzęt 
i aby ście dzię ki nie mu 
do cie ra li pod wo dą tam, 
gdzie ina czej ni gdy by ście 
nie do tar li. 
No, i że by ście za wsze 
zdro wo wra ca li! 

Ja cek „Fo ther” Klajn

http://fother.pl
http://fother.pl
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„Na świe cie nie ma nic bar dziej
gięt kie go ani de li kat ne go niż wo da;

a jed nak nie ma też ni cze go, co
prze wy ższa ją twar do ścią i si łą”

Lao - tse, chiń ski mistrz tao

Sa fa ri di ve -sto ry ciąg dal szy... Bo na wet
w naj bar dziej eks cy tu ją cej hi sto rii zda rza
się chwi la wy tchnie nia. Ale ja każ pięk na
mo że ona być.

THE AL TER NA TI VES
20.10.2007
głę bo kość max 10,1 m
godz. za nu rze nia: 11: 31
czas nur ko wa nia: 59\”
EAN 33
Na pierw szy rzut oka – pu sty nia. Choć,

jak bli żej się przej rzeć, w pia sku dzie je się
mnó stwo mi kro rze czy, na przy kład ma ciu -
peń kie be żo we ryb ki: wą skie, po dłu żne
z brą zo wy mi, pio no wy mi pa secz ka mi. Ma -
ją ciem ne, cie kaw skie oczka i wzbu dza ją

uczu cie roz rzew nie nia – ni czym ma łe, pu -
szy ste zwie rząt ko. Po chwi li na stęp na atrak -
cja. Prze ja żdżka na prą dzie. Wy star czy
od po wied nio się usta wić i mo żna po czuć

się pra wie jak w aqu apar ku na rwą cej rze -
ce... Po spo koj nym nur ko wa niu, tuż
przed sa mą ło dzią, za mie ram z za chwy tu.
Ja kieś dzie sięć me trów po mo jej le wej stro -

Safari Dive Story cz. 3
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nie w dół – ol brzy mi nie bie ski na po le on.
Na tych miast kie ru je my się w je go stro nę.
Życz li wie za in te re so wa ny pod pły wa bli żej,
zer ka jąc na nas po bła żli wie swo im pro mie -
ni stym i ka lej do sko po wo usy tu owa nym
okiem. Żal tyl ko, że gdzieś bie da czek zdro -
wo rąb nął się w czo ło i na sta łe za fun do wał
so bie tak po tę żne go gu za... Za fa scy no wa na
no wym zna jo mym, po wyj ściu na po -

wierzch nię, bły ska wicz nie po zby wam się
bez u ży tecz ne go w tej sy tu acji sprzę tu, aby
w to wa rzy stwie Ada sia „po wi sieć” jesz cze
w wo dzie i po pa trzeć na to pły wa ją ce cac -
ko!

ANE MON CI TY/ SHARK RE EF/ YOLAN -
DA RE EF

20.10.2007
głę bo kość max 18,9 m

godz. za nu rze nia: 14: 34
czas nur ko wa nia: 46\”
EAN 33
Bar dzo uda ne nur ko wa nie. Gru pa za -

chwy co na, choć ja nie ustan nie roz glą dam
się za choć by cie niem mo jej po ran nej fa -
scy na cji – na po le onem. Pły nie my z sil nym
prą dem, jak dla mnie zbyt sil nym. Nie lu bię
po czu cia bez rad no ści, jed nak mu szę pod -
dać się tej si le. Mi ja my cro co dil le fi sha. Ko -
niecz nie mu szę go zo ba czyć, choć
wy ha mo wa nie i prze pły nię cie kil ku me trów
pod prąd wca le nie jest ła twe. Na szczę ście
uda je się. Przez kil ka na ście se kund przy glą -
dam się tej dziw nej ry bie, rze czy wi ście
przy po mi na ją cej spo re go ga da. 

Chwi lę po tem ró żo we ukwia ły i ru chli we
bła zen ki. Wszyst ko w try bie przy spie szo -
nym. Mi ja my też pięk ne go, ciem no czer wo -
ne go strzę pie la ko ra lo we go – ro dem
z okład ki egip skie go prze wod ni ka nur ko we -
go. Przed ma ską ele ganc ko de fi lu je sta do
tuń czy ków. Po le wej pięk na, pio no wa ścia -
na, po pra wej – ma gne tycz ny wiel ki błę kit.
Czu ję nie od par tą po trze bę, że by spraw dzić,
co jest tam w do le, u je go kre su... Do pie ro
te raz za czy nam ro zu mieć dy le ma ty i wy bo -
ry bo ha te rów fil mu Bes so na... W koń cu mi -
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ja my wiel ce za baw ny wi dok – po roz rzu ca -
ne ki ble i wan ny. Po zo sta ło ści po trans por -
cie „Yolan dy” spo czy wa ją cej ja kieś
dwie ście me trów pod na mi. Nie ste ty, przy -
siąść się nie da – „wie je” zbyt moc no.
A szko da, bo se sja fo to gra ficz na mo gła by
być nie zwy kle in te re su ją ca. Chwi lę póź niej
ko tłu je my się przy ra fie i usi łu je my ze brać
w na le ży te szy ki. Czy jaś re zer wa. Cho le ra,
u mnie jesz cze po nad stów ka. Boj ka w gó -
rę. Szko da...

TEM PLE
20.10.2007
głę bo kość max 18,0 m
godz. za nu rze nia: 20: 13
czas nur ko wa nia: 46\”
EAN 32
Nur ko wa nie w wiel kim sku pi sku ludz -

kim, pod wzglę dem po glą do wym oczy wi -
ście, jest strasz nie nud ne. A na wet lek ko
iry tu ją ce. Nie mo żna bez kar nie za trzy mać
się, ani ni cze mu przyj rzeć. Po pro stu su nie
się nad dnem i roz glą da do oko ła, wy pa tru -
jąc co cie kaw szych oka zów raz po le wej,
raz po pra wej stro nie swo je go nur ko we go
ist nie nia. Wte dy usi łu je się zwol nić, skrę -
cić, doj rzeć, przy gląd nąć i prze wa żnie
przy mu so wo pły nąć na przód – wi sząc gło -

wą w dół, w po że gna niu od pły wa ją ce go
obiek tu za in te re so wa nia. Na bia łym pia -
secz ku (tak ulu bio nym przez Ba się), po mię -
dzy dwo ma ka mie nia mi, a ra czej raf ką
w kształ cie ka mie ni, od gry wa się spek takl
wy ję ty żyw cem z dra ma tu an tycz ne go.
Ofia ra i kat. Ro lę Kil te mne stry du blu ją dwie
do rod ne bia ło -ka wo we skrzy dli ce. Elek trę

od gry wa bia ło -żół ta ko zia ryb ka o wzro ku
smut nym, ubra na we „wzdłu żne” ni czym
czar ne wstą żecz ki pa sy. Dru ga, po dob na,
ale znacz nie mniej sza – ma rzy za pew ne
o bez piecz nej „ro li” su fle ra. Ma rzy, ale gra
tę sa mą po ni ża ją cą ro lę, co jej star sza ko le -
żan ka. Nie wia do mo, jak za koń czy się ta
sce na i ca ła sztu ka. Nie wia do mo, czy
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skrzy dli ce pró bu ją tyl ko od go nić „in truz ki”
z miej sca swo je go po lo wa nia, czy ma ją za -
miar za któ rymś dziob nię ciem prą żko wa ne -
go pyszcz ka wy szar pać ka wa łek
de li kat ne go mię sa z ak sa mit ne go bo ku żół -
tej ryb ki. Ni czym sę py, za ta cza ją co raz cia -
śniej sze krę gi nad ofia rą. Chwi la
za wie sze nia, kon cen tra cja i bły ska wicz ny

atak... Nie cze ka jąc na fi nał, od pły wa my.
Mo że w dro dze po wrot nej do wie my się
o po zy tyw nym, mam na dzie ję, za koń cze -
niu? Z mie sza ny mi uczu cia mi pły nę da lej.
Po le wej mi ja my pio no wą raf kę. Mi nę li -
śmy... Mo men cik! Prze cież dwa me try
nad na mi ktoś za wie sił ak sa mit no -sa ty no -
wą, krwi sto czer wo ną i pra wie trzy dzie sto -

cen ty me tro wą chu s tę. Pięk na! Pio no wo
przy cze pio na do ra fy hisz pań ska tan cer ka
nie ma ocho ty pre zen to wać swo ich umie -
jęt no ści. Cóż za le ni stwo! Zu peł ne nie god -
ne ta kiej da my...

Pły nie my da lej. Mo je po czu cie, że wła -
śnie roz po czę ły się eks cy tu ją ce chwi le,
prze ry wa znie na wi dzo ny prze ze mnie znak
wy glą da ją cy jak du ża li ter ka T. I nie jest to
ozna cze nie pod wod ne go przy stan ku tram -
wa jo we go, choć je śli ko muś sko ja rzy się ze
spor to wo po ję tym cza sem – bę dzie miał
odro bi nę ra cji. Zna czy to „zu ży łem po ło wę
swo je go po wie trza”, czy li pro ściej „czas
wra cać” i to znacz niej pły cej niż je ste śmy…
Jak zwy kle je stem nie zwy kle roz cza ro wa na
ta kim ob ro tem spra wy. Co gor sza, chwi lę
póź niej, za nim roz po czy na my od wrót – po -
ka zu je się pięść wy gra ża ją ca wy raź nie
w mo im kie run ku! Re zer wa. To ozna cza:
„wra ca my bar dzo szyb ko i bar dzo płyt ko”.
Je stem za ła ma na. Jesz cze tyl ko po spiesz ny
ogląd księ ży ca przy wy łą czo nych la tar kach.
To ta ki bia ły i krzy wy re flek to rek z żół ta wo -
-czer wo nym za bar wie niem, któ ry rów no -
mier nie oświe tla drob ne fal ki spo koj nej
prze strze ni pod wod nej. Le żąc na ple cach
pod wo dą, wszyst ko po strze ga się ina czej.



Nuras.info 12/2013

28

Oto cze nie jest bar dziej ulot ne, choć trwa -
łe. I to wszech ogar nia ją ce uczu cie roz ma -
rze nia. Prze sta ją ist nieć ry by krą żą ce
do oko ła, nie ma raf. Jest tyl ko księ życ
i drob ne zmarszcz ki po kry wa ją ce je go
twarz. Ten wi dok wcią ga i ku si obiet ni cą
cał ko wi te go za po mnie nia...

Do pły wa my do ło dzi i... ja ka ulga! Ja zo -
sta ję pod wo dą! Je stem wśród trój ki szczę -
śliw ców, któ rzy po now nie tej no cy za zna ją
wdzię ków ży cia ra fy. Prze cież w bu tlach
zo sta ło gru bo po nad sto at mos fer. Te raz
czu ję się jak u sie bie. Mi ja my zna jo me skał -
ki ze „sprząt nię tą” już „skrzy dlicz ną” sce ną
pseu do an tycz ną. Pio no wo, gło wą w gó rę,
w na je żo ne ra mio na ko ra low ców wtu la się
ol brzy mia pa pu go ry ba. Pięk na, nie co za -
baw na, a jed no cze śnie prze wrot na ze swo -
im drwią cym wy ra zem pyszcz ka. Tak,
jak by chcia ła za ko mu ni ko wać: „Sza ry,
tchórz li wy płe two nur ku... prze cież ty ni gdy
nie od wa żysz się na ubra nie tak efek tow nej,
jak mo ja, sza ty!”. W ogó le, ko lo ry sty ka pa -
pu go ry by nie ustan nie ko ja rzy mi się z let ni -
mi ko lek cja mi sprzed kil ku se zo nów
pro jek tan ta mo dy Ema nu ela Unga ro...
Chwi lę po tem je ste śmy świad ka mi wie czor -
nej uczty pew ne go czer wo niut kie go kra ba.

Dru gi, mniej szy, grzecz nie cze ka w nie -
wiel kiej roz pa dli nie – za pew ne na reszt ki
z pań skie go sto łu. Pan krab nie jest chy ba
za do wo lo ny z ilu mi na cji na je go po sił ku,
ale po chwi li za sta no wie nia wra ca do ko la -
cji. Wi docz nie głód jest więk szy niż cie ka -
wość to żsa mo ści nie pro szo nych noc nych
go ści... Kil ka me trów da lej, po le wej stro nie
wi dok, któ ry na ka zu je wstrzy mać od dech.

Ol brzy mia, pew nie po nad dwu me tro wa,
gra na to wo -fio le to wa mu re na. Jej ciel sko,
cia sno owi nię te wo kół nie ru cho mych ko ra -
li wi dać tyl ko frag men ta rycz nie. Pa trzy
w na szą stro nę i na pew no nie jest na sta -
wio na przy jaź nie. W od le gło ści dwóch me -
trów od ta kiej pa ni czu ję się moc no
nie pew nie. Ale mo ja fa scy na cja jej zło wro -
gi mi oczka mi i rzę da mi ostrych, cie niut kich



Nuras.info 12/2013

29

zę bów w mia ro wo otwie ra nej pasz czy jest
więk sza niż strach. Pra wie sły szę jak ostrze -
gaw czo sy czy... Po kil ku mi nu tach upar te go
wga pia nia się w zwie rza ka – re zy gnu je my
z dal sze go wy sta wia nia na pró bę cier pli wo -
ści mu re ny i od pły wa my. Opły wa jąc ra fę
do oko ła, spo tka my ją po raz dru gi, ale sto -
pień jej go ścin no ści nie ste ty nie zmie nia się.
Na ko niec prze śmiesz na i cie kaw ska lan gu -

sta, któ rej nie za uwa ża uwa żny za zwy czaj
Piotr. Sko ru piak opa da pio no wo na dno
nor ki i raz po raz wy glą da na ze wnątrz
błysz czą cy mi, ciem no gra na to wy mi i fi glar -
ny mi oczka mi, czy dzi wacz ne stwo ry już
od pły nę ły... Mi ja my rów nież ma lut kie kre -
wet ki, któ rych nie za uwa żam...

JACK SON RE EF
21.10.2007

głę bo kość max 30,6 m
godz. za nu rze nia: 08: 30
czas nur ko wa nia: 72\”
EAN 31
Naj bar dziej nie sa mo wi tą sta ła się po in ta

te go nur ko wa nia, o któ rej do wie dzia łam się
od Ba si już na po wierzch ni. Po nad kil ka mi -
nut, rów no le gle na de mną pły nął gu stow ny
klar ne cik nie zwy kle za in te re so wa ny mo im
zie lo nym kor kiem od za wor ka bu tli. Nie wi -
dząc żad nej re ak cji z mo jej stro ny, prze -
niósł się po mię dzy mnie i Pio tra,
a na stęp nie skon fun do wa ny po now nym
bra kiem re ak cji, za czął pły nąć rów no le gle
ko ło mo jej gło wy. Tym spo so bem na resz cie
uda ło mu się wzbu dzić mo je za in te re so wa -
nie. Za do wo lo ny, ziew nął kil ka krot nie
po czym od pły nął spo koj nie, a przy czy na
je go to wa rzy sko ści po zo sta ła nie od gad nio -
na do dziś...

WO ODHO USE RE EF
21.10.2007
głę bo kość max 28,6 m
godz. za nu rze nia: 11: 54
czas nur ko wa nia: 41”
EAN 31
Miał być spo koj niut ki nu rek z krę ce niem

się po ra fie. By ło tyl ko drob ne ostrze że nie
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przed prą dem, więc od po cząt ku sta ra łam
się trzy mać bli ziut ko mo jej ko cha nej gru py.
Po ja kimś cza sie, nie wi dząc spe cjal nie re -
al ne go za gro że nia, mo ja czuj ność osła bła.
Kie dy zo ba czy łam gi gan tycz ną, szma rag do -
wo -zie lo no -ró żo wą pa pu go ry bę, cał ko wi -
cie stra ci łam kon tro lę nad rze czy wi sto ścią.
Aż tak wiel kiej nie wi dzia łam ni gdy przed -
tem! Tro szecz kę, tyl ko tro szecz kę po pły nę -
łam za nią, że by le piej się jej przyj rzeć.
Po tem oka za ło się, że to był wła śnie ten
mo ment, w któ rym trze ba by ło za wró cić!
Piotr za re ago wał na tych miast i przy cią gnął
mnie w stro nę ra fy. Ale prąd zro bił się na ty -
le wart ki, że ma cha jąc płe twa mi z ca łych
sił nie tyl ko pra wie nie pły nę li śmy do przo -
du, ale raz po raz sta wa li śmy w miej scu.
Sta ra li śmy się pły nąć jak naj bli żej ścia ny,
bo tam si ła prą du za zwy czaj słab nie, ale na -
praw dę nie by ło ła two. Czu łam co raz więk -
sze zmę cze nie w mię śniach i co raz szyb szy
od dech. Po dej rze wam, że nie tyl ko mnie
dra stycz nie za czę ło uby wać po wie trza.
Wresz cie uda ło się zna leźć w mia rę spo koj -
ne miej sce i boj ka w oka mgnie niu zna la -
zła się na po wierzch ni... Kosz mar ne
wej ście, a ra czej wdra py wa nie i wpeł za nie
na zo diak przy ol brzy mich fa lach i nie bez -

piecz nie zbli ża ją cej się ra fie cią gnę ło się
w nie skoń czo ność. Po za tym in cy den tem,
w mo jej pa mię ci po zo sta ły pięk ne, fio le to -
wo -żół te strzę pie le księ ży co we i trzy cał -
kiem spo re płaszcz ki...

JACK SON RE EF – de ep blue
21.10.2007
głę bo kość max 28,8 m
godz. za nu rze nia: 15: 09
czas nur ko wa nia: 45”
po wie trze
Naj bar dziej ocze ki wa ne prze ze mnie

i afir mo wa ne od dwóch mie się cy nur ko wa -
nie! Strasz nie -groź ne -nur ko wa nie -z -re ki na -
mi w wiel kim błę ki cie. Błę kit był na wet nie
naj mniej szy, ale te re ki ny... Na wet na mar -
ne le kar stwo by nie wy star czy ło! O dzi wo,
w wo dzie na wet się nie de ner wo wa łam.
Wi dać dwu mie sięcz na prak ty ka an ty stre so -
wa przy nio sła ocze ki wa ne re zul ta ty. Bar dzo
do brze po czu łam się w to ni. Za dzi wia ją co
bez piecz nie. Ja kieś dwa dzie ścia me trów
pod na mi wy pa trzy łam szyb ko zmy ka ją ce -
go mło ta. Zdą ży łam po ka zać go prze wod ni -
ko wi i dra pie żnik bez pow rot nie znik nął
w od mę tach... Nie ste ty, mo je nie od par te
uczu cie, że to pierw szy i ostat ni re kin
w cza sie te go nur ko wa nia speł ni ło się...

Pech nie ziem ski. Zwłasz cza w ob li czu mo -
ich dłu gich przy go to wań do te go spo tka nia.
Chwi lę po tem spo tka ła nas wy cze ki wa na
przy go da, ale zu peł nie in ne go ro dza ju. Pio -
tro wi pękł pa sek od płe twy, co w ob li czu
ewen tu al nych spo tkań z be stia mi nie wró -
ży ło ni cze go po zy tyw ne go... Wszy scy mi -
giem wy dmu cha li flasz ki i ostat nią atrak cją
po lo wa nia na mło ty by ło bły ska wicz ne
strze le nie boj ki i cał kiem spraw ne (tym ra -
zem) wy nu rze nie...

