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Zdjęcie okładki: K. Cie ślaw ska - Ba giń ska

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie
Co raz chłod niej sze wie czo ry spra wia ją, że mi mo nie daw nych mę czą cych upa łów, po woli zno wu za czy -

na my roz glą dać się za odro bi ną cie pła. Rześ kie po ran ki rów nież nie po zo sta wia ją złu dzeń, ru da wa, choć
trud no jed no znacz nie stwier dzić, że zło śli wa Pa ni Je sień da je pta kom wy raź ny sy gnał, że czas szy ko wać
się do od lo tu, nam su ge ru je przej rze nie nur ko wej gar de ro by w po szu ki wa niu cie plej szej ko lek cji, zaś
wszyst kim uczniom przy po mi na, że już wkrót ce usły szą pierw szy w tym ro ku szkol nym dzwo nek. Wie rzy -
my, że mi ja ją ce la to w peł ni wy ko rzy sta li ście, tak jak i my, na pod ró że, wy po czy nek, re laks, roz wi ja nie
swo ich pod wod nych i nie tyl ko pa sji, aby peł ni we rwy i no wych pla nów po wró cić do rze czy wi sto ści. Nie,
nie – wca le nie do da je my, że sza rej i nud nej... Wszak przed na mi nie ustan nie, bez wzglę du na po rę ro -
ku, wie le cu dow nych nur ko wań, mnó stwo in te re su ją cych kur sów, warsz ta tów, nur ko wych spo tkań i oczy -
wi ście ko lej nych barw nych nu me rów Nu ras. in fo. 

Po lek kich wa ka cyj nych wy da niach, znów bę dzie my z wiel kim za an ga żo wa niem to wa rzy szyli Wam w roz -
wi ja niu nur ko wej pa sji i do sko na le niu pod wod nych umie jęt no ści. Do znu dze nia bę dzie my rów nież ape lo -
wa li, aby ście dbali za rów no o wła sne bez pie czeń stwo, jak rów nież mieli na uwa dze do bro na szej cier pli wej
Mat ki Na tu ry. Z ogrom ną ra do ścią czy ta my nad sy ła ne przez Was re la cje z pod ró ży, za wszyst kie bar dzo
dzię ku je my! Cie szy my się, że mo że my dzie lić Wa szą ra dość z od kry wa nia głę bin. Naj cie kaw sze opo wie -
ści, opa trzo ne fo to gra fia mi, bę dzie my pu bli ko wali w ko lej nych wy da niach ma ga zy nu.
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Wiel ka pod wod na przy go da i zdu -
mie wa ją ca przy ro da – te dwa okre -
śle nia chy ba naj le piej od da ją czar
ma gicz ne go miej sca na Zie mi, ja kim
jest ar chi pe lag Pa lau. Dla nas, lu dzi
z pół noc nej Eu ro py, rze czy wi stość
z ja ką spo tka my się na tych raj skich
wy sep kach jest zdu mie wa ją cym prze -
ży ciem. Ma gicz nym wspo mnie niem,
któ re na za wsze po zo sta nie w na szej
pa mię ci.

Pa lau to eg zo tycz ny ar chi pe lag skła da ją -
cy się z po nad 300 wysp, oto czo ny od stro -
ny za chod niej Mo rzem Fi li piń skim oraz
Pół noc nym Pa cy fi kiem od stro ny wschod -
niej. Stąd jest za le d wie 800 ki lo me trów
w kie run ku po łu dnio wym do rów ni ka oraz

Palau
rajski archipelag Pacyfiku

Palau -  kapitol
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w kie run ku za chod nim do Fi li pin. Re pu bli -
ka Pa lau, sto wa rzy szo na z USA, to ma łe
pań stwo wy spiar skie za miesz ki wa ne przez
oko ło 20000 osób, wcho dzą ce w skład Mi -
kro ne zji oraz sta no wią ce część za chod niej
gru py Ka ro li nów. Wy star czy spoj rzeć na fla -
gę te go ma leń kie go kra ju, do sko na le od da -

je ona cha rak ter te go miej sca. Żół te ko ło
na błę kit nym tle jed no znacz nie ko ja rzy mi
się z pro mien nym słoń cem i tur ku so wą wo -
dą – wa run ka mi ide al ny mi do po wsta nia la -
sów ko ra lo wych, za miesz ki wa nych przez
to, co in te re su je ka żde go pa sjo na ta nur ko -
wa nia: bo ga tą i ró żno rod ną flo rę i fau nę

mor ską! We dług mnie Pa lau jest naj bar dziej
wszech stron nym kie run kiem nur ko wym,
miej scem, w któ rym spo tka my wszyst kie
mo żli we atrak cje na naj wy ższym po zio mie!
Wo dy ota cza ją ce ar chi pe lag po sia da ją wa -
lo ry, o ja kich trud no po ma rzyć w in nych
za kąt kach świa ta. Umo żli wia ją nie mal ka -
żdy typ nur ko wa nia – w za le żno ści od pre -
fe ren cji cze ka ją tu na nas: du że zwie rzę ta
pe la gicz ne, bo ga ty świat ma kro, opa da ją ce
ścia ny, sys te my ukry tych ja skiń i tu ne li,
ogro dy wiel kich przy dacz ni wa żą cych śred -
nio po 500 kg, do sko na le za cho wa ne wra -
ki flo ty ja poń skiej pa mię ta ją ce cza sy
II woj ny świa to wej, nie zwy kłe je zio ra z mi -
lio na mi me duz po zba wio nych wła ści wo ści
pa rzą cych oraz jed ne z naj buj niej szych
ogro dów ko ra lo wych, ja kie kie dy kol wiek
wi dzia łam (za rów no mięk kich, jak i twar -
dych przed sta wi cie li). 

Po nie waż Pa lau znaj du je się na wo dach
otwar tych oce anu, plan dnia i mo żli we nie -
spo dzian ki po tra fią za sko czyć na wet sa -
mych tu byl ców. Cu dow ne jest to, że
w za sa dzie wszyst ko jest tu mo żli we. Pod -
czas na szej ostat niej wy pra wy, w li sto pa -
dzie 2013 ro ku, ni stąd, ni zo wąd
nad pły nę ły wie lo ry by pi lo ty, któ rych obec -
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ność za sko czy ła nas bar dzo – oczy wi ście
w sen sie po zy tyw nym.

Pod róż do te go ra ju nie na le ży do skom -
pli ko wa nych, jest jed nak nie wąt pli wie bar -
dzo cza so chłon na. Śred nio zaj mu je 25-35
go dzin, cho ciaż ze sta wia jąc to z atrak cja -
mi, ja kie tu na nas cze ka ją… Wy na gra dza -
ją one w stu pro cen tach wło żo ny wy si łek.
Do sko na łym po my słem jest zła go dze nie
pod ró ży przy stan kiem w jed nej z azja tyc -
kich me tro po lii – Seu lu, To kio czy Taj pej,
przez któ re naj czę ściej or ga ni zo wa ne są
prze lo ty na Pa lau. My za trzy ma li śmy się
w Seu lu, do któ re go cen trum w ła twy
i szyb ki spo sób do sta li śmy się eks pre so wą
ko le ją spod sa me go lot ni ska. Zje dli śmy bar -
dzo spe cy ficz ny po si łek – sa ma już nie
wiem, co to by ło, bo smak po tra wy nie
przy po mi nał mi ni cze go zna jo me go. Zwie -
dzi li śmy kil ka za kąt ków tej me tro po lii i peł -
ni wra żeń wró ci li śmy na lot ni sko, któ re
chcia ła bym bar dzo po chwa lić za bez płat ne
i ogól no do stęp ne to a le ty. W ka żdej chwi li
mo żna sko rzy stać z prysz ni ca i od świe żyć
się przed ko lej nym eta pem pod ró ży. Tam
też bez płat nie otrzy ma my pod sta wo we
przy bo ry to a le to we, ręcz ni ki, su szar kę
do wło sów, a na wet klap ki (co praw da

w azja tyc kich roz mia rach). Bra wo, ta kie
por ty lot ni cze nie zda rza ją się zbyt czę sto!

Wresz cie nad szedł ten mo ment. Twar de
i szyb kie lą do wa nie, wy mu szo ne krót kim
pa sem star to wym na lot ni sku na wy spie Ba -
bel da ob, prze no si nas do in ne go świa ta.
Wy cho dzi my z sa mo lo tu, mar szem prze do -

sta je my się do bu dyn ku głów ne go w tym
nie wiel kim i ka me ral nym por cie lot ni czym,
oto czo nym buj ną i tro pi kal ną ro ślin no ścią.
Wil got ne po wie trze spra wia, że na wet
w no cy czu je my kli mat tro pi ków. Za pach
po wie trza ude rza w na sze zmy sły – pod -
świa do mie czu je my, że dom jest bar dzo,
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bar dzo da le ko. Pró bu je my uru cho mić na -
sze te le fo ny i tu po ja wia się uczu cie, o któ -
rym za po mnie li śmy daw no, daw no te mu.
Nie ma za się gu, te le fo ny mil czą, brak sy -
gna łu. Na Pa lau nie dzia ła ją na sze pol skie
te le fo ny ko mór ko we. Ist nie je mo żli wość
uzy ska nia po łą cze nia po wy ku pie niu ak ty -

wa cji u lo kal ne go ope ra to ra, choć ja kość
sy gna łu jest tak mar na, że ni ko mu z nas nie
uda ło się po łą czyć z Pol ską. Al ter na ty wa
– In ter net. Ten z ko lei dzia ła tak wol no, że
wy sła nie kil ku zdań zaj mu je kil ka na ście mi -
nut. Efekt – po kil ku dniach wszy scy po ko -
cha li śmy bło gi stan bra ku mo żli wo ści ko-

mu ni ka cji ze świa tem, zwłasz cza z pra cą!
Dzień pierw szy na Pa lau nie wąt pli wie

upły nął pod ha słem: re ge ne ra cja po pod ró -
ży, przy sto so wa nie do tem pe ra tu ry wy ższej
o 20OC od tej, któ rą po że gna li śmy w Pol sce
i wil got no ści się ga ją cej 80%. Spa ce ru je my
po wy spie Ko ror, nie for mal nej sto li cy. To
tu taj kon cen tru je się ży cie Pa lau lań czy ków.
Mo żna zjeść w jed nej z wie lu re stau ra cji
ser wu ją cej da nia kuch ni azja tyc kiej, hin du -
skiej a ta kże eu ro pej skiej. Przy głów nej uli -
cy, bie gną cej przez wy spę, znaj dzie my
kil ka na ście ma łych skle pi ków z pa miąt ka -
mi, wśród któ rych ja ko lo kal ny roz po zna ję
tyl ko je den wy rób – tzw. ta blicz ki z hi sto -
ryj ka mi. Są to tra dy cyj ne ta blicz ki drew nia -
ne, naj czę ściej wy ko na ne z ma ho niu, na
któ rych ręcz nie zo sta ły wy rzeź bio ne sce ny
opo wia da ją ce pew ne hi sto rie z ży cia mie-
sz kań ców oraz lo kal ne le gen dy. Jest to chy -
ba je dy na pa miąt ka, ja ką war to przy wieźć
do do mu, by po ka zać tu tej sze rę ko dzie ło.

Punk tem orien ta cyj nym mia stecz ka Ko -
ror – wy spy o po wierzch ni za le d wie 2 km˛
– jest du ży su per mar ket, tzw. WCTC Tra de
Cen ter, gdzie ku pi my w za sa dzie wszyst kie
pro duk ty spo żyw cze i prze my sło we, ja kie
tyl ko przyj dą nam do gło wy, z tą ró żni cą,



Nuras.info 9/2014

8

że w wy da niu ame ry kań skich ma rek, po ce -
nach zbli żo nych do tych, ja kie ma my
w Pol sce. Żyć nie umie rać! Cze ko la da Her -
shey’s, se rek Phi lal del phia – pół ki nie wie le
ró żnią się od tych w ame ry kań skich su per -
mar ke tach. Cie ka wa wy da ła mi się część
z mro żon ka mi. War to tam spoj rzeć, bo wy -
bór oraz roz miar owo ców mo rza jest na -
praw dę im po nu ją cy. Je śli je ste ście na Pa lau
i ma cie do stęp do kuch ni – za chę cam
na wy ciecz kę do tej czę ści skle pu!

My po ko cha li śmy WCTC z trosz kę in ne -
go po wo du. Przez więk szość dni ten du ży
mar ket był na szym punk tem od nie sie nia
na dro dze do ŻÓŁ TYCH ŁA WEC ZEK. Nie -
wta jem ni czo nym po wiem coś wię cej o tej
naj smacz niej szej i naj bar dziej lo kal nej ja -
dło daj ni na Pa lau. Otóż żół te ła wecz ki to
ma leń ka bud ka ser wu ją ca sma żo ne przy -
sma ki z mię sa, owo ców mo rza, fryt ki i bur -
ge ry. To miej sco wy lo kal ga stro no micz ny,
gdzie za ok. 5$ naja da li śmy się do sy ta, pró -
bu jąc ta kich cie ka wo stek jak: fryt ki z cy na -
mo nem, kul ki kra bo we, krą żki z kal ma ra
i wie le, wie le in nych po zy cji z me nu. Za -
mó wio ny po si łek mo żna zjeść kom for to wo,
za sia da jąc na drew nia nych żół tych ła wecz -
kach – i stąd wła śnie wzię ła się nada na

przez nas na zwa te go lo kal ne go kra mu
z fast fo odem!

Prze mie rza jąc wy spę Ko ror wzdłuż
i wszerz, a po trze bo wa li śmy na to mak sy -
mal nie trzech go dzin, za czy nam co raz bar -
dziej czuć pa nu ją cą tu at mos fe rę. Po mi mo
że Pa lau to ze spół ma leń kich wy se pek

(w więk szej czę ści nie za miesz ka łych), roz -
cią gnię tych na wo dach Pa cy fi ku przez bli -
sko 200 km, a in fra struk tu ra dro go wa to
za le d wie jed na głów na uli ca prze mie rza ją -
ca naj czę ściej uczęsz cza ne przez miesz -
kań ców za kąt ki, wszy scy lo kal ni po ko nu ją
nie wiel kie od le gło ści z punk tu A do punk -

100 letni dom baja



Nuras.info 9/2014

9

tu B sa mo cho da mi. Co za baw ne, chod ni ki
wy ko rzy stu ją tyl ko prze cha dza ją cy się tu ry -
ści, nie spo tka cie na nich żad ne go miesz -
kań ca. Jesz cze dziw niej sze wy da ło mi się
przy sto so wa nie dróg do ko mu ni ka cji. Ruch,
ja ki pa nu je na wy spach, to ruch pra wo -
stron ny. Jed nak już sa me po jaz dy, naj czę -

ściej im por to wa ne z Ja po nii, to sa mo cho dy
przy sto so wa ne do ja zy po dro gach zgod nie
z ru chem le wo stron nym. 

Dziw ne to by ło uczu cie, gdy za sia dłam
obok kie row cy. Kie ru nek i stro na jaz dy ni by
zgod ne z tym, do cze go przy wy kłam, jed -
nak to ja sie dzia łam na miej scu prze zna -

czo nym dla kie row cy, a pa sa żer pro wa dził
po jazd.

Mi kro ne zyj skie Pa lau to je den z naj le piej
za cho wa nych mor skich eko sys te mów świa -
ta, stwa rza ją cy bar dzo wie le mo żli wo ści
do eks plo ra cji i od kry wa nia te go uro kli we -
go za kąt ka świa ta – za rów no pod wo dą, jak
i na lą dzie. Nie bez po wo du miej sce to zy -
ska ło przy do mek „świa to we go be st sel le ra
nur ko we go”, gdyż bo gac two eko sys te mu
Pa cy fi ku w re jo nie te go ar chi pe la gu po tra fi
po wa lić na ko la na na wet naj bar dziej wy -
traw nych pod ró żni ków nur ko wych. We -
wnętrz ne la gu ny kry ją pod po wierzch nią
wo dy dzie siąt ki do sko na le za cho wa nych
wra ków ja poń skich stat ków, zbom bar do -
wa nych przez ame ry kań ską ar mię pod -
czas II woj ny świa to wej. Wy stę pu ją ce
prą dy i czę sto wzbu rzo ne wo dy od stro ny
otwar te go Pa cy fi ku z jed nej stro ny utrud nia -
ją swo bod ne po ru sza nie się pod wo dą po -
cząt ku ją cym płe two nur kom, a z dru giej
da ją mo żli wość spo tkań oko w oko z gru -
pa mi sza rych re ki nów ra fo wych, re ki nów
bia ło i czar no płe twych, tań czą cy mi man ta -
mi, ła wi ca mi ba ra kud i sna pe rów. Szczę -
ścia rze mo gą spo tkać prze pły wa ją ce gru py
del fi nów, wie lo ry by pi lo ty czy diu go nie.

bazaltowe monolity
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Tak by ło też w na szym przy pad ku, kie dy to
pod czas wej ścia do wo dy na naj lep szym
i naj słyn niej szym miej scu nur ko wym Pa lau
– Blue Cor ner, jed ne mu z człon ków na szej
pacz ki ze psuł się re bre ather. Zmu szo ny był
obejść się sma kiem i po zo stać na ło dzi. Ca -
ła gru pa da ła nu ra, Piotr nie ste ty po dzi wiał
tyl ko na sze bą ble z po wierzch ni wo dy.
Po go dzi nie oka za ło się jed nak, że wca le
nie by ło mu tak źle i smut no... Wszy scy da -
li nu ra, a on w tym cza sie mógł ob ser wo -
wać sta do ba wią cych się wie lo ry bów
pi lo tów (grin dwa li krót ko płe twych) nie opo -
dal ka dłu ba na szej mo to rów ki.

Pod czas li sto pa do we go wy jaz du na Pa -
lau zro bi łam 15 nur ko wań, z któ rych naj -
bar dziej ocza ro wa ły mnie wła śnie te
naj bar dziej owia ne sła wą. Po mi mo ogro mu
nie zwy kle atrak cyj nych raf wy stę pu ją cych
u wy brze ży prak tycz nie ka żdej wy spy, dba
się na ty le moc no o mor ski eko sys tem, że
nur ko wa nia od by wa ją się w mak sy mal nie
oko ło 50 miej scach nur ko wych. Po mi mo
ol brzy mie go po ten cja łu i mo żli wo ści udo -
stęp nia nia ko lej nych spo tów przy je żdża ją -
cym tu z ca łe go świa ta płe two nur kom,
lo kal ni prze wod ni cy w tro sce o do bro śro -
do wi ska dba ją o to, by nur ko wa ma pa Pa -

lau po zo sta ła w nie zmie nio nej po sta ci.
W ni czym to jed nak nie ko li du je, gdyż ka -
żde zej ście pod wo dę gwa ran to wa ło jed ne
z naj lep szych nur ko wań ja kie mia łam oka -
zję prze żyć.

1. Blue Cor ner – naj słyn niej szy, ale nie
bez po wo du! Tyl ko na tym pla to, wska zu ją -

cym w kie run ku za chod nim Fi li pi ny, znaj -
dzie my się w cen trum wy da rzeń z ży cia du -
żych stad re ki nów i in nych zwie rząt
pe la gicz nych. Jest to miej sce mul ti atrak cyj -
ne, gdzie re ki ny znaj du ją się na wy cią gnię -
cie rę ki. Za wie sze ni na ha kach ra fo wych
bę dzie my mie li szan sę ob ser wo wać, jak





Nuras.info 9/2014

12

spraw nie po ru sza ją się w prą dzie, a pa sjo -
na ci fo to gra fii pod wod nej z pew no ścią zła -
pią jed ne z naj lep szych ujęć, ja kie
kie dy kol wiek mie li szan sę zro bić. Tu ka żde
nur ko wa nie koń czy się z bu tlą wy ssa ną
do gra nic mo żli wo ści, bo dzie je się tak wie -
le, że nie spo sób za spo ko ić swo ją cie ka -

wość przez 60 czy 70 mi nut. Nur ko wa nie
od by wa się w spo rym prą dzie (uwa ga po -
cząt ku ją cy!), jed nak po cząw szy od nie wiel -
kich oka zów ma kro, koń cząc na dra pie -
żni kach du żych i jesz cze więk szych, za -
chwy cać bę dzie my się bo gac twem ży cia
pod wod ne go! Miej sce to jest na ty le atrak -

cyj ne, że po le cam za nu rzyć się tu 2-3 ra zy.
Na praw dę war to!

2. Ger man Chan nel – po pu lar ny, gdyż
znaj du je się tu sta cja czysz cze nia mant.
Spek ta ku lar ne spo tka nia z kil ko ma osob ni -
ka mi jed no cze śnie nie na le żą do rzad ko ści.
Do te go to wa rzy szą ce im or le nie krą żą ce
przy dnie, sza re re ki ny ra fo we czy uno szą -
ce się w to ni sym pa tycz ne żół wie. Nic do -
dać, nic ująć, zo ba czyć trze ba!

