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Witajcie
Coraz chłodniejsze wieczory sprawiają, że mimo niedawnych męczących upałów, powoli znowu zaczynamy rozglądać się za odrobiną ciepła. Rześkie poranki również nie pozostawiają złudzeń, rudawa, choć
trudno jednoznacznie stwierdzić, że złośliwa Pani Jesień daje ptakom wyraźny sygnał, że czas szykować
się do odlotu, nam sugeruje przejrzenie nurkowej garderoby w poszukiwaniu cieplejszej kolekcji, zaś
wszystkim uczniom przypomina, że już wkrótce usłyszą pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek. Wierzymy, że mijające lato w pełni wykorzystaliście, tak jak i my, na podróże, wypoczynek, relaks, rozwijanie
swoich podwodnych i nie tylko pasji, aby pełni werwy i nowych planów powrócić do rzeczywistości. Nie,
nie – wcale nie dodajemy, że szarej i nudnej... Wszak przed nami nieustannie, bez względu na porę roku, wiele cudownych nurkowań, mnóstwo interesujących kursów, warsztatów, nurkowych spotkań i oczywiście kolejnych barwnych numerów Nuras. info.
Po lekkich wakacyjnych wydaniach, znów będziemy z wielkim zaangażowaniem towarzyszyli Wam w rozwijaniu nurkowej pasji i doskonaleniu podwodnych umiejętności. Do znudzenia będziemy również apelowali, abyście dbali zarówno o własne bezpieczeństwo, jak również mieli na uwadze dobro naszej cierpliwej
Matki Natury. Z ogromną radością czytamy nadsyłane przez Was relacje z podróży, za wszystkie bardzo
dziękujemy! Cieszymy się, że możemy dzielić Waszą radość z odkrywania głębin. Najciekawsze opowieści, opatrzone fotografiami, będziemy publikowali w kolejnych wydaniach magazynu.
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Palau
rajski archipelag Pacyfiku
Wielka podwodna przygoda i zdumiewająca przyroda – te dwa określenia chyba najlepiej oddają czar
magicznego miejsca na Ziemi, jakim
jest archipelag Palau. Dla nas, ludzi
z północnej Europy, rzeczywistość
z jaką spotkamy się na tych rajskich
wysepkach jest zdumiewającym przeżyciem. Magicznym wspomnieniem,
które na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.
Palau to egzotyczny archipelag składający się z ponad 300 wysp, otoczony od strony zachodniej Morzem Filipińskim oraz
Północnym Pacyfikiem od strony wschodniej. Stąd jest zaledwie 800 kilometrów
w kierunku południowym do równika oraz

Palau - kapitol
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w kierunku zachodnim do Filipin. Republika Palau, stowarzyszona z USA, to małe
państwo wyspiarskie zamieszkiwane przez
około 20000 osób, wchodzące w skład Mikronezji oraz stanowiące część zachodniej
grupy Karolinów. Wystarczy spojrzeć na flagę tego maleńkiego kraju, doskonale odda-

je ona charakter tego miejsca. Żółte koło
na błękitnym tle jednoznacznie kojarzy mi
się z promiennym słońcem i turkusową wodą – warunkami idealnymi do powstania lasów koralowych, zamieszkiwanych przez
to, co interesuje każdego pasjonata nurkowania: bogatą i różnorodną florę i faunę
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morską! Według mnie Palau jest najbardziej
wszechstronnym kierunkiem nurkowym,
miejscem, w którym spotkamy wszystkie
możliwe atrakcje na najwyższym poziomie!
Wody otaczające archipelag posiadają walory, o jakich trudno pomarzyć w innych
zakątkach świata. Umożliwiają niemal każdy typ nurkowania – w zależności od preferencji czekają tu na nas: duże zwierzęta
pelagiczne, bogaty świat makro, opadające
ściany, systemy ukrytych jaskiń i tuneli,
ogrody wielkich przydaczni ważących średnio po 500 kg, doskonale zachowane wraki floty japońskiej pamiętające czasy
II wojny światowej, niezwykłe jeziora z milionami meduz pozbawionych właściwości
parzących oraz jedne z najbujniejszych
ogrodów koralowych, jakie kiedykolwiek
widziałam (zarówno miękkich, jak i twardych przedstawicieli).
Ponieważ Palau znajduje się na wodach
otwartych oceanu, plan dnia i możliwe niespodzianki potrafią zaskoczyć nawet samych tubylców. Cudowne jest to, że
w zasadzie wszystko jest tu możliwe. Podczas naszej ostatniej wyprawy, w listopadzie 2013 roku, ni stąd, ni zowąd
nadpłynęły wieloryby piloty, których obec-
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ność zaskoczyła nas bardzo – oczywiście
w sensie pozytywnym.
Podróż do tego raju nie należy do skomplikowanych, jest jednak niewątpliwie bardzo czasochłonna. Średnio zajmuje 25-35
godzin, chociaż zestawiając to z atrakcjami, jakie tu na nas czekają… Wynagradzają one w stu procentach włożony wysiłek.
Doskonałym pomysłem jest złagodzenie
podróży przystankiem w jednej z azjatyckich metropolii – Seulu, Tokio czy Tajpej,
przez które najczęściej organizowane są
przeloty na Palau. My zatrzymaliśmy się
w Seulu, do którego centrum w łatwy
i szybki sposób dostaliśmy się ekspresową
koleją spod samego lotniska. Zjedliśmy bardzo specyficzny posiłek – sama już nie
wiem, co to było, bo smak potrawy nie
przypominał mi niczego znajomego. Zwiedziliśmy kilka zakątków tej metropolii i pełni wrażeń wróciliśmy na lotnisko, które
chciałabym bardzo pochwalić za bezpłatne
i ogólnodostępne toalety. W każdej chwili
można skorzystać z prysznica i odświeżyć
się przed kolejnym etapem podróży. Tam
też bezpłatnie otrzymamy podstawowe
przybory toaletowe, ręczniki, suszarkę
do włosów, a nawet klapki (co prawda