W na stęp nym od cin ku po zna cie eks cy tu -
ją cą przy go dę Sy ren ki w cza sie wie czor nej
ką pie li w od mę tach sło nych wód Mo rza
Czer wo ne go. Za pra szam

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

fot. M. Szczepaniak

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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By ła pięk na, sło necz na nie dzie la.
Nor mal ni lu dzie, po wyj ściu z ko ścio -
ła, spę dzali mi ło czas w naj bli ższych
ga le riach han dlo wych. Rów nież chcia -
łem się nie co zre lak so wać, więc na -
mó wi łem mo ją Do rot kę na wspól ną
rand kę z Ma ry sią. 

Owo cem na sze go ostat nie go spo tka -
nia, 4 dni wcze śniej, był pra wie 7-mi nu to -
wy fil mik, któ re go obec nie wy cho wu je
wu jek YouTu be www.youtube.com.

Wi zur ka by ła wów czas, jak na Ma ry się
przy sta ło, ide al na. Dzi siaj jed nak oba wia -
łem się, że mo gła przede mną spo tkać się

Sam na sam z Marysią

http://www.youtube.com/watch?v=oyyKbvH9FGc
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z kimś in nym, bo przy je cha li śmy do pie ro
po 13: 00. Prze czu cie mnie nie my li ło, już
przy wej ścio wej dziu rze wi dać by ło zmą -
ce nie wo dy. Mia łem jesz cze na dzie ję, że

ktoś wszedł, aby spe ne tro wać tyl ko część
su chą. Kie dy do sze dłem do Ma ry si nej
szcze lin ki, zro zu mia łem okrut ną praw dę
– ktoś Ma ryś kę wy czo chrał i to bez li to śnie.
Po zo sta wio no mi wi zur kę w po ry wach do 1
me tra, dla te go apa rat zo sta wi łem na spą gu

i wsze dłem je dy nie z ka mer ką na ka sku,
usta wio ną na „co dwu se kun do we fo ce nie”.

Na po cząt ku by łem tro chę za wie dzio ny,
ale po chwi li zro zu mia łem, że fa tal na wi -
docz ność po wo du je za je faj ny kli mat i zu -
peł nie no wy wy gląd ko ry ta rzy. Prze ci ska nie
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się przy tak sła bej wi docz no ści to do dat ko -
wa atrak cja. Cho ciaż trud no w tym nur ko -
wa niu mó wić o prze ci ska niu się, bo nie
zde cy do wa łem się na przej ście przez naj -
wę ższe miej sce w le wym ko ry ta rzu
na pierw szym po zio mie.

Wy sze dłem po 15 mi nu tach, zu ży łem
(tak jak ostat nio) 60 atm z 2x4 l, tj. ok. 480
li trów ga zu. Ko lej ne go nu ra w Ma ry si zro -
bię jed nak w ty go dniu, bo w week en dy jest
wie lu chęt nych, że by ją za ata ko wać.

Po wy ższa re la cja do ty czy oczy wi ście

nur ko wa nia w sztol ni Ma rie Agnes w By -
strzy cy Gór nej, któ ra sta ła się jed nym z mo -
ich ulu bio nych obiek tów nur ko wych,
z dwóch po wo dów – jest bli sko (25 mi nut
jaz dy od mo je go do mu) i jest… pięk na!
Sztol nia praw do po dob nie po cho dzi z XVI



Nuras.info 12/2013

35

wie ku i mo gła dzia łać do po cząt ku wie -
ku XIX. Uwa ża na by ła za ko pal nię rud cyn -
ku, oło wiu i sre bra. Skła da się z su che go
(ok. 20 cm wo dy) po zio mu ze ro i dwóch ni -
ższych za la nych po zio mów z krót ki mi ko -
ry ta rza mi. Pod wo dą mo żna zo ba czyć

po zo sta ło ści po wy do by ciu ru dy: drew nia -
ne zbro je nie szy bo we w po sta ci bel ko wych
roz pór, drew nia ny ru ro ciąg od wad nia ją cy,
dra bi ny, drew nia ny ko ło wrót. Tem pe ra tu ra
wo dy przez ca ły rok wy no si 9 stop ni. Mak -
sy mal na głę bo kość na dru gim po zio mie to

ok. 10,8 me tra. Wie le cie ka wych in for ma cji
o tej ko pal ni mo żna zna leźć w jed nej z prac
na uko wych In sty tu tu Gór nic twa Po li tech ni -
ki Wro cław skiej pt. „Od kry cie i in wen ta ry -
za cja sztol ni w By strzy cy Gór nej” au tor stwa
Elżbie ty Li ber i Ma cie ja Ma dzia rza.

Ro bert Perzan



Nuras.info 12/2013

36

Tego samego dnia, kiedy zakoń-
czyliśmy szkolenie MSDT PRO, nasz
Course Director zaproponował nam
„intro” na rebreatherze Poseidon
MkVI. Wiele słyszałem o tym urzą-
dzeniu, ale jakoś zawsze sceptycz-
nie do niego podchodziłem. Kojarzył
mi się przede wszystkim z jednost-
kami specjalnymi, a nie z rekreacją.

Jacek zrobił nam dwugodzinny wykład
o przebiegu nurkowania na obiegu za-
mkniętym oraz ogólnym jego funkcjonowa-
niu. Prawdę mówiąc, podobnie jak moja
koleżanka uczestnicząca w szkoleniu, na
początku niewiele rozumiałem. Dopiero
w połowie wykładu zacząłem przyswajać
wiedzę o zaletach tego, dla mnie, nowego
wynalazku. Jacek cierpliwie i z zaangażo-
waniem tłumaczył nam oraz przedstawiał
wyższość CCR nad obiegiem otwartym.
Po omówieniu spakowaliśmy sprzęt i ude-
rzyliśmy na basen pod Krakowem.

Po przebraniu się w pianki, Jacek Wen-
dołowski zaczął przygotowywać sprzęt. Za-

brał trzy rebreathery zapakowane w skrzy-
nie nurkowe. Moją uwagę zwróciły barwne

Moja przygoda z rebreatherem
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i rzucające się w oczy kamizelki firmy Pose-
idon odbiegające od standardowych mono-
tonno-czarno-szarawych BCD. Z ogro-
mnym zaciekawieniem i uwagą obserwo-
waliśmy, jak nasz Instruktor montuje sprzęt
jeden po drugim, dopasowując element
do elementu. Za pierwszym razem skompli-

kowane – nieco odmienne od stadardowe-
go montowania jednej butli i automatu. Jed-
nak zmontowanie jednego zestawu nie
trwało dłużej niż 10 minut.

Przychodzi czas, kiedy trzeba wejść
do wody. Wskakujemy. Jacek czeka już ze
sprzętem, który zaraz wypróbujemy. W tym

momencie, mimo że jestem świeżo upie-
czonym instruktorem, poczułem się jak po-
czątkujący kursant, który musi się
wszystkiego uczyć od nowa. Nowy sprzęt,
automat z dwiema rurami, komputer... Czu-
ję ten dreszczyk, jak przed pierwszym za-
nurzeniem. Zakładam Poseidona, ostatnie
wskazówki od Jacka, po czym schodzimy
pod wodę. I tutaj, podczas pierwszego wde-
chu, moje spojrzenie na świat rebreatherów
uległo gruntownej przemianie. Nie chodzi
o opory oddechowe, do których przyzwy-
czaiłem się w ciągu kilku najbliższych mi-
nut, ale wyostrzenie zmysłu słuchu,
z którego jakby nigdy wcześniej nie korzy-
stałem tak dokładnie podczas nurkowań
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na obiegu otwartym. Wyciszył się również
mój wdech i wydech. Zmysły zostały całko-
wicie wyszlifowane. Mimo że zajęcia odby-
wały się na basenie, usłyszałem dźwięki,
o których istnieniu nie miałem pojęcia. Pły-
walność już nie jest sterowana przez nasze
płuca! Po prostu inny świat!

I w tym momencie rzeczywiście poczu-
łem się, jak początkujący kursant, który do-
piero co wszedł pod wodę, odkrywając
zupełnie inne środowisko! Gwałtowne ode-
rwanie od teraźniejszości w przyszłość nur-
kowania! Jeżeli obieg otwarty jest głośnym
pistoletem, to Rebreather Poseidon MKVI
jest... wytłumionym karabinem!

Szczerze polecam,
Tomek Markowski

Najserdeczniejsze *yczenia:
Cudownych Świąt
Bo*ego Narodzenia
Rodzinnego ciepła
i wielkiej radości,
Pod *ywą choinką
zaś du*o prezentów,
A w Waszych pięknych duszach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i
odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
*eby był jeszcze lepszy ni* ten,
co właśnie mija
*yczy

http://www.bluego.pl
http://Divezone.pl
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Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.molamolawear.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://scubatech.pl
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Biz nes za wsze le piej pro spe ru je, gdy ro -
dzi się z pa sji. O no wym po my śle na biz -
nes dla spor tow ców i nie tyl ko z Jac kiem
Bat kow skim roz ma wiał Ma riusz Ka niew ski.

Ma riusz Ka niew ski: Co czu je Pan, kie dy
scho dzi pod wo dę?

Ja cek Bat kow ski: To są ró żne emo cje. Po -
zy tyw ne, oczy wi ście. Nur ko wa nie to mo ja
pa sja, któ ra trwa już od po nad 10 lat i za ka -
żdym ra zem, gdy mam mo żli wość zej ścia
pod lu stro wo dy czu ję, że przede wszyst -
kim wcho dzę do in ne go świa ta. Ży cie

w głę bi nach rzą dzi się swo imi pra wa mi.
Wy gląd fau ny i flo ry czę sto jest tak za ska -
ku ją cy, iż mógł bym w tym świe cie po zo stać
o wie le dłu żej i bez koń ca przy glą dać się
tym pod wod nym sce nom. Dla pa sjo na tów
nur ko wa nie to w ja kimś sen sie pod glą da nie
in ne go świa ta, a ta kie pod glą da nie bu dzi
pa sję, wznio słość, po dziw i chęć nie ustan -
ne go po wro tu w ten pod wod ny raj.

MK: Gdzie Pan po dzi wiał ta kie in ne
świa ty?

JB: Nur ko wa łem w wie lu prze pięk nych
miej scach. Naj więk sze wra że nie zro bił
na mnie wi dok Si pa da nu, pod wod ne go cu -
du. Nie trud no tam o bli skie spo tka nie
z wiel ki mi żół wia mi i re ki na mi. In ne miej -
sca to Egipt, Fi li pi ny. Na Fi li pi nach przy wy -
spie Ma la pa scua spo tka łem ko so go na. To
re kin o wiel kim ogo nie, któ re go uży wa
do ogłu sza nia ryb. Rów nież na Fi li pi nach
mia łem spo tka nie „oko w oko” z naj więk -
szą ry bą ży ją cą na zie mi – czy li re ki nem
wie lo ry bim. Tak jak mó wi łem wcze śniej, to
in ny świat. Wkra cza jąc do nie go, mu si my
być bar dzo ostro żni, szcze gól nie w spo tka -
niu z ta ką ry bą, ale ten koszt jest nie wiel ki
w po rów na niu z tym, co mo żna prze żyć.

MK: Wiem, że zna lazł Pan po wią za nie
swo jej pa sji z biz ne sem.

JB: Cho dzi o ka me rę IronX? Tak. Za czą -
łem fo to gra fo wać pod wod ny świat. To wią -
za ło się z przej rze niem do stęp ne go na ryn ku
sprzę tu. Prze te sto wa łem ró żne apa ra ty, ka -

Przedłużenie zmysłów
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mer ki. W koń cu tra fi łem na ka me rę IronX,
któ ra bar dzo mi od po wia da, nie tyl ko
pod wzglę dem pa ra me trów, ale i pod
względem ce ny. Po my śla łem, dla cze go by
nie spro wa dzać ka me rek do Pol ski i nie
sprze da wać? Obec nie wcie lam ten po mysł
w ży cie. Ale dla mnie to coś wię cej, jak tyl -
ko biz nes. Sprze da jąc IronX, chcę sprze da -
wać ideę. Ma my dzi siaj trend na re je stro -
wa nie te go, co dzie je się wo kół nas i pu bli -
ko wa nie ma te ria łów w sie ci. Fo to gra fu je my
i fil mu je my pra wie wszyst ko. My ślę, iż do -
brze by by ło, gdy by w sie ci zna la zło się wię -
cej am bit nych, ama tor skich fil mi ków.

MK: Na przy kład ja kich?
JB: Na przy kład fil mi ków z nur ko wa nia,

czy w ogó le z upra wia nia spor tu. Niech Pan
po my śli, co mo gą za re je stro wać lu dzie, któ -
rzy upra wia ją nar ciar stwo – czę sto wy czy -
no we – w pięk nych gó rach. Tym bar dziej,
że ka me rę mo żna umo co wać na ka sku,
na pier siach, na kie row ni cy ro we ru itd. Jest
ona wy po sa żo na w wie le ró żnych umo co -
wać, tak by fil mi ki by ły jak naj bar dziej in te -
re su ją ce. Z resz tą, je że li ma my ka me rę HD
IronX i do łą czo ny do niej pro gram do mon -
ta żu, to trud no mó wić o fil mi kach, ra czej

już o fil mach. To nie są fil my w sty lu „Ej,
Edek kieł ba sa le ci”, ale ob ra zy z na sze go
do świad cze nia. Mo że my po ka zać to, cze -
go do świad czy li śmy np. w in nym, pod wod -
nym świe cie.

MK: Krót ka dro ga od pa sji do biz ne su.
JB: My ślę, że im krót sza, tym ten biz nes

le piej pro spe ru je. Zaw sze le piej ro bić to, co
się lu bi, co czło wie ka in te re su je. Wte dy
ma my we wnętrz ną si łę i in spi ra cję, by nie
ga snąć przy pierw szej prze szko dzie. IronX
to nie jest mo je pierw sze przed się wzię cie.
Od 22 lat pro wa dzę wraz z ro dzi ną fir mę,
hur tow nię czę ści ro we ro wych. Sam du żo
je żdżę na ro we rze i czer pię z te go spo ro sa -

tys fak cji. Wy zna ję za sa dę, że je że li w biz -
ne sie coś mo żna ulep szyć, coś roz sąd ne go
za pro po no wać, to na le ży to zro bić, po nie -
waż klien ci po tra fią do ce nić za an ga żo wa -
nie w pro dukt. W obu przy pad kach, tzn.
w dys try bu cji czę ści ro we ro wych oraz
w dys try bu cji ka me ry IronX, sprze da je my
na szą wy pró bo wa ną pa sję, na sze spo so by
na prze ży wa nie rze czy wi sto ści. Dla nas ro -
wer to coś wię cej, jak śro dek lo ko mo cji, to
przed łu że nie na szych nóg, tak jak ka me ra
IronX jest przed łu że niem na szych zmy słów.
Bar dzo efek tyw nym przed łu że niem.

MK: Dzię ku jąc za roz mo wę, ży czę dal -
szych suk ce sów.
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.fotopodwodna.pl
http://xdivers.pl
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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http://diveproject.pl
http://www.gozodive.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Siód me go li sto pa da te go ro ku, do -
kład nie o dwu dzie stej trzy na ście,
mia ło miej sce pew ne szcze gól ne nur -
ko wa nie. Di ver sni ght 2013 to sto łecz -
ne wy da rze nie nur ko wo - kul tu ral ne
pod ba tu tą nie za wod ne go Ka mi la
„Ja ku zy” Ja czyń skie go, ko lej ne wa żne
do ko na nie człon ków, czy ra czej
uczest ni ków, Gru py Eks plo ru ją cej
Pod war szaw skie Nur ko wi ska. 

Tym ra zem sto łecz ni nur ko wie mie li
przy jem ność uczest ni czyć w więk szym
CZYMŚ. Di ver sni ght to im pre za mię dzy na -
ro do wa. Te go sa me go dnia, o tej sa mej po -

rze wszy scy uczest ni cy wcho dzą do wo dy.
Do kład nie trzy na ście po dwu dzie stej Po la -

Diversnight 2013 – Warszawa
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cy, Niem cy, Ko re ań czy cy, Nor we go wie,
Ku ra ka oń czy cy, Ta jo wie i wie lu, wie lu in -
nych da ło nur ka. Nie wszę dzie rzecz ja sna
pa no wa ła ta ka ciem ność i chło dek jak u nas
i w nor we skich stro nach, skąd przy szła
do nas ta tra dy cja (im pre za or ga ni zo wa na
jest od dzie wię ciu lat, mo że nie tak dłu go
jak Bo że Na ro dze nie, ale też już po wo li sta -

je się tra dy cją). Nie o to cho dzi. Cho dzi
prze cież o nur ko wa nie. Ko lej ny do bry po -
wód, by ubrać się w pian kę, w ska fan der,
za rzu cić bu tlę na ple cy i znik nąć pod po -
wierzch nią wo dy. W na szym re jo nie naj -

lep szym akwe nem na te go ty pu im pre zy jest
zie lon kow ska gli nian ka. Na miej scu sta wi -
ło się czter na ście osób nur ku ją cych oraz
kil ka osób wspie ra ją cych ak cję z lą du. Gra -
tu la cje za naj licz niej szą eki pę nur ku ją cych
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uczest ni ków Di ver sni ght w Pol sce na le żą
się olsz tyń skiej Skor pe nie, my za ję li śmy
dru gie miej sce. Wdzięcz na pa ni Gli nian ka,
jak zwy kle, przy ję ła nas go ścin nie, pre zen -
tu jąc zna ko mi tą wi zu rę, do bre wa run ki
i po dob no nie ma ło ryb. Po dob no, po nie -
waż tym ra zem nie spe cjal nie do pi sa ło mi
ry bie to wa rzy stwo. Oczy wi ście, spo tka łem
szczu pa ki. Cho dzi ły jed nak słu chy, że
szczu pa ki tym ra zem mia ły moc ne par cie
na szkło, wszyst kim uczest ni kom pre zen to -
wa ły się chęt nie z ka żdej stro ny i cier pli wie
po zo wa ły do zdjęć.

Jak zwy kle, nur ko wa nie prze pro wa dzi -
łem w mo je ulu bio ne za kąt ki gli nian ki.
Wsze dłem do wo dy, jak wszy scy, stro mym

zej ściem tuż przed most kiem. Po sze dłem
wzdłuż brze gu w le wo, po krę ci łem się
pod drze wa mi, zaj rza łem pod po mo sty
i za szu war ki. Od wie dzi łem nie daw no po -
wsta łe ły se po la ny, dzie ła węd ka rzy wal -
czą cych ze zbyt buj ną ro ślin no ścią
gli nian ki, zna la złem tam dwa ra ki ame ry -
kań skie. Ze szczu pa ka mi trzy ra zy się spo -
ty ka łem, więc jest to mój re kord. Coś
spo re go mi umknę ło. Zdo ła łem tyl ko
uchwy cić chmu rę mu łu, któ ra się pod nio -
sła w miej scu, z któ re go ów nie śmia ły po -
twór dał dy la na mój wi dok. Tyl ko ką tem
oka wi dzia łem blask łu ski i cień spo re go
ciel ska, ale nie je stem w sta nie zi den ty fi ko -
wać owe go stwo ra. Po sze dłem je go śla da -
mi, ale nie od na la złem go. Szko da.