3. Big Drop -off – miej sce le gen da w ka te -
go rii „nur ko wa nie przy ścia nie”. Pio no wa,
stro mo opa da ją ca ścia na po ro śnię ta przez
mięk kie ko ra low ce i ane mo ny. Miej sce,
gdzie spo tka my nie zli cze nie wie le od mian
ma łych ryb ra fo wych, pa pu go ry by, żół wie,
pie lę gni ce, żab ni ce, ska la ry, skrzy dli ce.
A wszyst ko to przy wi docz no ści 40 me trów
i wię cej... Miej sce po le ca ne fo to gra fom, na -
praw dę za chwy ca swo im uro kiem.

4. Ulong Chan nel – ge nial ne nur ko wa nie
w prą dzie we wnątrz sze ro kie go i bar dzo
dłu gie go ko ry ta rza wy drą żo ne go w ra fie ba -
rie ro wej na za chod niej stro nie wy spy
Ulong. Przez oko ło 20-30 mi nut bę dzie my
bez wład nie uno sze ni przez prąd, wzdłuż
sto ków ra fy w znacz nej czę ści po kry tej po -
la na mi nie zwy kle ma low ni czych ko ra low -
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ców sa ła to wych. Przed ocza mi śmi gać bę -
dą nam sza re re ki ny ra fo we, re ki ny bia ło -
płe twe, tuń czy ki, gru py czar nych sna pe rów
oraz ba ra ku dy. Nur ko wa nie zwy kle koń czy
się w miej scu, gdzie ka nał znacz nie się roz -
sze rza i po głę bia. Jest to ide al ny mo ment
na przy sta nek bez pie czeń stwa, pod czas
któ re go na praw dę wie le mo że się jesz cze
zda rzyć. Mo że my spo tkać du że osob ni ki re -
ki nów, man ty, żab ni ce, skor pe ny, przy -
dacz nie, ośmior ni ce i wie le wię cej.

5. Wrak Hel met – sto sun ko wo ła two do -
stęp ny wrak ja poń skie go stat ku to wa ro we -
go, spo czy wa ją cy na dnie we wnętrz nej
la gu ny – zresz tą ja ko je den z dzie sią tek mu
po dob nych, ze strze lo nych przez ame ry kań -
ską ar mię stat ków. Dłu gi na 58 me trów, od -
kry ty zo stał w la tach osiem dzie sią tych
ubie głe go wie ku. Wrak ob fi tu je w wie le do -
sko na le za cho wa nych przed mio tów przy -
wo łu ją cych frag men ty hi sto rii oraz wy da-
rze nia z okre su II woj ny świa to wej, kie dy to
Pa lau w la tach 1914-1944 oku po wa ne by -
ło przez Ja poń czy ków. 

Cię żko jest mi so bie to wy obra zić, że
w tym prze pięk nym miej scu od 1930 ja -
poń ska ar mia kon cen tro wa ła i roz wi ja ła
swo je si ły zbroj ne, bu do wa ła mi li tar ne for -

ty fi ka cje, utwo rzy ła ba zę dla flo ty stat ków.
Bo gac two wra ków za wdzię cza my alian -
tom, któ rzy w la tach 1943-1944 roz gro mi li
ja poń ską flo tę. 

Spo czy wa ją ce na dnie stat ki to praw dzi -
wy ra ry tas dla fa nów nur ko wa nia wra ko we -

go. Eks po na ty są do sko na le za cho wa ne,
nie na ru szo ne, na wy cią gnię cie rę ki! Jed no
nur ko wa nie na wra ku Hel met to spo tka nie
z hi sto rią do star cza ją cą na praw dę wie lu
emo cji. Broń ma szy no wa, skrzy nie z amu -
ni cją, bu tel ki na sa ke, zlew, na czy nia, heł -
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my żoł nie rzy ja poń skich, sil ni ki sa mo lo tów,
mo się żne lam pio ny, po le cam!

6. Nur ko wa nie z Na uti lu sem – praw dzi -
wy ra ry tas dla fa nów przy ro dy. Mo żli wość
ob co wa nia z jed nym z naj star szych stwo -
rzeń ży ją cych na zie mi nie wąt pli wie jest
jed ną z głów nych atrak cji wy jaz du. Sa mo

nur ko wa nie w tym miej scu nie do star cza
już tak wie lu emo cji, jak obec ność sa me go
ło dzi ka. Spo tka nie z tym nie zwy kłym stwo -
rze niem od by wa się w spo sób ści śle kon tro -
lo wa ny, gdyż na tu ral nym śro do wi skiem dla
tych gło wo no gów jest głę bo kość ok. 300-
400 me trów. Na po wierzch nię wy do by wa -

ne są one w spe cjal nie skon stru owa nych
klat kach – wa bio ne sma kiem i za pa chem
kur cza ków (ich naj więk szym przy sma -
kiem). Ło dzi ki to je dy ne gło wo no gi ma ją ce
ze wnętrz ną musz lę. Na zy wa my je ży wy mi
ska mie li na mi, po nie waż po ja wi ły się
na Zie mi 550 mln lat te mu, na po cząt ku ery
pa le ozo icz nej, i prze trwa ły w ma ło zmie -
nio nej for mie do dziś. Musz la ło dzi ka zbu -
do wa na jest z wie lu ko mór. Zwie rzę
za miesz ku je naj więk szą, ze wnętrz ną. Po zo -
sta łe ko mo ry po łą czo ne są sy fo nem i peł nią
ro lę pły wa ka. Wy peł nia jąc od po wied nią
licz bę ko mór ga zem, ło dzik re gu lu je swo je
za nu rze nie. Frag ment hi sto rii, a wła ści wie
pre hi sto rii, w ka drze mo je go apa ra tu, to jest
coś!

7. Chan de lier Ca ve – to uni kal ne nur ko -
wa nie da je szan sę spe ne tro wa nia wnę trza
wa pien nych for ma cji bę dą cych naj więk szą
ozdo bą Pa lau – słyn nych Rock Is lands (skal -
nych wysp). Jest to sys tem ko mór po łą czo -
nych, wy drą żo nych w głąb (na oko ło 100
me trów) w jed nej ze skal nych wy se pek, nie -
opo dal por tu na wy spie Ma la kal. Nur ko wa -
nie po le ga na prze pły wa niu z jed nej
do ko lej nej ko mo ry po wietrz nej ja ski ni,
gdzie bez pro ble mu mo że my od dy chać bez
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uży cia au to ma tów. Uro ku ka żdej z grot do -
da ją sta lag mi ty i sta lak ty ty de ko ra cyj nie po -
ra sta ją ce ścia ny i su fi ty. Wo da w ja ski niach
jest kry sta licz na i nie skoń cze nie prze zro -
czy sta. Nie wąt pli wie jest to miej sce war te
pe ne tra cji!

8. Je zio ro Me duz (zna ne na świe cie
pod na zwą Jel ly fish La ke) – snor klo wa nie
w tym miej scu to jed no z naj więk szych
prze żyć, ja kich kie dy kol wiek mia łam oka -
zję do świad czyć. Pa mię tam jak dziś cza sy,
gdy by łam na sto lat ką i z no sem wle pio nym
w ekran te le wi zo ra oglą da łam me ga pro duk -
cję Na tio nal Geo gra phic o tym wła śnie nie -
wiel kim je zior ku mor skim na dru gim koń cu
świa ta. Szczel nie za mknię tym w ska łach,
oto czo nym tro pi kal nym la sem. Po la tach

przy je cha łam i za nu rzy łam się w to ni z mi -
lio na mi bez bron nych me duz po zba wio -
nych zdol no ści pa rze nia, ze wzglę du
na brak na tu ral nych wro gów. Na Pa lau ta -
kich ma gicz nych je zio rek jest oko ło sie -
dem dzie się ciu, cho ciaż tyl ko to jed no

zo sta ło udo stęp nio ne tu ry stom do zwie dza -
nia.

War to wspo mnieć, że Pa lau za chwy ca
ta kże do sko na łą or ga ni za cją i pro fe sjo nal -
nym po dej ściem do te ma tu nur ko wa nia.
Cen tra nur ko we (naj czę ściej pro wa dzo ne
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przez Ame ry ka nów) i ich ob słu ga sta ją
na wy so ko ści za da nia or ga ni zu jąc ca ło -
dzien ne eska pa dy po wo dach Pa cy fi ku. Na -
sza pa lau lań ska przy go da nur ko wa
za czy na ła się od po ran ne go trans fe ru z ho -
te lu do cen trum nur ko we go – trwa ło to oko -
ło 5 mi nut. Na stęp nie przy go to wy wa li śmy

sprzęt i w pla sti ko wych bo xach wno si li śmy
go na po kład na szej ło dzi – ul tra szyb kiej,
za da szo nej mo to rów ki wy po sa żo nej w
dwa 150-kon ne sil ni ki Yama ha. Po tem
omó wie nie z na szym prze wod ni kiem, kil ka
wol nych chwil w ma ri nie, by o go dzi -
nie 09: 00 ru szyć na wy bra ne przez Da nie -

la (na sze go gu ida) miej sca nur ko we. Co mi -
łe, sa ma jaz da – cza sa mi na wet 60-mi nu to -
wa – spra wia ła nam wie le sa tys fak cji. By
wy pły nąć na otwar te wo dy Oce anu Spo koj -
ne go (ra fy ze wnętrz ne ar chi pe la gu), na sza
mo to rów ka z du żą pręd ko ścią, ok. 80 km/h,
la wi ro wa ła w baj ko wej sce ne rii se tek ska li -
stych, wa pien nych wy se pek (po tocz nie
zwa nych tu Rock Is lands), przyj mu ją cych
nie zwy kle ma low ni cze kształ ty. Pod po -
wierzch nią wo dy, ni czym ta śma fil mu prze -
wi ja na z ol brzy mią pręd ko ścią, mi ga ły nam
buj ne la sy ogro dów ko ra lo wych wy ście ła -
ją ce dno przy brze żnej stre fy ar chi pe la gu.
Po oko ło go dzin nej pod ró ży, któ ra ni gdy
nam się nie dłu ży ła, do pły wa li śmy na wy -
bra ne spo ty nur ko we. Nasz prze wod nik da -
wał nam du żo swo bo dy, je śli cho dzi o czas
i głę bo kość nur ko wa nia. W prze rwie po -
wierzch nio wej ta kże nie spę dza li śmy cza -
su bier nie. Ka żde go dnia przy pły wa li śmy
do raj skich i dzie wi czych wy se pek, gdzie
na śnie żno bia łym, piasz czy stym brze gu,
w cie niu dzi ko ro sną cych palm je dli śmy
prze pysz ne po sił ki ser wo wa ne w ja poń skim
sty lu – w tak zwa nych po jem ni kach ben to
z wie lo ma prze gród ka mi wy peł nio ny mi
przy sma ka mi: su shi, ry żem, kur cza kiem, ry -
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bą, go to wa ny mi wa rzy wa mi i na de ser
czymś słod kim. Po tem na sta wa ła bło ga sje -
sta, po któ rej ru sza li śmy na dru gie go nur ka.
Po wrót do ma ri ny cen trum nur ko we go zwy -
kle przy pa dał na oko li ce go dzi ny 16: 00.
Po tem już tyl ko trans fer do ho te lu, to a le ta
i wyj ście na pod bój mia sta! Zwy kle po my -
słów by ło spo ro co do te go gdzie zjeść i po -
sie dzieć. Cho ciaż i tak ka żde go wie czo ru
wszyst kie dro gi pro wa dzi ły nas do uko cha -
nych żół tych ła we czek.

Ostat ni wol ny dzień wy pra wy po świę ci -
li śmy na ca ło dzien ną wy ciecz kę kra jo -
znaw czą w naj cie kaw sze za kąt ki
naj więk szej wy spy Pa lau – Ba bel da ob (dru -
giej, za raz po Gu am, naj więk szej wy spie
Mi kro ne zji). Wy po ży czy li śmy ro dzin ne go
va na, tak by ca ła na sza gru pa mo gła pod ró -
żo wać w kom for to wych wa run kach, ni -
czym „jed na wiel ka ro dzi na”. Ba bel da ob to
miej sce ide al ne na kil ku na sto go dzin ny wy -
pad po za Ko ror. Jest tu wie le rze czy god -
nych uwa gi, po cząw szy od ma low ni czych
dzi kich plaż, wy pra wy przez tro pi kal ny las
desz czo wy – gdzie punk tem kul mi na cyj -
nym jest naj wy ższy wo do spad Mi kro ne zji
– Ngard mau, po zo sta ło ści mi li tar ne z okre -
su II woj ny świa to wej, sta no wi ska ar che olo -

gicz ne z ba zal to wy mi mo no li ta mi przed sta -
wia ją cy mi twa rze po dob ne do tych od kry -
tych na Wy spach Wiel ka noc nych (zna ny mi
pod na zwą Ba drul chau), sta re drew nia ne
do my – „ba je” zbu do wa ne ok. 100 lat te mu
w tra dy cyj nym sty lu i przy wy ko rzy sta niu
lo kal nych ma te ria łów i pry mi tyw nych na -

rzę dzi. Ca ła wy spa jest nie zwy kle ła twa
do spe ne tro wa nia, dzię ki no wiut kiej as fal -
to wej dro dze bie gną cej wzdłuż jej wy brze -
ża (dłu ga na nie speł na 90 km). Bu do wa
zo sta ła sfi nan so wa na przez rząd ame ry kań -
ski, jej koszt to ba ga te la 150 mi lio nów do -
la rów. Naj więk szym za sko cze niem za gad-
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ką wy ciecz ki oka za ła się sa ma sto li ca Pa lau
– stan Me le kok, po ło żo ny w cen tral nej czę -
ści wschod nie go wy brze ża wy spy. Gdy do -
tar li śmy do bu dyn ku Ka pi to lu, onie mie li śmy
z za sko cze nia. 

W na szych my ślach po ja wi ły się sa me
wy krzyk ni ki. Co ta ki bu dy nek rzą do wy
– do złu dze nia przy po mi na ją cy Ka pi tol
w sa mym Wa szyng to nie – ro bi na wy sep ce
o po wierzch ni 400 km˛, w pań stwie za -
miesz ki wa nym przez oko ło 21000 lu dzi,
oto czo ny la sem desz czo wym i dzi ką tro pi -
kal ną przy ro dą? Na do da tek przed gma -
chem dum nie pre zen tu je się ta blicz ka
– „Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej”. Z te go co się do wie dzia -
łam, Unia Eu ro pej ska sfi nan so wa ła wy po -

sa że nie bu dyn ku w pa ne le so lar ne i stąd
wid nie je ta ko wa ta blicz ka. Ale mi mo
wszyst ko, czy to nie prze rost for my nad tre -
ścią???

Po dzie się ciu dniach spę dzo nych w ra ju
nad szedł smut ny mo ment po wro tu do sza -
rej rze czy wi sto ści i zbli ża ją cej się pol skiej
zi my. Czar i kli mat Pa lau po zo stał jed nak
w na szej pa mię ci, a tak go rą ce wspo mnie -

nia roz grza ły by nie jed ne go zmar z la ka na -
wet na bie gu nie! Sko rzy staj z ży cia w tro pi -
kach na od osob nio nych wy sep kach
Pa cy fi ku. Za nurz się w błę kit nej to ni kry ją -
cej jed no z naj bo gat szych kró lestw mor skiej
flo ry i fau ny. Za chę cam do wy jaz du w to
wy bra ne miej sce na Zie mi!

Ka ta rzy na Cie ślaw ska -Ba giń ska
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Lo fo ty są pięk ne, ale le żą za da -
le ko. Po co tam je chać? Na pew -
no jest strasz nie zim no… Nor we gia?
Wo lę Egipt al bo Chor wa cję!

Za zwy czaj to wła śnie sły sza łem pod czas
roz mów o pla no wa nej wy pra wie na da le ką
pół noc. Tym, któ rzy się jed nak zde cy do wa -
li obie ca łem, że bę dzie pięk nie, a oni sa mi
bę dą chcie li szyb ko wró cić na Lo fo ty.

Wszyst ko to, co mó wi łem, na szczę ście się
speł ni ło. Faj nie, bo sam na Lo fo ty bę dę wra -
cał re gu lar nie.

Wy pra wę za pla no wa łem wie le mie się cy
te mu, ła piąc ostat ni jesz cze wol ny wa ka cyj -
ny ter min przy pa da ją cy na dru gi ty dzień
sierp nia. Szes na sto oso bo wa za ło ga ukon -
sty tu owa ła się spraw nie, nie ste ty ilo ścio we
ogra ni cze nie uczest ni ków ka za ło mi od mó -
wić wie lu chęt nym… Na uka jed nak nie
mo że pójść w przy sło wio wy las. W przy -
szło ści trze ba po pro stu zgła szać się szyb -
ciej, bo brak miejsc zda rza się nam ostat nio
dość re gu lar nie.

Przy go to wa nie tra sy, po dział na sa mo -
cho dy i re zer wa cja bi le tów pro mo wych
do Szwe cji nie by ło ni czym trud nym. Pro -
cen to wa ło też do świad cze nie i wie dza
z po przed nich eska pad. Jed nak tym ra zem,
wo bec nie obec no ści Tom ka i Dar ka, mu sia -
łem za jąć się i kuch nią. Na po cząt ku nie co
mnie to prze ra ża ło. Roz pi sa ne przy po mo -
cy nie oce nio ne go Tom ka me nu i li sta za ku -

Nikt nie włączył telewizora…
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pów wy da wa ły się ma ło skom pli ko wa ne
i nie wy star cza ją ce… Jak się oka za ło, na sze
po cząt ko we oba wy nie mia ły uza sad nie nia,
do świad cze nie wzię ło gó rę, za ku py i ja dło -
spis by ły ide al ne. To mek, choć z na mi nie
po je chał, po mógł przy go to wu jąc mnie
do za ku pów i lo gi sty ki ku li nar nej (dru gi
wiel ki nie obec ny też się za słu żył, po ży cza -
jąc trzy mor skie, po rząd ne węd ki). By ło

więc gril lo wa nie po dro dze, a na miej scu
wy pie ka nie wła sne go chle ba, pa ró wecz ki,
spa ghet ti, pie czo ne ziem niacz ki i ze dwa
ra zy ja jecz ni ca z bocz kiem. Oczy wi ście na -
sze da nia opar te by ły na ry bach i owo cach
wy cią gnię tych pro sto z mo rza. Zu pa ryb na,
ma łże w za le wie ce bu lo wo -czosn ko wej
z ko per kiem, ry ba pie czo na i gril lo wa na,
a ta kże spo re ilo ści su shi – to był prze cież

je den z ce lów ku li nar nych na szej wy pra wy.
Zaw sze przy te go ty pu przed się wzię ciach
ist nie je oba wa o to, kto bę dzie uczyn ny
i po mo że wszyst ko ogar nąć, a kto zle je ro -
bo tę i bę dzie le żał…

Ale po ko lei… Na sze czte ry au ta za pa ko -
wa li śmy po da chy, a To mek od Bi stro niów
za ło żył na wet do dat ko wy, fa cho wy ba ga -
żnik przy po mi na ją cy trum nę.