w azjatyckich rozmiarach). Brawo, takie
porty lotnicze nie zdarzają się zbyt często!
Wreszcie nadszedł ten moment. Twarde
i szybkie lądowanie, wymuszone krótkim
pasem startowym na lotnisku na wyspie Babeldaob, przenosi nas do innego świata.
Wychodzimy z samolotu, marszem przedo-
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stajemy się do budynku głównego w tym
niewielkim i kameralnym porcie lotniczym,
otoczonym bujną i tropikalną roślinnością.
Wilgotne powietrze sprawia, że nawet
w nocy czujemy klimat tropików. Zapach
powietrza uderza w nasze zmysły – podświadomie czujemy, że dom jest bardzo,
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bardzo daleko. Próbujemy uruchomić nasze telefony i tu pojawia się uczucie, o którym zapomnieliśmy dawno, dawno temu.
Nie ma zasięgu, telefony milczą, brak sygnału. Na Palau nie działają nasze polskie
telefony komórkowe. Istnieje możliwość
uzyskania połączenia po wykupieniu akty-

wacji u lokalnego operatora, choć jakość
sygnału jest tak marna, że nikomu z nas nie
udało się połączyć z Polską. Alternatywa
– Internet. Ten z kolei działa tak wolno, że
wysłanie kilku zdań zajmuje kilkanaście minut. Efekt – po kilku dniach wszyscy pokochaliśmy błogi stan braku możliwości ko-
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munikacji ze światem, zwłaszcza z pracą!
Dzień pierwszy na Palau niewątpliwie
upłynął pod hasłem: regeneracja po podróży, przystosowanie do temperatury wyższej
o 20OC od tej, którą pożegnaliśmy w Polsce
i wilgotności sięgającej 80%. Spacerujemy
po wyspie Koror, nieformalnej stolicy. To
tutaj koncentruje się życie Palaulańczyków.
Można zjeść w jednej z wielu restauracji
serwującej dania kuchni azjatyckiej, hinduskiej a także europejskiej. Przy głównej ulicy, biegnącej przez wyspę, znajdziemy
kilkanaście małych sklepików z pamiątkami, wśród których jako lokalny rozpoznaję
tylko jeden wyrób – tzw. tabliczki z historyjkami. Są to tradycyjne tabliczki drewniane, najczęściej wykonane z mahoniu, na
których ręcznie zostały wyrzeźbione sceny
opowiadające pewne historie z życia mieszkańców oraz lokalne legendy. Jest to chyba jedyna pamiątka, jaką warto przywieźć
do domu, by pokazać tutejsze rękodzieło.
Punktem orientacyjnym miasteczka Koror – wyspy o powierzchni zaledwie 2 km˛
– jest duży supermarket, tzw. WCTC Trade
Center, gdzie kupimy w zasadzie wszystkie
produkty spożywcze i przemysłowe, jakie
tylko przyjdą nam do głowy, z tą różnicą,
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że w wydaniu amerykańskich marek, po cenach zbliżonych do tych, jakie mamy
w Polsce. Żyć nie umierać! Czekolada Hershey’s, serek Philaldelphia – półki niewiele
różnią się od tych w amerykańskich supermarketach. Ciekawa wydała mi się część
z mrożonkami. Warto tam spojrzeć, bo wybór oraz rozmiar owoców morza jest naprawdę imponujący. Jeśli jesteście na Palau
i macie dostęp do kuchni – zachęcam
na wycieczkę do tej części sklepu!
My pokochaliśmy WCTC z troszkę innego powodu. Przez większość dni ten duży
market był naszym punktem odniesienia
na drodze do ŻÓŁTYCH ŁAWECZEK. Niewtajemniczonym powiem coś więcej o tej
najsmaczniejszej i najbardziej lokalnej jadłodajni na Palau. Otóż żółte ławeczki to
maleńka budka serwująca smażone przysmaki z mięsa, owoców morza, frytki i burgery. To miejscowy lokal gastronomiczny,
gdzie za ok. 5$ najadaliśmy się do syta, próbując takich ciekawostek jak: frytki z cynamonem, kulki krabowe, krążki z kalmara
i wiele, wiele innych pozycji z menu. Zamówiony posiłek można zjeść komfortowo,
zasiadając na drewnianych żółtych ławeczkach – i stąd właśnie wzięła się nadana

przez nas nazwa tego lokalnego kramu
z fast foodem!
Przemierzając wyspę Koror wzdłuż
i wszerz, a potrzebowaliśmy na to maksymalnie trzech godzin, zaczynam coraz bardziej czuć panującą tu atmosferę. Pomimo
że Palau to zespół maleńkich wysepek

100 letni dom baja
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(w większej części niezamieszkałych), rozciągniętych na wodach Pacyfiku przez blisko 200 km, a infrastruktura drogowa to
zaledwie jedna główna ulica przemierzająca najczęściej uczęszczane przez mieszkańców zakątki, wszyscy lokalni pokonują
niewielkie odległości z punktu A do punk-
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tu B samochodami. Co zabawne, chodniki
wykorzystują tylko przechadzający się turyści, nie spotkacie na nich żadnego mieszkańca. Jeszcze dziwniejsze wydało mi się
przystosowanie dróg do komunikacji. Ruch,
jaki panuje na wyspach, to ruch prawostronny. Jednak już same pojazdy, najczę-