Ogól nie rzecz bio rąc, by łem jed nak za -
sko czo ny ma ło ścią spo tkań z ry bim na ro -
dem. Ry by nie obi ja ły mi się tym ra zem
o ma skę, nie mu sia łem ich od gar niać rę ko -
ma, roz py chać się i prze ga niać co bar dziej
na tręt ne sztu ki. Mo głem je zli czyć na pal -
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cach u mych dwóch rąk. Za pew ne moc mo -
je go (po ży czo ne go) oświe tle nia Gral ma ri ne
spo wo do wa ła, że ry by ucie kły w po pło chu
i tym spo so bem za pew ni łem mno gość roz -
ryw ki mo im nur ku ją cym kom pa nom, któ rzy
na to wa rzy stwo ryb nie na rze ka li. A wierz -
cie mi, by łem wy po sa żo ny w dwie ku le
ognia po sia da ją ce w su mie ja kieś pięt na ście
diod i da ją ce świa tło iden tycz ne z na tu ral -
nym słoń cem Sa ha ry, pod łą czo ne do „lek -
kie go” i „zgrab ne go” ka ni stra wiel ko ści
dwu li tro wej bu tel ki Co li i wa żą ce go chy ba

ty le sa mo, co ca ły ołów w mo im po sia da -
niu. Do te go no wa kon fi gu ra cja re je stru ją ca
– spró bo wa łem ka me ry In to va Sport HD
na zgrab nym, praw dzi wym i wy ko na nym
przez fa chow ców, dwu ręcz nym uchwy cie
(żad na mo ja tan det na ro bo ta) z dwo ma
pięk ny mi ra mio na mi na oświe tle nie. Z tak
sza le nie moc ną i bar dzo pro fe sjo nal nie wy -
glą da ją cą kon struk cją po lo wa łem na zna ko -
mi te uję cia pod wod ne go świa ta. Przede
wszyst kim pró bo wa łem spo tkać Kró la Wę -
go rza, ale go nie ste ty nie spo tka łem, choć szu ka łem do kład nie. Li czy łem tro chę na to

spo tka nie. Bar dzo li czy łem na zna ko mi te
uję cia, któ rych mi bę dą wszy scy okrut nie
za zdro ścić. Po lo wa łem więc na świet ne
sce ny z ży cia pod wo dą, na zgrab ne syl wet -
ki i na pło chli we gwiaz dy pod wod ne go
świa ta w nie spo dzie wa nych sy tu acjach. Nic
z te go. Nie zo sta łem nur ko wym pa pa raz zim
wie czo ru, miej sca na po dium au to rów naj -
lep szych zdjęć ustą pi łem mo im zna ko mi -
tym ko le gom. W wo dzie wszy scy spę dzi -
li śmy mniej wię cej go dzi nę. Wszy scy bez
wy jąt ku wy szli z wo dy uśmiech nię ci, zmar -
z nię ci (frak cja pian kow ców jak zwy kle
obec na), za do wo le ni z uda ne go nur ko wa -
nia, ze spo tkań z sym pa tycz ny mi pod wod -
ny mi miesz kań ca mi Gli nian ki i z sa me go
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fak tu, że wy ko na ło się ko lej ne faj ne nur ko -
wa nie. Z ta ką po zy tyw ną ener gią za pew ne
wie lu z nas mo gło na stęp ne go dnia, w pią -
tek, wstać bla dym (a mo że ra czej – nie zno -
śnie ciem nym) świ tem i udać się do pra cy.
Uwa żam, że ko lej ne uda ne nur ko wa nie
noc ne w Zie lon ce mam za so bą. Ko lej ne
uda ne spo tka nie z gru pą GEPN, z bez błęd -
nym or ga ni za cyj nie Ka mi lem Ja ku zą, świa -
tło fi lem Paw łem K. (pmk), szy der czym
Mi cha łem G., swoj skim Mi cha łem K., uro -
czą Aś ką, któ ra wspie ra ła nas dziel nie z lą -
du, a ta kże z kil ko ma in ny mi nur ka mi,
któ rzy do łą czy li do im pre zy. Dla pew nej
czę ści nur ko wej bra ci (szcze gól nie dla frak -
cji pian kow ców) by ło to naj pew niej za -
mknię cie se zo nu, choć jesz cze jest cień
szan sy, że mo że za ty dzień... Tak czy siak

pian ka się su szy, ja po wo li prze glą dam
ofer ty na uży wa ne su char ki. Ma rzę, że no -
wy se zon bę dę już mógł za cząć w su chym
ubran ku przed i po nur ko wa niu. Cze kam
cier pli wie na ko lej ny se zon. Ko lej ny se zon,
któ ry za cznę... za pew ne wraz z gru pą
GEPN od przy wi ta nia wio sny. Gdzie? Od -
po wiedz cie so bie sa mi na to py ta nie... film
z nur ko wa nia: www.youtube.com. 

Na le żą się osob ne po dzię ko wa nia dla
Bart ka Gryn dy, któ ry wy po ży czył mi te
dwie ku le ognia, za co mu po now nie je stem
po dwój nie do zgon nie wdzięcz ny (w przy -
pad ku re in kar na cji zo bo wią zu ję się do do -
zgon nej wdzięcz no ści w ko lej nym ży ciu). 

Ku ba Cie ślak

fot.:: Mi chał Go rze lak, To mek Pło tek 

Agniesz ka Rech nio

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.youtube.com/watch?v=Or_hFVF80q4
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SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO
2013 ROKU

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://nautica.pl
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Chłod ny li sto pa do wy wie czór,
czwar tek, to wręcz wy ma rzo ny mo -
ment, aby za to pić się w głę bo kim
fo te lu, z kub kiem peł nym go rą cej
cze ko la dy lub do wol nym roz grze wa -
ją cym na po jem, we dle uzna nia.

Nurkowanie z ciastkiem
Nic z te go, aku rat w ten kon kret ny

czwar tek, 7 li sto pa da, do kład nie o go dzi -
nie 20.13, dwu dzie stu sze ściu śmiał ków
i śmiał kiń, re pre zen tu ją cych Aka de mic ki
Klub Płe two nur ków SKOR PE NA, po sta no -
wi ło w świe tle księ ży ca za nu rzyć się
w czar nej ot chła ni Je zio ra Kor tow skie go

w Olsz ty nie. Po co, za py ta cie za tro ska ni.
Bez obaw. To nie żad ne czar ne msze, lo -
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kal ne gu sła czy lu do we prze są dy. Do kład -
nie w tym sa mym cza sie do wo dy we -
szło 2113 nur ków w 167 miej scach
na ca łym świe cie, pró bu jąc po bić ubie gło -
rocz ny wy nik, a mo że na wet re kord
sprzed 4 lat. Mię dzy na ro do wa ak cja pro pa -
gu ją ca nur ko wa nie, zwa na DI VER SNI GHT,
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swój po czą tek, w 2005 ro ku, za wdzię cza
pew nej Nor we żce, To ne. Po cząt ku ją ca
zdo byw czy ni wiel kie go błę ki tu, chcąc wku -
pić się w ła ski lo kal nych nur ków, upie kła
mnó stwo cia ste czek i za po śred nic twem
naj więk sze go nor we skie go fo rum za pro si ła
lu dzi na „Nur ka z ciast kiem”. Po mysł oka -
zał się strza łem w dzie siąt kę! Ta ja kże pysz -
na ini cja ty wa nie mo gła skoń czyć się
na jed nym spo tka niu. Szyb ko jed nak po ja -
wił się pro blem. Nie wszy scy mo gli do je -
chać do punk tu spo tkań, zwłasz cza ci

miesz ka ją cy w dość od le głych miej sco wo -
ściach mie li z tym nie la da kło pot. Po wstał
wów czas po mysł, aby zor ga ni zo wać nur ka
z ciast kiem w ró żnych miej scach jed no cze -
śnie. Uda ło się! W pierw szy czwar tek grud -
nia 2005 ro ku 351 nur ków – w 40 ró żnych
miej scach w Nor we gii – wsko czy ło do wo -
dy, aby skryć się pod po wierzch nią
przed go dzi ną 20: 05.

Od tam tej chwi li co ro ku nur ko wie
na ca łym świe cie spo ty ka ją się, aby wspól -
nie spę dzić czas i ob li zać pa lusz ki po słod -

kich pysz no ściach. W 2006 r. do Nor we -
gów do łą czy li Duń czy cy i Szwe dzi, rok
póź niej nur ków by ło już 1859 – z 7 kra jów.
Re kord zo stał po bi ty w 2009 r. Pod po -
wierzch nią zna la zło się wów czas 2749
osób, w 218 miej scach, w 20 ró żnych kra -
jach jed no cze śnie. Z po wo du bar dzo ostrej
zi my w 2010 r., na proś bę Fi nów, „Noc
Nur ków” zo sta ła prze nie sio na na pierw szy
czwar tek li sto pa da.

W te go rocz nej „No cy nur ków” wzię ło
udział 20 kra jów. W Pol sce ochot ni cy za nu -
rzy li się w sze ściu zbior ni kach. By ły to: Gli -
nian ki w Zie lon ce, je zio ro Wuk sni ki, Je zio ro
Lu sow skie, Je zio ro Kor tow skie, Ka mion ka
Piast i Za krzó wek. Gra tu lu je my wszyst kim
uczest ni kom fan ta zji i wy trwa ło ści.

Nie ste ty nie uda ło się po bić re kor du
sprzed lat. Praw do po dob nie dla te go, że
w wie lu miej scach za po mnia no o klu czo -
wym ele men cie na szej no wej nur ko wej tra -
dy cji. Nu rek był, i ow szem, ale jak mo gło
za brak nąć słod kie go, pysz ne go, bru dzą ce -
go pa lusz ki cze ko la dą, kre mem czy bi tą
śmie tan ką … ła su cho wa nia??? Nie po zwól -
my zgi nąć tej sma ko wi tej idei. W przy szłym
ro ku, w pierw szy czwar tek li sto pa da, za pra -
sza my wszyst kich do ko lej ne go ogól no -
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świa to we go za nu rze nia. Nie za po mnij cie
za brać ze so bą gó ry słod ko ści! My z pew -
no ścią Wam o tym jesz cze przy po mni my.
A mo że ma cie w gru pie ja kie goś po cząt ku -
ją ce go, któ ry jesz cze się nie wku pił w Wa -
sze ła ski? Pod suń cie mu Nu ras. in fo, tu
znaj dzie od po wiedź jak to się ro bi…

„Di vers ni ght” w licz bach:
2005: 351 nur ków w Nor we gii;
2006: 889 nur ków w Da nii, Nor we gii

i Szwe cji;
2007: 1859 nur ków w Da nii, Es to nii, Fin -

lan dii, Is lan dii, Nor we gii, Szwe cji, a ta kże
Sval bard;

2008: 2183 nur ków w Da nii, Es to nii, Fin -
lan dii, Is lan dii, Nor we gii, Szwe cji, Egip cie,
In do ne zji, Fran cji, Hisz pa nii, Wy spach
Owczych, a ta kże w Bel gii;

2009: 2749 nur ków, 218 nur ko we w 20
kra jach;

2010: 1700 nur ków w 22 kra jach;
2011: 2577 nur ków 196 miejsc do nur -

ko wa nia w 24 kra jach;
2012: 2322 nur ków 231 miejsc do nur -

ko wa nia w 25 kra jach.

AB
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Niech w nadchodzącym Nowym 2014 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

życzy

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://aquadiver.pl
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Opis nur ko wi ska
Nur ko wa nie od by wa ło się w je zio -

rze Nie zna nym. Ma tam swo je miej -
sce lo kal na ba za nur ko wa. Akwen jest
przy go to wa ny do pro wa dze nia kur sów
kla sy OWD i AOWD. Na sto sow nych
głę bo ko ściach jest kil ka plat form oraz
sze reg za to pio nych obiek tów.

Plan nur ko wa nia
Nur ko wa nie mie li śmy wy ko nać w sze -

ścio oso bo wej gru pie. Pa weł z An drze jem,
part ne rem Stasz ka miał być Ka rol, a pro wa -
dzą cy gru pę in struk tor, Mar cin, miał
za part ne ra Zen ka. Po za Zen kiem wszy scy
zna li śmy się już dość do brze z kur su Re scue
i wcze śniej szych nur ko wań re kre acyj nych.
Nur ko wa nie mia ło cha rak ter szko le nio wy.
Ze nek koń czył wła śnie AOWD, a An drzej,
Pa weł i Sta szek Re scue. Tyl ko dla Ka ro la,
nur ka OWD, mia ła to być re kre acja. Pla no -
wa no nur ko wa nie płyt kie – na 15 me trów
– do za to pio ne go va na, spe ne tro wa nie go,
do tar cie w po wrot nej dro dze do plat for my,

wy ko na nie za pla no wa nych ćwi czeń
i na brzeg. Mar cin omó wił ze wszyst ki mi
ogól ny plan i z ka żdym od dziel nie je go oso -
bi ste za da nia w tym nur ko wa niu. Za da niem
Zen ka, któ re wszy scy zna li śmy, by ło naj -

pierw do pro wa dze nie nas na azy mut do va -
na, zaś w dro dze po wrot nej do plat for my
na sied miu me trach. Mar cin uprze dził, że
przy au cie, je że li je znaj dzie my, bę dzie
miał dla nas kil ka nie spo dzia nek.

Wypadek nurkowy – opis sytuacji awaryjnej
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Nur ko wa nie
By ło cie pło i sło necz nie, bez sil ne go wia -

tru. Przej rzy stość – jak to w pol skich je zio -
rach – do pół me tra „zna ko mi ta”, do dwóch
me trów zde cy do wa nie coś da je się zo ba -
czyć, a po tem to już we dle in dy wi du al nej
oce ny ka żde go. W ta kich wa run kach hu -
mo ry nam do pi sy wa ły, je dy nie Ze nek na -
rze kał tro chę na stłu czo ne mię śnie
po wczo raj szym przy pad ko wym, nie groź -
nym upad ku. W cią gu 30 mi nut od za koń -
cze nia od pra wy, gru pa po wo li za czę ła
wcho dzić do wo dy z pła skie go brze gu.
Zgod nie z pla nem, nur ko wa nie pro wa dził
Ze nek w pa rze z Mar ci nem, za ni mi Pa weł
i An drzej, na koń cu Sta szek z Ka ro lem. Ze -
nek ra dził so bie z kom pa sem cał kiem nie -
źle, środ ko wa pa ra ob ser wo wa ła
śro do wi sko i od cza su do cza su opę dza ła
się od Ka ro la, dla któ re go po ję cia pły nie my
rów no z in ny mi, a szcze gól nie nie spiesz nie,
nie ist nie ją. Dla te go ma przy do mek Tor pe -
da, na któ ry za pra co wał w po cie czo ła już
na dru gim nur ko wa niu po zro bie niu OWD.

Mniej wię cej w prze wi dy wa nym cza sie
od na leź li śmy po szu ki wa ny obiekt. Swo je
pierw sze za da nie Ze nek wy ko nał. Ka rol
rzu cił się oczy wi ście pierw szy do kie row ni -
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cy, ale roz sąd nie nie pró bo wał siąść
na miej scu kie row cy i uru cho mić au ta. Ze -
nek osiadł bo ha ter sko na da chu, Pa weł za -
czął spraw dzać, czy w va nie jest się o co
za ha czyć płe twa mi i od tań czył kil ka tak tów
ma ca re ny. Mar cin wy rwał Stasz ko wi au to -
mat z ust oraz ścią gnął mu na szy ję ma skę
(to w ra mach ćwi czeń „nie spo dzian ki”).
Spraw dzał, czy ten da się pod to pić. An -

drzej, za wie szo ny w to ni, ob ser wo wał to
wszyt ko ze sto ic kim spo ko jem. Sta szek
szyb ko i bez cie nia pa ni ki po ra dził so bie
z ma ską i au to ma tem, co in struk tor z bli ska,
ase ku ra cyj nie ob ser wo wał.

Wy pa dek
Po chwi li Mar cin po ka zał wszyst kim, aby

za wi śli w to ni wo kół da chu bu sa. Kie dy
wszyst kim się to uda ło, na ka zał pa trze nie

na sie bie i za czął... roz da wać kar ty.
Na chwi lę chy ba wszy scy zgłu pie li. I w tym
wła śnie mo men cie Ze nek za czął się jak by
zwi jać z bó lu. Sku lił się, opa dał na dach,
od bił się i po czął nie kon tro lo wa nie (?) wy -
nu rzać się. Mar cin ni ko go z kur san tów Re -
scue nie uprze dził, że to jest ćwi cze nie
kon kret nie dla nie go. Kon ster na cja trwa ła
jed nak do słow nie kil ka se kund. Bę dą cy bli -
sko Zen ka An drzej zła pał go za płe twę
i ścią gnął na dół. OK, wa żna część ćwi cze -
nia wy ko na na po praw nie. Ale wi dać, że
Mar cin ka zał Zen ko wi być w pa ni ce. Cią -
gle sku lo ny i świet nie uda ją cy brak pa no -
wa nia nad pły wal no ścią Ze nek, kop nął
An drze ja i wy bił mu au to mat z ust. Sta szek,
któ ry był naj bli żej, pod pły nął do Zen ka
od ty łu, przy trzy mał jed ną rę ką za bu tlę
a dru gą za wy pa da ją cy mu z ust au to mat.
Jed no cze śnie Pa weł da wał Zen ko wi uspa -
ka ja ją ce zna ki. Ze nek prze stał się tak bar -
dzo szar pać, jed nak ge ne ral nie sy tu acja
po zo sta wa ła bez zmian.

Po stę po wa nia ra tun ko we go ciąg dal szy
Mar cin – któ ry jak się kur san tom Re scue

wy da wa ło, kon tro lo wał ca łą sy tu ację – dał
wszyst kim nie spo dzie wa nie znak do wy nu -
rze nia. Wy nu rze nie prze bie ga ło spo koj nie.
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Sta szek kon tro lo wał jac ket Zen ka ca ły czas
na dal przy trzy mu jąc au to mat. Pa weł wy nu -
rzał się przy po szko do wa nym, od wró co ny

do nie go twa rzą, da jąc mu po czu cie wspar -
cia, a An drzej trzy mał się w po bli żu go to wy
po móc, gdy by zda rzy ło się coś nie prze wi -
dzia ne go. Na po wierzch ni Sta szek do pom -
po wał jac ket Zen ka na ma xa i za jął się
swo im bez pie czeń stwem, gdy Pa weł prze -
jął opie kę nad po szko do wa nym.