W pią tek, tuż przed po łu dniem, opu ści li -
śmy Aqu adi ver Klub w Olsz ty nie. Dro ga,
na szą wspa nia łą eks pre so wą sió dem ką,
w stru gach desz czu, moc no się wy dłu ża ła,
spo wal nia jąc nas do ze ra mię dzy in ny mi
w Ostró dzie, El blą gu i No wym Dwo rze,
a po tem oczy wi ście w Ce drach… Na szczę -
ście miej sce chmur zaj mo wa ło co raz śmie -
lej słoń ce, ro sła też tem pe ra tu ra. Za pas
cza su był spo ry, więc przed sa mym por tem
zje dli śmy i za tan ko wa li śmy, ko rzy sta jąc
przy tym dla tre nin gu z nor we skiej sta cji
Sta to il… Wjazd na prom, a ta kże sam rejs
od by ły się bez pro ble mów i nie spo dzia nek.
No, mo że jed no zdzi wie nie jed nak na stą pi -
ło. Na sta wie ni na za ku py al ko ho lo we
w pro mo wym skle pie bez cło wym po ca ło -
wa li śmy klam kę… Oka za ło się, że wy so ko -
pro cen to we trun ki mo żna ku pić do pie ro
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ra no! Praw do po dob nie nie wiel ką ilość pa -
sa że rów na pro mie pró bo wa no w ten spo -
sób zmu sić do za ku pu drin ków w ba rach.
Spo koj nie za cze ka łem więc do ra na, po pi -
ja jąc piw ko na cie płym i sło necz nym po kła -
dzie. Po że gna li śmy Pol skę od stro ny
Pół wy spu Hel skie go, przy pięk nej po go dzie
i w ra do snych hu mo rach. Po chy le ni
nad ma pą do ga dy wa li śmy szcze gó ły do jaz -
du na Lo fo ty. Więk szość z na szej eki py ki -
wa ła tyl ko z prze ra że niem gło wa mi
na wieść o tym, ile to ki lo me trów ma my
do po ko na nia przez Szwe cję i Nor we gię.
Po osiem na stu nie ma lże go dzi nach rej su
przez Bał tyk, przed go dzi ną 13 w so bo tę
do tar li śmy do por tu w Ny ne shamn. Wciąż
to wa rzy szy ła nam pięk na po go da, a my by -
li śmy wy spa ni i go to wi. Cel – ho stel w miej -
sco wo ści Umea, 750 km do po ko na nia,
czy li ca ły dzień jaz dy. To już ma być pięk -
na przy go da i po czą tek urlo pu – tak ka za -
łem się wszyst kim na sta wić. Ma my
łącz ność ra dio wą, więc w spra wie przerw
i or ga ni za cji pa śni ka mo że my się po ro zu -
mie wać. Mi ja li śmy ko lej no: Sztok holm, Ga -
vle i Sund svall. Wi dzie li śmy z bli ska kra inę
la sów i je zior, któ rych nie bra ko wa ło
po obu stro nach dro gi. Je cha ło się rów nym

tem pem i przy nie wiel kim ru chu za uwa żal -
nym pod czas jaz dy na pół noc, pod róż le -
cia ła nam szyb ko i dość mi ło. Tro chę
ase ku ra cyj nie wy bra li śmy dro gę przez Na -
rwik, naj dłu ższy wa riant do jaz du na Lo fo -
ty, ale za to z prze jaz dem pięk nym mo stem
i bez ko niecz no ści ko rzy sta nia z pro mu.
Zro bi li śmy tak, nie ma jąc pew no ści, że do -
je dzie my na czas do Bo do – bo wła śnie

z te go mia sta naj le piej pły nąć na ten wspa -
nia ły ar chi pe lag.

Przez ca łą pod róż mie li śmy wspa nia łą
po go dę, a tem pe ra tu ra trzy ma ła się nie -
znacz nie po ni żej trzy dzie stu stop ni. Kil ka
ra zy na dro gę wy ska ki wa ły ło sie, jed nak by -
li śmy na to przy go to wa ni i wy czu le ni.

Ja dąc przez Na rwik, póź nym po po łu -
dniem, na wnio sek czę ści eki py, od wie dzi -
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li śmy Mu zeum II Woj ny Świa to wej. Czu łem
się w nim jak prze wod nik, po nie waż trzy la -
ta wcze śniej od wie dzi łem je z ca łą gru pą
wra ko wej wy pra wy, któ rej ce lem by ło nur -
ko wa nie na wra kach we fior dzie w Na rwi -
ku (sto sow ny ma te riał też był już
opu bli ko wa ny). Mój nie speł na 9-let ni syn
oraz resz ta eki py zo sta ła po czę sto wa na por -
cją cie ka wej czę ści II woj ny świa to wej i ro -

li ja ką ode gra ła w niej Nor we gia, ale też
pol scy ma ry na rze i żoł nie rze. Mu zeum jest
bo ga to i in te re su ją co wy po sa żo ne, a co cie -
ka we, ma te ria ły in for ma cyj ne, z ra cji wa -
żnej obec no ści „na szych” na tych te re nach,
do stęp ne są rów nież w ję zy ku pol skim.

Na rwik spra wił mi też cie ka wą nie spo -
dzian kę. Zo sta łem wraz z sy nem za cze pio -
ny przez ko bie tę, któ ra za py ta ła nas

(po pol sku), czy my przy pad kiem nie je ste -
śmy z Olsz ty na. Po twier dzą cej od po wie dzi
pa ni z uśmie chem opo wie dzia ła swo ją hi -
sto rię, na wią zu jąc do te go, że kil ka na ście
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lat te mu pró bo wa ła nur ko wa nia – bę dąc
na in tro u pa na Mi ło sza… Uśmia łem się
po pa chy, a po po twier dze niu, że to ja,
zgod nie i nie mal jed no cze śnie stwier dzi li -
śmy, że świat jest jed nak ma ły. Póź niej usły -
sze li śmy opo wieść o tym, co mo żna ro bić
w Nor we gii i jak się tu ży je. Po wie dzia łem,
że co raz rza dziej dzi wię się lu dziom opusz -
cza ją cym Pol skę… Nie ste ty, jesz cze tro chę

i sam wy bio rę kraj, w któ rym mniej się okra -
da oby wa te li i bar dziej się o nich dba niż
w na szej oj czyź nie. Po li tycz ne go sy fu chy -
ba wszy scy ma my dość, szko da więc miej -
sca i cza su na kon ty nu owa nie te go wąt ku.

Ru sza jąc oko ło 7 ra no z Umei, po prze -
je cha niu se tek ki lo me trów (łącz nie z Ny ne -
shamn w Szwe cji – po zje cha niu z pro mu,
przez Na rwik do Bal l stad na Lo fo tach po -

ko na li śmy 1810 km) ok. 22 do tar li śmy
na miej sce, czy li do ba zy Lo fo ten Di ving
w Bal l stad. Da niel przy wi tał nas, wy tłu ma -
czył za sa dy gry i opu ścił… da jąc czas
na od po czy nek. Gru pa by ła licz niej sza niż
mo żli wo ści kwa te run ko we je go wil li, więc
mój syn, oj ciec oraz Arek i Bet ka za miesz -
ka li śmy w apar ta men cie po ło żo nym 2,5 km
da lej. By ła to pew na nie do god ność, ale ma -
ru dzić nie za mie rzam. Do dam tyl ko, że
ogar nę li śmy to utrud nie nie bez pro ble mo -
wo. Bez więk szych kło po tów od by wa ło się
ta kże przy go to wy wa nie pa śni ka. O dzi wo,
bez krzy cze nia i war cze nia, za wsze by li
chęt ni do po mo cy. Nie licz nych sam „mo ty -
wo wa łem”, tak więc nikt się nie opier ni -
czał. Ro bo ty by ło prze cież spo ro.
Co dzien nie pie kli śmy chleb, przy go to wy -
wa li śmy po sił ki we dług wcze śniej opra co -
wa ne go ja dło spi su, lub jak kto wo li me nu.
Od dru gie go dnia do je dze nia mie li śmy
wpro wa dzić ry bę, oczy wi ście to ta kże się
uda ło. W po nie dzia łek wie czo rem (tak
ok. 22), przy słoń cu świe cą cym jesz cze
dość wy so ko, przy go to wa li śmy wraz z Da -
nie lem łódź węd kar ską, tak że by na stęp ne -
go dnia o 6 ra no wy ru szyć na ry by. Pon ton
i łódź za bra ły w su mie kom plet węd ka rzy.
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Nie wzru sze ni wcze sną po rą, po kwa dran -
sie spo koj ne go pły nię cia do tar li śmy
na miej sce. Jak się po chwi li oka za ło, wy -
cią ga li śmy ry bę po ry bie. Naj wię cej by ło

czer nia ków, a ten zła pa ny przez mo je go
Tym ka miał z 5 kg! Na szczę ście by ły też
dor sze, bro smy i – o dzi wo – ma kre le, któ -
re chwy ta ły pil ke ry, a ta kże wszyst kie ha -
czy ki przy za wiesz kach. Dzię ki te mu
cza sa mi wy cią ga li śmy na wet czte ry ma kre -
le na raz!

W za le d wie dwie go dzi ny mie li śmy kil -
ka na ście ki lo ry by. Uff, wsty du i gło du nie

bę dzie. Rę ce też wy trzy my wa ły, bo głę bo -
ko ści po ło wów nie by ły ko smicz ne – dno
na na szych ło wi skach do cho dzi ło mak sy -
mal nie do 50-60 me trów. Na ry by pły wa li -
śmy za tem już co dzien nie, ale ra czej
po po łu dniu, a na wet wie czo rem. Czer nia -
ki jed nak na tle in nych ryb sma ko wa ły śred -
nio, słu ży ły więc sku tecz nie ja ko „ży wiec”
i przy twier dzo ne do pil ke rów po zwa la ły
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wy cią gać spo re dor sze i że ru ją ce na dnie
bro smy. W ostat nim dniu pa dło kil ka re kor -
dów. Da rek wy cią gał sa me bro smy, zy skał
więc wy jaz do wy przy do mek Da rek „Bro -
sma”. W dal szej czę ści mo jej opo wie ści za -
uwa ży cie, że zgod nie ostat nią ten den cją
po dwój nych i po trój nych imion, na zwisk
czy przy dom ków i nasz Da re czek za słu żył
so bie na dru gi przy do mek… Ja z ko lei,

w tym ostat nim wy jąt ko wym dniu wy cią -
gną łem swo ją naj więk szą w ży ciu ry bę.
Praw do po dob nie tę, któ ra chwil kę wcze -
śniej po ła ma ła na pół so lid ną węd kę Tom -
ka. Ol brzy mia bro sma za pew ni ła mi
za kwa sy w ła pach, wa ży ła bo wiem do brze
po nad 10 kg – da jąc mi wiel ką chwa łę, co
naj mniej do na stęp ne go wy jaz du na Lo fo -
ty…

Zła pa ne ry by słu ży ły oczy wi ście ja ko
nasz głów ny skład nik obia dów, tak więc
sma ży li śmy ją, pie kli śmy i gril lo wa li śmy.
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Na sze ry by by ły też ba zą zu py wy ko na nej
przez Tom ka Mc Bi stro nia (ten przy do mek
też wy ja śnię póź niej). Mar cin „Roz gwiaz -
da” (wy cią gał z wo dy roz gwiaz dy, więc
mój Ty mek szyb ko dał mu ta ki przy do mek)
z po mo cą Ani i nie oce nio nej Bet ki, a ta kże
przy współ udzia le dzie cia ków zro bił spo -
oorą ilość su shi! 

W po ło wie wy jaz du nikt nie mar twił się
już o je dze nie. Mam na dzie ję, że ni ko mu
go nie bra ko wa ło! Sła bo by ło za to z grzy -
ba mi. W Szwe cji, pod czas pod ró ży, wi dać
by ło przy sa mej dro dze ro sną ce spo re oka -
zy. Na Lo fo tach ze bra li śmy za le d wie kil ka,
wy ko rzy stu jąc je oczy wi ście w na szej kuch -
ni. Pa mię tam, że zro bi li śmy na wet kom pot
z pięk nie czer wie nią cych się w zie lo nym
krza ku czer wo nych po rze czek. Jak się chce,
mo żna na praw dę wie le…

Choć te go za bar dzo nie lu bię, po chwa -
lę się spon ta nicz nym przy rzą dze niem prze -
grze bek. Ni gdy ich wcze śniej nie ro bi łem,
ale wi docz nie mam ja kiś ta lent wspar ty do -
świad cze niem z kre wet ka mi, bo pa tel nię
po prze grzeb kach ka żdy chciał ob li zy wać.
By ły prze pysz ne! Prze pi su nie ste ty nie zdra -
dzę, za pra szam z na mi na Lo fo ty – zro bię
je chęt nie jesz cze raz!

Nur ko wa nia roz po czę li śmy spo koj nie
– za nu rza jąc się pierw sze go dnia tyl ko raz
w Nus fior dzie. Spraw dze nie pły wal no ści
i za po zna nie z wo da mi Mo rza Nor we skie -
go wy pa dło spraw nie. Na pew no po ma ga -
ło moc no świe cą ce słoń ce i wy so ka
tem pe ra tu ra, ja kiej ni gdy do tąd w Nor we gii
nie za zna łem. Po nur ko wa nu przy szedł
czas na zwie dza nie. Da niel z prze wod ni ka

pod wod ne go prze obra ził się w prze wod ni -
ka lą do we go. W do brych hu mo rach roz po -
czę li śmy zwie dza nie i wsłu chi wa li śmy się
w opo wieść na sze go go spo da rza… Nus -
fiord to jed na z naj star szych wio sek ry bac -
kich w Nor we gii. Na do wód te go na
miej scu jest ży we mu zeum, sta ra cha ta ko -
wa la, któ ry daw no te mu speł niał za da nia
zło tej rącz ki, sta ni ca wod na, tar tak i ry bac -
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kie dom ki. Wszyst ko od two rzo no w pier -
wot nym sta nie, a od 1975 ro ku, z ra cji
atrak cyj no ści i wa lo rów hi sto rycz no -kul tu -
ro wych, miej sce to chro ni UNE SCO. Da niel
się roz krę cał… W ca łej Nor we gii drew nia -
ne dom ki na zy wa się hyt ta mi, na to miast te
na Lo fo tach ror bu er. Mo gą one mieć trzy
ko lo ry: brą zo wy – naj tań szy spo sób kon ser -
wa cji drew na środ kiem po cho dzą cym
z zie mi za wie ra ją cej że la zo, żół ty – far ba
za wie ra ła wy ciąg z wą tro by wie lo ry bów
i bia ły – naj dro ższy ze wzglę du na im por to -
wa ną far bę…

Da niel opo wia dał nam o bo gac twie tu -
tej szych wód – ogrom nych ilo ściach dor -
sza, ma kre li i czer nia ka, a ta kże pły wa -
ją cych wie lo ry bach, któ re od stu le ci ścią ga -
ły tu ry ba ków. Pierw sze śla dy osad nic twa
na Lo fo tach da tu je się na okres sprzed 6 ty -
się cy lat! Ar chi pe lag obec ne za miesz ku je
ok. 25 ty się cy lu dzi, a co ro ku od wie dza je
po nad dzie sięć ra zy więk sza licz ba tu ry -
stów. Lo fo ty to gó rzy ste ukształ to wa nie po -
wierzch ni (mak sy mal na wy so kość wy no si
1161 m n. p. m.) i bar dzo sil nie roz wi nię ta
li nia brze go wa. Na wy spach pa nu je kli mat
umiar ko wa ny chłod ny, wy bit nie mor ski, ła -
go dzą cy wpływ prą du za to ko we go. Śred nia
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tem pe ra tu ra stycz nia i lu te go to -1OC, lip ca
i sierp nia 12OC. Od 27 ma ja do 17 lip ca pa -
nu je tu dzień po lar ny i słoń ce na wet
na chwi lę nie kry je się za ho ry zon tem. Zi mą
zda rza ją się sil ne sztor my. Wo kół wysp wy -
stę pu je zja wi sko wi ru wod ne go, tzw. ma el -
strom.

Ar chi pe lag jest zbu do wa ny ze skał po -
cho dze nia wul ka nicz ne go i me ta mor ficz ne -
go, któ rych wiek oce nia się na 3 mi liar dy
lat. Dzię ki te mu na Lo fo tach ma my jed ne
z naj star szych skał na ca łym świe cie! Skal -
ne ma sy wy wy sta ją ce z mo rza ma ją stro me,
wy so kie na kil ka set me trów ścia ny, ostro
za ry so wa ne wierz choł ki i po strzę pio ne gra -
nie. Po mię dzy nie wci na ją się krót kie, wą -

skie i ma low ni cze fior dy. Na szczy tach gór,
nie rzad ko spo wi tych chmu ra mi, na wet
w środ ku la ta le ży śnieg. Zie leń kon tra stu je
z sza ry mi ska ła mi i błę kit nym mo rzem.
Słoń ce i chmu ry to nie ustan ny te atr świa tła
i cie nia. Jed na gó ra opły wa sło necz ny mi
pro mie nia mi, dru ga spo wi ta jest przez sza -
ry ob łok, na trze cią kro pi deszcz. Jesz cze
z in nej stro ny ma lu je się ko lo ro wa tę cza…
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Ta kie wi do ki po do ba ją się ka żde mu, wszy -
scy od wie dza ją cy po raz pierw szy Lo fo ty
za ko chu ją się po pro stu w tych kra jo bra -
zach i chcą tam jak naj szyb ciej wró cić.

Ko lej ne dni upły wa ły dość szyb ko. Nu dy
nie by ło. Nur ko wa nie, spa ce ry, wy ciecz ki
w gó ry. Po tem lek ki od po czy nek, go to wa -
nie i węd ko wa nie. Cza su wol ne go brak,
i do brze. Ta ki in ten syw ny wy po czy nek mo -

że i fi zycz nie wy czer pu je, ale da je prze cież
ode tchnąć za pra co wa nej na co dzień gło -
wie. Nikt nie włą czył ani ra zu te le wi zo ra.
Cza sa mi wie czo rem dzie cia ki od pa li ły
na kil ka mi nut ta blet, ale na praw dę tyl ko
na chwi lę…

Te go rocz na eki pa za sko czy ła mnie na -
praw dę moc no. Wszy scy by li uczyn ni,
zgod ni i wkrę ce ni w Lo fo ty. Mo men ta mi

nie któ rym bra ko wa ło sił, ta kże cza sa mi
zda rza ło się od pusz cze nie jed ne go nur ka,
ale to by ło nor mal ne. W koń cu mia ły być
to wa ka cje, a nie obóz spor to wy.

Dla nur ku ją cych po raz pierw szy w wo -
dach Mo rza Nor we skie go za sko cze niem
by ła tem pe ra tu ra – 15 stop ni na po wierzch -
ni (spo dzie wa li się du żo ni ższej). Co praw -
da po ni żej 18 me trów by ło już nor mal nie,



Nuras.info 9/2014

31

czy li po pro stu zim no, jed nak czas nur ko -
wa nia, wy no szą cy do go dzi ny, na wet po -
sia da cze mo krych ska fan drów zno si li
w mia rę kom for to wo. Piotr i Be ata wy stę pu -
ją cy w neo pre no wych, mo krych ska fan -
drach mie li na pew no dys kom fort
przed dru gim nur ko wa niem, bo za kła da nie
wil got nej i zim nej pian ki tyl ko dla nie nor -
mal nych mo że być faj ne.

Ka żdy z nas ro bił, co chciał. Choć cza sa -
mi trud no by ło się zde cy do wać. By ło nur -
ko wa nie, spa ce ry po gó rach, wy ciecz ki
sa mo cho do we i węd ko wa nie. Wie czo ra mi
pa da li śmy już po jed nym drin ku, pi jań stwa
za tem żad ne go nie by ło. Tak na praw dę
szyb ko ka żdy za uwa żył, że ty dzień na Lo fo -
tach to zde cy do wa nie za ma ło, bo atrak cji
jest mnó stwo.

Na pod wod ny de ser Da niel zo sta wił nam
nur ko wa nie wra ko we na sie dem dzie się cio -
me tro wym Had se lu, wra ku któ ry sam od na -
lazł, wy ko rzy stu jąc wie dzę wnu ka jed ne go
z uczest ni ków fe ral ne go ostat nie go rej su
jed nost ki…

Prom Had sel kur so wał po mię dzy wy spa -
mi, aż do 1958 ro ku, kie dy to po zde rze niu
ze scho wa ną tuż pod po wierzch nią ska łą
opadł na dno i spo czął do stoj nie na bia łym
pia sku na bli sko 45 me trach. Wrak
przy przej rzy sto ści po nad 30 me trów wy -
glą dał nie sa mo wi cie. Ta jem ni czo, mrocz -
nie, ale za ra zem baj ko wo. Ja sne dno i czerń
wra ku pięk nie ze so bą kon tra sto wa ły. Frag -
men ty oli no wa nia i ru fę, a ta kże wszyst kie
wy sta ją ce ele men ty, po kry ła ko lo nia mięk -
kich ko ra low ców, któ re ni czym ka la fio ry
na po lach świe ci ły swo ją bie lą. Wko ło wra -
ku pły wa ło mnó stwo ryb, w je go wnę trzu
skry wa ły się wiel kie dor sze, bro smy i mol -
wy. Gdzie nie gdzie by ło wi dać me du zy
z dłu gi mi pa rzy deł ka mi. Te dra pie żni ki po -
wsta ją zwy kle z po li pów i ży ją kil ka mie się -
cy, do cza su za koń cze nia roz ro du.
Pa mię tać na le ży, że są wśród nich ga tun ki
bar dzo nie bez piecz ne, dla te go le piej ich
uni kać i trzy mać się na dy stans.
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Spo ra głę bo kość ogra ni cza ła mo żli wość
dłu ższe go po by tu na Had se lu. Uży wa jąc
po wie trza, szcze gól nie przy dru gim nur ko -
wa niu, nasz czas bez de kom pre syj ny skur -
czył się znacz nie. Prze mek, nur ku ją cy
w re bie Ham mer he ad, za cie rał rę ce.
Pod wo dą by ło zim no, ale emo cje i wra że -

nia da wa ły ener gię. Za to dro ga do wra ku
da ła nam w kość. Da niel pły nął z Bal l stad
do Ham noy swo im wiel kim pon to nem nie -
ca łą go dzi nę, ale prze wia ło nas zdro wo.
Zim no re kom pen so wa ły wi do ki. Prze pięk -
ne gó ry i ty po wy lo foc ki te atr ze słoń cem
i chmu ra mi w ro lach głów nych. Na gro dę
za ro le dru go pla no we otrzy ma ły tym ra zem
dwie po kaź ne tę cze i ma low ni cze mo sty.