ściej importowane z Japonii, to samochody
przystosowane do jazy po drogach zgodnie
z ruchem lewostronnym.
Dziwne to było uczucie, gdy zasiadłam
obok kierowcy. Kierunek i strona jazdy niby
zgodne z tym, do czego przywykłam, jednak to ja siedziałam na miejscu przezna-

bazaltowe monolity
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czonym dla kierowcy, a pasażer prowadził
pojazd.
Mikronezyjskie Palau to jeden z najlepiej
zachowanych morskich ekosystemów świata, stwarzający bardzo wiele możliwości
do eksploracji i odkrywania tego urokliwego zakątka świata – zarówno pod wodą, jak
i na lądzie. Nie bez powodu miejsce to zyskało przydomek „światowego bestsellera
nurkowego”, gdyż bogactwo ekosystemu
Pacyfiku w rejonie tego archipelagu potrafi
powalić na kolana nawet najbardziej wytrawnych podróżników nurkowych. Wewnętrzne laguny kryją pod powierzchnią
wody dziesiątki doskonale zachowanych
wraków japońskich statków, zbombardowanych przez amerykańską armię podczas II wojny światowej. Występujące
prądy i często wzburzone wody od strony
otwartego Pacyfiku z jednej strony utrudniają swobodne poruszanie się pod wodą początkującym płetwonurkom, a z drugiej
dają możliwość spotkań oko w oko z grupami szarych rekinów rafowych, rekinów
biało i czarnopłetwych, tańczącymi mantami, ławicami barakud i snaperów. Szczęściarze mogą spotkać przepływające grupy
delfinów, wieloryby piloty czy diugonie.
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Tak było też w naszym przypadku, kiedy to
podczas wejścia do wody na najlepszym
i najsłynniejszym miejscu nurkowym Palau
– Blue Corner, jednemu z członków naszej
paczki zepsuł się rebreather. Zmuszony był
obejść się smakiem i pozostać na łodzi. Cała grupa dała nura, Piotr niestety podziwiał
tylko nasze bąble z powierzchni wody.
Po godzinie okazało się jednak, że wcale
nie było mu tak źle i smutno... Wszyscy dali nura, a on w tym czasie mógł obserwować stado bawiących się wielorybów
pilotów (grindwali krótkopłetwych) nieopodal kadłuba naszej motorówki.
Podczas listopadowego wyjazdu na Palau zrobiłam 15 nurkowań, z których najbardziej oczarowały mnie właśnie te
najbardziej owiane sławą. Pomimo ogromu
niezwykle atrakcyjnych raf występujących
u wybrzeży praktycznie każdej wyspy, dba
się na tyle mocno o morski ekosystem, że
nurkowania odbywają się w maksymalnie
około 50 miejscach nurkowych. Pomimo
olbrzymiego potencjału i możliwości udostępniania kolejnych spotów przyjeżdżającym tu z całego świata płetwonurkom,
lokalni przewodnicy w trosce o dobro środowiska dbają o to, by nurkowa mapa Pa-

lau pozostała w niezmienionej postaci.
W niczym to jednak nie koliduje, gdyż każde zejście pod wodę gwarantowało jedne
z najlepszych nurkowań jakie miałam okazję przeżyć.
1. Blue Corner – najsłynniejszy, ale nie
bez powodu! Tylko na tym plato, wskazują-
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cym w kierunku zachodnim Filipiny, znajdziemy się w centrum wydarzeń z życia dużych stad rekinów i innych zwierząt
pelagicznych. Jest to miejsce multi atrakcyjne, gdzie rekiny znajdują się na wyciągnięcie ręki. Zawieszeni na hakach rafowych
będziemy mieli szansę obserwować, jak
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sprawnie poruszają się w prądzie, a pasjonaci fotografii podwodnej z pewnością złapią jedne z najlepszych ujęć, jakie
kiedykolwiek mieli szansę zrobić. Tu każde
nurkowanie kończy się z butlą wyssaną
do granic możliwości, bo dzieje się tak wiele, że nie sposób zaspokoić swoją cieka-