– Co ci do le ga – spy tał Zen ka.
– K..., ale mnie brzuch bo li. Chy ba bę dę

rzy gał!
I sta ło się. Wszy scy zro zu mie li, że nie by -

ły to za pla no wa ne przez Mar ci na ćwi cze -
nia. An drzej za czął ho lo wać ko le gę ku
brze go wi, Pa weł dbał, aby Ze nek mógł od -
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dy chać i …. no, wia do mo co. Sta szek sy -
gna li zo wał awa ryj ną sy tu ację nur kom
na brze gu. Mar cin ase ku ro wał, a Ka rol do -
wia dy wał się, że nur ko wa nie to nie za wsze
buł ka z ma słem.

Po udzie le niu na brze gu pierw szej po -
mo cy po szko do wa ne mu oraz te le fo nicz nej
kon sul ta cji z cen trum me dycz nym, je den
z nie nur ku ją cych ko le gów wsa dził cią gle
sku lo ne go, ję czą ce go i cię żko, ale sta bil nie
od dy cha ją ce go Zen ka do swo je go au ta i po -
je cha li do naj bli ższe go wska za ne go szpi ta -
la.

Uczest ni cy zda rze nia, do któ rych do łą -
czył Ar tur, in struk tor EFR wspo ma ga ją cy ak -
cję na brze gu, oraz szef ca łej wy pra wy,
ana li zo wa li sy tu ację, jej prze bieg, mo żli we
przy czy ny. Co wła ści wie sta ło się Zen ko wi?
Za nu rze nie prze bia ga ło po praw nie, zresz tą
na ła god nie scho dzą cym dnie nic nie mo -
gło się wy da rzyć. Mo wy nie ma o żad nej
za pa ści czy in nym ura zie ci śnie nio wym.
Ca ła gru pa nur ko wa ła w try mie, spo koj nie,
„bez wzlo tów i upad ków”. To zna czy pra -
wie ca ła, ale wy jąt kiem nie był Ze nek.
Przy za to pio nym va nie nie przy da rzy ło się
Zen ko wi nic szcze gól ne go. Za czę to wy snu -
wać co raz dziw niej sze hi po te zy, ale przy -

pusz cze nie Stasz ka o mo żli wym szo ku
elek trycz nym z aku mu la to ra, któ re go w va -
nie ra czej nie by ło, Ar tur zde cy do wa nie
ukró cił. Ze nek pod czas nur ko wa nia, ani tuż
przed zda rze niem, ni cze go nie sy gna li zo -
wał. Po nur ko wa niach po przed nie go dnia
ta kże nie miał żad nych pro ble mów i ni cze -
go nie zgła szał, na co do wo dem by ła, jak
zwy kle nie bu dzą ca za rzu tu, nur ko wa do ku -
men ta cja sze fa. Mar cin, któ ry miesz kał
z Zen kiem w po ko ju za pew niał, że nic
szcze gól ne go się nie wy da rzy ło. No, po za

tym upad kiem. Przy ci śnię ty do mu ru na je -
go oko licz ność, zło żył bar dziej szcze gó ło -
wy opis prze bie gu wie czo ru, któ ry
do świad czo na eki pa przy ję ła ja ko nor mal -
ny, acz kol wiek w oczach przy pad ko we go
słu cha cza wi dać by ło za rys po dzi wu.

Spra wa po zo sta ła nie roz strzy gnię ta
do po wro tu ko le gi, któ ry od wo ził Zen ka
do szpi ta la. Gdy tyl ko po wró cił, wszy scy
za czę li do py ty wać, co się sta ło? Ko le ga, co
nie co się krztu sząc, wy ci snął z sie bie, że
na ra zie Za nek zo sta nie odłą czo ny od eki -
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py, po nie waż pa ni dok tor bę dzie go...
rżnąć. Po wie dzia ła, że cho ciaż sa ma nie

nur ku je, do brze zna to miej sce nur ko we,
a szcze gól nie za to pio ne au to, po nie waż
przed za to pie niem na le ża ło do niej. Nur ko -
wie z miej sco wej ba zy czę sto przy no si li jej
z nur ko wa nia ró żno ści z va na, ale pod to -
pio ne go nur ka z ostrym ata kiem wy rost ka
ro bacz ko we go do star czy li po raz pierw szy.

Wnio ski na przy szłość
To zda rze nie przy po mnia ło eki pie, że

pro blem bez pie czeń stwa nur ko wa nia mo -
że wy kra czać da le ko po za ura zy ci śnie nio -
we i in ne ty po wo nur ko we pro ble my.
A Mar ci na utwier dzi ło do dat ko wo w tym,
że moc no płyn ne po ży wie nie zde cy do wa -
nie nie szko dzi, wbrew nie któ rym po glą -
dom, pod wa run kiem, że z roz wa gą
ko rzy sta się z za ką sek.

Sta ni sław Ka kie tek

fot. Miłosz Dąbrowski
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Za le ży mi, że by coś war to ścio we -
go zo sta ło po mnie na tym świe cie,
gdy umrę. Dla te go za ją łem się za -
gad nie niem od po wie dzial no ści w nur-
ko wa niu – rze czą, na któ rej się znam
i któ rą ana li zu ję od lat. 

Po bli sko ćwierć wie ku zaj mo wa nia się
nur ko wa niem stwier dzam z ca łą pew no -
ścią: ka żde nur ko wa nie, bez wzglę du na to
czy re kre acyj ne, czy tech nicz ne, czy szko -
le nio we, czy czy sto tu ry stycz ne – mu si
mieć or ga ni za to ra oso bi ście od po wie dzial -
ne go za bez pie czeń stwo nur ku ją cych. Tam
gdzie ta ki or ga ni za tor jest – wy pad ków nie
ma, tam gdzie ta kie go or ga ni za to ra nie ma,
lub jest on czło wie kiem nie od po wie dzial -
nym – wy pad ki są.

Or ga ni za tor ta ki mu si przede wszyst kim
dbać o to, w ja kich ze spo łach lu dzie wcho -
dzą do wo dy, nie na ka żde ze spo ły ze zwa -
lać, ukła dać je tak, że by by ły bez piecz ne.
Eli mi no wać z nur ko wa nia wa ria tów, lu dzi

nie przy go to wa nych, źle wy po sa żo nych,
lek ce wa żą cych za sa dy bez pie czeń stwa, al -
bo po pro stu głu pich. Niech naj pierw zmą -
drze ją, a po tem przyj dą nur ko wać. Ta kie
za cho wa nie or ga ni za to ra gwa ran tu je, że
wy pad ków nie bę dzie. Brak ta kie go za cho -
wa nia gwa ran tu je, że wy pad ki prę dzej czy
póź niej na pew no bę dą mia ły miej sce.

Oczy wi ście ta ki or ga ni za tor mu si dys po -
no wać środ ka mi do wy ko ny wa nia swej pra -
cy, mu si mieć klub sil nych, god nych
za ufa nia nur ków – na przy kład moc nych P2
lub P3 – któ rym mógł by po wie rzyć pro wa -
dze nie grup pod wo dą, bo prze cież nie spo -
sób z ka żdym klien tem być pod wo dą
oso bi ście. Jed nak zor ga ni zo wa nie ta kich
środ ków bez pie czeń stwa, choć trud ne, nie
jest prze cież nie mo żli we i dla do świad czo -
ne go in struk to ra nie sta no wi pro ble mu. Jak
ta ki klub po wi nien dzia łać wy ja śni łem
w mo jej naj now szej ksią żce „Wszy scy mu -
szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”, nie ma
więc po trze by oma wiać te go tu taj.

Wy ni ka z tych roz wa żań oczy wi sty
wnio sek, że ten, kto udo stęp nia akwen
prze zna czo ny i przy go to wa ny do nur ko wa -
nia, al bo udo stęp nia sprzęt czy ga zy do nur -
ko wa nia po wi nien być od po wie dzial nym
or ga ni za to rem nur ko wań – wte dy bo wiem
za pew nia lu dziom bez pie czeń stwo i za po -
bie ga wy pad kom. Udo wod ni łem to wy star -
cza ją co przez bli sko dwa dzie ścia lat
pro wa dze nia ta kich baz nur ko wych, w któ -
rych wy ko na no po nad 70 tys. oso bo nur ko -
wań i ni ko mu włos z gło wy nie spadł. Te za
ta jest więc wy star cza ją co udo wod nio na
naj lep szym z mo żli wych do wo dów, a mia -
no wi cie do wo dem em pi rycz nym.

Ana lo gicz nie, rów nie oczy wi sty jest
wnio sek, że ten, kto udo stęp nia akwen
prze zna czo ny i przy go to wa ny do nur ko wa -
nia, al bo udo stęp nia sprzęt czy ga zy do nur -
ko wa nia, a uda je, że nie jest or ga ni za to rem
nur ko wa nia i nie od po wia da za bez pie -
czeń stwo – sta je się za bój cą, po nie waż pro -
wa dzi swym dzia ła niem, a ra czej bra kiem

Wypadki nurkowe
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dzia ła nia, do sy tu acji, w któ rej lu dzie bę dą
umie rać w wy pad kach nur ko wych.

Ka ta stro fal ny jest jesz cze fakt, że ta kie go
czło wie ka nie ła two po cią gnąć do od po wie -
dzial no ści, po nie waż ma my w pol skim pra -
wie lu ki, któ re nie ste ty pro wa dzą czę sto
do uma rza nia po stę po wań pro ku ra tor skich
prze ciw ta kim oso bom. Czę sto or ga na ści -
ga nia idą na ła twi znę, zwa la jąc wi nę
na nie pra wi dło wo skon fi gu ro wa ny sprzęt
czy nie od po wied ni stan nur ków, np. brak
wy szko le nia czy nur ko wa nie pod wpły wem
al ko ho lu lub nar ko ty ków. Dzie je się tak dla -
te go, że te spra wy ła two stwier dzić, zaś
przyj rze nie się pra cy or ga ni za to ra nur ko wa -
nia wy ma ga ło by znacz nie wię cej wy sił ku.
Tym cza sem to nie wy po sa że nie czy stan
nur ka za wi nił, choć to na gan ne być źle wy -
po sa żo nym lub w nie od po wied nim sta nie,
lecz or ga ni za tor, któ ry w po rę nie re ago wał,
cho ciaż na pew no miał wy star cza ją cą wie -
dzę i do świad cze nie, że by zo ba czyć, co się
świę ci. Po stę po wa nie pro ku ra tor skie wo bec
nie go by wa jed nak uma rza ne! Oso by te
wte dy roz zu chwa la ją się jesz cze bar dziej,
na dal uda ją, że nie są or ga ni za to ra mi nur -
ko wa nia i pro wa dzą swój pro ce der w nie -
zmie nio nej for mie, cze ka jąc na na stęp ne

tru py – któ re oczy wi ście prę dzej czy póź -
niej na pew no się po ja wią, tam bo wiem
gdzie nie ma od po wie dzial ne go or ga ni za -
to ra, na pew no bę dzie prę dzej czy póź niej
wy pa dek.

Do pó ki nie do cze ka my się no we li za cji
nie na dą ża ją ce go za ży ciem pra wa, po zo -
sta je tyl ko dzia łal ność edu ka cyj na, uświa -
da mia ją ca, wła śnie ta ka, ja ką te raz
pro wa dzę – pra gnę bo wiem, że by coś war -
to ścio we go zo sta ło po mnie na tym świe cie,
gdy umrę. I w ten wła śnie spo sób, koń cząc

tym sa mym zda niem, któ rym za czą łem, za -
my kam ten frag ment wy ja śnień.

Kto chce wie dzieć wię cej, niech się
uczy. W za wo dzie in struk to ra nur ko wa -
nia 99% pra cy to tro ska o bez pie czeń stwo,
a po zo sta ły 1% to wszyst ko in ne, np. pro -
wa dze nie za jęć teo re tycz nych i prak tycz -
nych. Tak sa mo jest w za wo dzie
or ga ni za to ra nur ko wa nia: 99% pra cy to tro -
ska o bez pie czeń stwo, a po zo sta ły 1% to
wszyst ko in ne, udo stęp nia nie sprzę tu, na bi -
ja nie bu tli, wo że nie lu dzi ło dzią na wra ki

Bar dzo wa żny jest wy móg punk tu al ne go przy cho dze nia na od pra wy przed nur ko wa niem. Wy móg ten eli -
mi nu je z ba zy oso by nie punk tu al ne, ba ła ga niar skie, nie sta ran ne – a głów nie ta kie oso by po wo du ją sy tu -
acje awa ryj ne pod wo dą
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czy gdzie kol wiek itp. Ta kie po dej ście gwa -
ran tu je, że nikt nie zgi nie, in ne po dej ście
gwa ran tu je, że prę dzej czy póź niej ktoś zgi -
nie – i to jest wia do me na pew no.

Pol skie nur ko wa nie po ma łu sta cza się
w ot chłań tan de ty i by le ja ko ści. Co raz wię -
cej jest pseu do baz nur ko wych, w któ rych
pseu do or ga ni za to rzy na sta wie ni są wy łącz -
nie na ło je nie szma lu i żad nej od po wie -
dzial no ści brać na sie bie nie chcą. Chęt nie
ko rzy sta ją z wy so kie go pre sti żu, ja ki da je
pro wa dze nie ba zy czy by cie in struk to rem
nur ko wa nia, pła wią się w słoń cu uzna nia
to wa rzy skie go i chci wie gar ną się do sła wy
i pie nię dzy. Na to miast gdy tyl ko sta nie się
coś złe go, na tych miast za pew nia ją, że to
nie ich wi na i w ogó le nie ich spra wa, bo
oni prze cież nie ma ją z or ga ni zo wa niem
nur ko wa nia nic wspól ne go. Za pa la ją
świecz ki lub mon tu ją pa miąt ko we ta bli ce
ku czci zmar łych nur ków, za miast rze tel nie
wy ko ny wać swo ją ro bo tę, gdy był jesz cze
na to czas. Wy star czy ło w po rę po wie dzieć
„o nie, ko le go, w ta kim sta nie nie wcho -
dzisz”, al bo „o nie ko le go, w ta kim sprzę -
cie na ta ki pro fil nie wcho dzisz”, al bo
„o nie, ko le go, z tym part ne rem na tę głę -
bo kość nie pój dzie cie sa mi, pój dzie z wa mi

mój di ve ma ster dla ase ku ra cji, bo strze żo -
ne go Pan Bóg strze że” itd. Trze ba by ło to
zro bić w po rę, ale nie zro bi li te go, bo ich
cu dza śmierć nie ob cho dzi. Ob cho dzi ich
tyl ko for sa. Brak mi słów, że by wy ra zić, jak
bar dzo brzy dzę się ta ki mi ty pa mi. Za wód
in struk to ra nur ko wa nia jest za wo dem dla
od po wie dzial nych, szla chet nych lu dzi, nie
zrzu ca ją cych z sie bie od po wie dzial no ści,
lecz chci wie bio rą cych ją na sie bie – bo
bra nie na sie bie od po wie dzial no ści, to naj -
lep szy spo sób, że by po ka zać, że się ma kla -
sę. Pew ne go dnia, gdy ta ki in struk tor
doj rze je i za ło ży wła sną ba zę, sta je się rów -
nie od po wie dzial nym i szla chet nym or ga -
ni za to rem nur ko wań. Wie rzę, że wie lu
ta kich war to ścio wych lu dzi w Pol sce jest.
Ale wie lu też jest złych. I je śli tych złych nie
po wstrzy ma my, to bę dzie zna czy ło, że je -
ste śmy ta ki mi sa my mi śmie cia mi jak oni.
Ale wte dy mnie pro szę za mieść na osob ną
ku pę.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty naj now szej,

be st sel le ro wej ksią żki To ma sza Stru gal skie go, pt.:

„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”.

Wszystkiego dobrego,
barszczyku smacznego,
nurkowań bez liku,
karpia na stoliku,
prezentów wiele

życzą Przyjaciele

OR  GROUP

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Nie mo głem nie za re ago wać.
W po przed nim nu me rze Nu ras. in fo
uka zał się ar ty kuł Pa na To ma sza
Stru gal skie go za ty tu ło wa ny „Jak się
nie za bić przy za lo dze niu au to ma tu
od de cho we go?” 

Au tor, nie ste ty nie po raz pierw szy, nie
ustrzegł się przed na pi sa niem licz nych
bzdur, pod po rząd ko wa nych je go po glą dom
na te mat rze ko mo bez piecz ne go spo so bu
nur ko wa nia. Pan To masz zna ny jest z po -
wta rza nia twier dzeń nie ma ją cych nic wspól -
ne go z no wo cze sną wie dzą o nur ko wa niu,
jak cho cia żby teo rii na te mat szko dli wo ści
sto so wa nia mie sza nin od de cho-  wych z do -
dat kiem he lu. Zna ny jest też z do sko na łe go

mar ke tin gu nie po par te go rze tel ny mi osią -
gnię cia mi, jak np. re kla mo wa nie „osią gnię -
cia” w po sta ci sprę że nia przy rzą dów
w ko mo rze hi per ba rycz nej do ci śnie nia od -
po wia da ją ce go głę bo ko ści 100 m. Faj nie, ty -
le że na kur sach Ad van ced Tri miks ró żnych
fe de ra cji szko li się nur ków do nur ko wa nia
w wo dzie do głę bo ko ści 100-110 m (w za le -
żno ści od fe de ra cji). Au tor „Wi dzia ne bez
ma ski” ma wła śnie upraw nie nia do 100 m
uzy ska ne w fe de ra cji TDI. W tym kon tek ście
„osią gnię cie” Pa na Tom ka wy pa da ra czej
bla do. Fakt, że swo je błęd ne teo rie ilu stru je
ry sun ka mi nur ków w tzw. kon fi gu ra cji DIR,
jest tym bar dziej pro wo ka cyj ny, bo o kon fi -
gu ra cji tej i pro ce du rach obo wią zu ją cych
przy jej sto so wa niu nie ma żad ne go po ję cia.

Wła śnie z po wo du szko dli wo ści roz po -
wszech nia nia nie praw dy, zde cy do wa łem się
na ta ką dość ostrą re ak cję. W ar ty ku le ob -
szer nie cy tu ję, za je go zgo dą, mo je go Ko le -
gę, z któ rym mia łem oka zję zro bić pa rę
głę bo kich nur ko wań w Egip cie na Blue Ho -
le, Dar ka Grusz czyń skie go. Je go cy to wa ny
tu taj tekst mo żna zna leźć na Fo rum Nu ras.

Zacz nij my od po cząt ku. W punk cie
pierw szym au tor kry ty ku je okre śle nie za -
mar z nię cie au to ma tu. Fakt, w au to ma cie
za ma rza wo da, czy ra czej skro plo na pa ra
wod na znaj du ją ca się w zbior ni ku z ga zem
od de cho wym. Ty le że ta kry ty ka to czy sta
se man ty ka. Do dat ko wo, jak ro zu miem Pa -
na To ma sza, po wierzch nia wnę trza au to -
ma tu bę dzie mia ła tem pe ra tu rę do dat nią,

Widziane bez maski
Kilka uwag na temat zalodzenia
automatu i postępowania w takiej sytuacji
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a tyl ko na niej, dziw nym tra fem, po wsta nie
war stew ka lo du? Mo że cie so bie to wy obra -
zić? Ja ra czej nie. Kwe stią ab so lut nie wtór -
ną jest, czy naj pierw doj dzie do za mar-
z nię cia wo dy (pa ry wod nej), a po tem po -
wierzch nia, na któ rej się ten lód osa dzi
osią gnie tem pe ra tu rę po ni żej ze ra, czy też
naj pierw me tal ochło dzi się po ni żej tem pe -
ra tu ry za ma rza nia wo dy, a po tem skro pli się
i za mar z nie pa ra wod na. Nie mniej, choć
po wo dem awa rii jest za lo dze nie, to do cho -
dzi do nie go rów no cze śnie z za mar z nię -
ciem au to ma tu.