Ma low ni cze by ły też pod wod ne kra jo -
bra zy. To, co wy sta wa ło po nad po wierzch -
nię wo dy, by ło też pod wo dą. Na na szych
nur ko wa niach z pon to nu nie bra ko wa ło za -
tem pio no wych skał, nie sa mo wi tych for ma -
cji skal nych czy gła zów. Wszyst ko to
po ra stał gę sty las zie lo nych bru nat nic.
W ich gąsz czu wni kli we oko do strze ga ło
ob fi tość pod wod nej fau ny. By ły kre wet ki,
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kra by kil ku ga tun ków (w tym nie zau wa żal -
ne nie mal kra by pa ję cze), ła wi ce na ryb ku,
roz gwiaz dy, kil ka ga tun ków ryb, ukwia ły
i mięk kie ko ra low ce. Spo ro by ło też je żow -
ców, a wszyst ko to po pod świe tle niu bia -
łym świa tłem le do wym za chwy ca ło ga mą
barw. Po ru sza ją ce się wraz z ru chem wo dy
dłu gie li ście bru nat nic nie mal nas hip no ty -
zo wa ły. W do brej przej rzy sto ści wi sia łem

so bie nad gę stym dy wa nem ro ślin, spo glą -
da jąc raz po raz ku po wierzch ni, gdzie pły -
wa ły ca łe ła wi ce ryb.

Pod wod nym po lo wa niem z ku szą zaj mo -
wał się je dy nie Prze mek, któ ry za wsze coś
przy no sił, ale w po rów na niu z ilo ścią i wiel -
ko ścią na szych ryb zło wio nych na węd kę
je go zdo by cze by ły sym bo licz ne. Z wy ję -
tych z wo dy kra bów dys kow ców zro bi li śmy

jed ne go dnia sos, któ ry był oczy wi ście
pysz ny, ale wy dłu by wa nie mię sa z kra bów
jest na ty le upier dli we, że zro bi li śmy to tyl -
ko raz.

Po byt koń czył się nam nie ubła ga nie.
Ostat ni wie czór miał być wspól ną ko la cją,
na któ rą za pro si li śmy Da nie la i Adę, a ta kże
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je go za ło gę. Uczta i za ba wa by ły przed nie,
zje dli śmy i wy pi li śmy wszyst ko co nam zo -
sta ło… Na dru gi dzień po zje dze niu ob fi tej
por cji spa ghet ti ru szy li śmy do do mu…

Naj pierw do je cha li śmy do Mo ske nes,
skąd po 4 go dzi nach pły nię cia pro mem do -
tar li śmy do Bo do. Ma jąc przed so bą

ok. 1500 km do Ny ne shamn i brak noc le gu
po dro dze, chcia łem po pro stu je chać…
A tu taj sły szę na gle na 19 ka na le CB, że Da -
rek chce do su per mar ke tu, a Bi stro nie
do Mc Do nal da… Szyb ko oka za ło się, że
Da rek zy skał no wy, dru gi już przy do mek.
W na szym bu sie za czę ła się nie zła jaz da
i za ba wa, więc Da rek od te raz był „Bro sma,
Su per mar ket”, po ja wi li się ta kże Mc Bi stro -

nio wie. Z za ku pów przez wy so kie ce ny nic
nie wy szło, za to by ło o czym ga dać na ra -
dio…

Kil ka na ście ki lo me trów za Bo do za czę ły
się ma łe pro ble my. Mój pra wie peł no let ni
bus He niek za czął dziw nie i nie zbyt rów no
się to czyć. Za nie po ko jo ny, za trzy ma łem
au to i stwier dzi łem dość szyb ko, że na le -
wej tyl nej opo nie jest ogrom ny guz.



Nuras.info 9/2014

35

Przy po mo cy za ło gi spraw nie za ło ży łem za -
pas, któ ry nie wy glą dał naj le piej, ale ja koś
do trwał do koń ca pod ró ży.

A dro ga po wrot na by ła dłu ga, prze rwa na
wi zy tą na ko le pod bie gu no wym i tyl ko
dwo ma krót ki mi drzem ka mi. Dla przy go dy
wy bra li śmy zu peł nie in ną tra sę przez Mo
i Ra na w Nor we gii i Oster sund w Szwe cji.

Więk sza część dro gi bie gła la sem i gó ra mi,
a tem pe ra tu ra w no cy spa da ła na wet do ze -
ra. Bez więk szych jed nak pro ble mów do tar -
li śmy do pro mu, któ ry miał nas za brać
do kra ju. Na pro mie też nie da ło się za bar -
dzo od po cząć, bo Bał tyk był tro chę nie spo -
koj ny, a nasz To mek Mc Bi stroń miał
uro dzi ny…

Kil ku dnio wa pod róż do do mu trwa ła
od so bo ty ra no i za koń czy ła się do pie ro

w po nie dzia łek po po łu dniu. Z te go co pod -
słu cha łem, dla wie lu osób by ły to naj pięk -
niej sze wa ka cje w ży ciu.

PS Po dzię ko wa nia dla wszyst kich uczest -
ni ków i szcze gól ne po zdro wie nia dla An -
drze ja „Tu ne la” Ka la ty za wy trwa łość
w pod ró ży w nie do god nych wa run kach…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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W po cząt kach sierp nia 2014 po -
wró ci li śmy do Pol ski, po trwa ją cej
trzy ty go dnie wy pra wie w re jon
Bał ka nów – kie ru nek wciąż bar dzo
cie ka wy pod wzglę dem tu ry stycz nym
i eks plo ra cyj nym.

Ce lem wy pra wy, w któ rej uczest ni czy li
lu dzie zwią za ni ze SPE LE Onur ko wa niem,
Gru pą Nur ków Ja ski nio wych, Ana con dą
i Wra ker sa mi, by ła dal sza eks plo ra cja sy fo -
nów znaj du ją cych się w głę bi naj więk szej
ja ski ni Ko so wa – Gry ka e Ma dhe.

Po dro dze oka za ło się, że spra wy for mal -
ne – ta kie jak po zwo le nia na nur ko wa nia
w ja ski ni, ze zwo le nia z ko men dy stra ży po -
żar nej na uży cie ich sprzę tu itp. – nie zo sta -
ły do pię te przez współ pra cu ją cy z na mi,
miej sco wy spe le oklub Ara go nit. W związ -
ku z tym eki pa w skła dzie: Ja cek Strej czyk

Speleonurkowe wakacje
w Kosowie i Albanii – lipiec 2014

Transpor do Petranika                                                    fot. Marcin Wróblewski
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„Ho mer”, Adam Paw lik „Zio ło” i Mar cin
Wró blew ski uda ła się nie co da lej na po łu -
dnie, do Al ba nii, ce lem nur ko wa nia w ja -
ski niach wy wie rzy sko wych w oko li cy
Gji ro ka ster. Po nie waż „pusz cza ło” tam do -
sko na le, po byt zo stał wy dłu żo ny, z pier wot -
nie przy ję tych trzech dni, do po nad
ty go dnia. W tym cza sie eki pie uda ło się za -
nur ko wać w ja ski niach Sko ti ni, Vi ro it, Pe -
tra nik Gór ny i Dol ny, a ta kże od wie dzić

wy wie rzy sko Si ri i Kal ter. W ja ski ni Sko ti ni,
po przy go to wa niu doj ścia do lu stra wo dy,
któ re w po rów na niu ze sta nem z ma ja opa -
dło o 16 me trów, uda ło się za nur ko wać
wszyst kim człon kom eki py. Zio ło i Ho mer
po szu ki wa li no wych ko ry ta rzy, a Mar cin
krą żył po pierw szej stud ni. Ada mo wi uda ło
się za nur ko wać do dna dru giej stud ni znaj -
du ją ce go się na głę bo ko ści ok. 80 me trów
i od szu kać tam nie wiel ki ko ry tarz, w któ ry

za głę bił się na 10 me trów dłu go ści. W tym
sa mym cza sie Ho mer prze szu ki wał strop
dru giej stud ni, na tra fia jąc tam na ko ry tarz
idą cy ho ry zon tal nie. Wpły wa jąc do nie go
na kil ka me trów, stwier dził je go kon ty nu -
ację za za krę tem w pra wo. Wo da by ła
przej rzy sta i dość cie pła – 11 stop ni Cel sju -
sza. W ja ski ni Vi ro it Ho mer do ko nał od kry -
cia dru giej stud ni, na zy wa jąc ją „Stud nią ze
sto łem”. Osią gnął w niej 72 me try głę bo ko -
ści. Adam prze su nął przo dek do 114 m głę -
bo ko ści, gdzie za ob ser wo wał ma łe,
ho ry zon tal ne od no gi o cha rak te rze szcze li -
no wym. Na to miast w pierw szej stud ni Zio -
ło za nur ko wał do 142 me trów głę bo ko ści,
do miej sca gdzie stud nia jest już bar dziej
po zio mym ko ry ta rzem. Wo da rów nież by ła
bar dzo przej rzy sta i nie mal tak sa mo cie pła
jak w Sko ti ni. Po za cią giem głów nym mą -
ci ła się jed nak nie znacz nie. W Pe tra ni ku
Gór nym, gdzie ak cja wy ma ga do nie sie nia
sprzę tu do lu stra wo dy przez nie wiel ki od -
ci nek trud niej sze go te re nu, Zio ło do ko nał
eks plo ra cji „pra we go ko ry ta rza” do 92 me -
tra głę bo ko ści, kła dąc 120 me trów po rę -
czów ki i stwier dza jąc, że ko ry tarz się
kon ty nu uje. „Le wy” ko ry tarz po zo stał nie -
zba da ny. W Pe tra ni ku Dol nym Mar cin, po -

Skotini                                                                  fot. Marcin Wróblewski
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za głów nym wej ściem, zna lazł stud nię, ale
koń czy ła się ona po kil ku me trach. Co cie -
ka we, ro sło w niej drze wo, co do da wa ło
uro ku te mu miej scu.

Przed łu ża ją ca się nie obec ność w Ko so -
wie od su wa ła w cza sie ak cję w cze ka ją cym
na eks plo ra cję Wiel kim Sy fo nie, wy nur ko -

wa nym w po przed nich la tach do 55 me -
trów głę bo ko ści i kon ty nu ują cym się bar -
dziej ho ry zon tal nie na tej głę bo ko ści.
Fi nal nie, ze wzglę du na czas, Zio ło i Mar cin
mu sie li wra cać do Pol ski z ca łym cię żkim
sprzę tem i Wiel ki Sy fon po zo stał nie tknię -
ty. Suk ce sy w Al ba nii w ja kimś sen sie za -

dość uczy ni ły brak eks plo ra cji w Wiel kim
Sy fo nie, ale nie do syt po zo stał…

W mię dzy cza sie do eki py do łą czył Piotr
Kar piń ski „Pi ter”. Wraz z kie row ni kiem wy -
pra wy, Do mi ni kiem Gra czy kiem „Hon zo”,
wy ko nał ak cję w od kry tym zi mą sy fo nie po -
no ro wym, na zwa nym „Po nor kiem Fe ste ra”.

Viroit                                                                   fot. Marcin Wróblewski

przy otworze Petranika G 
fot. Marcin Wróblewski
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Jest on pod wod nym prze ła zem do sa li
z ma łym wo do spa dem, za któ rym wo da
pły nie da lej cia sną szcze li ną, a po 5-6 me -
trach prze cho dzi w nie wiel kiej śred ni cy ru -
rę sy fo nu. Ten pod wod ny ko ry tarz
roz po zna li śmy na dłu go ści pię ciu me trów.
Od te go miej sca po zo sta ło jesz cze oko ło 10

me trów do sy fo nów zna nych z nur ko wań
w po przed nich la tach. Sil ny prąd „za sy sa -
ją cy”, przy ko niecz no ści pły nię cia w ko ry -
ta rzu o śred ni cy 50 cm w kon fi gu ra cji
no -mo unt, a więc ma jąc bu tle mię dzy no -
ga mi lub za gło wą, osła bił nasz za pał
do dal sze go nur ko wa nia w tym miej scu,

zwłasz cza że nie przy nio sło by ono żad nych
istot nych od kryć.

Prze nie śli śmy się do po no ro we go sy fo nu
na koń cu ja ski ni, Sy fo nu Koń co we go, trans -
por tu jąc sprzęt nur ko wy przez 3 km su -
chych ko ry ta rzy tej ja ski ni. Wo da w sy fo nie
mą ci się mo men tal nie, przy ka żdym ru chu
nur ka, a więc na le ży po ru szać się bar dzo
ostro żnie. Przez pierw szych kil ka se kund

Jeziorko syfonalne w Kosowie                                                       fot. Homer
Piękne formacje naciekowe po drodze 

fot.   Piotr Karpiński
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wi dać znaj du ją cy się pod wo dą ko ry tarz.
Jed nak po tym cza sie, gdy bą ble wy dy cha -
ne przez nur ka strą ca ją osad ze stro pu,
a muł z dna pod no si się (bo nur ko wa nie jest
w prak ty ce czoł ga niem się w na chy lo nym
pod ką tem ok. 45 stop ni ko ry ta rzu), wi docz -
ność sta je się ze ro wa.

Do wy bra nia gru bej, ob le pia ją cej ścia ny
oraz strop war stwy osa du – za gra ża ją cej
bez pie czeń stwu nur ka przez mo żli wość za -

wa le nia się – zbu do wa li śmy kon cep tem i si -
ła mi człon ków eki py SPE LE Onur ko wa nia
(Ma te usz Po pek, Ho mer i Hon zo) eżek tor,
ta ki pod wod ny od ku rzacz. Wy ma gał on
jed nak uży cia pom py wod nej. Współ pra cu -
ją cy z na mi ko sow scy stra ża cy nie mo gli
udo stęp nić ma łej pom py, a wiel ka ga ba ry -
to wo i cię żka, któ rą mo gli nam po ży czyć,

nie prze szła by przez wą skie ko ry ta rze ja ski -
ni, za tem mu sie li śmy zre zy gno wać z uży -
cia eżek to ra. Przy da ła się na to miast
sa per ka, któ rą pod wo dą ko pa łem w stro pie
i ścia nach, by po sze rzyć przej ście i ob sy pać
to, co mo gło by spaść na nur ka. Od by wa ło
się to oczy wi ście w ze ro wej wi docz no ści
i tyl ko zmie nia ją cy się przed ocza mi ko lor

Autor przy Syfonie Końcowym                                                         fot. Homer
Honzo i Homer przed otworem w Malishevie

fot. Fatos Katallo
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te go „bło ta”, w któ rym nur ko wa łem i brzęk
ka mie ni na ka sku mó wił mi, że wła śnie coś
spa da ło. Uda ło się po sze rzyć pod wod ną
część ko ry ta rza i za po rę czo wać go spe cjal -
nie do te go ce lu wy ko na ny mi sza bla mi pia -
sko wy mi. Jed no cze śnie po sze rzy li śmy
wie dzę na te mat wa run ków wod nych w sy -
fo nie: osad, któ ry pod no si się mo men tal nie
po wej ściu nur ka do sy fo nu, ob ni ża jąc wi -

docz ność do ze ra, nie opa da przez kil ka dni
po wo du jąc, że na stęp ne nur ko wa nia od sa -
me go po cząt ku wy ko nu je się po omac ku.
Po trze ba oko ło ty go dnia, by sy fon oczy ścił
się na ty le, by na po cząt ku nur ko wa nia by -
ło wi dać, gdzie pły nąć.

Uda li śmy się ta kże do miej sco wo ści Ma -
li she vo, gdzie od na leź li śmy nie po zor ne
wej ście do ja ski ni. Tam po ten cjal nie rów -

nież mo że znaj do wać się za la na część ko -
ry ta rzy, na to miast wy so ki po ziom wód
grun to wych, i w związ ku z tym po ziom wo -
dy w cia snym ko ry ta rzu wej ścio wym, unie -
mo żli wił przej ście do miej sca, gdzie mo żna
roz po cząć ak cję nur ko wą.

Ge ne ral nie pod czas wy pra wy zre ali zo -
wa li śmy więk szość sta wia nych so bie ce lów.
Umoc ni li śmy ta kże re la cje z miej sco wy mi
gro to ła za mi i słu żba mi ra tow ni czy mi.

W wy pra wie bra li udział:
Do mi nik Gra czyk „Hon zo” (SPE LE Onur -

ko wa nie, GNJ, SW) – kie row nik wy pra wy,
Ja cek Strej czyk „Ho mer” (SPE LE Onur ko -

wa nie, GNJ, Aven),
Adam Paw lik „Zio ło” (Ana con da),
Mar cin Wró blew ski (Wra ker si)

Saperka to podstawa                                                               fot. Homer
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Piotr Kar piń ski (SPE LE Onur ko wa nie).
Fa tos Ka tal lo zi (Ara go nit)
Men tor Boj ku (Ara go nit)

Dzię ku je my za wspar cie sprzę to we fir -
mom:

San ti (su che ska fan dry),
Am mo ni te Sys tem (oświe tle nie),
No Gra vi ty (ocie pla cze),
MLin ke Si de mo unt (sprzęt nur ko wy),
Kli ni ka Me dycz na IBIS (za bez pie cze nie

tle no we),
Spe le oklub War szaw ski (sprę żar ka),
eNu rek. pl (tech nicz ny sprzęt nur ko wy),
Dzię ku je my PZA za do fi nan so wa nie wy -

pra wy.
Do mi nik Gra czyk

hon zo@o2.pl 
Ciasne partie ponorowe FPM                                                         fot. Homer
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To by ły pięk ne ty go dnie spę dzo -
ne na ob co wa niu ze świa tem. Ob -
je cha li śmy Eu ro pę, by do świad czyć
nur ko wa nia w wie lu zna nych i nie -
zna nych miej scach. 5 ty go dni, 7000
ki lo me trów i 25 nur ko wań, oto co
za na mi… 

Europa po drugiej stronie tafli wody

Panorama Sparmann

Stali mieszkańcy kamieniołomu Sparmann -
wielkie jesiotry W drogę!
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Za czę ło się zwy czaj nie, po wie dział bym
ba nal nie. Po ży czy li śmy fu rę sprzę tu od ko -
go się da ło (a nie by ło ła two na mó wić zna -
jo mych na po życz kę na tak dłu go), spa ko-
wa li śmy gat ki i skar pet ki, wes tchnę li śmy
po raz ostat ni wdy cha jąc at mos fe rę do mu
i ru szy li śmy w pod róż.

Kil ka na ście lat te mu, kie dy pierw szy raz
do tar łem nad nie miec kie ka mie nio ło my,
by ło to mie rze nie się z nie zna nym. Dziś ru -
szy li śmy po pro stu; ru szy li śmy w świat, aby
po dro dze, po raz n -ty za nu rzyć się w mro -
ku gra ni to we go ka mie nio ło mu.

Spar mann jest tym ulu bio nym – dość głę -
bo kim, aby spiąć się i wy ko nać po rząd ne
nur ko wa nie, dość ciem nym, aby za przy sło -

Północna Garda

Nad jeziorem Garda -  widok na miejscowość Limone
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wio wym ro giem cza iło się nie zna ne. I choć
mój staż nur ko wy w tym miej scu jest znacz -
ny, dreszcz emo cji prze bie gał za ka żdym
ra zem, kie dy me tro wy je siotr ocie rał się
znie nac ka o ra mię czy no gę, bądź na gle
wy ła nia ła się z mą tu ob le pio na glo na mi ga -
łąź. Mo to cykl na sześć dzie się ciu me trach
wciąż stał, choć jak by tro chę bar dziej za -
rdze wia ły, co raz trud niej roz po zna wal ny,

co raz bar dziej wto pio ny w tło. W związ ku
z tym, że hel w mie sza ni nie od de cho wej
nie po zwa lał wi dzieć zni ka ją cych po za gra -
ni cą wi docz no ści cie ni, do znań i sa tys fak cji
trze ba by ło szu kać gdzie in dziej – w per fek -
cji. Pręd kość za nu rza nia, za wi śnię cie
nad dnem na do kład nie za pla no wa nej głę -

bo ko ści, za rzą dza nie ga zem, słu cha nie wła -
sne go or ga ni zmu, śle dze nie pla my świa tła
part ne ra i pro wa dze nie swo je go w je go po -
lu wi dze nia. Dą że nie do do sko na ło ści. 30
mi nut po dą ża nia dnem ka mie nio ło mu i jak
naj szyb sze wy nu rze nie. Per fek cja pod stem -
plo wa na uśmie chem speł nie nia po wy nu -

Gotowi na nura MY!
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rze niu. Faj ne miej sce do tre nin gu nur ko wa -
nia głę bo kie go, bo oprócz szóst ki z przo du,
nur ko wa nia tam mo żna prze ży wać. Nu da
to po ję cie ob ce te mu miej scu.