wość przez 60 czy 70 minut. Nurkowanie
odbywa się w sporym prądzie (uwaga początkujący!), jednak począwszy od niewielkich okazów makro, kończąc na drapieżnikach dużych i jeszcze większych, zachwycać będziemy się bogactwem życia
podwodnego! Miejsce to jest na tyle atrak-
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cyjne, że polecam zanurzyć się tu 2-3 razy.
Naprawdę warto!
2. German Channel – popularny, gdyż
znajduje się tu stacja czyszczenia mant.
Spektakularne spotkania z kilkoma osobnikami jednocześnie nie należą do rzadkości.
Do tego towarzyszące im orlenie krążące
przy dnie, szare rekiny rafowe czy unoszące się w toni sympatyczne żółwie. Nic dodać, nic ująć, zobaczyć trzeba!
3. Big Drop-off – miejsce legenda w kategorii „nurkowanie przy ścianie”. Pionowa,
stromo opadająca ściana porośnięta przez
miękkie koralowce i anemony. Miejsce,
gdzie spotkamy niezliczenie wiele odmian
małych ryb rafowych, papugoryby, żółwie,
pielęgnice, żabnice, skalary, skrzydlice.
A wszystko to przy widoczności 40 metrów
i więcej... Miejsce polecane fotografom, naprawdę zachwyca swoim urokiem.
4. Ulong Channel – genialne nurkowanie
w prądzie wewnątrz szerokiego i bardzo
długiego korytarza wydrążonego w rafie barierowej na zachodniej stronie wyspy
Ulong. Przez około 20-30 minut będziemy
bezwładnie unoszeni przez prąd, wzdłuż
stoków rafy w znacznej części pokrytej polanami niezwykle malowniczych koralow-
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ców sałatowych. Przed oczami śmigać będą nam szare rekiny rafowe, rekiny białopłetwe, tuńczyki, grupy czarnych snaperów
oraz barakudy. Nurkowanie zwykle kończy
się w miejscu, gdzie kanał znacznie się rozszerza i pogłębia. Jest to idealny moment
na przystanek bezpieczeństwa, podczas
którego naprawdę wiele może się jeszcze
zdarzyć. Możemy spotkać duże osobniki rekinów, manty, żabnice, skorpeny, przydacznie, ośmiornice i wiele więcej.
5. Wrak Helmet – stosunkowo łatwo dostępny wrak japońskiego statku towarowego, spoczywający na dnie wewnętrznej
laguny – zresztą jako jeden z dziesiątek mu
podobnych, zestrzelonych przez amerykańską armię statków. Długi na 58 metrów, odkryty został w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. Wrak obfituje w wiele doskonale zachowanych przedmiotów przywołujących fragmenty historii oraz wydarzenia z okresu II wojny światowej, kiedy to
Palau w latach 1914-1944 okupowane było przez Japończyków.
Ciężko jest mi sobie to wyobrazić, że
w tym przepięknym miejscu od 1930 japońska armia koncentrowała i rozwijała
swoje siły zbrojne, budowała militarne for-

tyfikacje, utworzyła bazę dla floty statków.
Bogactwo wraków zawdzięczamy aliantom, którzy w latach 1943-1944 rozgromili
japońską flotę.
Spoczywające na dnie statki to prawdziwy rarytas dla fanów nurkowania wrakowe-
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go. Eksponaty są doskonale zachowane,
nienaruszone, na wyciągnięcie ręki! Jedno
nurkowanie na wraku Helmet to spotkanie
z historią dostarczającą naprawdę wielu
emocji. Broń maszynowa, skrzynie z amunicją, butelki na sake, zlew, naczynia, heł-
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my żołnierzy japońskich, silniki samolotów,
mosiężne lampiony, polecam!
6. Nurkowanie z Nautilusem – prawdziwy rarytas dla fanów przyrody. Możliwość
obcowania z jednym z najstarszych stworzeń żyjących na ziemi niewątpliwie jest
jedną z głównych atrakcji wyjazdu. Samo

nurkowanie w tym miejscu nie dostarcza
już tak wielu emocji, jak obecność samego
łodzika. Spotkanie z tym niezwykłym stworzeniem odbywa się w sposób ściśle kontrolowany, gdyż naturalnym środowiskiem dla
tych głowonogów jest głębokość ok. 300400 metrów. Na powierzchnię wydobywa-
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ne są one w specjalnie skonstruowanych
klatkach – wabione smakiem i zapachem
kurczaków (ich największym przysmakiem). Łodziki to jedyne głowonogi mające
zewnętrzną muszlę. Nazywamy je żywymi
skamielinami, ponieważ pojawiły się
na Ziemi 550 mln lat temu, na początku ery
paleozoicznej, i przetrwały w mało zmienionej formie do dziś. Muszla łodzika zbudowana jest z wielu komór. Zwierzę
zamieszkuje największą, zewnętrzną. Pozostałe komory połączone są syfonem i pełnią
rolę pływaka. Wypełniając odpowiednią
liczbę komór gazem, łodzik reguluje swoje
zanurzenie. Fragment historii, a właściwie
prehistorii, w kadrze mojego aparatu, to jest
coś!
7. Chandelier Cave – to unikalne nurkowanie daje szansę spenetrowania wnętrza
wapiennych formacji będących największą
ozdobą Palau – słynnych Rock Islands (skalnych wysp). Jest to system komór połączonych, wydrążonych w głąb (na około 100
metrów) w jednej ze skalnych wysepek, nieopodal portu na wyspie Malakal. Nurkowanie polega na przepływaniu z jednej
do kolejnej komory powietrznej jaskini,
gdzie bez problemu możemy oddychać bez
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przyjechałam i zanurzyłam się w toni z milionami bezbronnych meduz pozbawionych zdolności parzenia, ze względu
na brak naturalnych wrogów. Na Palau takich magicznych jeziorek jest około siedemdziesięciu, chociaż tylko to jedno

użycia automatów. Uroku każdej z grot dodają stalagmity i stalaktyty dekoracyjnie porastające ściany i sufity. Woda w jaskiniach
jest krystaliczna i nieskończenie przezroczysta. Niewątpliwie jest to miejsce warte
penetracji!
8. Jezioro Meduz (znane na świecie
pod nazwą Jellyfish Lake) – snorklowanie
w tym miejscu to jedno z największych
przeżyć, jakich kiedykolwiek miałam okazję doświadczyć. Pamiętam jak dziś czasy,
gdy byłam nastolatką i z nosem wlepionym
w ekran telewizora oglądałam megaprodukcję National Geographic o tym właśnie niewielkim jeziorku morskim na drugim końcu
świata. Szczelnie zamkniętym w skałach,
otoczonym tropikalnym lasem. Po latach
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zostało udostępnione turystom do zwiedzania.
Warto wspomnieć, że Palau zachwyca
także doskonałą organizacją i profesjonalnym podejściem do tematu nurkowania.
Centra nurkowe (najczęściej prowadzone
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przez Amerykanów) i ich obsługa stają
na wysokości zadania organizując całodzienne eskapady po wodach Pacyfiku. Nasza palaulańska przygoda nurkowa
zaczynała się od porannego transferu z hotelu do centrum nurkowego – trwało to około 5 minut. Następnie przygotowywaliśmy