W ko lej nych punk tach, po mi mo kil ku
uprosz czeń, au tor ustrzegł się za sad ni czo
ra żą cych błę dów. Mo że tyl ko na uwa gę za -
słu gu je po mi nię cie w tym miej scu fak tu, iż
re al ny spa dek tem pe ra tu ry ga zu w wy ni ku
je go roz prę ża nia na pierw szym stop niu
(więk szość au to rów przyj mu je war to ści 1,3-
1,5 stop nia na 10 bar, ale nie od bie ga to
znacz nie od po da nych 0,17 stop nia na 1
bar) prak tycz nie nie do ty czy tak kry ty ko wa -
nych przez au to ra mie sza nek he lo wych,
czy li tri mik sów.

W punk cie pią tym i szó stym Pan To mek
ra czył za po mnieć o au to ma tach fir my Po -
sej don (przy po mniał so bie o nich w przy pi -

sach), znacz nie ró żnią cych się kon struk cyj -
nie od au to ma tów in nych firm. Ta ró żni ca
prze kła da się ta kże na za cho wa nie au to ma -
tu w trak cie za mar z nię cia – tu taj głów nym
ob ja wem by wa czę sto po da wa nie krysz tał -
ków lo du, bez ty po we go efek tu wzbu dze -
nia. Wbrew opi nii za war tej w oma wia nym
ar ty ku le z za mro żo nych Po sej do nów Cy -
klo nów da się od dy chać (uży wa łem tych
au to ma tów przez rok, łącz nie z nur ko wa -
nia mi pod lo do wy mi i mia łem oka zję to
prze te sto wać), za cho wu ją się one na wet le -
piej, niż więk szość in nych au to ma tów, jed -
nak ich nie stan dar do wa kon struk cja utru-
d nia nie któ re czyn no ści, za rów no do ty czą -
ce pro ce dur ra tow ni czych, jak i na pra wy
czy ser wi so wa nia.

Od punk tu siód me go Pan To mek za czy -
na opi sy wać po stę po wa nie nur ków w przy -
pad ku awa rii. Tu taj nie ste ty wy ka zu je
cał ko wi tą igno ran cję i brak zna jo mo ści te -
ma tu. Za cząć na le ży od te go (o czym au tor
ra czył za po mnieć), że po stę po wa nie cał ko -
wi cie uza le żnio ne jest od kon fi gu ra cji,
a w szcze gól no - ści od te go, czy po sia da -
my cał ko wi cie zdu blo wa ne źró dło ga zu. Je -
że li nu rek dys po nu je ze sta wem z jed ną
bu tlą i po je dyn czym pierw szym stop niem

(ab so lut nie nie do pusz czal ne we wszel kich
nur ko wa niach „z su fi tem”, rze czy wi stym
– ja ski nio we lub pod lodo we, da lej niż 30 m
w li nii pro stej od po wierzch ni wo dy, czy
de kom pre syj nym), to wła ści wym dzia ła -
niem jest po ka za nie par te ro wi zna ku brak
ga zu, po nie waż wzbu dzo ny au to mat nie
jest od po wied nim źró dłem ga zu od de cho -
we go, a dru gie go ta kie go źró dła nie ma my.
W ta kim przy pad ku ab so lut nie nie na le ży
za krę cać za wo ru bu tli. O pro ce du rze po da -
wa nia ga zu w kon fi gu ra cji z dłu gim wę żem
na pi sze za chwi lę.

W przy pad ku po sia da nia zdu blo wa ne go
źró dła ga zu na le ży za mknąć za wór au to -
ma tu, z któ re go od dy cha my i zmie nić au to -
mat na dru gi, sy gna li zu jąc rów no cze śnie
pro blem part ne ro wi, czy ze spo ło wi. Po stę -
po wa nie ta kie, w przy pad ku po sia da nia ze -
sta wu dwu bu tlo we go z ma ni fol dem se pa ra -
cyj nym, pod na zwą v -dril la, ćwi czo ne jest
na prak tycz nie wszyst kich kur sach, na któ -
rych uży wa się ze sta wów dwu bu tlo wych,
w ab so lu- t nie wszyst kich or ga ni za cjach.
Łącz nie z „ma cie rzy stą” fe de ra cją au to ra.
W przy pad ku kon fi gu ra cji z dwie ma bu tla -
mi bocz ny mi (si de mo unt) spra wa jest jesz -
cze prost sza. Pro ce du ra przy jej kon fi gu ra cji
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prze wi du je za mia nę au to ma tów co 10 bar,
w ce lu rów no mier ne go zu ży cia czyn ni ka
od de cho we go w dwóch cał ko wi cie roz -
dzie lo nych bu tlach. Wbrew te mu, co zo sta -
ło na pi sa ne w punk cie 8, nie do ty czy to
wy łącz nie nur ko wań ja ski nio wych. Acz kol -
wiek kon fi gu ra cja si de mo unt wy wo dzi się
z nur ko wań ja ski nio wych wg tzw. szko ły
fran cu skiej, co raz czę ściej sto so wa na jest
w nur ko-  wa niach open wa ter, na to miast
nikt przy zdro wych zmy słach nie uczy nur -
ków za mia ny au to ma tów w ja ski ni przy sto -
so wa niu kon fi gu ra cji wg szko ły ame ry kań-
skiej, czy li twin z ma ni fol dem se pa ra cyj -
nym.

Przejdź my do pro ce du ry dzie le nia się ga -
zem i po stę po wa nia po po da niu au to ma tu
bior cy. Opi szę to po stę po wa nie dla kon fi -
gu ra cji z dłu gim wę żem, przy pra wi dło wym
po zio mie wy szko le nia nur ków.

Po pierw sze, nu rek (za kła da my, że jest
pra wi dło wo wy szko lo ny) ma pro blem z bra -
kiem ga zu, nie z pły wal no ścią. Więc ja ki
sens ma blo ko wa nie so bie i part ne ro wi ru -
chów po przez chwy ta nie go? Pierw szą rze -
czą, ja ką ro bi my, jest po da nie ga zu. Za le tą
dłu gie go wę ża jest to, że przy lek kim po chy -
le niu gło wy, w mo men cie po cią gnię cia dru -

gie go stop nia w stro nę part ne ra wąż sam
„scho dzi z gło wy”. W mo men cie gdy part -
ner otrzy ma od nas dru gi sto pień i wło ży go
so bie do ust, na le ży po ka zać sy gnał „OK.”
Oczy wi ście tyl ko idio ta mo że zin ter pre to -
wać ten sy gnał: „W po rząd ku? Mo że my da -
lej nur ko wać?”. Zna cze nie sy gna łu jest
na stę pu ją ce: „Masz już dru gi sto pień, czy te -
raz mo żesz nor mal nie od dy chać?” I oczy wi -
ście part ner po wi nien od po wie dzieć sy gna -
łem „OK.” Co do od powie dzial no ści za nie -
roz łą cze nie się nur ków w sy tu acji dzie le nia
się ga zem, to przej mu je ją bior ca, któ re go
obo wiąz kiem jest trzy ma nie rę ką wę ża au to -
ma tu, z któ re go od dy cha, by za po biec przy -
pad ko we mu wy rwa niu go z ust. Uwierz cie
mi, ten uchwyt jest na ty le sku tecz ny, że je -
den nu rek prę dzej wy cią gnie dru gie go
na po wierzch nię, niż wy rwie au to mat. Nie -
jed no krot nie „de mon stro wa li” to moi kur -
san ci (a spo ro lat te mu i ja sam), pod czas
nie po praw ne go wy ko ny wa nia pro ce du ry
dzie le nia się ga zem… Oczy wi ście non sens
o ko niecz no ści wy łą cze nia „z uży cia” rę ki
i ko niecz no ści trzy ma nia bior cy Pan To mek
po wta rza w punk cie 11. Pa nie Tom ku, a co
w sy tu acji, gdy je ste śmy na mo rzu, nie ma -
my opu stów ki i przed wy nu rze niem mu si my

wy strze lić boj kę? U mnie ćwi cze nie ze strze -
la niem boj ki pod czas dzie le nia się ga zem
kur san ci wy ko nu ją na ka żdym kur sie, z wy -
jąt kiem mo że OWSD. To nie jest trud ne, jak
Pan nie po tra fi, mo gę Pa na na uczyć…

Po po da niu au to ma tu i roz po czę ciu od dy -
cha nia przez bior cę z au to ma tu daw cy ma -
my roz wią za ną naj bar dziej dra ma tycz ną
sy tu ację awa ryj ną. Na le ży te raz „po sprzą tać
kon fi gu ra cję”, czy li wy cią gnąć dłu gi wąż
spod sta bi li zu ją ce go go ka ni stra la tar ki i udo -
stęp nić ca łą je go dłu gość bior cy. Z ko lei
bior ca po wi nien przy piąć swój dru gi sto pień
do pra we go D -rin gu pier sio we go. Te raz, gdy
ma my upo rząd ko wa ny sprzęt, je ste śmy usta -
bi li zo wa ni i w mia rę uspo ko je ni, na le ży oce -
nić sy tu ację i pod jąć de cy zję co do dal sze go
po stę po wa nia. W przy pad ku dzie le nia się
ga zem na tu ral ne jest na tych mia sto we uru -
cho mie nie pro ce du ry bez piecz ne go za koń -
cze nia nur ko wa nia. Nie za wsze ozna cza to
jed nak na tych mia sto we wy nu rza nie się. I to
nie tyl ko w ja ski ni ki lo metr od wej ścia. Wy -
obraź my so bie ty po we wa ka cyj ne nur ko wa -
nie w Egip cie. Co zro bić, je śli w tym miej scu
nad gło wą pły wa ją ło dzie? Ry zy ko wać wy -
nu rze nie się na tych miast i do sta nie się
pod śru bę? Cza sem trze ba od pły nąć pa rę -
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dzie siąt me trów i do pie ro tam się bez piecz -
nie wy nu rzyć. Co ro bić, by w ta kiej sy tu acji
nie za bra kło ga zu opi szę za mie siąc.

Ko lej na spra wa to ge ne ral ne po stę po wa -
nie w przy pad ku awa rii. Awa rie dzie li my
na usu wal ne i nie usu wal ne. W przy pad ku
wy stą pie nia tej pierw szej (a ta ką jest, w przy -
pad ku po sia da nia al ter na tyw ne go źró dła ga -
zu, za mar z nię cie au to ma tu), gdy uda się ją
cał ko wi cie usu nąć (np. po przez za mknię cie
za wo ru na 2-3 mi nu ty), mo że my pod jąć de -
cy zję o za koń cze niu nur ko wa nia, ale mo że -
my też za de cy do wać o je go kon ty nu acji
(nur kom bez spo re go do świad cze nia za le ca
się ra czej to pierw sze). W przy pad ku awa rii
nie usu wal nej na le ży oczy wi ście roz po cząć
pro ce du rę za koń cze nia nur ko wa nia.

W punk cie dzie sią tym au tor ra czył za -
uwa żyć, że współ cze sny świat nur ko wy
do głęb szych za nu rzeń wy ko rzy stu je mie -
szan ki he lo we. Pa nie Tom ku, od dy chał Pan
kie dyś he lem? Bio rąc pod uwa gę twier dze -
nia, że in struk to rzy i nur ko wie tri mik so wi to
mor der cy i sa mo bój cy, wnio sku ję, że nie.
Pro sił bym więc, by nie pi sał Pan non sen -
sów, pod pie ra jąc się przy tym pseu do nau -
ko wym beł ko tem. Pan To mek su ge ru je
ja ko by prze wod nic two ciepl ne ga zów

– w tym wy pad ku he lu – mia ło ja ki kol wiek
wpływ na wy chło dze nie or ga ni zmu po -
przez od dy cha nie. W tym miej scu, jak już
na pi sa łem wcze śniej, po zwo lę so bie za cy -
to wać wy po wiedź Dar ka:

„Ro zu miem, że treść ar ty ku łu pre zen tu je
oso bi ste roz wa ża nia au to ra na te mat nur ko -
wa nia, w związ ku z czym treść ma nie wie -
le wspól ne go z re al ną wie dzą, nie mniej
po sta no wi łem sko men to wać je den z kil ku
me ry to rycz nych błę dów przed sta wio nych
w tym ar ty ku le. Ro zu miem, że au tor ma
pra wo po peł nić błąd. Błąd po wstał w ksią -
żce. Au tor miał czas i mo żli wo ści na sko ry -
go wa nie wszyst kich błę dów me ry to ry-
cz nych i za pre zen to wa nie po pra wio nej
wer sji w rze czo nym ar ty ku le. Nie ste ty nie
zro bił te go, co świad czy bar dzo źle o za kre -
sie je go kom pe ten cji. Nie od no szę się tu taj
cał ko wi cie do spraw po glą dów, a je dy nie
do za gad nień czy sto me ry to rycz nych.

W czym za tem rzecz?
Stro na 75 – środ ko wa ko lum na – po czą -

tek zda nia jesz cze w dru giej ko lum nie.
Au tor su ge ru je ja ko by prze wod nic two

ciepl ne ga zów – w tym wy pad ku he lu
– mia ło ja ki kol wiek wpływ na wy chło dze -
nie or ga ni zmu po przez od dy cha nie.

Dro gi Au to rze – prze wod nic two ciepl ne
ga zów, któ ry mi od dy cha my NIE MA ŻAD -
NE GO wpły wu na utra tę cie pła z na sze go
or ga ni zmu na dro dze od dy cha nia. W ża den
rów nież spo sób nie od no si się do te go opi -
sa ny da lej RHL. Au tor na wet nie de fi niu je,
jak na le ży ro zu mieć RHL w kon tek ście
prze wod nic twa ciepl ne go ga zów. W su mie
nic dziw ne go, bo ta kie go związ ku nie ma
(prze wod nic two ciepl ne ga zu mo że mieć
nie wiel ki wpływ na wy chło dze nie or ga ni -
zmu po przez od dy cha nie pod czas bar dzo
in ten syw nej hi per wen ty la cji).

Kwe stia wy ja śnie nia:
Prze wod nic two ciepl ne ga zu – he lu

– mo że mieć wpływ na wy chło dze nie nur ka
tyl ko i wy łącz nie w przy pad ku sto so wa nia
te go ga zu do na peł nia nia su che go ska fan dra
– wte dy wła śnie na stę pu je utra ta cie pła
z cia ła nur ka na dro dze prze wo dze nia.

W przy pad ku od dy cha nia mie sza ni na mi
z za war to ścią he lu nie na stę pu je wy chło dze -
nie or ga ni zmu na dro dze od dy cha nia. Ta kie
wy chło dze nie na stę pu je tyl ko i wy łącz nie
po przez znacz ne zwięk sze nie ła dun ku (mo -
lo wej ilo ści ga zu) w trak cie wy nu rza nia. Me -
cha nizm jest zwią za ny z uwal nia niem he lu
z tka nek po przez zmia nę ci śnie nia ze wnętrz -
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Au tor jest Nur kiem tech nicz nym i ja ski nio wym

GUE i TDI oraz In struk to rem tech nicz nym

TDI/SDI, pro wa dzą cym kur sy do stop nia TMX i

Asy sten ta In struk to ra włącz nie, róż ne go ro dza ju

spe cja li za cje łącz nie z kur sem sku te ro wym, jak

rów nież warsz ta ty przede wszyst kim z za kre su

try mu, pły wal no ści, tech nik po ru sza nia się, w tym

przy go to wu ją ce do kur su GUE Fun da men tals. Au -

to ra moż na zna leźć na Fa ce bo oku lub pod in ter -

ne to wym ad re sem: hu bert@io.gli wi ce.pl

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
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ne go (zmniej sze nie przy wy nu rza niu) oraz
przy zmia nie ga zu – np. z tmx na Nx50, wte -
dy na stę pu je znacz ny wzrost od sy ca nia się
z he lu (hel jest „szyb szy” od azo tu) i wy chło -
dze nie or ga ni zmu.

Na wy chło dze nie nie ma rów nież wpły -
wu ta ki pa ra metr jak cie pło wła ści we – za -
rów no przy sta łym ci śnie niu, jak i sta łej
ob ję to ści. Je śli już brać pod uwa gę ten pa -
ra metr, to dla he lu ra czej bę dzie my tra cić
mniej cie pła z or ga ni zmu.”

Zga dzam się na to miast z Pa nem Tom kiem
w kwe stiach dba ło ści o czy stość ga zów od -
de cho wych (bo nie po wie trza, bio rąc pod
uwa gę obec ny stan wie dzy, po wie trze nie
jest naj lep szym ga zem do nur ko wa nia) oraz
w kwe stii te go, że po dział na nur ko wa nia re -
kre acyj ne i tech nicz ne jest sztucz ny. Z tym
że to pro ce du ry sto so wa ne w nur ko wa niach
tech nicz nych po win ny za go ścić w nur ko wa -
niach re kre acyj nych, a o tych, nie ste ty, nie
ma Pan, Pa nie Tom ku, żad ne go po ję cia.

Na ko niec dwie ma łe dy gre sje. Pan To -
mek re kla mo wał swój ar ty kuł, ja ko frag -
men ty kil ku ksią żek, pod ręcz ni ków
nur ko wa nia. Je że li re pre zen tu ją one ana lo -
gicz ny po ziom me ry to rycz ny jak ar ty kuł
„Jak się nie za bić przy za lo dze niu au to ma -

tu od de cho we go?”, to ksią żki te na da ją się
wy łącz nie na ma ku la tu rę. A dru ga? Je stem
te raz w Mek sy ku, na nur ko wa niach ja ski -
nio wych. Jest tu ze mną spo ra gru pa do sko -
na le wy szko lo nych nur ków z ró żnych
kra jów. Za oko ło 10 dni za czy na my nie -
zwy kle in te re su ją cy pro jekt ba daw czy w ja -
ski ni Ox Bel Ha. Wczo raj prze tłu ma czy łem
im kil ka frag men tów ar ty ku łu – nie chcie li
uwie rzyć, że mógł to na pi sać in struk tor nur -
ko wa nia. Za pew niam, moi Ko le dzy, tu taj,
na Yuka ta nie za re ago wa li na tekst Pa na
Tom ka zde cy do wa nie ostrzej ode mnie…

Ży czę bez piecz nych i cie ka wych nur ko -
wań.

Hu bert Urbań czyk

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Za kład ka Kur sy In struk tor skie, a w niej
zdję cie sro go spo glą da ją ce go pa na w śred -
nim wie ku oraz tekst – nie mar ke tin go wy,
nie prze ja skra wio ny, ale sto no wa ny i pew -
ny. Kil ka chwil póź niej się gam po mój egip -
ski te le fon i wy bie ram po da ny na stro nie
nu mer. Dwa sy gna ły i od bie ra Ja cek – mój
przy szły Co ur se Di rec tor. Roz mo wa swo -
bod na, czy li ta ka, ja ką lu bię. Na za koń cze -
nie je go słyn ne i mar ko we sło wa: „gi ta ra,
czo łem”. Za pi sa łem się!