Jak zwy kle, cię żko by ło opusz czać Spar -
mann (ale bez prze sa dy). Choć mo że za -
brzmi to jak re kla ma, go spo darz, oprócz
do kład ne go, uczci we go roz li cze nia, nie -

zmien nie od lat po tra fił i tym ra zem stwo -
rzyć przy ja zną at mos fe rę. W su mie trud no
się dzi wić, wszak ma wę gier skie ko rze nie
(co nie zna czy, że Niem cy nie są go ścin ni,
o nie, ale Wę grzy jak by bar dziej).

Znów szum po wie trza wpa da ją cy przez
uchy lo ne szy by do nie kli ma ty zo wa ne go
wnę trza sa mo cho du, wi dok as fal tu i me ta -

skarby w Gardzie

W drodze do rzeki Astico

Rzeka Astico w miejscowości Arsiero. Miejsce,
jakich mało!
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lo wych ba rie rek, dzie sią tek roz jaz dów, se -
tek wio sek i ty się cy sa mo cho dów. Kor ków,
zwę żek, ro bót. Pod róż nie miec ką au to stra -
dą na po łu dnie.

Kie dy do tar li śmy do prze łę czy Bren ner,
za czę li śmy się wier cić z nie cier pli wo ści.
Nie da le ko stąd cze kał na nas cel pod ró ży.
Ko lej ny, bo mie li śmy ich wie le. Elek try zu -
ją ce miej sce ze słyn ną ścia ną opa da ją cą
na po nad 300 me trów. Chcie li śmy tam za -
nur ko wać, mo że nie do sa me go dna, ale
pra wie… No pra wie.

Je zio ro Gar da w pół noc nej czę ści jest je -
zio rem gór skim o cha rak te rze ty po wym dla
je zio ra al pej skie go. Pio no we ścia ny, za rów -
no nad, jak i pod wo dą, po ra ża ją ce głę bo -
ko ści li czo ne w set kach me trów, do stęp ne
bar dzo bli sko brze gu.

Pół noc na Gar da jest też miej scem ty sią ca
tu ne li i jed nym wiel kim ku ror tem. Szcze gól -
nie Ri va del Gar da z por tem jach to wym,
pro me na dą, wie lo ma dro gi mi ho te la mi i re -
stau ra cja mi.

Je zio ro z po wo du swo jej wiel ko ści (jest
ogrom ne!!!) je śli cho dzi o ru chy wo dy,
szcze gól nie fa lo wa nie, ofe ru je wa run ki
zbli żo ne do mor skich. Do te go przez więk -
szość ro ku pa nu je w nim wspa nia ła, kil ku -

Nasze ulubione miejsce podczas wyprawy

Tak pod wodą…
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na sto me tro wa wi docz ność (czę sto po -
nad 20-me tro wa) i przy jem na tem pe ra tu ra
wo dy, rzad ko spa da ją ca po ni żej 10 stop ni.
Do pie ro po ni żej 100 me trów ro bi się chłod -
niej. Tym ra zem nie wy bie ra li śmy się tak
głę bo ko. By li śmy na wa ka cjach, co praw da
po łą czo nych z nur ko wa niem, ale nie eks -
tre mal nym.

Po raz ko lej ny praw dą oka za ło się stwier -
dze nie Irvi na, że hel jest przy ja zny w nur ko -
wa niu. Spo śród kil ku, któ re w Gar dzie
wy ko na li śmy, to tri mik so we by ło naj cie kaw -
sze, naj faj niej sze. I choć nie ustrze gło to nas
przed zo ba cze niem tru pa na pół ce skal nej
(któ ry pod czas ana li zy ma te ria łu vi deo oka -
zał się tru pem ro we ru), w po łą cze niu z po -
nad 20-me tro wą wi docz no ścią ja ką mie -
li śmy, pły wa nie w pół mro ku wzdłuż pio no -
wej ścia ny da ło nam mo rze sa tys fak cji.

Gar da da ła nam jesz cze jed ną lek cję – ła -
twe wej ście do wo dy to nur ko wa nie w męt -
nej wo dzie, przy piasz czy stym, nud nym
sto ku. Trud ne wej ście (par ko wa nie na za ka -
zie, cho dze nie po mur kach ze sprzę tem,
wy cho dze nie z uży ciem łań cu cha, du że fa -
lo wa nie) da ło nam nur ko wa nie przy pio no -
wej ścia nie, w bar dzo do brej wi docz no ści,
ze wspa nia ły mi wi do ka mi. Gdy by ście kie -
dy kol wiek wy bie ra li się nad Gar dę, za pa -
mię taj cie tę na zwę – Tre mo si ne.

Tak mi nę ło kil ka ko lej nych dni na szej
wy pra wy. Chcie li śmy na sy cić się wo dą
otwar tą, po nie waż da lej cze ka ła nas tyl ko
kra ina wiecz ne go mro ku. Swe go ro dza ju
po że gna niem świa tła i wi do ku po pę ka nej
od bą bli po wierzch ni wo dy by ło nur ko wa -
nie w rze ce (tak, rze ce) Asti co. Sta ło się
zresz tą ono na szym ulu bio nym nur ko wa -

niem, a rze ka ulu bio nym nur ko wi skiem.
Wszak rze ka naj bar dziej ze wszyst kich wód
otwar tych przy po mi na nur ko wa nie ja ski -
nio we. Wzdłu żny prze bieg, ogra ni czo na
sze ro kość, coś na kształt ko ry ta rza, obec -
ność prą du to ce chy wspól ne nur ko wa nia
rzecz ne go i ja ski nio we go. Zresz tą, prze cież
ja ski nie to ta kie pod ziem ne rze ki.

… a tak na powierzchni

Kolejne urokliwe miejsce regionu Veneto. Jaskinia
Elefante Bianco znajduje się na prywatnym
podwórku, dokładnie za tymi kamieniczkami
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Asti co na od cin ku w oko li cy miej sco wo -
ści Ar sie ro przy bie ra po stać trzech le żą cych
nie da le ko sie bie ka nio nów. Nie bę dę się
roz pi sy wał w szcze gó łach, gdyż mie li ście
oka zję po czy tać o Asti co w mo im po przed -
nim ar ty ku le. W ka żdym ra zie miej sce jest
ab so lut nie nie sa mo wi te i god ne od wie dze -
nia.

Wy ru sza jąc z Ar sie ro, my śla mi by li śmy
już w słyn nych wło skich ja ski niach. Na

szczę ście to nie da le ko, rap tem 50 km gór -
ską, mo men ta mi emo cjo nu ją cą ście żyn ką.
Mo żna co praw da po je chać au to stra dą, jest
wy god niej, choć do oko ła, po le cam jed nak
tę dro gę przez gó ry. Wra żli wi na pięk no na -
tu ral ne z pew no ścią za trzy ma ją się z za -
chwy tu przy naj mniej kil ka ra zy.

Wło skie ja ski nie – Ele fan te i Fon ta naz zi–
te mat elek try zu ją cy am bit nych nur ków ja -
ski nio wych.

Był ta ki czas, kie dy spę dza łem ca łe ty go -
dnie wa ru jąc przy Fon ta naz zi, co dzien nie
wcią ga jąc ko lej ne bu tle de po zy to we, po -
zna jąc szcze li ny wej ścio we do per fek cji,
aby ko niec koń ców zro bić dwa lub trzy
nur ko wa nia wła ści we, to zna czy da le ko
i głę bo ko, cza sem bar dzo da le ko i bar dzo
głę bo ko. Ko deks ho no ro wy nur ków ja ski -
nio wych w czę ści do ty czą cej tej ja ski ni mó -
wił: żad nej po rę czów ki w szcze li nach,

Prawie jak w domu

Podwodne selfie

Podczas deko w Elefante można pooglądać
różne zabytki…
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żad nych sta łych mar ke rów na po rę czów ce.
To w oczy wi sty spo sób od bie ga ło od za sad
nur ko wa nia ja ski nio we go, ale opie ku no wie
te go miej sca sta now czo na le ga li i dba li o to.
Zdej mo wa li wszel kie sznur ki i ozna cze nia,
je śli ta ko we się po ja wia ły. Dla cze go to ro -
bi li? Być mo że strze gli w ten spo sób do stę -
pu do ja ski ni – ogra ni cza jąc do stęp, być
mo że chro ni li ja kąś ta jem ni cę... Le gen da
gło si, że za sy fo nem są ogrom ne su che par -
tie. Pó ki co, mi mo zba da nia wie lu ki lo me -
trów ko ry ta rzy, osią gnię cia głę bo ko ści
gru bo trzy cy fro wych, nikt do koń ca sy fo nu
nie do tarł.

Gwo li wy ja śnie nia: wej ście do tej ja ski ni
sta no wi sys tem pio no wych i po zio mych,

Aż niewiarygodne, że takie miejsce ukryte jest w zaroślach za ogródkiem pewnego dziadka, który z lubością hoduje zioła, truskawki i kilka krzaków wina…

… i pomedytować przy takich widokach
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cia snych szcze lin o dłu go ści oko ło 40 m.
Sys tem jest po krę co ny, skom pli ko wa ny,
choć z mo żli wo ścią przej ścia prak tycz nie
tyl ko jed ną dro gą. Brak po rę czów ki spra -
wiał, że nie ła two by ło po ko nać tę dro gę.
Trze ba by ło metr po me trze uczyć się jej,
pró bo wać, kom bi no wać, po zna wać w obie
stro ny, gdyż ja ski nia w stro nę do wyj ścia
wy glą da zu peł nie ina czej niż do wej ścia.

Wszyst ko to spra wia ło, że przez la ta Fon -
ta naz zi by ła chy ba naj mniej po zna ną ja ski -
nią w Eu ro pie i w za sa dzie w ogó le rzad ko
od wie dza ną. Wie lu ja ski nio wych na pie ra czy
re zy gno wa ło z nur ko wa nia w niej po bo le -
snym zde rze niu ze szcze li na mi wej ścia i z sa -
mą ja ski nią. Wie lu dłu go po tem le czy ło ra ny
w psy chi ce po prze ży ciu emo cjo nu ją cej
przy go dy po le ga ją cej na zgu bie niu się lub

utknię ciu w sys te mie. Cza sem na jed nym
i dru gim jed no cze śnie. Sam by łem świad -
kiem wy da rze nia, kie dy uwię zio ny, prze stra -
szo ny nu rek, po oko ło 20 mi nu tach bu dzą cej
gro zę sa mot no ści, zo ba czył wresz cie świa tło
in ne go nur ka. Obu dzo na na dzie ja na po moc,
kie dy pod pły nął, i roz pacz, kie dy zro bił
uwię zio ne mu nur ko wi kil ka zdjęć i… po pły -
nął da lej nie świa do my, że po trzeb na jest po -
moc. A uwię zio ny nie mógł, po za mru-
ga niem ocza mi, dać żad ne go zna ku, gdyż je -
go rę ce by ły unie ru cho mio ne w za ci sku. Al -
bo hi sto ria gru py nur ków, z któ rych pierw szy
wy cho dzą cy wpły nął w nie pra wi dło wym dla
tej szcze li ny uło że niu cia ła i za kli no wał się,
od ci na jąc dro gę po zo sta łym. Po czym uległ
emo cjom, spa ni ko wał i ko pał na oślep, kie dy
tam ci chcie li go wy cią gnąć. Ta kich hi sto rii
jest wię cej.

Gdy jed nak uda nam się na uczyć szcze -
lin, we wnątrz ja ski ni cze ka ją na nas ko lej ne
nie spo dzian ki. Skom pli ko wa ny układ ko ry -
ta rzy, la bi rynt o bar dzo my lą cej cha rak te ry -
sty ce, wcią ga ją ce w głąb ja ski ni, cza sem
bar dzo sil ne prą dy –oto pa zu ry, któ re wy -
sta wia do nur ka Fon ta naz zi.

Jak dla mnie jest to ty po wa ja ski nia dla
Or łów.

Czas na zwiedzanie… Florencja!
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I tę wła śnie ja ski nię po sta no wi łem po ka -
zać Świe ża ko wi. Po ka zać, zna czy po zwo lić
zaj rzeć za róg, wło żyć gło wę pod strop, po -
od dy chać tam chwi lę, ura czyć się ciem no -
ścią. Nie był to jed nak do bry po mysł, gdyż
ja ski nia na tych miast jak by to wy czu ła i ude -
rzy ła w zmysł słu chu nur ka, dla mnie elek -
try zu ją cy mi, choć dla Świe ża ka prze ra ża ją-
cy mi, wi bra cja mi. Ude rzy ła też w zmysł
wzro ku, uka zu jąc swo je po szar pa ne, z po -
zo ru zu peł nie bez sen su ob li cze. Po ja wi ły
się łzy, szloch i zwąt pie nie. W związ ku
z tym wszyst kim, Ele fan te Bian co by ła tym
ra zem tyl ko dla mnie.

Rów nież i tu nur ko wa łem wcze śniej wie -
le ra zy. Jest to ja ski nia, w któ rej trud no tra -
fić na ta ką na praw dę su per wi docz ność,
prze wa żnie jest 3, 5, 7 me trów. Jak jest 10,
to jest na praw dę do brze. Ale od cza su
do cza su, po dłu ższym okre sie sta bil nej po -
go dy, wi docz ność wzra sta do nie ba ga tel -
nych kil ku dzie się ciu me trów. Tym ra zem
mia łem szczę ście ta ką wła śnie za stać. Wra -
że nie jest nie sa mo wi te, kie dy je steś na 35
me trach w głę bi ja ski ni i wi dzisz wy raź nie
otwór i kon tu ry drzew ro sną cych na brze gu
wy wie rzy ska. Al bo za wi sasz nad stud nią
na głę bo ko ści 50 me trów i wi dzisz dno tej

stud ni, znaj du ją ce się na 80 me trach. A po -
tem spa dasz w dół i za chwi lę tam je steś.
Czy sty i zre lak so wa ny, bo masz do bry, nie -
nar ko tycz ny gaz, upa jasz się wi do kiem.
I tyl ko cy fra na kom pu te rze przy po mi na, jak
głę bo ko je steś. Mo żna wte dy po czuć na -
praw dę ogrom ną przy jem ność z głę bo kie -
go nur ko wa nia ja ski nio we go.

To nur ko wa nie da ło mi bar dzo du żo fraj -
dy, mi mo że dłu gie i głę bo kie, ani przez
chwi lę nie by ło nud ne, ani nie przy jem ne fi -
zycz nie. To pew nie za spra wą no we go
ocie pla cza, któ ry do sko na le mnie chro nił
przed zim ną wo dą. Wy nu rzy łem się z sze -
ro kim uśmie chem na ustach, go tów od dać
się ko lej ne mu obo wiąz ko we mu eta po wi
na szej pod ró ży – oglą da niu sta rych zam -
ków, ko ścio łów, prze cha dza niu się ulicz ka -
mi, upa ja niu się za du chem wło skich
miast. I je dze niu lo dów. O tak, je dze nie lo -
dów by ło naj wa żniej sze. Nie o tym jed nak
chcę Wam tu pi sać. Za mie siąc opo wiem
o kra inie, któ rej dru gie imię brzmi Kras.
Naj więk sza w Eu ro pie, jed na z więk szych
na świe cie. Pę tla przy gód za ci śnie się jesz -
cze bar dziej. Do mi łe go.

Mi chał Wi nek
Zauroczony zabytkami w Pizie



http://bare.pl
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.hurtownianurkowa.pl
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://xdivers.pl
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W tym ro ku Har cer ski Klub Pod -
wod ny „Wan da” ob cho dzi 40- le cie
dzia łal no ści. Uro czy sto ści ju bi le uszo -
we od by ły się w dniach 5- 6 lip ca,
pod czas co rocz ne go obo zu szko le -
nio we go w Gie war to wie, jed na kże
przy go to wa nia do ju bi le uszu roz po -
czę ły się z pra wie rocz nym wy prze -
dze niem. 

Zgod nie z ocze ki wa nia mi, oprócz przy -
by łych tłum nie obec nych człon ków i sym -
pa ty ków Klu bu, po ja wi ły się ta kże klu bo we

di no zau ry, do tej po ry wy stę pu ją ce wy łącz -
nie ja ko enig ma tycz ni bo ha te ro wie nur ko -
wych klechd i le gend.

Pro gram ob cho dów był in ten syw ny, a je -

go punkt kul mi na cyj ny sta no wi ło od sło nię -
cie po mni ka pa tron ki Klu bu, któ ra jak ka -
żde pol skie dziec ko wie, z po wo du skom -
pli ko wa nej sy tu acji ma try mo nial nej zo sta ła

40 lat HKP "Wanda"
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mi mo wol nie pierw szym pol skim nur kiem.
Jak gło si zło śli wa plot ka, twór ca po mni ka,
chcąc nadać mu po do bień stwo do swej
ślub nej, wy ko nał go z zim nej, twar dej sta li
ze zło mo wa nych bu tli nur ko wych. Na od -
wie dza ją cych cze kał ta kże tor nie spo dzia -
nek, bu do wa ny w po cie czo ła (choć
wła ściw szym okre śle niem by ło by lek kie
wy chło dze nie) przez ca ły po prze dza ją cy
ob cho dy ty dzień. Z ko lei dla osób chcą cych
przy po mnieć so bie z łez ką w oku cza sy,
kie dy na nur ko wa nie jeź dzi li PKS -em, ma -
jąc ca ły sprzęt spa ko wa ny do ple ca ka, zor -
ga ni zo wa no nur ko wa nie w sty lu re tro.

Wie czo rem od by ło się „Gar den Par ty”,
czy li ban kiet w krza kach. Prze mó wie nie
oko licz no ścio we wy gło sił wie lo let ni pre zes
Klu bu Piotr Ko wal ski. Sta ro pol skim zwy cza -
jem po da no sa łat ki – w znacz nej czę ści we -
ge ta riań skie, cia sta – ta kże bez glu te no we,
przy sma ki kuch ni wszyst kich kra jów, w któ -
rych człon ko wie Klu bu nur ko wa li oraz mię -
sa z gril la. Na sto łach po ja wi ły się aż dwa
tor ty. Co do obo wią zu ją cej na obo zach
HKP „Wan da” pro hi bi cji, to na czas ob cho -
dów zo sta ła ona za wie szo na spe cjal nym
uka zem pre ze sa. Po kon sump cji od by ła się
pro jek cja ar chi wal nych fil mów na krę co -
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nych pod czas klu bo wych wy jaz dów la -
tach 70. i 80. Po mię dzy sal wa mi śmie chu
nie któ rzy młod si klu bo wi cze przede fi nio -
wa li za pew ne po ję cia „hard co re” i „bez pie -
czeń stwo nur ko wa nia”. Oko ło go dzi ny
23.00 nasz klu bo wy pi ro man prze pro wa -
dził spek ta ku lar ny po kaz sztucz nych ogni.

HKP „Wan da” roz po czął swo ją dzia łal -
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ność na po cząt ku lat 70. ja ko Klub Nur ko -
wy imie nia Wan dy Co niech cia ła i pro pa go-
wał nur ko wa nie wśród mło dzie ży zwią za -
nej z ZHP. Obok kon ty nu owa nej nie prze -
rwa nie od 40 lat dzia łal no ści szko le nio wej
– po cząt ko wo ta kże dla woj ska i sił spe cjal -
nych – pro wa dzi li śmy pra ce po szu ki waw -
czo wy do byw cze w Wi śle i je zio rze Re sko
oraz obo zy ar che olo gicz ne na Ma zu rach.

W la tach 80. współ pra co wa li śmy z Mu -
zeum Mor skim, bio rąc udział w pra cach
w Za to ce Gdań skiej, mię dzy in ny mi na
wra ku „Mie dziow ca”. Człon ko wie Klu bu
bra li udział w pod wod nych wy ko pa li skach
na Kry mie, w ra mach brat niej współ pra cy
po mię dzy pio nie ra mi nur ko wa li w ba zie
flo ty bał tyc kiej ZSRR oraz eks plo ro wa li wra -
ki car skich pan cer ni ków. Ostat nie dwie de -

ka dy to za chłan ne zwie dza nie wszyst kich
od le głych i bli skich za kąt ków świa ta,
do któ rych z ró żnych po wo dów nie do tar li -
śmy. Obec nie, z nie cier pli wo ścią cze ka jąc
na ko lej ną okrą głą rocz ni cę, nur ku je my,
nur ku je my i jesz cze raz nur ku je my.

Tekst: Piotr Pę dzisz

Zdję cia: www.hkpwan da.pl
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Bez względ nie tak! Jest to cie ka -
wa al ter na tyw na dla kla sycz ne go
tre nin gu ba se no we go. Uwa żam, że
jest to jed na z naj lep szych form
tre nin gu dla płe two nur ków, fre edi -
ve rów, pły wa ków, jak rów nież bie -
ga czy, ro we rzy stów i wszyst kich
tych, któ rzy chcą po pra wić wy dol -
ność or ga ni zmu. 