sprzęt i w plastikowych boxach wnosiliśmy
go na pokład naszej łodzi – ultraszybkiej,
zadaszonej motorówki wyposażonej w
dwa 150-konne silniki Yamaha. Potem
omówienie z naszym przewodnikiem, kilka
wolnych chwil w marinie, by o godzinie 09: 00 ruszyć na wybrane przez Danie-
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la (naszego guida) miejsca nurkowe. Co miłe, sama jazda – czasami nawet 60-minutowa – sprawiała nam wiele satysfakcji. By
wypłynąć na otwarte wody Oceanu Spokojnego (rafy zewnętrzne archipelagu), nasza
motorówka z dużą prędkością, ok. 80 km/h,
lawirowała w bajkowej scenerii setek skalistych, wapiennych wysepek (potocznie
zwanych tu Rock Islands), przyjmujących
niezwykle malownicze kształty. Pod powierzchnią wody, niczym taśma filmu przewijana z olbrzymią prędkością, migały nam
bujne lasy ogrodów koralowych wyściełające dno przybrzeżnej strefy archipelagu.
Po około godzinnej podróży, która nigdy
nam się nie dłużyła, dopływaliśmy na wybrane spoty nurkowe. Nasz przewodnik dawał nam dużo swobody, jeśli chodzi o czas
i głębokość nurkowania. W przerwie powierzchniowej także nie spędzaliśmy czasu biernie. Każdego dnia przypływaliśmy
do rajskich i dziewiczych wysepek, gdzie
na śnieżnobiałym, piaszczystym brzegu,
w cieniu dziko rosnących palm jedliśmy
przepyszne posiłki serwowane w japońskim
stylu – w tak zwanych pojemnikach bento
z wieloma przegródkami wypełnionymi
przysmakami: sushi, ryżem, kurczakiem, ry-
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bą, gotowanymi warzywami i na deser
czymś słodkim. Potem nastawała błoga sjesta, po której ruszaliśmy na drugiego nurka.
Powrót do mariny centrum nurkowego zwykle przypadał na okolice godziny 16: 00.
Potem już tylko transfer do hotelu, toaleta
i wyjście na podbój miasta! Zwykle pomysłów było sporo co do tego gdzie zjeść i posiedzieć. Chociaż i tak każdego wieczoru
wszystkie drogi prowadziły nas do ukochanych żółtych ławeczek.
Ostatni wolny dzień wyprawy poświęciliśmy na całodzienną wycieczkę krajoznawczą
w
najciekawsze
zakątki
największej wyspy Palau – Babeldaob (drugiej, zaraz po Guam, największej wyspie
Mikronezji). Wypożyczyliśmy rodzinnego
vana, tak by cała nasza grupa mogła podróżować w komfortowych warunkach, niczym „jedna wielka rodzina”. Babeldaob to
miejsce idealne na kilkunastogodzinny wypad poza Koror. Jest tu wiele rzeczy godnych uwagi, począwszy od malowniczych
dzikich plaż, wyprawy przez tropikalny las
deszczowy – gdzie punktem kulminacyjnym jest najwyższy wodospad Mikronezji
– Ngardmau, pozostałości militarne z okresu II wojny światowej, stanowiska archeolo-

giczne z bazaltowymi monolitami przedstawiającymi twarze podobne do tych odkrytych na Wyspach Wielkanocnych (znanymi
pod nazwą Badrulchau), stare drewniane
domy – „baje” zbudowane ok. 100 lat temu
w tradycyjnym stylu i przy wykorzystaniu
lokalnych materiałów i prymitywnych na-
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rzędzi. Cała wyspa jest niezwykle łatwa
do spenetrowania, dzięki nowiutkiej asfaltowej drodze biegnącej wzdłuż jej wybrzeża (długa na niespełna 90 km). Budowa
została sfinansowana przez rząd amerykański, jej koszt to bagatela 150 milionów dolarów. Największym zaskoczeniem zagad-
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sażenie budynku w panele solarne i stąd
widnieje takowa tabliczka. Ale mimo
wszystko, czy to nie przerost formy nad treścią???
Po dziesięciu dniach spędzonych w raju
nadszedł smutny moment powrotu do szarej rzeczywistości i zbliżającej się polskiej
zimy. Czar i klimat Palau pozostał jednak
w naszej pamięci, a tak gorące wspomnie-

ką wycieczki okazała się sama stolica Palau
– stan Melekok, położony w centralnej części wschodniego wybrzeża wyspy. Gdy dotarliśmy do budynku Kapitolu, oniemieliśmy
z zaskoczenia.
W naszych myślach pojawiły się same
wykrzykniki. Co taki budynek rządowy
– do złudzenia przypominający Kapitol
w samym Waszyngtonie – robi na wysepce
o powierzchni 400 km˛, w państwie zamieszkiwanym przez około 21000 ludzi,
otoczony lasem deszczowym i dziką tropikalną przyrodą? Na dodatek przed gmachem dumnie prezentuje się tabliczka
– „Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej”. Z tego co się dowiedziałam, Unia Europejska sfinansowała wypo18

nia rozgrzałyby niejednego zmarzlaka nawet na biegunie! Skorzystaj z życia w tropikach na odosobnionych wysepkach
Pacyfiku. Zanurz się w błękitnej toni kryjącej jedno z najbogatszych królestw morskiej
flory i fauny. Zachęcam do wyjazdu w to
wybrane miejsce na Ziemi!
Katarzyna Cieślawska-Bagińska
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Nikt nie włączył telewizora…
Lofoty są piękne, ale leżą za daleko. Po co tam jechać? Na pewno jest strasznie zimno… Norwegia?
Wolę Egipt albo Chorwację!