Za raz po po wro cie z Egip tu otrzy ma łem
li stę ma te ria łów wy ma ga nych na kur sie.
W tym cza sie rów nież uda łem się do Kra -

ko wa w ce lu po zna nia Jac ka „fa ce to fa ce”.
Co mnie bar dzo po zy tyw nie ude rzy ło, to je -
go swo bod ny, luź ny, do pa so wa ny do roz -
mów cy styl pro wa dze nia kon wer sa cji.

12 paź dzier ni ka. Za czy na my. Zbie ra my
się w sa li kon fe ren cyj nej ele ganc kie go ho te -
lu w Kra ko wie, 2 mi nu ty spa cer kiem
od cen trum nur ko we go. Wcho dzę do sa li

Studium przypadku…
Jest sierp nio wy wie czór w Egip cie. Po mi mo ogrom ne go kry zy su, któ ry ob -

jął pół noc ną część kra ju, jak i tu ry sty kę, w któ rej pra cu ję, po dej mu ję de cy -
zję o przy stą pie niu do kur su IDC (In struc tor De ve lop ment Co ur se). Wie le osób
z bra nży nur ko wej, któ ra sil nie łą czy się z mo ją pra cą ja ko re zy den ta biu -
ra pod ró ży, na ma wia mnie, że bym ro bił kurs u wy bra nych przez nich Co ur -
se Di rec to rów. Jed nak jak to ja, wo lę iść wła sną dro gą i od rzu ca jąc ko lej ne
za chę ty prze szu ku ję in ter net w po szu ki wa niu ofer ty naj bar dziej mi od po wia -
da ją cej. Wcho dzę na stro nę kra kow skie go cen trum nur ko we go. 
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wy kła do wej ja ko trze ci. Przede mną przy -
szli już Adam, Łu kasz, no i oczy wi ście Ja -
cek. Sa la wy stro jo na w roll -upy PA DI,
ma te ria ły szko le nio we przy go to wa ne. Cze -
ka my na ko lej nych kur san tów. Punkt 12.00

roz po czy na się wy kład. Ka żdy po ko lei wy -
cho dzi na śro dek i przed sta wia się. Po mi -
mo te go, że mo ja pra ca po le ga przede
wszyst kim na spo tka niach in for ma cyj nych,
pod czas któ rych ob ser wo wa ny je stem

przez ok. 100 go ści, w tym mo men cie, po -
dob nie zresz tą jak in ni kur san ci, od czu wam
stres, że je stem ob ser wo wa ny przez pro fe -
sjo na li stów z bra nży nur ko wej. Nasz Co ur -
se Di rec tor słu cha i ko du je wszyst kie
in for ma cje, oce nia jąc tym sa mym ka żde go
z kur san tów. Po pre zen ta cji, kie dy na pię cie
opa dło, za czy na się wy kład i ogar nia nas
już nie stres, ale za cie ka wie nie po mie sza ne
z od prę że niem. Na za koń cze nie dnia, w ra -
mach pre zen tu, otrzy mu je my nie spo dzian -
kę – test z teo rii (je den z wie lu, któ re
na pi sa li śmy). Nie jest źle. Koń co wa punk -
ta cja po ka zu je, że na pi sa łem na 85-90%.
Do bry po czą tek. Pad nię ci po je cha li śmy
do skrom ne go, ale przy zwo ite go ho te lu
i po le gli śmy tak, że by zdą żyć na nie dziel -
ne wy kła dy na 07.30.

Ko lej ne dni. Ka żdy dzień był in ten syw ny
pod wzglę dem na uki. Pro wa dzą cy – w spo -
sób na tu ral ny, ale też hu mo ry stycz ny – wy -
ja śniał nam naj trud niej sze za gad nie nia
teo rii nur ko wa nia tak, że ka żdy mógł już
nie tyl ko za pa mię tać te za wi ło ści, ale
w spo sób lo gicz ny szu kać od po wie dzi
na da ne py ta nie na te ście. Jak nasz Co ur se
Di rec tor prze wi dział, chwi le sła bo ści przy -
cho dzą 3-4 dnia. W tym przy pad ku nie by -
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ło ina czej. Jed nak co nas urze kło to fakt, że
Ja cek od ra zu na wstę pie po wie dział: „nie
re zy gnuj cie, tyl ko po roz ma wiaj cie ze
mną”. I to bar dzo po mo gło – ka żde mu. Kie -
dy prze kro czy li śmy ba rie rę czwar te go dnia,
wszyst ko szło już pro sto, po mi mo że nie
zmniej szy li śmy wy sił ku in te lek tu al ne go,
a co wię cej, za czę li śmy ka to wać na sze
umy sły jesz cze bar dziej. Po pro stu przy -
zwy cza ili śmy się do no we go try bu pra cy.
Wy czer pu ją cej, acz efek tyw nej. Ko lej ne dni
za ję ły nam pre zen ta cje wy kła dów se lek tyw -
nych, któ re po kil ku dniach do szli fo wa nia
przez Jac ka, za czę ły przy no sić efek ty. Na -
uczy li śmy się mó wić krót ko i na te mat,
prze ka zu jąc wie dzę w spo sób tre ści wy
i kon kret ny. Na wet uczest ni czą cy w kur sie
praw ni cy ob cię li swo je mo no lo gi do mi ni -
mum. Pod czas pre zen ta cji ba se no wych
oraz na wo dach otwar tych by li śmy szcze -
gó ło wo oce nia ni. Ja cek wy chwy ty wał na -
wet naj mniej szy man ka ment, któ ry po tem
do pra co wy wa li śmy do per fek cji. Mu szę
przy znać, że stwo rzy li śmy zgra ną, peł ną
ener gii gru pę, w któ rej wza jem nie się
wspie ra li śmy, nikt nie czuł się od osob nio -
ny. Przede wszyst kim mi ło wspo mi nam in -
te gra cyj ne wyj ścia do re stau ra cji, któ re

do dat ko wo nas od prę ża ły i po zwa la ły się
roz luź nić. Nie wa żne, któ ra by ła go dzi na Ja -
cek za wsze był w sta nie od po wie dzieć
na na sze py ta nia lub udzie lić ko re pe ty cji.

By li śmy przy go to wa ni.
26 paź dzier ni ka. Dzień eg za mi nu, pa -

mię tam jak dziś. Po chmur ny po ra nek. Po -
chmur ne na stro je, któ re prze pla ta ły się
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z wy mu szo ny mi uśmie cha mi. Eg za mi na to -
rzy PA DI – Vik ki oraz Fi ras – na sa mym po -
cząt ku wpro wa dzi li przy jem ną at mos fe rę.
Za po mnie li śmy w koń cu, że to nie jest urzę -

do wy eg za min po le ga ją cy na ubi ciu kan dy -
da ta, ale ma on stan dar dy świa to we. Zu peł -
nie in ne po dej ście. Ja cek przed sa mym
eg za mi nem wziął nas w krąg – jak w „Ry ce -

rzu Kró la Ar tu ra” – tym sa mym wzmac nia -
jąc na szą pew ność sie bie tak, że wcho dzi -
li śmy do sa li eg za mi na cyj nej z pod nie sio-
ny mi gło wa mi. I za czę li śmy. Naj pierw Ma -
nu al In struk tor ski, po tem Teo ria... chwi la
nie pew no ści, prze ol brzy mi stres. Ko lej no
ka żdy z nas pod cho dzi do Vik ki oraz Fi ra sa
po wer dykt: ZDA NE i uści śnie cie rę ki! Ulga
prze ogrom na. 100% sku tecz no ści! Ko lej ne
eta py eg za mi nu by ły już czy stą for mal no -
ścią po prze pla ta ną hu mo rem i świet nym
na stro jem.

27 paź dzier ni ka. Dru gi dzień eg za mi nu.
Spo koj na at mos fe ra na Za krzów ku. Naj -
pierw pre zen ta cje na po wierzch ni, po tem
ćwi cze nie ra tow ni cze nr 7 i do dzie ła – pre -
zen ta cje pod wod ne pod nad zo rem Vik ki.
Po za koń cze niu ostat nie go eta pu, usta wi li -
śmy się w krę gu, po środ ku któ re go sta li Eg -
za mi na to rzy PA DI Vik ki oraz Fi ras, a za raz
przy nich nasz „Pa pa -Smerf” Jack z dy plo -
ma mi po zy tyw ne go ukoń cze nia eg za mi -
nów. Ulga prze ogrom na, a za raz po niej
nie do syt. W chwi lę po zdję ciach koń co -
wych, pod ją łem ko lej ną wa żną de cy zję
– MSDT PRO – oczy wi ście u Jac ka. Spo sób,
w ja ki pro wa dził nas przez te 2 ty go dnie,
wspar cie oraz ja kość prze ka zy wa nej przez
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nie go wie dzy za de cy do wa ły o kon ty nu acji
edu ka cji wła śnie w tym cen trum.

6 Li sto pa da. Je stem już In struk to rem Spe -
cja li za cji, a tu zno wu ko lej ny nie do syt!

Pod ją łem ko lej ną nur ko wą de cy zję.
Na wio snę za bie ram się za Staff In struc to -
ra! Wia do mo u ko go!

To masz Mar kow ski

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku
życzymy Wszystkim: 
samych dobrych Wiadomości, 
stabilnego wzrostu
Gospodarki, 
ekscytującego Sportu,
efektywnej Pracy, 
dużo, dużo zdrowia i spokoju

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD

NURKOWY SKORZYSTAJ Z
KALENDARZA 

I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY 

NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
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Fan ta sea FG16 to no wa obu do wa
pod wod na prze zna czo na dla apa ra tu
kom pak to we go Ca non G16. Po zwa la
ona na bez piecz ne nur ko wa nie ze
sprzę tem na głę bo ko ści 60 m i za -
pew nia bez pro ble mo wy do stęp do
wszyst kich ma ni pu la to rów i funk cji
w apa ra cie. 

Po ni żej przed sta wia my zdję cia i naj wa -
żniej sze ce chy obu do wy Fan ta sea FG16:

– wo do od por na do 60 m, 
– do stęp do wszyst kich ma ni pu la to rów

i funk cji w apa ra cie, 
– od por na na ude rze nia, 
– po dwój ne uszczel nie nie, 
– spe cjal ne mo co wa nie dla ak ce so riów

oświe tle nio wych, 
– po dwój ne, zdej mo wal ne złą cze

optycz ne, 

– zdej mo wal ny dy fu zor lam py bły sko -
wej, 

– ła twy i bez piecz ny mon taż apa ra tu, 
– czy tel ne ozna cze nia przy ci sków, 
– zdej mo wa na osło na LCD za po bie ga ją -

ca od bla skom, 
– przy cisk re je stra cji wi deo, 
– kom pa ty bil ność z sze ro ką ga mą ak ce -

so riów pod wod nych, 
Fan ta sea

Fantasea FG16
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Spe ar fi shing to pod wod ne ło wy
z ku szą upra wia ne wy łącz nie na bez -
de chu. Co jest tak po cią ga ją ce go
w tym mil czą cym, pod wod nym świe -
cie? Nur ku jąc z ku szą na bez de chu,
mo że my na pa rę mi nut za trzy mać
czas, znik nąć i ze spo lić się z na tu -
rą, ży ciem mo rza czy oce anu. 

To wspa nia łe wi do ki, do sko na ły re laks,
przy go da i nie od łącz na ad re na li na to wa rzy -
szą ca łow cy, w któ rym bu dzą się pier wot ne
in stynk ty my śli we go. W związ ku ze spo rym
za in te re so wa niem po przed ni mi ar ty ku ła mi,
na proś bę Czy tel ni ków, tym ra zem za sta no -
wi my się, jak po wi nien być ubra ny pod -
wod ny łow ca.

Pian ka
Ko lor czar ny lub mi me tycz ny. Ide al nie

do pa so wa na, naj le piej dwu czę ścio wa z ka-
p tu rem i ze wzmoc nie nia mi na łok ciach

Spearfishing – sprzęt
i ko la nach. Uni wer sal na gru bość to 5 mm,
zaś na chłod ne wo dy al bo je sień czy wio -
snę – 7 mm. Nie któ re eg zem pla rze ma ją
spe cjal ne wzmoc nie nia na klat ce pier sio -
wej, co jest bar dzo po moc ne przy na cią ga -
niu ku szy. Do sko na łe pian ki ofe ru je Ma rea,
Po lo sub, Elios, Imer sion, Ef fe sub, Omer,
Cres si, Be au chat, Ef fe sub, Spet ton, Pi cas so
Eli te czy Des sault. Czę sto uży wa się ró -
żnych do dat ko wych ocie pla czy, czy li ka mi -
ze lek i ber mu dów. Pian ki do spe ar fi shin gu
w 90% są dwu czę ścio we. Tyl ko do sko na le
do pa so wa na pian ka za pew ni mi ni mal ną
utra tę cie pła, luź na bę dzie trzy mać za du żo
wo dy i cia ło nie bę dzie w sta nie utrzy mać
wła ści wej tem pe ra tu ry. Wo da po chła nia
cie pło 25% szyb ciej niż po wie trze. Nu rek
tra ci cie pło głów nie w ob sza rze pach, gło -
wy i szyi. Po dob no sa ma gło wa i szy ja są
od po wie dzial ne za utra tę 40% cie pła w wo -
dzie, stąd ko niecz ność uży wa nia pian ki
z kap tu rem.

Pian ka, któ ra jest za luź na przy nad garst -
kach, kost kach i twa rzy zwięk szy wy mia nę
wo dy we wnątrz, a nie jest to mi łe uczu cie,
gdy wle wa się zim na wo da. Za cia sna z ko -
lei ogra ni czy krą że nie krwi i nu rek za czy na
mar z nąć. Zo sta je rów nież za kłó co ny od -
dech, co jest nie do przy ję cia w spe ar fi shin -
gu i w nur ko wa niu z za trzy ma nym od de-
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chem. Na le ży pa mię tać, że oso ba nie przy -
zwy cza jo na do pły wa nia w pian ce bę dzie
na po cząt ku mia ła wra że nie, że pian ka jest
za cia sna. Tak się dzie je szcze gól nie przy
grub szych eg zem pla rzach, któ re są mnie
ela stycz ne. Krót ko mó wiąc, pian ka mu si pa -
so wać ide al nie i być jak dru ga skó ra. I trze -
ba się przy zwy cza ić do te go uczu cia. Jak
upew nić się, że pa su je ide al nie. Więk szość
ra dzi, aby przy za ku pie za kła dać ją stop nio -
wo. Naj pierw za ło żyć no gaw ki spodni do
ko lan i upew nić się, że nie są wcią gnię te
za wy so ko nad kost ka mi. Po tem na ło żyć
pian kę do kro cza. Po dob nie z kurt ką. Naj -

pierw na cią ga się rę ka wy do łok ci, po tem
do bar ków. Pian ka nie mo że ani wi sieć luź -
no, ani być za cia sna. Roz mia ry ró żnią się
u ró żnych pro du cen tów, ale w ka ta lo gach
są po da ne roz mia ry we dług ich stan dar -
dów. W wie lu pian kach już stan dar do wo
sto su je się wzmoc nie nia na łok ciach i ko la -
nach oraz spe cjal ne wzmoc nie nie na klat ce
pier sio wej, po moc ne przy na pi na niu ku szy
gu mo wej. Stan dar do we gru bo ści to 3 mm,
5 mm i 7 mm, a w bar dzo zim nych wo dach
sto su je się 9 mm. Nie jest to do kład na gru -
bość, bo tak na praw dę 1 mm z te go za bie -
ra ny lo no wa pod szew ka. Wy bór gru bo ści

za le ży od wie lu czyn ni ków: mo rza, po go -
dy, po ry ro ku, głę bo ko ści, cza su trwa nia
nur ko wa nia i in dy wi du al nej to le ran cji na
zim no. Za zwy czaj nur ku ją cy wo lą grub sze
pian ki, na wet la tem. Cze mu? W Mo rzu
Śród ziem nym i Czar nym tem pe ra tu ra wo dy
gwał tow nie spa da wraz z głę bo ko ścią. Ta -
kie szyb kie spad ki tem pe ra tu ry przy cien -
kiej pian ce nie są do brze to le ro wa ne przez
or ga nizm. Po za tym w pierw szych i ostat -
nich mie sią cach la ta ter mo kli na jest płyt ko
i cią gnie się przez ład nych pa rę me trów,
a nur ko wa nie za zwy czaj trwa kil ka dłu gich
go dzin.
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Bio rąc wszyst ko pod uwa gę, wy da je się,
że naj bar dziej uni wer sal ną pian ką na Mo -
rze Śród ziem ne i Czar ne jest 5 mm wio sną
i la tem, po tem zde cy do wa nie 7 mm. Są ta -
cy, któ rzy ca ły rok nur ku ją w piąt ce i ta cy,
któ rzy ca łe la to uży wa ją 3 mm. Pian ka
za gru ba też jest nie wska za na. Mo że dojść
do prze grza nia, co pro wa dzi do nie bez -

piecz nych na stępstw. Naj le piej mieć dwie
al bo i trzy sztu ki. 3 mm na 2, 3-go dzin ne
po lo wa nia la tem na ma łych głę bo ko ściach,
a 5 mm na dłu gie po lo wa nia po ni żej ter mo -
kli ny oraz 7 mm na je sień i zi mę, plus ja -
kieś ber mu dy i do cie pla cze. La tem na
Atlan tyk, Bał tyk i Mo rze Pół noc ne nie któ -
rzy po le ca ją 7 mm, a je sie nią 9 mm.

Ko lor – nie ma pro stej od po wie dzi. Trze -
ba uży wać pian ki w ko lo rze oto cze nia. Kla -
sycz ny ko lor to czar ny. Lu bią cy za wie szać
się w wo dzie (blue wa ter hun ters) i czy ha ją -
cy na prze pły wa ją ce ry by wo lą nie bie ski.
Po lu ją cy wśród wo do ro stów i alg uży wa ją
pia nek zie lo nych, za nu rza ją cy się bar dzo
głę bo ko – czer wo nych. Na do le prze cho dzi
to w do sko na łą czerń. Co raz po pu lar niej sze
są pian ki ca mu, któ re za pew nia ją lep sze
wto pie nie się w śro do wi sko. Po nur ko wa -
niu pian kę, jak i ca ły sprzęt, do brze jest wy -
płu kać w słod kiej wo dzie. Ni gdy nie
zo sta wiać za dłu go na otwar tym słoń cu.
Przy dłu ższych prze rwach w pły wa niu naj -
le piej trzy mać ją na wie sza ku.