W co dzien nej dzia łal no ści płe two nur ka
lub ra tow ni ka mo gą zda rzyć się sy tu acje
awa ryj ne, w któ rych bar dzo wa żne jest do -
bre przy go to wa nie fi zycz ne, dla te go wie lu
z nich sta ra się przez ca ły rok utrzy my wać
for mę fi zycz ną na od po wied nim po zio mie.
W tym ce lu dla człon ków na sze go klu bu or -
ga ni zo wa ne są w czwart ki za ję cia ba se no -
we pro wa dzo ne przez in struk to rów
płe two nur ko wa nia oraz pły wa nia. Z au top -
sji jed nak wiem, że czę sto trud no jest się
zmo ty wo wać do żmud ne go pły wa nia
od ścia ny do ścia ny. Po dzi wiam wszyst kich
pły wa ków, któ rzy dzien nie prze pły wa ją

po kil ka ki lo me trów. Dla te go cie szę się, że
mam mo żli wość gry w ho ke ja pod wod ne -
go, któ ry po przez za ba wę/grę po wo du je, że
nie ma cza su na po ga dan ki pod ścia ną…

Ho kej pod wod ny
Ho kej Pod wod ny (HP) – jest dys cy pli ną,

w któ rej za wod ni cy gra ją na dnie ba se nu.
Ce lem ry wa li za cji jest strze le nie go la krą -

Hokej podwodny – nowa pasja?
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żkiem (wa ga 1,3 kg) do bram ki prze ciw ni ka
(sze ro kość bram ki to 3 me try) za po mo cą
kij ków (ich dłu gość wy no si oko ło 25-35
cm). Za wod ni cy po ru sza ją się (pły wa ją)
ubra ni w płe twy, ma skę i faj kę, z rę ka wi cą
i czep kiem z ochra nia cza mi na uszy.

Dru ży na skła da się z 6 za wod ni ków roz -
gry wa ją cych mecz oraz 1-4 za wod ni ków
re zer wo wych cze ka ją cych na brze gu ba se -

nu i go to wych do zmia ny. Pod czas gry mo -
żna do ko nać do wol nej licz by zmian za -
wod ni ków (na zmia nę NIE jest
wy ma ga na zgo da sę dzie go). Mecz jest po -
dzie lo ny na dwie po ło wy, po 15 mi nut ka -
żda, z trzy mi nu to wą prze rwą.

Ho kej pod wod ny to do bry, in ten syw ny
tre ning i do te go su per za ba wa, jak rów nież
na uka współ pra cy w ze spo le. Gram już pra -

wie trzy la ta i dzię ki te mu zrzu ci łem kil ka
ki lo gra mów, wzmoc ni łem no gi, nie czu ję
zmę cze nia przy pły wa niu na dłu gim dy -
stan sie oraz przy wcho dze niu po scho dach
na wy ższe pię tra (nie mam za dysz ki).

Jak to się za czę ło
Pew ne go dnia ode bra łem te le fon od Ma -

cie ja Mar szał ka, któ ry oka zał się wie lo let -
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nim za wod ni kiem fran cu skiej li gi ho ke ja
pod wod ne go. Za pro po no wał tre ning po ka -
zo wy. Nie za sta na wia łem się dłu go i za pro -
si łem Mać ka do nas na czwart ko wy tre ning
ba se no wy. By li śmy pod eks cy to wa ni. To był
pierw szy krok do za ło że nia sek cji ho ke ja
pod wod ne go przy Pi ra nii. Pierw sze tre nin -
gi od by wa ły się wspól nie z Hy drą Trzeb ni -

ca, któ rej współ za ło ży cie lem jest wspo -
mnia ny Ma ciek Mar sza łek. Od lu te go 2012
ro ku ru szy ła ofi cjal nie sek cja HP w „Pi ra -
nii”.

Z hi sto rii ho ke ja pod wod ne go
Pierw szy klub ho ke ja pod wod ne go (KHP)

po wstał w Gdań sku. Obec nie Po mo rze re -

pre zen tu ją „Bał tyc kie Fo ki” oraz „Or ka”
z Gdy ni. Na Dol nym Ślą sku dzia ła ją „Hy -
dra” Trzeb ni ca oraz na sza „Pi ra nia” Wro -
cław. W cen trum Pol ski „Aqu arius” z Beł -
cha to wa, na Gór nym Ślą sku „Wa le nie”
z Sie mia no wic Ślą skich, a na Pod kar pa ciu
„Płe twal” Dę bi ca.
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Wszy scy upra wia ją cy ho kej pod wod ny
po dej mu ją dzia ła nia ma ją ce na ce lu pro -
mo wa nie tej in te re su ją cej dys cy pli ny – or -
ga ni zu je my po ka zy na ba se nach,
za pra sza my na na sze tre nin gi. Je śli chciał -
byś spró bo wać gry w ho ke ja pod wod ne go,
war to za py tać o ta ką mo żli wość.

Do tej po ry zor ga ni zo wa no tur nie je:
– pierw szy w Pol sce tur niej „Aqua Bat -

tle„(AB) or ga ni zo wa ny przez KHP „Hy dra”
(2012, 2013, 2014), www.hy dra.org.pl;

– „Go rącz ka So bot niej No cy” (GSN) or -

ga ni zo wa na przez KHP „Bał tyc kie Fo ki”
(2013, 2014), www.ho kejp do wod ny.pl;

– „Aqua At tack” or ga ni zo wa ny przez
Aqu arius Beł cha tów (2013,2014),
www.uwha qu arius.pl/;

– Mi strzo stwa Pol ski 2014 or ga ni zo wa ne
przez Ko mi sję Ho ke ja Pod wod ne go
przy Pol skim Związ ku Płe two nur ko wa nia.

– W przy go to wa niu na stęp ny tur niej or -
ga ni zo wa ny w ca ło ści przez Pi ra nię:

– Pi ra nia CUP 3x3 or ga ni zo wa ny przez
„AKP Pi ra nia” (pierw sza edy cja przed na -

mi 13.09.2014), www.klub pi ra nia.pl.
– Pi ra nia CUP to pro po zy cja ho ke ja pod -

wod ne go w wa rian cie gry 3 na 3. To bę dzie
pierw szy w Pol sce tur niej gry za wod ni ków
w tej for mu le i pierw szy tur niej w dwóch
ka te go riach:

1. Ka te go ria Open Ju nior’s UWH – mak -
sy mal ny wiek 17 lat (skła dy mie sza ne dam -
sko -mę skie);

2. Ka te go ria Open UWH – mi ni mal ny
wiek 18 lat (skła dy mie sza ne dam sko -mę -
skie).

– Tur niej jest or ga ni zo wa ny wspól nie
z Aqu apark Wro cław (www. aqu apark.
wroc. pl).

– Do dat ko we wy da rze nia w dniu tur nie -
ju Pi ra nia CUP:

– In tro nur ko we – nur ko wa nie w peł nym
sprzę cie nur ko wym z in struk to rem płe two -
nur ko wa nia, z mo żli wo ścią oglą da nia fi na -
łu tur nie ju na ży wo pod wo dą;

– In sta la cja ka mer Gral Ma ri ne pod wo -
dą, ce lem wy świe tla nia gry na ekra nie
w głów nym ho lu ba se nu oraz re la cja na ży -
wo w In ter ne cie, dzię ki te le wi zji in ter ne to -
wej ITD;

– Po kaz tań ca syn chro nicz ne go w ba se -
nie;



Nuras.info 9/2014

64

– Kon kurs: Naj dłu ższy strzał krą żkiem
od ho ke ja pod wod ne go. Dwie ka te go rie:
wi dzo wie i za wod ni cy.

Wy da rze nie Pi ra nia CUP ad re so wa ne
jest do wszyst kich: dzie ci, mło dzie ży oraz
do ro słych (bez li mi tu wie ku). Pra gnie my,
aby przed się wzię cie to mia ło cha rak ter nie
tyl ko po pu la ry za tor sko -po znaw czy, ale

rów nież roz ryw ko wy. Wie rzy my, że tur niej
gry w ho ke ja pod wod ne go na sta łe wpi sze
się w ka len darz im prez w Pol sce. Pa tro nat
Ho no ro wy nad tur nie jem ob jął Piotr Ma zur
– Dy rek tor Biu ra Spor tu, Tu ry sty ki i Re kre -
acji Urzę du Miej skie go Wro cław.

Do dat ko wo w dniu tur nie ju przy łą cza my
się do ak cji fun da cji Re cal: „Sport dla

wszyst kich – re cy kling dla ka żde go”. Ka żdy
mo że wspo móc Pi ra nia CUP fi nan so wo
i do stać jed ną z wie lu na gród, a jed no cze -
śnie przy czy nić się do pro mo cji ho ke ja
pod wod ne go w Pol sce. Szcze gó ły na stro -
nie: http://po lak po tra fi.pl/pro jekt/pi ra nia -
-cup (ka te go ria wy da rze nia).

O nas
Ró żni lu dzie jed na pa sja – Klub Pi ra nia

– na szą pa sją jest nur ko wa nie!
AKP „PI RA NIA” jest jed nym z naj star -

szych aka de mic kich klu bów nur ko wych
w Pol sce (po wstał w 1969 ro ku, w bie żą -
cym ro ku ob cho dzi 45-le cie). Na le ży my
do mię dzy na ro do wej fe de ra cji CMAS oraz
NA UI, jak rów nież do Ko mi sji Dzia łal no ści
Pod wod nej ZG PTTK. Za fa scy no wa ni nur -
ko wa niem dą ży my do po zna nia pod wod -
ne go świa ta. Tra dy cje na szej or ga ni za cji są
nie zwy kle bo ga te. Mo żna po wie dzieć, że
na le żmy, ja ko klub, do pio nie rów nur ko wa -
nia w Pol sce. Obec nie po sze rza my na sze
nur ko we ho ry zon ty i nie prze rwa nie szko li -
my płe two nur ków w sys te mie CMAS oraz
NA UI.

W 2012 ro ku stwo rzy li śmy sek cję gry
w ho ke ja pod wod ne go. Star tu je my w tur -
nie jach: „Aqu abat tle” Trzeb ni ca, „Aqu at -

http://polakpotrafi.pl/projekt/pirania-cup
http://polakpotrafi.pl/projekt/pirania-cup
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tack” Beł cha tów, „Go rącz ka So bot niej No -
cy” Gdańsk. Na mię dzy na ro do wym tur nie -
ju (12.01.2014) nasz po łą czo ny z trzeb ni-
c ką Hy drą skład za jął dru gie miej sce, wy -
gry wa jąc ze wszyst ki mi pol ski mi dru ży na -
mi. Pod czas pierw szych Mi strzostw Pol ski
Ho ke ja Pod Wo dą w Ko ście rzy nie
(22.03.2014), or ga ni zo wa nych przez Pol ski

Zwią zek Płe two nur ko wa nia, Pi ra nia za ję ła
trze cie miej sce.

Po nad to od 2010 ro ku pro wa dzi my pro -
jekt „Bez piecz na za ba wa nad wo dą”, któ -
re go ce lem jest pro mo wa nie za cho wań
proz dro wot nych, pro pa go wa nie wśród
dzie ci i mło dzie ży ak tyw ne go spę dza nia
wol ne go cza su po przez po łą cze nie kil ku

atrak cji tj. nur ko wa nia, pły wa nia z ele men -
ta mi ra tow nic twa oraz za baw w ba se nie.
Wszyst ko to dzie je się dzię ki współ pra cy
zży tych ze so bą lu dzi, dla któ rych wa żne są
nie tyl ko wciąż no we do świad cze nia nur -
ko we, ale rów nież, a mo że przede wszyst -
kim, po czu cie wię zi i wza jem ne go za u-
fa nia, ja kie da je przy na le żność do klu bu
z bo ga tą hi sto rią i tra dy cja mi. Je ste śmy
szcze gól nie dum ni z te go, iż w do bie kul tu
jed nost ki, prze wa gi war to ści ma te rial nych
nad nie ma te rial ny mi, nam cią gle uda je się
trwać i in spi ro wać mło dych lu dzi.

Dzię ku ję i za pra szam na tur niej.

Mar cin Re if

in fo@klub pi ra nia.pl
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Wie le osób za da je mi py ta nie, ile
in struk tor mo że za ro bić, pra cu jąc po -
za Pol ską. Pierw sza od po wiedź, ja ka
mi się na su wa brzmi – to za le ży.
Rze czy wi ście du żo za le ży od wa run -
ków, ja kie da je nam cen trum, z któ -
rym ma my współ pra co wać oraz kra ju,
do któ re go wy je dzie my. 

Uwa żam, że war to jesz cze przed pod pi -
sa niem umo wy z na szym pra co daw cą usta -
lić wszyst kie szcze gó ły do ty czą ce
za rob ków, tak aby unik nąć póź niej szych
nie po ro zu mień. Istot ną spra wą, któ rą na le -
ży wziąć pod uwa gę de cy du jąc się na wy -
jazd, są rów nież kosz ty utrzy ma nia.

Zacz nę od Egip tu, po nie waż jest to chy -
ba naj bar dziej po pu lar na de sty na cja wśród
pol skich in struk to rów. Na eta cie w cen trum
nur ko wym in struk tor za ro bi mie sięcz nie
w gra ni cach 800-1200 eu ro. Do te go do -
cho dzą na piw ki. Pra cu jąc w Egip cie mo że -
my spo dzie wać się, że ba za nur ko wa za pe-
w ni nam za kwa te ro wa nie. Są to naj czę ściej

„staff ho use”, czy li do my, w któ rych wspól -
nie miesz ka kil ku in struk to rów. Je że li ba za
znaj du je się na te re nie ho te lu, to czę sto in -

struk to rzy ma ją rów nież za pew nio ne wy ży -
wie nie. Za rob ki w Egip cie nie są mo że naj -
wy ższe, nie mniej jed nak czę sto nie ma my

Praca instruktora za granicą cz. 2
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żad nych kosz tów utrzy ma nia, więc ła twiej
mo że my od kła dać ca łą za ro bio ną su mę.

Lep szych za rob ków mo że my spo dzie -
wać się pra cu jąc na te re nie Eu ro py. Tu taj
in struk tor naj czę ściej ma sta łą pen sję oraz
pro wi zję za sprze da ne nur ko wa nia i kur sy.
Na Cy prze pod sta wo wa wy pła ta za czy na

się od 650 eu ro. Je że li do li czy my do te go
pro wi zję, to mie sięcz nie in struk tor jest
w sta nie za ro bić oko ło 1500 eu ro. Cen tra
nur ko we na Cy prze czę sto za pew nia ją za -
kwa te ro wa nie i je dy ne, co mu si my opła cać,
to ra chun ki za prąd i wo dę. Do te go oczy -
wi ście mu si my do li czyć kosz ty wy ży wie nia,

czy li wy da tek rzę du 200-300 eu ro mie -
sięcz nie. Na Wy spach Ka na ryj skich za rob -
ki są po dob ne. Tam pod sta wa za czy na się
od 700-800 eu ro, a wraz z pro wi zją in struk -
to rzy za ra bia ją śred nio 1500 eu ro mie sięcz -
nie. War to jed nak wziąć pod uwa gę, że
je że li ktoś do brze so bie ra dzi przy sprze da -
ży kur sów, to w se zo nie wa ka cyj nym jest
w sta nie za ro bić na wet 2400 eu ro. Na Ka -
na rach za miesz ka nie, w więk szo ści przy -
pad ków, in struk tor mu si pła cić sam.
Mie sięcz ny koszt wy na ję cia dwu oso bo we -
go apar ta men tu to 250 eu ro od oso by, na to -
miast wy ży wie nie to wy da tek rzę du
200-300 eu ro.

A co z bar dziej eg zo tycz ny mi i od le gły mi
miej sca mi? W Taj lan dii du żo za le ży od te -
go, gdzie pra cu je my. Na wy spach ta kich jak
Phi Phi, Kho Tao czy Koh Sa mui za rob ki są
pra wie dwa ra zy wy ższe niż na sta łym lą -
dzie. Bio rąc pod uwa gę na piw ki i pro wi zje
za sprze daż kur sów w ho te lach in struk tor
jest tam w sta nie za ro bić na wet 8-9 ty się cy
zło tych mie sięcz nie. Na lą dzie za rob ki wy -
no szą śred nio 3,5-4 ty się cy zło tych. Kosz ty
utrzy ma nia nie są wy so kie. Opła ce nie
miesz ka nia to oko ło 500 zł za mie siąc,
a wy ży wie nie to oko ło 450 zł.
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Na Ma le di wach ba zy nur ko we pro po nu -
ją in struk to rom wy na gro dze nie do 2000 eu -
ro mie sięcz nie. Do te go bar dzo czę sto
za pew nia ją za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie,
a na wet opła ca ją bi let lot ni czy. Wa run ki
bar dzo do bre, nie mniej jed nak kil ku mie -
sięcz ny po byt na ma łej wy spie, któ rą mo -
żna obejść do oko ła w pół go dzi ny, mo że
być dla nie któ rych mę czą cy.

Jak wi dać, za rob ki pod czas pra cy za gra -
ni cą są na praw dę przy zwo ite. Do te go do -
cho dzi fakt, że ro bi my to, co lu bi my
naj bar dziej, nur ku je my w pięk nych miej -
scach i jesz cze nam za to pła cą.

W na stęp nym nu me rze opi szę, jak wy -
glą da dzień pra cy in struk to ra nur ko wa nia
pra cu ją ce go za gra ni cą.

Igor Ni co la os 

http://www.wioskisos.org
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Akademicki Klub Płetwonurków „Pirania” oraz Aquapark we Wrocławiu zapraszają na:

wakacyjną przygodę z nurkowaniem, która odbędzie się w dniu 10-08-2014 (niedziela) w godzinach od 10.00 do 17.00.
W związku z obchodami 45lecia AKP "Pirania" i związanym z tym wydarzeniem cyklem imprez towarzyszących, zapraszamy wszystkich
chętnych na basen pływacki Aquaparku we Wrocławiu na INTRO nurkowe oraz pokazy hokeja podwodnego. Pod opieką instruktorów
nurkowania oraz zawodników sekcji hokeja podwodnego AKP Pirania będzie można spróbować swoich sił w starciu z żywiołem.
W programie m. in. szansa na poznanie nowych, ekscytujących obszarów
związanych ze sportami wodnymi oraz ciekawej alternatywy spędzania
wolnego czasu:
– nurkowanie w sprzęcie nurkowym (3-5 min): butle z automatami
oddechowymi oraz kamizelką ratowniczo-wypornościową oraz ABC czyli
maska, fajka oraz płetwy.
– możliwość zmierzenia się z tegorocznymi brązowymi medalistami
mistrzostw Polski w hokeju podwodnym w różnych konkurencjach
technicznych np.: w strzale krążkiem do bramki, na najdłuższy strzał
krążkiem pod wodą, prowadzeniu krążka po dnie basenu itp.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 13 września odbędzie się pierwszy
turniej hokeja podwodnego we Wrocławskim Aquaparku. 
Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.
Podczas przerw w turnieju będą miały miejsce liczne niespodzianki i
atrakcje...
Szczegóły na stronie www.Aquapark.wroc.pl
Kontakt
Marcin Reif
M. +48 333 333 333
E. marcin.reif@klubpirania.pl



Nuras.info 9/2014

70

Pod wo dą od dy cha my po wie trzem
bądź in ną mie szan ką od de cho wą.
Ga zy umo żli wia ją nam prze by wa nie
pod wo dą, co wię cej od nich za le ży
na sze ży cie. Ka żdy świa do my nu rek
po wi nien za zna jo mić się nie tyl ko
z od dzia ły wa niem ga zów na or ga -
nizm, ale ta kże ze spo so bem mie -
sza nia tych ga zów. Gas blen ding
– o za po mnia nej sztu ce nur ko wej.

Me to dy mie sza nia ga zów
Czy wie cie, jak wy brać sprzęt do przy -

szłej blen de row ni? Nie sztu ką jest li czyć
na do bre pod po wie dzi sprze daw ców. Naj -
pierw mu si my po znać me to dy i tech ni ki
mie sza nia ga zów. Na nich opie ra się ca ła
kon struk cja blen de row ni.

W po przed nim ar ty ku le na pi sa łem
o spra wach zwią za nych z po dej ściem
do gas blen din gu i sa me go gas blen de ra.
Do wie dzie li ście się, kim rze czy wi ście jest

gas blen der i jak wy glą da je go pra ca. Tym
ra zem chciał bym Wam opi sać tech ni ki mie -
sza nia ga zów.

Zacz nę od kil ku rad dla osób, któ re bę dą
ku po wa ły lub mie sza ły ga zy w ob cej blen -
de row ni. Rzecz ja sna przy da dzą się one

Gas blending cz. 2
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rów nież przy szłym i obec nym wła ści cie -
lom.