Zazwyczaj to właśnie słyszałem podczas
rozmów o planowanej wyprawie na daleką
północ. Tym, którzy się jednak zdecydowali obiecałem, że będzie pięknie, a oni sami
będą chcieli szybko wrócić na Lofoty.
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Wszystko to, co mówiłem, na szczęście się
spełniło. Fajnie, bo sam na Lofoty będę wracał regularnie.
Wyprawę zaplanowałem wiele miesięcy
temu, łapiąc ostatni jeszcze wolny wakacyjny termin przypadający na drugi tydzień
sierpnia. Szesnastoosobowa załoga ukonstytuowała się sprawnie, niestety ilościowe
ograniczenie uczestników kazało mi odmówić wielu chętnym… Nauka jednak nie
może pójść w przysłowiowy las. W przyszłości trzeba po prostu zgłaszać się szybciej, bo brak miejsc zdarza się nam ostatnio
dość regularnie.
Przygotowanie trasy, podział na samochody i rezerwacja biletów promowych
do Szwecji nie było niczym trudnym. Procentowało też doświadczenie i wiedza
z poprzednich eskapad. Jednak tym razem,
wobec nieobecności Tomka i Darka, musiałem zająć się i kuchnią. Na początku nieco
mnie to przerażało. Rozpisane przy pomocy nieocenionego Tomka menu i lista zaku-
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pów wydawały się mało skomplikowane
i niewystarczające… Jak się okazało, nasze
początkowe obawy nie miały uzasadnienia,
doświadczenie wzięło górę, zakupy i jadłospis były idealne. Tomek, choć z nami nie
pojechał, pomógł przygotowując mnie
do zakupów i logistyki kulinarnej (drugi
wielki nieobecny też się zasłużył, pożyczając trzy morskie, porządne wędki). Było

więc grillowanie po drodze, a na miejscu
wypiekanie własnego chleba, paróweczki,
spaghetti, pieczone ziemniaczki i ze dwa
razy jajecznica z boczkiem. Oczywiście nasze dania oparte były na rybach i owocach
wyciągniętych prosto z morza. Zupa rybna,
małże w zalewie cebulowo-czosnkowej
z koperkiem, ryba pieczona i grillowana,
a także spore ilości sushi – to był przecież

21

jeden z celów kulinarnych naszej wyprawy.
Zawsze przy tego typu przedsięwzięciach
istnieje obawa o to, kto będzie uczynny
i pomoże wszystko ogarnąć, a kto zleje robotę i będzie leżał…
Ale po kolei… Nasze cztery auta zapakowaliśmy po dachy, a Tomek od Bistroniów
założył nawet dodatkowy, fachowy bagażnik przypominający trumnę.
W piątek, tuż przed południem, opuściliśmy Aquadiver Klub w Olsztynie. Droga,
naszą wspaniałą ekspresową siódemką,
w strugach deszczu, mocno się wydłużała,
spowalniając nas do zera między innymi
w Ostródzie, Elblągu i Nowym Dworze,
a potem oczywiście w Cedrach… Na szczęście miejsce chmur zajmowało coraz śmielej słońce, rosła też temperatura. Zapas
czasu był spory, więc przed samym portem
zjedliśmy i zatankowaliśmy, korzystając
przy tym dla treningu z norweskiej stacji
Statoil… Wjazd na prom, a także sam rejs
odbyły się bez problemów i niespodzianek.
No, może jedno zdziwienie jednak nastąpiło. Nastawieni na zakupy alkoholowe
w promowym sklepie bezcłowym pocałowaliśmy klamkę… Okazało się, że wysokoprocentowe trunki można kupić dopiero
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rano! Prawdopodobnie niewielką ilość pasażerów na promie próbowano w ten sposób zmusić do zakupu drinków w barach.
Spokojnie zaczekałem więc do rana, popijając piwko na ciepłym i słonecznym pokładzie. Pożegnaliśmy Polskę od strony
Półwyspu Helskiego, przy pięknej pogodzie
i w radosnych humorach. Pochyleni
nad mapą dogadywaliśmy szczegóły dojazdu na Lofoty. Większość z naszej ekipy kiwała tylko z przerażeniem głowami
na wieść o tym, ile to kilometrów mamy
do pokonania przez Szwecję i Norwegię.
Po osiemnastu niemalże godzinach rejsu
przez Bałtyk, przed godziną 13 w sobotę
dotarliśmy do portu w Nyneshamn. Wciąż
towarzyszyła nam piękna pogoda, a my byliśmy wyspani i gotowi. Cel – hostel w miejscowości Umea, 750 km do pokonania,
czyli cały dzień jazdy. To już ma być piękna przygoda i początek urlopu – tak kazałem się wszystkim nastawić. Mamy
łączność radiową, więc w sprawie przerw
i organizacji paśnika możemy się porozumiewać. Mijaliśmy kolejno: Sztokholm, Gavle i Sundsvall. Widzieliśmy z bliska krainę
lasów i jezior, których nie brakowało
po obu stronach drogi. Jechało się równym