Wy bie ra jąc pian kę na le ży też zwra cać
uwa gę na ja kość neo pre nu i je go gę stość.
Kom bi ne zo ny o ma łej gę sto ści są mięk kie
i ela stycz ne, za pew nia ją też du ży kom fort,
jed nak wraz z głę bo ko ścią pod le ga ją du żej
kom pre sji i gwał tow nie tra cą pły wal ność.
Po nad to nie są zbyt wy trzy ma łe. Ge ne ral -
nie wy trzy mu ją 2-3 se zo ny. Uży wa się ich
mak sy mal nie do 20 m głę bo ko ści. Pian ki
o śred niej gę sto ści są bar dziej od por ne
na roz dar cia i mniej po dat ne na kom pre sję,
przez co ich pły wal ność nie zmniej sza się
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tak bar dzo, ale są też mniej roz cią gli we
i mniej wy god ne niż pian ki o ma łej gę sto ści
neo pre nu. Sto su je się je do oko ło 40 me -
trów. Ja ka kol wiek pian ka 5 mm o śred niej
gę sto ści jest jesz cze dość wy god na. Grub -
sze już są do syć sztyw ne. Po ni żej 40 m naj -
lep sze są kom bi ne zo ny z neo pre nu o wy-
so kiej gę sto ści. Są naj mniej po dat ne na
kom pre sję, naj sztyw niej sze, ale i naj cie plej -

sze. Są też dro gie, ale je śli ktoś czę sto po lu -
je głę bo ko, war to za in we sto wać.

Naj wy god niej sze w 100% są pian ki z ne-
o pre nu Yama mo to 45, po tem He iwa o śred -
niej i ma łej gę sto ści, na stęp nie Nam Liong
o ma łej gę sto ści i na koń cu He iwa o wy so -
kiej gę sto ści. Naj bar dziej od por ne na
uszko dze nia są po ko lei pian ki He iwa o wy -
so kiej i śred niej gę sto ści, da lej He iwa o ni -
skiej gę sto ści, neo pren Yama mo to 45 i Nam
Liong o ma łej gę sto ści. Je śli cho dzi o izo la -

cję ter micz ną, to do głę bo ko ści 20 me trów
wszyst kie pian ki z neo pre nu Yama mo to 45,
He iwa i Nam Liong o ka żdej gę sto ści gwa -
ran tu ją 100% izo la cję. Przy głę bo ko ściach
od 20 do 40 me trów je dy nie He iwa o wy so -
kiej gę sto ści za pew nia 100% izo la cję ter -
micz ną. He iwa o śred niej gę sto ści jest nie co
gor sza, ale na dal cie pła. Pian ka z Yama mo -
to 45 za trzy mu je już tyl ko oko ło 80% cie -
pła, a pian ki z Nam Liong i He iwa o ma łej
gę sto ści da ją już tyl ko 50%. Po ni żej 40 me -
trów je dy nie pian ka z He iwy o wy so kiej gę -
sto ści za pew nia przy zwo ite cie pło, He iwa
o śred niej gę sto ści jest tyl ko tro chę chłod -
niej sza, a pian ka z Yama mo to 45 to oko -
ło 50% cie pła. He iwa i Nam Liong o ma łej
gę sto ści po ni żej 40 m to już tyl ko oko -
ło 20% cie pła, czy li jest bar dzo zim no.

Neo pren Open Cell In te rior za pew nia
mak sy mal ne bocz ne roz cią ga nie. Wa da to
bak te rie, któ re mo gą się po ja wić na po -
wierzch ni i po wo do wać po wa żne pro ble -
my skó ry. Jak gąb ka prze pusz cza wo dę.
Je śli pian ka jest zro bio na z kiep skiej ja ko ści
neo pre nu, nie bę dzie wy trzy ma ła. Czę sto
pusz cza ją łą cze nia i pian ka za bar dzo się
roz cią ga al bo zwi sa. Je śli neo pren jest do -
brej ja ko ści, do sko na le przy le ga do cia ła,
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jest nad zwy czaj cie pła, mięk ka i wy god na.
Nie ma pro ble mu z jej ła ta niem i skle ja -
niem. To naj lep szy ro dzaj neo pre nu
na pian kę do po lo wań.

Obec nie czę ściej wy stę pu je Clo sed Cell
Neo pre ne Smo oth Skin – wo da nie prze -
cho dzi przez ma te riał, we wnętrz ne wy ście -
le nie smo oth skin ogra ni cza prze pływ
wo dy. Smo oth skin jest do brze roz cią gli wy
i moc niej szy, nie po wo du je otarć ani pod ra -
żnień skó ry i jest ła twy w kon ser wa cji. Czę -
sto uży wa ny ja ko we wnętrz ne uszczel nie-
nie przy twa rzy, nad garst kach i kost kach.
Pian ki z ze wnętrz nym wy koń cze niem smo -

oth skin są bar dzo cie płe i stwa rza ją dla wo -
dy bar dzo ma łe opo ry. Cza sem są w ró -
żnych ko lo rach, al bo w ró żne wzo ry.

Za le ty pian ki „unli ned cell in te rior”: gu -
ma przy le ga ide al nie do cia ła, ogra ni cza jąc
wchła nia nie wo dy przez pian kę, przez co
jest ona cie plej sza. Gu ma jest ła twiej sza
do de zyn fek cji i mniej po dat na na ła pa nie
pa skud nych za pa chów niż ny lon.

Za le ty pian ki „smo oth skin exte rior”:
schnie szyb ko, zna cze nie to zmniej sza utra -
tę cie pła z po wo du pa ro wa nia, kie dy sie dzi
się na ło dzi. Jest ta kże bar dziej ela stycz na
i gięt ka niż pian ka po kry ta ny lo nem i ma

mniej sze tar cie w wo dzie. Mi nu sem jest to,
że trze ba ją ostro żnie za kła dać i przy nur ko -
wa niu uwa żać na ostre ska ły.

Za le ty pian ki „ny lon exte rior”: po kry cie
pian ki ny lo nem da je jej wy trzy ma łość
i więk szą od por ność na roz dar cia, ale za
ce nę ela stycz no ści. Ny lon po nad to mo że
być w ró żnych ko lo rach.

Za kła da nie pian ki „open cell” – pian ki
open cell nie wsu wa ją się na skó rę, jak in -
ne kon wen cjo nal ne pian ki, i mu szą być
przed tem na sma ro wa ne.

Do bry spo sób to dwu li tro wa bu tel ka
z cie płą wo dą i do te go tro chę odżyw ki
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do wło sów lub my dła w pły nie czy że lu
pod prysz nic. Wy mie szać i wlać do pian ki,
roz pro wa dza jąc po ca łej we wnętrz nej po -
wierzch ni. Te raz po win na dać się ła two na -
ło żyć.

Pian ki smo oth skin cell wy ma ga ją ostro -
żno ści przy za kła da niu. Zaw sze uży wa się
ca łej dło ni, a nie pal ców czy zbyt du żo si -
ły, bo mo że się to skoń czyć roz dar ciem.

Przy zdej mo wa niu uży wa się ta kiej sa mej
mie szan ki wo dy z my dłem i sma ru je się
pian kę od ze wnątrz.

Ubie ra nie pian ki „unli ned” – wie lu spe aros
uży wa po pro stu wo dy mor skiej. Je śli jest
za zim na, to mie szan ka cie płej wo dy z an ty -
bak te ryj nym my dłem w sto sun ku 20 do 1.

Ma my jesz cze pian ki Me tal lic Li ning Ti -
ta nium – we wnętrz na część pian ki jest po -

kry ta si li ko nem i bar dziej śli ska, co ogra ni -
cza po trze bę sma ro wa nia i uła twia ubie ra -
nie. Ta kie wy ło że nie po wo du je, że pian ka
jest tro chę sztyw niej sza.

Co ated Ti ta nium Clo sed Cell Smo oth
Skin – we wnętrz na war stwa pian ki od bi ja
cie pło skó ry nur ka. Ła twe za kła da nie bez
uży wa nia ja kich kol wiek środ ków sma ru ją -
cych. Jest w prze ró żnych bar wach, włącz -
nie ze zło tym, srebr nym, a na wet w ko lo rze
wę gla drzew ne go. Ta ka ty ta no wa po wło ka
mo że być sto so wa na pod war stwy ma te ria -
łu ze wnętrz ne go pian ki. Wte dy ma my
do czy nie nia z pian ką o dwu stron nym po -
kry ciu war stwą ty ta no wą (do uble - si ded ti -
ta nium).

Pian ki Slick Exte rior z ny lo nem we wnątrz
– re du ku ją tar cie przy pły wa niu i nur ko wa -
niu, zmniej sza ją od czu wa nie chłod ne go
wia tru na RI Bie i wy glą da się w nich se xy.
Ale ny lon od środ ka to mniej szy kom fort
nur ka i więk szy prze pływ wo dy, co ob ni ża
cie pło tę cia ła. Zew nętrz na stro na pia nek
Slick Exte rior nie jest od por na na pro mie -
nio wa nie UV i kon takt ze ska ła mi. Dla te go
nie jest po le ca na na po lo wa nia w gro tach,
mysz ko wa nie wśród skał czy szu ka nie ho -
ma rów.
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Pian ki Slick Exte rior z open cell od środ -
ka – naj wy god niej sze i naj dro ższe, ale naj -
mniej trwa łe. Uży wa ją ich głów nie fre e-
di ve rzy w za wo dach i łow cy ma ją cy za du -
żo ka sy. Pian ki te są nad zwy czaj de li kat ne,
czy li ich po sia da czy cze ka ją cią głe na pra -
wy roz darć i prze cię tych miejsc.

Współ cze sny wa riant pia nek Li ned Neo -
pre ne z shark skin – cha rak te ry zu je ją więk -
sza od por ność, lep sze wła ści wo ści hy dro -
dy na micz ne, do sko na le przy le ga i jest bar -
dzo ela stycz na.

Wśród no wo ści ma my rów nież San -
dwich Neo pre ne, war stwa neo pre nu
na pod szew ce z gu mo wa tym po kry ciem
na ze wnątrz. Bar dziej od por ny, ale jest
mniej ela stycz ny.

La mi na ted Neo pre ne – to ina czej ma te -
ria ły ta kie jak ny lon, ly cra czy bar dziej
szorst ki ke vlar, któ ry mi po wle ka się su ro wy
neo pren. Da je to neo pre no wi od por ność
na otar cia, ale zmniej sza roz cią gli wość. Im
tward sze po kry cie, tym mniej sza roz cią gli -

wość. Za sto so wa nie to ła ty na ko la nach,
łok ciach i klat ce pier sio wej, za zwy czaj
z ke vla ru, któ ry jest bar dziej wy trzy ma ły niż
ny lon.

W dro ższych pian kach ma my Wa ter Bar -
rier Se als, uszczel nie nia pia nek przy twa rzy,
kost kach stóp i dło niach. Ma jąc pian kę z ta -
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ki mi uszczel nie nia mi, mo żna na wet po lo -
wać w cień szej pian ce w zi mie.

Long John a spodnie
Trud na spra wa. Zde cy do wa nie Long Joh -

ny da ją wię cej cie pła i są lep sze, ale w przy -
pad ku, gdy wzy wa na tu ra, trud niej je
zdjąć...

Uni wer sal na opcja to 5 mm dwu czę ścio -
wa pian ka bez su wa ków i z kap tu rem. Dla

mnie naj lep sza jest z open cell. Pa mię tać
na le ży, że pian ka in te rior cell jest cie plej -
sza, ale jest po trzeb ne my dło i ostro żność
przy za kła da niu. Pian ka z in te rior ny lon jest
cię żka w za kła da niu i jest do bra dla tych,
co nie pla nu ją spę dzać w wo dzie wię cej
niż pięć go dzin. Dla po cząt ku ją cych naj -
lep szą opcją jest pian ka z „outer ny lon” czy
ly cra. Pian ki smo oth skin są bar dzo wy god -
ne, ale wy ma ga ją de li kat ne go ob cho dze nia
się. War to rów nież mieć na klat ce wzmoc -
nie nie do na cią ga nia ku szy. Dzię ki te mu
unik nie się si nia ków. Im lep szy neo pren,
tym bar dziej roz cią gli wy.

Płe twy
Płe twy to ele ment, któ ry ma chy ba naj -

więk szy wpływ na osią gi nur ko we. Mu szą
być nie tyl ko dość moc ne, aby nas wy nieść
na po wierzch nię, ale lek kie i wy daj ne, aby
nie spa lać du żo tle nu. Pió ra płetw są ro bio -
ne głów nie z trzech ma te ria łów: pla sti ku,
włók na szkla ne go i włók na wę glo we go.
Płe twy z pla sti ku są naj prost sze, naj tań sze,
ale nie pę ka ją i nie ma ją też wła ści wo ści
piór z włó kien. O pió ra płetw trze ba bar dzo
dbać. Upusz cze nie na nie ja kichś twar dych
przed mio tów czy na wet wy sta wia nie zbyt

dłu go na słoń ce mo że mieć wpływ na ich
cha rak te ry sty kę i trwa łość. Pió ra z włó kien
są bar dzo moc ne, ale nie są nie znisz czal ne.
Też się nisz czą i sta rze ją, ale znacz nie wol -
niej niż te tra dy cyj ne. Pió ra z włó kien wę -
glo wych są znacz nie moc niej sze, lep sze
tech nicz nie, bo bar dziej ener go osz częd ne
niż te z włók na szkla ne go. Płe twy z ta ki mi
pió ra mi są do bre dla do świad czo nych łow -
ców, ta kich co chcą coś jesz cze z sie bie
wy ci snąć. Po cząt ku ją cym czy prze cięt nym
nur kom są zby tecz ne.
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Do bry wy bór to płe twy dwu czę ścio we,
tzn. ta kie w któ rych da się wy mie niać pió -
ra. Przy płe twach z włó kien do brze zwra -
cać uwa gę, czy ma ją zwę ża ją ce się pió ra
(ta ki kształt da je naj lep sze sku tecz ne krzy -
wi zny). Ko niecz nie z za mknię tym ka lo -
szem, ni gdy z otwar tą pię tą i pa ska mi jak
w płe twach scu ba, bo ta ki typ mniej sku -
tecz nie prze no si ener gię z kost ki i łyd ki
na pió ra, a po nad to stwa rza za gro że nie za -
cze pie nia się za pięć w lin ki, mo że rów nież
pęk nąć pa sek. Ka losz mu si być wy god ny.
Ka lo sze są na wszyst kie ro dza je stóp. Omer

czy Des sault ma ją ka lo sze na sto py sze ro -
kie i śred nio sze ro kie, po wie dział bym, że
na sto py prze cięt ne go fa ce ta. Be au chat,
Spet ton i Esc la pez ma ją wę ższe ka lo sze,
a Pi cas so chy ba naj szer sze.

Bar dzo du ży wpływ na cha rak te ry sty kę
płetw ma twar dość/ sztyw ność piór. Im cię -
ższy jest łow ca, tym sztyw niej szych płetw
po trze bu je. Bez wzglę du na to, jak ma sil ne
no gi. W płe twach o bar dziej mięk kich pió -
rach pły wa się ge ne ral nie le piej po po -
wierzch ni, płe twy z tward szy mi pió ra mi są
lep sze do głę bo kich nur ko wań. Pla sti ko we

płe twy z zie lo ny mi pió ra mi są du żo bar -
dziej mięk kie niż te z czar ny mi. Ge ne ral nie
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łow cy do 80-85 kg wa gi po win ni uży wać
płetw z zie lo ny mi pió ra mi, a ci po wy żej tej
wa gi z czar ny mi. Nu rek o du żej wa dze cia -
ła mo że nie czuć się kom for to wo uży wa jąc
mięk kich piór, bo wię cej cza su zaj mie mu
uzy ska nie od po wied nie go roz pę du
przy wy cho dze niu na po wierzch nię. Po za
tym mięk kie pió ra nie są dla tych, co nur -

ku ją agre syw nie, prę dzej czy póź niej stra cą
cier pli wość. Po pra wią za to wy daj ność łow -
com nur ku ją cym bar dziej tech nicz nie. In -
nym wa żnym czyn ni kiem, ma ją cym wpływ
na za cho wa nie się płetw, jest kąt na chy le -
nia ka lo sza do pió ra. Więk szość płetw jest
al bo pła ska (bez na chy le nia), al bo ma na -
chy le nie oko ło 25-30 stop ni. Płe twy z ta kim

na chy le niem są do bre do pły wa nia na po -
wierzch ni, do nur ko wa nia lep sze są pła skie.
Do brze, gdy pió ra ma ją szy nę na ca łej swo -
jej dłu go ści, co za po bie ga śli zga niu się wo -
dy po ich bo kach, oraz bocz ne ka na ły, co
prze ciw dzia ła wi bra cjom pió ra.

Pió ra po nad 80 cm i wię cej są do sko na -
łe dla spe aros, któ rzy po lu ją na znacz nych
głę bo ko ściach (po ni żej 25-30 m) w ogra ni -
czo nym re jo nie. Pió ra o dłu go ści po ni -
żej 80 cm są do bre dla łow ców po ko nu-
ją cych du że od le gło ści i czę sto nur ku ją cych
na ró żne głę bo ko ści. Krót sze pió ra są
znacz nie ła twiej sze w pły wa niu i ma new -
ro wa niu. Płe twy o dłu gich pió rach da ją lep -
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szy ciąg, a to zna czy mniej wy sił ku, wię cej
cza su pod wo dą i krót szy czas na re ge ne ra -
cję sił mię dzy nur ko wa nia mi. Naj le piej
więc wy brać dłu gie (np. 80 cm), mięk kie
lub o śred niej twar do ści, ka lo szo we, a nie
z re gu lo wa ny mi pa ska mi. Ko lor oczy wi ście
jak w przy pad ku ma ski. Wy bie ra jąc płe twy,
na le ży wziąć pod uwa gę gru bość skar pe ty
(3,5-4 mm). 

Ta kie płe twy są ide al ne do głę bo kie go
nur ko wa nia. God ny mi po le ce nia są Bat
i Mil le nium Ome ra, Ga ra z Cres si, Mun dial
Car bo ne Pro Be au chat, Spo ra sub, Des sault,
Ma ori sub, Ef fe sub czy C4.

Ma ska i faj ka
Ma ska jest naj praw do po dob niej jed nym

z naj wa żniej szych ele men tów wy po sa że nia
dla ka żde go, kto wkra cza do pod wod ne go

świa ta. Po zwa la nam wi dzieć pod wo dą,
a po nie waż łow cy są pod wod ny mi dra pie -
żni ka mi, bez niej nic nie da się zro bić. Uży -
wa nie źle do pa so wa nej ma ski, al bo ta kiej
co cią gle za pa ro wu je, mo że być nie tyl ko
fru stru ją ce, ale i nie bez piecz ne. Naj wa -
żniej sza jest szczel ność, resz ta to dru go -
rzęd na spra wa, choć nie bez zna cze nia.
Re no mo wa ne fir my, ta kie jak Omer, Cres si,
Be au chat czy Spo ra sub, ofe ru ją do sko na łe

ma ski. Ma ska po win na być rów nież w nie -
rzu ca ją cym się w oczy ko lo rze, czy li al bo
czar nym, al bo mi me tycz nym. Mu si być do -
sko na le do pa so wa na do twa rzy, si li ko no -
wa, o jak naj mniej szej po jem no ści
we wnętrz nej i oczy wi ście z osob ną prze -
gro dą no so wą.