Czy stość w ba zie i w sa mej blen de row ni
Zwróć cie uwa gę na to, czy kom pre sor

jest czy sty, prze wo dy in sta la cji wy so kie go
ci śnie nia ma ją nor mal ny wy gląd. Je że li
wszyst ko to nie w ole ju, sma rach, ku rzu, to
mo że na le ży roz wa żyć in ne miej sce.

W koń cu je śli na ze wnątrz jest źle, to
i w bu tlach mo że być źle. Co nie zna czy,
że mu si.

Fa cho wość per so ne lu
Nie cho dzi mi tu o ze staw mi lio na cer ty -

fi ka tów i dy plo mów na ścia nach (choć to
nie prze szka dza). Cho dzi mi o to, czy oso -

ba, któ rej od da je my np. tle no we bu tle
bocz ne bę dzie wie dzia ła co to jest! Je że li
po pro si my o ean 32, a ma my tyl ko tle nia ki,
to niech wie, jak to uczci wie zro bić bez na -
ra ża nia nas na ko niecz ność ser wi su tle no -
we go po nie fa cho wym na bi ciu. Mo że my
ta kże się przyj rzeć funk cjo nal no ści i or ga -
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ni za cji pra cy. Fa chow cy nie po win ni mieć
pro ble mu z po ka za niem, jak pra cu ją. Oczy -
wi ście nie mu szą od ra zu nam zdra dzać
wszyst kich swo ich ta jem nic, jed nak mi ła
po ga węd ka ni gdy nie za szko dzi.

Ce ny
Pa mię taj my, że naj ta niej prze wa żnie

świad czy o złej ja ko ści. W koń cu to my bę -

dzie my od dy chać mie szan ką od de cho wą
i nie po win ni śmy prze sad nie oszczę dzać
na ga zach. Co nie zna czy, że mu si my od ra -
zu wy bie rać naj dro ższą opcję. Na le ży to
wy po środ ko wać.

Do ku men ty
Po rząd na ba za nie wy da (wła ści wie nie

przyj mie za mó wie nia) ga zów oso bie do te -

go nie upraw nio nej. Od po wie dzial ny blen -
der bę dzie wie dział, że TDI Ba sic Ni trox to
max 40% O2 a TDI Tri mix Di ver to mi ni -
mum 18% O2 i przy przyj mo wa niu za mó -
wie nia spraw dzi od po wied nie cer ty fi ka ty.
Po spo koj nej (to bar dzo wa żne) ana li zie ba -
za po win na wy ma gać pra wi dło we go ozna -
cze nia bu tli i oczy wi ście za żą da za lo go-
wa nia ga zów w ksią żce blen der skiej w od -
po wied ni spo sób. Na ko niec – oczy wi sta
oczy wi stość – je że li ktoś ofe ru je ga zy, a nie
po sia da na wet ana li za to ra tle no we go, to
ucie ka my!

W ko lej nych aka pi tach przed sta wię kil ka
słów o naj po pu lar niej szych me to dach uzy -
ski wa nia ga zów.

Me to da kup na
Dla więk szo ści z nas naj częst sza, naj po -

pu lar niej sza, naj ła twiej sza i wbrew po zo -
rom naj tań sza me to da zdo by cia ga zów.
Na wet do świad cze ni blen de rzy nie za wsze
ma ją ze so bą sprzęt i mo żli wość sko rzy sta -
nia z ga zów pod sta wo wych (tlen, hel), nie
mó wiąc już o użyt kow ni kach – in struk to -
rach i ich kur san tach oraz sa mych nur kach.
Po pro stu idzie my do cen trum nur ko we go,
ba zy, mie szal ni czy ga ra żu ko le gi, by ku pić
od po wied ni gaz. Wła ści wie me to da po zba -
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wio na pro ble mów i ry zy ka. Na le ży jed nak
zwró cić uwa gę na kil ka szcze gó łów, za nim
od da my na sze uko cha ne twi ny czy bu tle
bocz ne w ob ce rę ce. Opi sa łem to wcze -
śniej.

Me to da ci śnień par cjal nych
Jest to jed na z naj star szych me tod uzy ski -

wa nia ró żnych ga zów. Jest nie zwy kle pro -
sta. Ma my tlen, ma my hel, ma my coś
w kom pre so rze lub w ban ku pod wy so kim
ci śnie niem. To aku rat co ma my w kom pre -
so rze (lub mo że my mieć) lub w ban ku zna -
czą co wpły wa za rów no na czas, jak
i na do kład ność na szych przy szłych ga zów.

A mie sza my dość ła two. Jak wo dę z so -
kiem. Na le wa my tro chę so ku i do le wa my
wo dy. Pro ste? Nie do sa me go koń ca. Co to
zna czy na le wa my? Do pu stej czy peł nej
szklan ki… zna czy bu tli? Ile tej wo dy do -
lać… zna czy do bić po wie trzem/ni tro xem?
Do ja kie go ci śnie nia? Czy na sze bu tle nie
prze grze ją się?

Na le wa my, czy li mu si my z wy so kie go ci -
śnie nia w bu tli z ga zem ba zo wym (np. tle -
nem) prze to czyć do na szej do ce lo wej bu tli
nur ko wej od po wied nią ilość te go ga zu. Ile?
To mó wią nam pro ste for mu ły ma te ma tycz -
ne lub dzie siąt ki apli ka cji blen der skich.

Oczy wi ście nie za wsze bę dzie my mie li luk -
sus na bi ja nia pu stych bu tli. Cza sem trze ba
prze li czyć i uwzględ nić gaz, któ ry ma my
już w bu tli i któ re go nie chce my wy pusz -
czać (choć by dla te go, że jest zbyt dro -
gi). I tu po ja wia się pierw szy po wa żny
pro blem. Czy stość tle no wa. Przy prze le wa -

niu czy ste go tle nu CA ŁA po trzeb na apa ra tu -
ra, wli cza jąc w to bu tlę nur ko wą, MU SI być
przy sto so wa na i wy czysz czo na do pra cy
z czy stym tle nem. Wspo mnia na wcze śniej
fa cho wość rów nież ma tu taj nie ba ga tel ne
zna cze nie. Nie wła ści we po stę po wa nie
przy ko rzy sta niu z tle nu do pro wa dzi ło już
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do wie lu po pa rzeń. Pręd kość prze le wa nia
ta kże jest istot na. Wie my, że przy wie lu za -
mó wio nych bu tlach ist nie je po ku sa, by ciut
przy spie szyć na szą pra cę. I wła śnie tej po -
ku sy trze ba uni kać. Blen ding, jak żad na in -
na dzie dzi na nur ko wa nia, UCZY
CIER PLI WO ŚCI! I niech tak zo sta nie. Te raz
do peł nie nie do wy ma ga ne go ci śnie nia koń -
co we go. Za zwy czaj jest to oko ło 210-220
bar. I znów pro szę o CIER PLI WOŚĆ! Nie
spiesz my się… Ma my czas. Po za tym bu tle
nie po win ny się zbyt nio prze grze wać.
Wska za ne jest ich chło dze nie w ba se ni ku.

Pew nym pro ble mem jest fakt, że w koń -
cu w bu tli z ga zem ba zo wym ci śnie nie bę -
dzie na ty le ni skie, że nie bę dzie my mo gli
efek tyw nie mie szać. Wów czas po win ni śmy
użyć pom py wspo ma ga ją cej, czy li bo oste -
ra. Nie ste ty ce ny bo oste rów (choć ostat nio
wy raź nie ni ższe) cią gle są dość wy so kie.
Mo że my w od po wied ni spo sób pod łą czyć
bu tlę do na sze go zwy kłe go kom pre so ra,
lecz NIE DO TYC ZY to TLE NU!

Oczy wi ście nic tak nie uczy blen din gu
jak PRAK TY KA! I to nie stan dar do wa, tyl ko
ró żna, wy ma ga ją ca mie sza nia naj ró żniej -

szych ga zów, w naj ró żniej szych bu tlach,
do naj ró żniej szych ci śnień i dla naj ró żniej -
szych klien tów. Oma wia ne wy żej pro ble -
my tak na praw dę mo żna po znać do pie ro
przy mie sza niu. Do bry blen der to blen der
z PRAK TY KĄ.

Ko lej na część za wie rać bę dzie po zo sta łe
dwie me to dy.

Ju nior
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Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach jakiejś gazety?

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.wioskisos.org
http://www.safari-nurkowe.pl/
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Tym cza sem nur ko wa nia po wtó rze nio we
są bar dziej ry zy kow ne de kom pre syj nie i to
ry zy ko ro śnie wraz ze skra ca niem cza su
prze rwy po wierzch nio wej. 

Pa mię taj my, że nur ko wa nia bez de kom -
pre syj ne, w któ rych zbli ża my się do li mi tu
bez de kom pre syj ne go zwy kle koń czą się
wy nu rze nia mi, w któ rych wy stę pu ją bar dzo
du że prze sy ce nia, czy li są to nur ko wa nia
z bar dzo agre syw ną de kom pre sją.

Przy po mnij my so bie hi po te zę kry tycz nej
ob ję to ści (CVA), zgod nie z któ rą krót kie de -
kom pre sje mo gą być pro wa dzo ne znacz nie
bar dziej agre syw nie od dłu ższych. Ta hi po -

te za do ty czy w szcze gól no ści nur ko wań
bez de kom pre syj nych, po któ rych prze sy ce -
nia mo gą być na praw dę du że.

Do pusz czal ne przez mo del Bühlman -
na war to ści tych prze sy ceń w mo men cie
wy nu rze nia w funk cji cza su trwa nia de -
kom pre sji przed sta wiam na wy kre sie nr 7
za miesz czo nym na na stęp nej stro nie.

Jak wi dać, w nur ko wa niu bez de kom pre -
syj nym, w któ rym fak tycz nie zbli ża my się
do gra ni cy NDL, gdy by śmy wy nu rzy li się
bez przy stan ków, tak jak to pier wot nie za -
kła da ła idea nur ko wań „bez de kom pre syj -
nych”, mo gli by śmy osią gnąć prze sy ce nia

bli skie dwóm ba rom i oko ło trzy krot nie
więk sze od tych, któ re do pusz czal ne by ły -
by w nur ko wa niu z de kom pre sją śred niej
dłu go ści (np. oko ło go dzi ny).

Przyj rzyj my się de kom pre sjom wy ko ny -
wa nym po teo re tycz nie bez de kom pre syj -
nym nur ko wa niu 20’/30 m. (tabela nr 3)
Ta kie nur ko wa nie, w cza sach gdy wy my ślo -
no po ję cie nur ko wań bez de kom pre syj nych,
koń czy ło się wy nu rze niem bez żad nych
przy stan ków. Więk szość współ cze snych
kom pu te rów za su ge ru je jed nak zro bić przy -
sta nek de kom pre syj ny (tzw. przy sta nek bez -
pie czeń stwa) 3” w stre fie od 3 do 6 m.
Gdy by śmy za sto so wa li du żo bez piecz niej -
szą me to dę mi ni mum de co, to przy stan ki
za czę li by śmy od 15 m i łącz nie spę dzi li
na nich 11 mi nut. Jed nak na wet w tym przy -
pad ku, w mo men cie wy nu rze nia prze sy ce -

Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz. 3

Nur ko wie re kre acyj ni bar dzo czę sto chcą in ten syw nie wy ko rzy stać czas
prze zna czo ny na nur ko wa nie, wy ko nu ją więc se rie nur ko wań od dzie lo nych
krót ki mi prze rwa mi. Cza sem by wa tak, że pod czas nur ko wań z ło dzi ob słu -
ga po ga nia nur ków na dru gie nur ko wa nie, by szyb ciej skoń czyć pra cę. 
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nie osią gnę ło by 1 bar i by ło by znacz nie
więk sze niż to, któ re by ło by do pusz czal ne
w nur ko wa niu z dłu ższą de kom pre sją. Dla
po rów na nia przed sta wiam pro fil za pla no -
wa ny w ten spo sób, że by prze sy ce nia by ły
ta kie, ja kie by ły by ak cep to wal ne i przy dłu -
giej de kom pre sji (NOF).

No do brze, ale co z te go wszyst kie go wy -
ni ka? Prze cież nie cho dzi o to, że bym
chciał Wam wmó wić, że po nur ko wa niu
na 30 m w ra mach NDL na le ży wy ko ny -
wać 27 mi nut de kom pre sji. Za sta nów my się
jed nak, co się dzie je w or ga ni zmie, gdy
tkan ki pod da wa ne są du żym prze sy ce niom.
Ze wzglę du na na pię cie po wierzch nio we,
pę che rzy ki ga zu w tkan kach tym ła twiej od -
bie ra ją gaz od tych tka nek, im są więk sze.
Otóż zgod nie ze wzo rem La pla ce’a, je śli
Pss to prze sy ce nie (ci śnie nie prze sy ce -
nia), 2γ to sta ła na pię cia po wierzch nio we go
a rc to pro mień kry tycz ny pę che rzy ka:

im więk sze prze sy ce nie, tym mniej sze
pę che rzy ki bę dą od bie rać gaz z tkan ki i ro -
snąć. Ina czej mó wiąc, przy ma łym prze sy -

�

Wykres 7. Ko�cowe dopuszczalne przesycenia w modelu prof. Bühlmanna w zale�no�ci od czasu trwania dekompresji.   
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Tabela 3. Nurkowania bezdekompresyjne 20’/30 m z wynurzeniami zaplanowanymi ró�nymi metodami. 
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Wykres 7. Ko�cowe dopuszczalne przesycenia w modelu prof. Bühlmanna w zale�no�ci od czasu trwania dekompresji.   
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Wykres 10. Nurkowanie 20’/30 m z przystankami wykonanymi wg min deco: 1’/15 m; 1’/12 m, 1’/9 m, 1’/6 m 2’/5 m i 3’/3 m. 
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Wykres 11. Nurkowanie 20’/30 m z dekompresj� awaryjn� zaplanowan� wg NOF: 1’/15 m, 3’/12 m, 5’/9 m, 6’/6 m i 10’/3 m. 
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ce niu ro sną tyl ko naj więk sze pę che rzy ki,
na to miast przy du żym – za rów no te naj -
więk sze, jak i mniej sze. Mo że my so bie wy -
obra zić, że w tkan ce znaj du ją się pę che -
rzy ki o ró żnych roz mia rach, przy czym tych
naj więk szych jest bar dzo ma ło, a tych
mniej szych bar dzo du żo.

Pod wpły wem prze sy ce nia część tych
pę che rzy ków zmie nia swo ją wiel kość. Pę -
che rzy ki o pro mie niu kry tycz nym (rc) nie
zmie nia ją swo jej wiel ko ści, mniej sze pę -
che rzy ki mo gą na wet się zmniej szać, ale
więk sze ro sną. Je śli prze sy ce nie jest ma łe,
to po więk sza ją się tyl ko naj więk sze pę che -
rzy ki. Ta kich pę che rzy ków w or ga ni zmie
jest na szczę ście bar dzo ma ło:

Je śli jed nak prze sy ce nie bę dzie więk sze,
to au to ma tycz nie pro mień kry tycz ny bę dzie
mniej szy i więk sza ilość pę che rzy ków uro -
śnie.

Gdy by owe pę che rzy ki mia ły du żo cza su
na wzrost, to uro sły by do roz mia rów mo gą -
cych wy wo łać ob ja wy cho ro by de kom pre -
syj nej, ale w po je dyn czym nur ko wa niu
bez de kom pre syj nym zwy kle tak się nie
dzie je. War to jed nak się za sta no wić, co się
dzie je z pę che rzy ka mi ga zu w prze rwie po -
mię dzy nur ko wa nia mi. Te, któ re znaj du ją

�

Wykres 8. Nurkowanie 20’/30 m z wynurzeniem bez przystanków. 

�

Wykres 9. Nurkowanie 20’/30 m z przystankiem 3’/3 m. 
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się w na czy niach krwio no śnych i ode rwą
się od ich ścia ny, wę dru ją z krwią do płuc,
gdzie po wo li są usu wa ne z or ga ni zmu. Po -
zo sta łe tkwią w tkan kach i spo wal nia ją usu -
wa nie z nich ga zu. Dla cze go tak się dzie je?

Wy obraź my so bie, że w tkan ce jest roz -
pusz czo ny azot pod ci śnie niem 2 ba rów. Je -
śli nu rek wy nu rzy się na po wierzch nię, to
w na czy niach krwio no śnych prze cho dzą -
cych przez tę tkan kę ci śnie nie par cjal ne
azo tu spad nie do ok. 0,8 ba ra – czy li ta kie -
go, ja kie jest w po wie trzu. Tem po od sy ca -
nia tej tkan ki, zgod nie z pra wem Fic ka,
bę dzie pro por cjo nal ne do ró żni cy ci śnie nia
azo tu roz pusz czo ne go w tkan ce (2 ba ry)
i roz pusz czo ne go we krwi (0,8 ba ra).

Je śli jed nak w tkan ce znaj du je się pę che -
rzyk na ty le du ży, że przy prze sy ce niu 1 bar
za cznie on ro snąć, to tkan ka od sy ci się
do owe go pę che rzy ka i w je go oko li cy ci -
śnie nie ga zu spad nie w przy bli że niu do ci -
śnie nia 1 ba ra – ta kie go, w ja kim nu rek
znaj du je się na po wierzch ni. Ró żni ca po -
mię dzy ci śnie niem ga zu w oko li cy pę che -
rzy ka a je go ci śnie niem we krwi wy no si już
tyl ko ok. 0,2 ba ra, czy li jest sześć ra zy
mniej sza od tej, któ ra wy stę po wa ła tam,
gdzie nie ma pę che rzy ka. Oczy wi ście tem -

�

Wykres 10. Nurkowanie 20’/30 m z przystankami wykonanymi wg min deco: 1’/15 m; 1’/12 m, 1’/9 m, 1’/6 m 2’/5 m i 3’/3 m. 
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Wykres 11. Nurkowanie 20’/30 m z dekompresj� awaryjn� zaplanowan� wg NOF: 1’/15 m, 3’/12 m, 5’/9 m, 6’/6 m i 10’/3 m. 
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po dy fu zji pro por cjo nal ne do tej ró żni cy też
jest sześć ra zy mniej sze i nu rek w trak cie
prze rwy po wierzch nio wej od sy ca się od po -
wied nio o wie le wol niej, niż wy ni ka ło by to
z ob li czeń do ty czą cych ga zów roz pusz czo -
nych.

War to do brze zro zu mieć tę lek cję:
po agre syw nych de kom pre sjach, w na szych
tkan kach po wsta je du żo wol nej fa zy ga zo -
wej (pę che rzy ków), któ rych usu nię cie z or -
ga ni zmu jest o wie le trud niej sze niż ga zu
roz pusz czo ne go. War to też wie dzieć, że
kom pu te ry nur ko we w ogrom nej więk szo -
ści nie po tra fią pra wi dło wo uwzględ nić te -
go, jak de kom pre sja w po przed nim nur ko-
wa niu wpły nę ła na zwięk sze nie się ilo ści
ga zu w pę che rzy kach i ile wol nej fa zy ga -
zo wej ule gło usu nię ciu w prze rwie po -
wierzch nio wej! Na wet kom pu te ry, któ re
uży wa ją ja kichś frag men tów teo rii pę che -
rzy ko wej (RGBM) nie ana li zu ją te go, co fak -
tycz nie zro bił nu rek, ale do da ją au to ma-
tycz ne, nie za le żne od fak tycz ne go pro fi lu,
„ka ry” w po sta ci skró ce nia li mi tu NDL (lub
wy dłu że nia de kom pre sji) w nur ko wa niach
po wtó rze nio wych. Z dru giej stro ny, nu rek
wy ko nu ją cy bar dzo bez piecz ne de kom pre -
sje zo sta nie „uka ra ny” przez ta ki kom pu ter
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Wykres 12. Przykładowa populacja p�cherzyków w tkance. 
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Wykres 13. Zmiana rozkładu wielko�ci p�cherzyków pod wpływem konserwatywnej dekompresji. 

8(��� ����
� ��������� ������ ���
��)� 	�� ��	���	������ �����/� 
��	������ ������ �������� ��
���
�������(*��������
&�����(��,�

Wykres 14. Zmiana rozkładu wielko�ci p�cherzyków pod wpływem agresywnej dekompresji. 
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Wykres 13. Zmiana rozkładu wielko�ci p�cherzyków pod wpływem konserwatywnej dekompresji. 

8(��� ����
� ��������� ������ ���
��)� 	�� ��	���	������ �����/� 
��	������ ������ �������� ��
���
�������(*��������
&�����(��,�

Wykres 14. Zmiana rozkładu wielko�ci p�cherzyków pod wpływem agresywnej dekompresji. 