tempem i przy niewielkim ruchu zauważalnym podczas jazdy na północ, podróż leciała nam szybko i dość miło. Trochę
asekuracyjnie wybraliśmy drogę przez Narwik, najdłuższy wariant dojazdu na Lofoty, ale za to z przejazdem pięknym mostem
i bez konieczności korzystania z promu.
Zrobiliśmy tak, nie mając pewności, że dojedziemy na czas do Bodo – bo właśnie
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z tego miasta najlepiej płynąć na ten wspaniały archipelag.
Przez całą podróż mieliśmy wspaniałą
pogodę, a temperatura trzymała się nieznacznie poniżej trzydziestu stopni. Kilka
razy na drogę wyskakiwały łosie, jednak byliśmy na to przygotowani i wyczuleni.
Jadąc przez Narwik, późnym popołudniem, na wniosek części ekipy, odwiedzi-
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liśmy Muzeum II Wojny Światowej. Czułem
się w nim jak przewodnik, ponieważ trzy lata wcześniej odwiedziłem je z całą grupą
wrakowej wyprawy, której celem było nurkowanie na wrakach we fiordzie w Narwiku (stosowny materiał też był już
opublikowany). Mój niespełna 9-letni syn
oraz reszta ekipy została poczęstowana porcją ciekawej części II wojny światowej i ro-

li jaką odegrała w niej Norwegia, ale też
polscy marynarze i żołnierze. Muzeum jest
bogato i interesująco wyposażone, a co ciekawe, materiały informacyjne, z racji ważnej obecności „naszych” na tych terenach,
dostępne są również w języku polskim.
Narwik sprawił mi też ciekawą niespodziankę. Zostałem wraz z synem zaczepiony przez kobietę, która zapytała nas
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(po polsku), czy my przypadkiem nie jesteśmy z Olsztyna. Po twierdzącej odpowiedzi
pani z uśmiechem opowiedziała swoją historię, nawiązując do tego, że kilkanaście
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lat temu próbowała nurkowania – będąc
na intro u pana Miłosza… Uśmiałem się
po pachy, a po potwierdzeniu, że to ja,
zgodnie i niemal jednocześnie stwierdziliśmy, że świat jest jednak mały. Później usłyszeliśmy opowieść o tym, co można robić
w Norwegii i jak się tu żyje. Powiedziałem,
że coraz rzadziej dziwię się ludziom opuszczającym Polskę… Niestety, jeszcze trochę

i sam wybiorę kraj, w którym mniej się okrada obywateli i bardziej się o nich dba niż
w naszej ojczyźnie. Politycznego syfu chyba wszyscy mamy dość, szkoda więc miejsca i czasu na kontynuowanie tego wątku.
Ruszając około 7 rano z Umei, po przejechaniu setek kilometrów (łącznie z Nyneshamn w Szwecji – po zjechaniu z promu,
przez Narwik do Ballstad na Lofotach po-
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konaliśmy 1810 km) ok. 22 dotarliśmy
na miejsce, czyli do bazy Lofoten Diving
w Ballstad. Daniel przywitał nas, wytłumaczył zasady gry i opuścił… dając czas
na odpoczynek. Grupa była liczniejsza niż
możliwości kwaterunkowe jego willi, więc
mój syn, ojciec oraz Arek i Betka zamieszkaliśmy w apartamencie położonym 2,5 km
dalej. Była to pewna niedogodność, ale marudzić nie zamierzam. Dodam tylko, że
ogarnęliśmy to utrudnienie bezproblemowo. Bez większych kłopotów odbywało się
także przygotowywanie paśnika. O dziwo,
bez krzyczenia i warczenia, zawsze byli
chętni do pomocy. Nielicznych sam „motywowałem”, tak więc nikt się nie opierniczał. Roboty było przecież sporo.
Codziennie piekliśmy chleb, przygotowywaliśmy posiłki według wcześniej opracowanego jadłospisu, lub jak kto woli menu.
Od drugiego dnia do jedzenia mieliśmy
wprowadzić rybę, oczywiście to także się
udało. W poniedziałek wieczorem (tak
ok. 22), przy słońcu świecącym jeszcze
dość wysoko, przygotowaliśmy wraz z Danielem łódź wędkarską, tak żeby następnego dnia o 6 rano wyruszyć na ryby. Ponton
i łódź zabrały w sumie komplet wędkarzy.
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Niewzruszeni wczesną porą, po kwadransie spokojnego płynięcia dotarliśmy
na miejsce. Jak się po chwili okazało, wyciągaliśmy rybę po rybie. Najwięcej było