Snor kel, czy li faj ka, to naj prost szy ele -
ment wy po sa że nia łow cy w kształ cie li te ry
J. Bar dzo prak tycz ny, wręcz nie zbęd ny. Po -
zwa la nam od dy chać przy pły wa niu po po -
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wierzch ni z gło wą za nu rzo ną w wo dzie.
Faj ka po win na być jak naj prost sza, z mięk -
kie go si li ko nu – mniej sze praw do po do bień -
stwo po plą ta nia li nek. Bez żad nych do da-
t ko wych „ulep szeń”, tzn. ja kichś śmiesz -
nych za wor ków u gó ry czy na do le. Trze ba
trzy mać się od nich z da le ka! Ust nik mięk -
ki, z si li ko nu i wy god ny. Gu mo wy po pa ru
go dzi nach w wo dzie da je wra że nie trzy ma -
nia pa pie ru ścier ne go w ustach. Nie wy god -
ne al bo za twar de ust ni ki po wo du ją bó le
dzią seł, cza sem ich krwa wie nia a na wet
pod ra żnie nia ję zy ka, któ ry za czy na puch -
nąć. A nur ku jąc wy cią ga się ust nik z ust.

Na ryn ku mo żna zna leźć ma ski z si li ko -
nu i la tek su. Oba ma ją plu sy i mi nu sy.

Ma ski z la tek su są dość ela stycz ne i gięt -
kie, aby do pa so wać się do kształ tu twa rzy
nie mal her me tycz nie, ale nie są dość trwa -

łe, bo la teks sta rze je się sto sun ko wo szyb -
ko, jest bar dzo nie od por ny na dzia ła nie
pro mie ni sło necz nych. W od ró żnie niu
od la tek su, si li kon jest nad zwy czaj ela stycz -
ny i za pew nia du żo lep sze do pa so wa nie
do twa rzy, ale po kil ku go dzi nach nur ko wa -
nia w wy so kim ci śnie niu na twa rzy po zo -
sta je ślad od ci śnię tej ma ski, cza sem na
wie le go dzin. Co praw da ko rzy sta jąc z ma -
ski la tek so wej rów nież nas to spo tka, jed -
nak w mniej szym stop niu. Pro blem ten
mo żna roz wią zać w ła twy spo sób. Gdy
pod da na ci śnie niu ma ska na ci ska za moc no
na twarz i nu rek czu je się nie kom for to wo,
po pro stu wpusz cza no sem tro chę po wie -
trza do ma ski. Ta zwięk szo na ob ję tość po -
wie trza wy rów na ci śnie nie w ma sce
i na cisk na twarz ustę pu je. Wiel kim plu sem
ma sek si li ko no wych jest to, że nie przy czy -

nia ją się do żad nych aler gii. Są we wszel -
kich ko lo rach, włącz nie z prze zro czy stym.
Ma ski z prze zro czy ste go si li ko nu nie są do -
bre do spe as fi shin gu, gdyż świa tło prze cho -
dzi do środ ka i od bi ja się od szkła, po za tym
i tak nic przez to nie wi dać, więc wy bie raj -
my jak naj ciem niej szy ko lor. Prze cho dzi my
z ja sne go śro do wi ska na po wierzch ni
do ciem niej sze go pod wo dą. Czar ny ko lor,
któ ry blo ku je świa tło na po wierzch ni, po -
zwa la oczom szyb ciej do sto so wać się
do ciem niej sze go pod wod ne go śro do wi ska,
znacz nie le piej po chła nia świa tło, co po -
pra wia wi dze nie, dla te go nie któ rzy pły wa -
cy ma lu ją wę glem drzew nym skó rę
pod ocza mi. Pre fe ru ję czar ne ma ski
ze 100% czy ste go si li ko nu – do brze
uszczel nia ją, nie od kształ ca ją się i są nie -
mal wiecz ne. Ma ski ca mo też są do bre,
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szcze gól nie gdy po lu je się na po dejrz li we
ry by.

Ob ję tość we wnętrz na ma ski
To ob ję tość po wie trza w ma sce mię dzy

szkłem a twa rzą. Te o bar dzo ma łej po jem -
no ści wy ma ga ją mniej po wie trza z płuc dla
wy rów na nia ci śnie nia w ma sce, dla te go są
do sko na łe do głę bo kich i bar dzo głę bo kich
nur ko wań. Więk szość obec nie pro du ko wa -
nych to wła śnie ma ski o ma łej ob ję to ści we -
wnętrz nej. Jed ne z lep szych to Su per oc chio
z Cres si, do sko na ły jest sta ry Sa mu raj Spo -
ra su ba, pa rę nie złych mo de li ofe ru je Omer.
Mi nu sem tych ma sek jest bar dzo ogra ni czo -
ne po le wi dze nia, szcze gól nie w dół, ale coś
za coś. Je śli więc ktoś po lu je na płyt kich wo -
dach i nie scho dzi po ni żej 10 me trów, uży -
wa nie ta kiej ma ski jest bez sen su, chy ba
tyl ko dla szpa nu. W płyt kich po lo wa niach

prak tycz niej sza bę dzie ma ska o du żej po -
jem no ści, za pew nia ją ca bar dzo do bre po le
wi dze nia. Z oczy wi stych po wo dów szkła
ma ski mu szą być zro bio ne z har to wa ne go
szkła. A czy są, mo żna spraw dzić na do le
szkieł. Po wi nien być tam stem pel TEMP lub
CE. Są ma ski z jed nym szkłem i dwo ma
(na ka żde oko). Te dru gie są obec nie czę -
ściej uży wa ne z dwóch głów nych przy czyn.
Po je dyn cze szkło ogra ni cza kon struk cję
prze gro dy na nos, co jest do bre dla nur ków
z mniej szy mi no sa mi. 

Po dwój ne szkła, tzw. oku la ry, da ją wię -
cej swo bo dy pro jek tan tom, aby uzy skać jak
naj bar dziej er go no micz ne kształ ty. Oku la ry
ma ją rów nież in ne na chy le nie szkieł w sto -

sun ku do oczu i są bli żej gło wy, co da je lep -
szą wi docz ność ku gó rze. To wa żne w po lo -
wa niu. Oczy wi ście po le wi dze nia jest
bar dzo wa żne dla pod wod ne go łow cy, trze -
ba więc do brać so bie ta ką, któ ra nie da je
efek tu wi dze nia tu ne lo we go i nie ma du żej
czar nej prze gro dy mię dzy ocza mi. Im bli żej
twa rzy są szkła ma ski, tym więk sze bę dzie
wi dze nie ob wo do we. War to też spraw dzić
po le wi dze nia w dół, czy na przy kład wi dzi -
my swój pas ba la sto wy. Ta kie do sko na łe po -
le wi dze nia za pew nia np. Cres si Ma trix.
Na ryn ku są też ma ski zro bio ne z ta nie go Si -
li te xu. Ta ni sub sty tut nie jest wart za cho du,
fa tal nie uszczel nia ją.

Ku pu jąc ma skę, war to zwró cić uwa gę
na pa ski – czy wy glą da ją na moc ne i czy
mo żna do stać za pa so we, w ra zie gdy pęk -
ną. Naj le piej nie zwra cać uwa gi na na zwę
fir my i ku pić ta ką ma skę, któ ra pa su je naj le -
piej. Nie ku puj cie przez In ter net. Trze ba iść
oso bi ście do skle pu nur ko we go i ją przy -
mie rzyć, ty le ra zy, ile trze ba, aby być pew -
nym, że to wła śnie ta.

Jak do brać ma skę
Po pa trzeć w gó rę i przy ło żyć ma skę

do twa rzy, bez pa sków. Po win na cia sno pa -
so wać do twa rzy. Na stęp nie wło żyć do ust
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ust nik faj ki. Ma ska da lej po win na sie dzieć
cia sno, a my czuć się z nią do brze. Da lej
po pa trzeć w gó rę. Za ło żyć ma skę (bez pa -
sków) i zro bić wdech no sem. Ma ska po win -
na tak uszczel niać, aby do środ ka nie
do sta ło się wdy cha ne po wie trze. Ale uwa -
ga, je śli zro bi się za moc ny wdech, do środ -
ka ma ski mo że do stać się po wie trze, co
mo że być my lą ce. Te raz przy gryźć ust nik
faj ki i zro bić ta ki sam wdech. Je śli wszyst ko
jest OK, do pa so wać pa ski i za ło żyć ma skę.
Upew nić się, że nos nie do ty ka si li ko nu
i ma ska nie na ci ska na gór ną war gę. Spraw -
dzić, czy mo żna ła two za ci skać pal ca mi nos
(w ce lu wy rów na nia ci śnie nia). Do brze jest
spró bo wać te go ma new ru w rę ka wi cach.

A co ro bić, że by ma ska nie pa ro wa ła?
Spo sób sta ry jak świat. Na pluć do niej, ro -
ze trzeć do kład nie śli nę po ca łym szkle
i prze płu kać wo dą. Obo jęt nie czy mor ską,
czy słod ką. Po tym za bie gu na 100% ma ska
nie za pa ru je w trak cie nur ko wa nia. In ny do -
bry i spraw dzo ny spo sób na za pa ro wy wa -
nie to kil ku krot ne wy czysz cze nie pa stą
do zę bów szkieł od we wnątrz i przy le ga ją -
ce go do nich si li ko nu.

Spe ra no

http://targinurkowe.pl


http://www.tecline.com.pl


http://www.tecline.com.pl


Nuras.info 12/2013

94

Na na szym ryn ku po ja wi ła się
ostat nio ka mer ka spor to wa Iron X.

To za awan so wa ny sprzęt, dzię ki któ re mu
mo żna wy ko ny wać fil my w ja ko ści full HD.
Pro dukt kie ro wa ny jest przede wszyst kim
do osób ak tyw nych spor to wo. Tym, co wy ró -
żnia ka mer kę Iron X są licz ne mo żli wo ści jej
mo co wa nia, np. na ka sku, na klat ce pier sio -
wej, na ro we rze, na ró żne go ro dza ju rącz -
kach i kij kach nar ciar skich. Do ze sta wu
pro du cent do łą cza pro sty pro gram uła twia -
ją cy mon taż fil mów. Wszyst ko po to, aby
eks tre mal nie ak tyw ne oso by mo gły za re je -
stro wać swo je spor to we wy czy ny i nie tyl ko.

Iron X to ga dżet, któ ry jesz cze bar dziej
zbli ży In ter net do świa ta spor tu i spra wi, że
bę dzie my mo gli przed sta wić w sie ci za re je -
stro wa ną przez sie bie rze czy wi stość, np. nie -
zwy kły prze jazd ro we ro wy, eks tre mal ny
zjazd na nar tach. Iron X ka me ra mo że być
sto so wa na ja ko apa rat fo to gra ficz ny. Po sia -
da funk cję zdjęć se ryj nych, zdjęć w od stę -
pach cza so wych oraz sa mo wy zwa lacz.

Iron X kamera HD
Za po mo cą po łą cze nia Wi Fi mo żna na wła -
snym smart fo nie prze glą dać za pi sa ne na kar -
cie SD ka mer ki fil my oraz ste ro wać i na gry-

wać nią on li ne. Wła ści wo ści ka mer ki:
Full HD 1080p (30fps.)
H. 264 Vi deo Clip
170 stop ni sze ro ki kąt
WLAN 802.11 b/ g/ n 
Roz dziel czość: 5 me ga pi xe li
Funk cjo nal ność ka mer ki spor to wej
Aku mu la tor li to wo -jo no wy
Obu do wa wo do od por na (60 m)
Mo co wa nia stan dar do we
Zdal ne ste ro wa nie w for mie ze gar ka

na rę kę
Łącz ność ze Smart fo nem (pod gląd oraz

ste ro wa nie funk cja mi ka me ry przez Wi Fi)



http://aquadiver.pl
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Pra wie trzy czwar te na szej pla ne ty to wo da. Nie wa żne jak wy so ki jest naj wy ższy szczyt, jak bez mier na naj więk -
sza pu sty nia czy jak nie go ścin ne są bie gu ny – to wszyst ko nic w po rów na niu z tym, co kry je się pod fa la mi. W głę -
bi nach oce anu (13x60 min) to se rial do ku men tal ny, któ ry za bie rze wi dzów na emo cjo nu ją cą przy go dę w świat głę bin,
w któ rych zo ba czy my miej sca i stwo rze nia do tąd wi dzia ne przez nie wie lu.

Jest to kon ty nu acja pew nej przy go dy, roz po czę tej przez Scot ta Wil so na – go spo da rza oraz An dre Du pu is – fil mow ca wraz z El li sem
Em met tem – ich no wo ze landz kim współ pro wa dzą cym. Ta eki pa ce lu je po za ra my sied miu kon ty nen tów… w wiel ki błę kit. Za mie rza ją
nie tyl ko nur ko wać w na szych oce anach, je zio rach i rze kach, lecz rów nież od kry wać i po ka zy wać hi sto rie ludz kich trium fów i tra ge dii
zwią za nych z wo dą. Na wła sne oczy ba da ją stan akwe -
nów na ca łym świe cie.

Ka żdy od ci nek to no we lo ka li za cje, fa scy nu ją ce kul tu ry
i nie sa mo wi te kra jo bra zy fil mo wa ne w miej scach cał kiem
bli skich, jak i w naj dal szych za kąt kach Zie mi. Czy to spo -
tka jąc się z naj więk szy mi dra pie żni ka mi oce anów, eks plo -
ru jąc nie tknię te po zo sta ło ści zma gań wo jen nych, czy
oglą da jąc na ro dzi ny naj now szych cu dów na szej pla ne ty
– Scott i El lis prze ka zu ją wi dzom mie szan kę emo cji, po -
czu cia hu mo ru i wie dzy.

W głę bi nach oce anu to mor ski se rial przy go do wy dla
no we go po ko le nia. Prze kra cza gra ni ce obec nej tech no lo -
gii cy fro wej i po ka zu je naj bar dziej nie sa mo wi te pod wod -
ne zdję cia w hi sto rii. Daj cie z na mi nu ra!

W głębinach oceanu
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Daty emisji  Tytuł odcinka Streszczenie odcinka 

04.12 godz. 7.00 Poza map� 
Do�wiadczeni podró�nicy Scott Wilson i Andre Dupuis rozpoczynaj� podró� do gł�bin oceanów �wiata. 
Udaj� si� do Nowej Zelandii, aby skaptowa� przyjaciela i podró�nika Ellisa Emmetta. Problemy ze sprz�tem 
oraz trudna pogoda komplikuj� ich pierwsze nurkowania. 

05.12 godz. 7.00 Biedni rycerze 
Scott i Ellis przemierzaj� Wysp� Północn� w Nowej Zelandii, aby wej�� na pokład zatopionego okr�tu, 
dotrze� do granic ludzkich mo�liwo�ci w nurkowaniu jaskiniowym oraz podziwia� kwitn�cy i bogaty �wiat 
morskiego rezerwatu Poor Knights Islands. 

06.12 godz. 14.00 
Morze mniej 
znane 

Ekipa pod��a do D�ibuti, aby popływa� z najwi�ksz� ryb� �wiata – rekinem wielorybim. Musz� jednak 
przezwyci��y� trudno�ci w dostaniu si� do Sudanu. Nurkuj� te� na Conshelf II i wraku z czasów II wojny 
�wiatowej pełnym �mierciono�nego ładunku. 

09.12 godz. 7.00 
Szmaragdowe 
wody 

Scott sprowadza Ellisa i ekip� programu do ojczystej Kanady na nurkowanie w zimnych wodach, przy 
wyspie Vancouver. Scott i Ellis nawi�zuj� przyja�� z nietypowymi stworzeniami oraz pilotuj� odrzutowca 
80 stóp pod powierzchni�. Po nurkowaniu ekipa pracuje przy przygotowaniu okr�tu do zatopienia. 

10.12 godz. 7.00 Podwodny król 
Zwiedzaj�c kolejne wyspy na Karaibach, Scott Wilson i Ellis Emmett poznaj� Podwodnego Króla. Skacz�c 
po Karaibach spotykaj� Boga Nurkowania, jednak w raju pojawiaj� si� kłopoty w postaci truj�cego, obcego 
gatunku zagra�aj�cego tym pi�knym wodom. 

11.12 godz. 7.00 
 

Gł�bia 
Wci�� podró�uj�c po Karaibach ekipa programu podziwia podwodn� sztuk� na Grenadzie, staje twarz� w 
twarz z najwi�kszym drapie�nikiem oceanów na Dominikanie i schodzi gł�biej (1000 stóp!) ni� 
kiedykolwiek wcze�niej 

12.12 godz. 7.00 Wielka szóstka 
Scott i Ellis odwiedzaj� Afryk� Południow�, aby stawi� czoła najbardziej złowrogim i pełnym rekinów 
akwenom �wiata. Niebezpiecze�stwo pojawia si� podczas prostego nurkowania wrakowego. 

13.12 godz. 7.00 
Polowanie na 
Czerwonego 
Diabła 

Scott i Ellis s� w Los Angeles i poszukuj� bujnego �ycia morskiego przy zurbanizowanym wybrze�u 
Kalifornii Południowej. Po spotkaniu z par� ekologicznych wojowników ekipa przeczesuje wody Morza 
Korteza w poszukiwaniu „czerwonych diabłów”. 

16.12 godz. 7.00 Dymi�ca Ziemia 
Cała ekipa udaje si� do Islandii, by w lodowatych wodach by� �wiadkiem niezwykłych narodzin. Scott i 
Ellis dotykaj� jednocze�nie dwóch kontynentów w krystalicznej wodzie i próbuj� zanurkowa� tam, gdzie 
dotychczas nikt nie dotarł.  

17.12 godz. 7.00 Duchy Pacyfiku 
Fanatyk historii Scott namawia Ellisa na nurkowanie w pełnych rekinów wodach wokół Wysp Salomona. 
Niewielkie pa�stewko na południowym Pacyfiku odegrało strategiczn� rol� podczas drugiej wojny 
�wiatowej. �lady tych zdarze�, w tym wraki, widoczne s� do dzisiaj. 
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Daty emisji  Tytuł odcinka Streszczenie odcinka 

18.12 godz. 7.00 Wielkie Jeziora 
Przez wieki rzeka �wi�tego Wawrzy�ca i Wielkie Jeziora kształtowały histori� Kanady. Ekipa wybiera si� w 
podró� w czasie, odwiedzaj�c najlepsz� na �wiecie kolekcj� słodkowodnych wraków. 

19.12 godz. 7.00 Czterej Królowie 
W Indonezji Scott i Ellis do�wiadczaj� nurkowania w Raja Ampat – rezerwacie bogatym w pi�kno, 
ró�norodno�� i kultur�. Ellis zaprzyja�nia si� z miejscowym Papuasem, który uczy go łowi� ryby. Nurkowie 
pod wod� spotykaj� wielkie Manty 

20.12 godz. 7.00 Kraina Cieni 
Po strasznym wypadku morale ekipy jest podłamane. W cie�ninie Lembeh zadaniem jest sfilmowanie jak 
najwi�kszej ilo�ci dziwnych stworów. Ekipa ko�czy roczn� podró� na odległej wyspie Vanuatu, nurkuj�c na 
jednym z najwspanialszych wraków �wiata i kontempluj�c własne podwodne przygody. 

�
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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. 

Wię cej na www.part ner nur ko wy.pl

Partnerzy programu

http://www.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
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