I�������� �������
�������� �� �� ������ ��������	)� 	�� ��������� ��� �������&�����������������*�
����������������
���������)��������������������
����������
��������������
��	�
�����
��� ������ '��	�� ����
� ���� ���	�����*� ��� ���� ����� �� �������
���� ����� �� ������� ���������

�

��

��
� � �	
:���

������
�����������)�	�����������������
�������������*�������	
��
���������*��#�������&����)�
����� ������ ���������� ������ 	��
�� ������
��� �������
�)� ��	�����	� ����� �� ��� -� ���&���� 	�
������
��� ��
� ����������+� ����������������*)� ���	
������������������������
���� �& �����
����������)�����������	����������
��������	������������)���	����������������������� ����

Wykres 12. Przykładowa populacja p�cherzyków w tkance. 

:�����������������������(*�	�����������
&������������������
�(*��:������
�������������

��	�������$���%����������������������
�(��)���������������
����������	�������������*)����
���
��� ������� 8(��� ��������� ��	� ���)� 	�� �����
������ ���� 	��
�� ������
��� �������
��� C�
����
�������
&����������������	���������(��������������,�

�

Wykres 13. Zmiana rozkładu wielko�ci p�cherzyków pod wpływem konserwatywnej dekompresji. 
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bez po wo du. Ta kie do dat ko we „ka ry” oczy -
wi ście zwięk sza ją bez pie czeń stwo, ale nie
gwa ran tu ją go w sy tu acji, w któ rej nu rek bę -
dzie wy ko ny wał wy nu rze nia z bar dzo du -
ży mi prze sy ce nia mi. Mo że my to ro zu mieć
tak, że je śli nu rek wy ko nu je se rię nur ko wań
z krót ki mi de kom pre sja mi i krót ki mi prze -
rwa mi po wierzch nio wy mi, to po wi nien
w trak cie tych nur ko wań ogra ni czyć prze -
sy ce nia CO NAJ MNIEJ tak, jak by to by ło

ko niecz ne w nur ko wa niu de kom pre syj nym
o łącz nym cza sie de kom pre sji rów nym su -
mie cza sów de kom pre sji z po szcze gól nych
nur ko wań. W isto cie mo że być jesz cze go -
rzej, o czym na pi szę da lej.

Co zaś się bę dzie dzia ło z pę che rzy ka mi,
któ re zna la zły się w stru mie niu krwi i do tar -
ły do płuc? War to wie dzieć, że te pę che rzy -
ki po ja wia ją się jesz cze przez pe wien czas
po wy nu rze niu. W nur ko wa niach re kre -

acyj nych kry tycz nym cza sem jest ok. go dzi -
na do dwóch po nur ko wa niu. Pę che rzy ki te
za trzy mu ją się w drob nych na czy niach
wło so wa tych ota cza ją cych pę che rzy ki
płuc ne i o ile nu rek nie zro bi cze goś, co
zmie ni tę sy tu ację, gaz dy fun du je do pę che -
rzy ków płuc nych, skąd jest wy dy cha ny.
Jed nak je śli np. nu rek wy ko na w tym cza sie
nur ko wa nie po wtó rze nio we, to pę che rzy ki
znaj du ją ce się w fil trze płuc nym ule gną
kom pre sji i mo gą zmniej szyć się na ty le, że
przej dą przez te na czy nia i za nie sio ne prą -
dem krwi wró cą do ser ca, a da lej tra fią
do tęt nic. Pod czas ko lej ne go wy nu rze nia te
pę che rzy ki za czną się z po wro tem po więk -
szać, ale tym ra zem mo gą znaj do wać się
w tęt ni cach, gdzie wę dru ją co raz drob niej -
szy mi na czy nia mi i osta tecz nie mo gą
utknąć gdzieś w tęt nicz kach, blo ku jąc do -
pływ krwi do tkan ki znaj du ją cej się da lej
– czy li wy wo łać za tor ga zo wy a więc cię -
żką po stać cho ro by de kom pre syj nej.

Pod su mo wu jąc: pod czas nur ko wa nia po -
wtó rze nio we go ry zy ko cho ro by de kom pre -
syj nej jest znacz nie więk sze niż w nur ko-
wa niu pierw szym w se rii. Pro wa dząc se rię
nur ko wań na le ży wy ko ny wać ma ło agre -
syw ne de kom pre sje – na wet w nur ko wa -
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Rysunek 5. Ró�nica w odsycaniu si� tkanki z rozpuszczonej fazy gazowej oraz takiej w której wyst�puje wolna faza 
gazowa (p�cherzyk gazu). 
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niach bez de kom pre syj nych. Prze rwa po -
wierzch nio wa nie po win na być NI GDY
krót sza od go dzi ny, naj le piej że by wy no si -
ła co naj mniej 2-4 go dzi ny.

In ny spo sób na prze trans por to wa nie pę -
che rzy ków przez filtr płuc ny to wy ko na nie
du że go wy sił ku wy trzy ma ło ścio we go pod -
czas wy nu rza nia lub wkrót ce po nur ko wa -
niu. W ta kiej sy tu acji, kie dy krew przy -
śpie sza, otwie ra ją się na czy nia, któ re omi ja -
ją pę che rzy ki płuc ne i ni mi to pę che rzy ki ga -
zu mo gą prze do stać się przez filtr płuc ny
– ze skut ka mi jak w sy tu acji wy żej opi sa nej.
Oczy wi ście im nu rek ma wy ższą spraw ność
fi zycz ną, im wy ższą wy trzy ma łość, tym
przy więk szym ob cią że niu fi zycz nym u nie -
go ta ki efekt wy stą pi. Z dru giej stro ny, u osób
o ni skiej spraw no ści fi zycz nej, a w szcze gól -
no ści u pa la czy, krew mo że per ma nent nie
prze cho dzić przez filtr płuc ny bez cał ko wi -
te go oczysz cze nia z pę che rzy ków ga zu.

Awa ryj ne wy nu rze nia
Cza sem nur ko wie re kre acyj ni nie zbyt do -

brze pa nu ją nad swo im sprzę tem, co mo że
skoń czyć się tym, że nie opa no wa na pły wal -
ność wy rzu ci ich na po wierzch nię, al bo też
za ga pią się i zu ży ją ca ły za pas ga zu, co
zmu si ich do awa ryj ne go szyb kie go wy nu -

rze nia. Są to sy tu acje, któ re cza sa mi koń czą
się cho ro bą de kom pre syj ną, na wet je śli nur -
ko wa nie by ło wy ko na ne w ra mach li mi tów
bez de kom pre syj nych. Dzie je się tak dla te -
go, że li mi ty bez de kom pre syj ne są wy li czo -
ne przy za ło że niu, że wy nu rza my się
w tem pie 10 m/min. Ze wzglę du na to za ło -
że nie mo de le de kom pre syj ne nie uwzględ -
nia ją tka nek na sy ca ją cych się szyb ciej niż
z pół okre sem 5”. To nie ozna cza jed nak, że
ta kich tka nek nie ma, wręcz prze ciw nie
– np. krew na sy ca się szyb ciej, krew znaj -
du ją ca się w płu cach na sy ca się prak tycz -
nie na tych mia sto wo. Przy bar dzo szyb kim
wy nu rze niu pę che rzy ki ga zu mo gą się wy -
dzie lić, za nim krew zdą ży z płuc do trzeć
do tka nek i wte dy do cho dzi na tych miast
do ob ja wów cię żkiej po sta ci cho ro by de -
kom pre syj nej.

Pa weł Po rę ba
Reklama

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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Miej sce zda rze nia – Egipt. Nur ko -
wa nie z ło dzi. Oso by bio rą ce udział:
di ve ma ster – prze wod nik gru py nur -
ku ją cej oraz pięć osób z AOWD:

Ania (21 lat)  – 32 nur ko wa nia,
Ka mil (19 lat)  – 20 nur ko wań,
Re na ta (26 lat)  – 27 nur ko wań,
Da mian (23 la ta)   – 16 nur ko wań,
Ja cek (50 lat)  – 84 nur ko wa nia.
Wy ciecz ka by ła zor ga ni zo wa na przez lo -

kal ne biu ro. Z sa me go ra na wy pły nę li śmy
ło dzią na nur ko wa nie do Do lphin ho use,
miej sca bar dzo zna ne go ze wzglę du na je -
go nie zwy kłe pięk no. Ukształ to wa nie ra fy
nie ustan nie za chwy ca fan ta stycz nym la bi -
ryn tem cie ka wych ja ski nek.

Zo sta li śmy po dzie le ni na dwie gru py:
Ania, Ka mil i Re na ta pły nę li z di ve ma ste -
rem, ja na to miast z Da mia nem. Ja ski nie by -

Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

Egipt – nurkowanie z łodzi



Nuras.info 9/2014

85

ły na głę bo ko ści oko ło 20-24 me trów. Tech -
nicz ne nie by ły trud ne, sze ro kie ko ry ta rze
i wie le prze świ tów w skle pie niu da wa ło du -
żo świa tła.

Pierw szy wpły nął prze wod nik ze swo ją
gru pą, ja z Da mia nem za ni mi. W po ło wie
dro gi, w dość ob szer nej ko mo rze, wcze -

śniej sza gru pa spo wo do wa ła spo re unie sie -
nie pia sku i ogra ni cze nie wi docz no ści. Da -
mian za czął ner wo wo się ob ra cać, nie
mo gąc zna leźć dro gi. Na pom po wał jac ket
i bu tlą ude rzył o ska ły. Zła pa łem go za płe -
twę i ścią gną łem na dno. Zo ba czy łem, że
wpa da w pa ni kę i bar dzo szyb ko od dy cha.

Roz po czą łem uspo ka ja nie go po ka zu jąc,
aby od dy chał po wo li. Spraw dzi łem je go
stan po wie trza, miał 80 ba rów. Po ka za łem
mu, że mam jesz cze 150 ba rów i po uspo -
ko je niu za łą czy łem la tar kę, kie ru jąc świa -
tło w je go stro nę, aby wi dział, w któ rym
kie run ku pły nę. Zmą co na wo da przed na -
mi ja sno po ka zy wa ła kie ru nek, w któ rym
po pły nę ła gru pa.

Tuż przed wy pły nię ciem z ja ski ni spraw -
dzi łem stan po wie trza w bu tli Da mia na, zo -
sta ło mu 40 ba rów. Po ka za łem, że
po wy pły nię ciu bę dzie my pły nąć na mo jej
bu tli i na mo im octo pu sie. Wyj ście z ja ski -
ni jest nie co utrud nio ne przez nie wiel ki
frag ment ra fy, któ ry trze ba omi nąć nie co się
uno sząc, oko ło 50-80 cm. Po tem za czy na
się piasz czy ste dno. Po wy pły nię ciu nie by -
ło na sze go prze wod ni ka. Da mian, po ko nu -
jąc uskok, bły ska wicz ne na peł nił jac ket
i roz po czął nie kon tro lo wa ne wy nu rza nie.
W tym mo men cie by łem oko ło me tra
przed nim. Nie ste ty, nie uda ło mi się go za -
trzy mać. Roz po czą łem wy nu rza nie zgod nie
z pro ce du rą.

Na po wierzch ni zo ba czy łem Da mia na
nie przy tom ne go, ale od dy cha ją ce go sa mo -
dziel nie. Nie by ło ni ko go w po bli żu do po -
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mo cy. Upu ści łem nie znacz nie po wie trze
z jac ke tu, aby uła twić od dy cha nie i zdją łem
mu ma skę. Roz po czą łem wzy wa nie po mo -
cy, krzy cza łem w kie run ku naj bli ższych ło -
dzi i ude rza łem rę ką o wo dę. Naj bli ższa
łódź by ła w od le gło ści oko ło 50 me trów.
Człon ko wie za ło gi bły ska wicz nie ru szy li
pon to nem w na szą stro nę. Da mian ca ły
czas od dy chał sa mo dziel nie, ale nie re ago -
wał na żad ne zna ki. Po nie speł na mi nu cie

zo stał wcią gnię ty do pon to nu. Po chwi li zo -
sta li śmy do wie zie ni do na szej ło dzi. Ka pi -
tan roz ka zał po dać po szko do wa ne mu tlen,
a sam po wia do mił przez ra dio słu żby me -
dycz ne w por cie. Opo wie dzia łem ka pi ta no -
wi co się sta ło i łódź nie zwłocz nie
od pły nę ła do por tu. Tam cze ka ła już na nas
ka ret ka, któ ra za bra ła Da mia na do naj bli -
ższej ko mo ry de kom pre syj nej. Za dzwo ni -
łem do re zy den ta i or ga ni za to ra wy ciecz ki

w ce lu udzie le nia nie zbęd nych in for ma cji.
Po nie waż Da mian nie był za kwa te ro wa ny
w mo im ho te lu, do pie ro na stęp ne go dnia
do wie dzia łem się, że wszyst ko skoń czy ło
się do brze, bez więk szych po wi kłań dla je -
go zdro wia.

Do kład ny i szcze gó ło wy ra port przy go -
to wa łem i prze ka za łem or ga ni za to ro wi
w ce lu przed sta wie nia ubez pie czy cie lo wi.

Ja cek Fi jał kow ski
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Czer wo na po rę czów ka ozna cza in ny ze -
staw obiek tów, itd. Zna ne są głę bo ko ści
tych obiek tów, zna ny przy bli żo ny czas ta -
kie go nur ko wa nia przy stan dar do wym tem -
pie po ru sza nia się nur ków pod wo dą, zna ny
wy ma ga ny za pas czyn ni ka od de cho we go
itd. Wy glą da więc na to, że jest ła twiej
i pro ściej. Tyl ko py ta nie – czy to jest le piej?
W dłu gim ho ry zon cie cza so wym wi dać wy -
raź nie, że nur ko wie „po cho dzą cy” z ta kich
baz są bar dzo mar nie za zna jo mie ni z na wi -
ga cją przy uży ciu kom pa su. Ow szem, mie -
li ta kie za ję cia na kur sach, ale po tem już tej

umie jęt no ści nie utrwa li li. Nie by ła im po -
trzeb na, za su wa li bo wiem wszę dzie jak
po sznur ku – w prze no śni i do słow nie. Nie -
raz go ści łem w swo ich ba zach ta kich „po rę -
czo wych na wi ga to rów”. Nie po tra fi li by
zna leźć na wet wła sne go tył ka obu rącz,
prze pra szam za ten żar gon nur ko wy, któ ry
mi się na chwi lę wkradł.

Mo im zda niem, znacz nie le piej (choć
mniej wy god nie) jest nie po rę czo wać po -
mię dzy obiek ta mi, na to miast po sia dać
w ba zie plan ich roz miesz cze nia na dnie.
Ktoś, kto ży czy so bie obej rzeć pod czas jed -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Poręczówki w bazach nurkowych
W wie lu ba zach spo ty ka łem się z li na mi po rę czo wy mi roz pię ty mi po mię -

dzy obiek ta mi na dnie, np. wra ka mi za to pio nych sa mo cho dów czy łó dek. Uła -
twia ją one nur ko wa nie, pod czas któ re go ze spół nur ków mo że po ru szać się
po po rę czów ce od obiek tu do obiek tu i w ten spo sób obej rzeć ich kil ka
pod czas jed ne go nur ko wa nia. Uła twia ją też pra cę or ga ni za to ro wi, któ ry mo -
że po pro stu po wie dzieć: idź cie po żół tej po rę czów ce to tra fi cie na wrak
ma łe go fia ta, po tem łódź ry bac ką, po tem za to pio ny ro wer wod ny, a po tem
wró ci cie do brze gu. 
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ne go nur ko wa nia kil ka z ta kich obiek tów
mu si – nie ja ko w na tu ral ny spo sób – tak na -
wi go wać, że by so bie po ra dzić. Mu si sa mo -
dziel nie usta lić pierw szy i prze li czyć
na stęp ne azy mu ty, okre ślić od le głość
i osza co wać pręd kość pły nię cia oraz zwią -
za ny z tym spo dzie wa ny czas osią gnię cia
ko lej ne go obiek tu. Oczy wi ście za pierw -

szym ra zem mu się nie uda, bę dzie więc
nie za do wo lo ny. Być mo że nie uda się ta kże
kil ka ko lej nych ra zy. Ja ko or ga ni za tor bę -
dziesz mu siał zno sić kwa śne mi ny klien tów
wra ca ją cych z nie uda ne go za da nia. Jed nak
w koń cu się uda, a do dat ko wo ta ki cykl nur -
ko wań przy nie sie nur kom bez cen ną umie -
jęt ność po słu gi wa nia się kom pa sem, nie

tyl ko po to, że by za li czyć ćwi cze nie na kur -
sie, ale też po to, że by na praw dę orien to -
wać się i na wi go wać pod wo dą.

Czy chcesz być do brym na uczy cie lem,
spra wia ją cym, że twoi ucznio wie na bę dą
war to ścio wych umie jęt no ści, czy też wo lisz
być sprze daw cą roz ryw ki? Na to py ta nie ka -
żdy kan dy dat na or ga ni za to ra nur ko wań
mu si so bie sam od po wie dzieć.

Po sta no wi łem kie dyś zro bić eks pe ry -
ment. W pew nej ba zie nur ko wej nad je zio -
rem po pły ną łem z gru pą w po przek kil ku
to rów po rę czo wych. Mie li śmy wra że nie,
jak by śmy pły nę li prze kra cza jąc ko lej ne wą -
wo zy wy ry te w dnie przez ze spo ły nur ków
pły wa ją ce przez kil ka se zo nów wy łącz nie
wzdłuż po rę czó wek. Oka za ło się, że w tej
ba zie po pro stu nikt nie nur ko wał ina czej
niż tyl ko po po rę czów kach. Ogrom ne ob -
sza ry pięk ne go, dzie wi cze go dna, po ro śnię -
te go flu ory zu ją cy mi w świe tle la tar ki
grzy ba mi, by ły do stęp ne tyl ko dla nas – wy -
zwo lo nych z nie wo li „je cha nia po sznur -
ku”.

Po mi jam kwe stię ewen tu al ne go za plą ta -
nia się mło de go nur ka w po rę czów kę, co
mo że sta no wić osob ną prze słan kę do wy -
stą pie nia wy pad ku nur ko we go.
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Re asu mu jąc: z po rę czów ka mi w ba zie
nur ko wej trze ba po stę po wać ostro żnie. Ka -
te go rycz nie nie wol no sto so wać ich ja ko
uni wer sal ne go le kar stwa na zwięk sze nie
atrak cyj no ści i wy go dy ko rzy sta nia z ba zy.
Ozna cza to bo wiem rów nież znacz ny spa -
dek war to ści ta kiej ba zy ja ko miej sca, gdzie
nur ko wie mo gą zdo by wać wy kształ ce nie
i do świad cze nie. Chy ba le piej po rę czó wek
nie mieć wca le. Osta tecz nie mo żna prze -
my śleć umiesz cze nie ich na du żych głę bo -

ko ściach, do stęp nych tyl ko dla wy bra nych,
do brze wy szko lo nych grup płe two nur ków,
tak jak to ma miej sce np. w zna ko mi tej ba -
zie klu bu Aqu arius nad jez. Pi łak no. Po rę -
czów ka jest tam roz pię ta po mię dzy pio -
na mi sto ją cy mi na głę bo ko ści 50 me trów
i 40 me trów. Gdy by ktoś ży czył so bie,
oczy wi ście tyl ko z gru pą wy śmie ni cie wy -
szko lo nych nur ków, wejść po pio nie pięć -
dzie się cio me tro wym, prze pły nąć po po rę -
czów ce do pio nu czter dzie sto me tro we go

i tam wyjść – mo że to zro bić. Ta ka po rę -
czów ka ma uza sad nie nie, bo przy zna ję, że
nie kie dy nie ła two jest od dy cha jąc sprę żo -
nym po wie trzem na wi go wać na głę bo ko -
ści 50 me trów, ze wzglę du na nar ko zę
azo to wą. Wte dy po rę czów ka ma sens. Na -
to miast w in nych przy pad kach, czę sto spo -
ty ka nych w ba zach nad je zio ra mi czy
ka mie nio ło ma mi, po rę czów ki są sta now czo
nad uży wa ne, ze szko dą dla wy szko le nia
nur ków wy wo dzą cych się z ta kich baz.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag ment ksią żki „Wszy -

scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”, pro mu -

ją cej m.in. nur ko wa nie part ner skie. In ne ksią żki

To ma sza Stru gal skie go mo żna ku pić tu: http://ksie -

gar nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=Stru gal ski

Fil my z wy po wie dzia mi To ma sza Stru gal skie go

mo żna oglą dać tu: http://www. youtu be.com

http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
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DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    SSSSppppeeeelllleeeeooooNNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  ppaassjjoonnaattóóww!!

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee::
hhoonnzzoo@@oo22..ppll                    550022  996655  228888

http://www.avalondivers.com
http://www.wioskisos.org
http://gnj.org.pl/warsztaty/index.php