czerniaków, a ten złapany przez mojego
Tymka miał z 5 kg! Na szczęście były też
dorsze, brosmy i – o dziwo – makrele, które chwytały pilkery, a także wszystkie haczyki przy zawieszkach. Dzięki temu
czasami wyciągaliśmy nawet cztery makrele na raz!
W zaledwie dwie godziny mieliśmy kilkanaście kilo ryby. Uff, wstydu i głodu nie
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będzie. Ręce też wytrzymywały, bo głębokości połowów nie były kosmiczne – dno
na naszych łowiskach dochodziło maksymalnie do 50-60 metrów. Na ryby pływaliśmy zatem już codziennie, ale raczej
po południu, a nawet wieczorem. Czerniaki jednak na tle innych ryb smakowały średnio, służyły więc skutecznie jako „żywiec”
i przytwierdzone do pilkerów pozwalały
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wyciągać spore dorsze i żerujące na dnie
brosmy. W ostatnim dniu padło kilka rekordów. Darek wyciągał same brosmy, zyskał
więc wyjazdowy przydomek Darek „Brosma”. W dalszej części mojej opowieści zauważycie, że zgodnie ostatnią tendencją
podwójnych i potrójnych imion, nazwisk
czy przydomków i nasz Dareczek zasłużył
sobie na drugi przydomek… Ja z kolei,

w tym ostatnim wyjątkowym dniu wyciągnąłem swoją największą w życiu rybę.
Prawdopodobnie tę, która chwilkę wcześniej połamała na pół solidną wędkę Tomka. Olbrzymia brosma zapewniła mi
zakwasy w łapach, ważyła bowiem dobrze
ponad 10 kg – dając mi wielką chwałę, co
najmniej do następnego wyjazdu na Lofoty…
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Złapane ryby służyły oczywiście jako
nasz główny składnik obiadów, tak więc
smażyliśmy ją, piekliśmy i grillowaliśmy.
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Nasze ryby były też bazą zupy wykonanej
przez Tomka Mc Bistronia (ten przydomek
też wyjaśnię później). Marcin „Rozgwiazda” (wyciągał z wody rozgwiazdy, więc
mój Tymek szybko dał mu taki przydomek)
z pomocą Ani i nieocenionej Betki, a także
przy współudziale dzieciaków zrobił spooorą ilość sushi!
W połowie wyjazdu nikt nie martwił się
już o jedzenie. Mam nadzieję, że nikomu
go nie brakowało! Słabo było za to z grzybami. W Szwecji, podczas podróży, widać
było przy samej drodze rosnące spore okazy. Na Lofotach zebraliśmy zaledwie kilka,
wykorzystując je oczywiście w naszej kuchni. Pamiętam, że zrobiliśmy nawet kompot
z pięknie czerwieniących się w zielonym
krzaku czerwonych porzeczek. Jak się chce,
można naprawdę wiele…
Choć tego za bardzo nie lubię, pochwalę się spontanicznym przyrządzeniem przegrzebek. Nigdy ich wcześniej nie robiłem,
ale widocznie mam jakiś talent wsparty doświadczeniem z krewetkami, bo patelnię
po przegrzebkach każdy chciał oblizywać.
Były przepyszne! Przepisu niestety nie zdradzę, zapraszam z nami na Lofoty – zrobię
je chętnie jeszcze raz!

Nurkowania rozpoczęliśmy spokojnie
– zanurzając się pierwszego dnia tylko raz
w Nusfiordzie. Sprawdzenie pływalności
i zapoznanie z wodami Morza Norweskiego wypadło sprawnie. Na pewno pomagało mocno świecące słońce i wysoka
temperatura, jakiej nigdy dotąd w Norwegii
nie zaznałem. Po nurkowanu przyszedł
czas na zwiedzanie. Daniel z przewodnika
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podwodnego przeobraził się w przewodnika lądowego. W dobrych humorach rozpoczęliśmy zwiedzanie i wsłuchiwaliśmy się
w opowieść naszego gospodarza… Nusfiord to jedna z najstarszych wiosek rybackich w Norwegii. Na dowód tego na
miejscu jest żywe muzeum, stara chata kowala, który dawno temu spełniał zadania
złotej rączki, stanica wodna, tartak i rybac-

Nuras.info 9/2014
kie domki. Wszystko odtworzono w pierwotnym stanie, a od 1975 roku, z racji
atrakcyjności i walorów historyczno-kulturowych, miejsce to chroni UNESCO. Daniel
się rozkręcał… W całej Norwegii drewniane domki nazywa się hyttami, natomiast te
na Lofotach rorbuer. Mogą one mieć trzy
kolory: brązowy – najtańszy sposób konserwacji drewna środkiem pochodzącym
z ziemi zawierającej żelazo, żółty – farba
zawierała wyciąg z wątroby wielorybów
i biały – najdroższy ze względu na importowaną farbę…
Daniel opowiadał nam o bogactwie tutejszych wód – ogromnych ilościach dorsza, makreli i czerniaka, a także pływających wielorybach, które od stuleci ściągały tu rybaków. Pierwsze ślady osadnictwa
na Lofotach datuje się na okres sprzed 6 tysięcy lat! Archipelag obecne zamieszkuje
ok. 25 tysięcy ludzi, a co roku odwiedza je
ponad dziesięć razy większa liczba turystów. Lofoty to górzyste ukształtowanie powierzchni (maksymalna wysokość wynosi
1161 m n. p. m.) i bardzo silnie rozwinięta
linia brzegowa. Na wyspach panuje klimat
umiarkowany chłodny, wybitnie morski, łagodzący wpływ prądu zatokowego. Średnia
28
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temperatura stycznia i lutego to -1OC, lipca
i sierpnia 12OC. Od 27 maja do 17 lipca panuje tu dzień polarny i słońce nawet
na chwilę nie kryje się za horyzontem. Zimą
zdarzają się silne sztormy. Wokół wysp występuje zjawisko wiru wodnego, tzw. maelstrom.

Archipelag jest zbudowany ze skał pochodzenia wulkanicznego i metamorficznego, których wiek ocenia się na 3 miliardy
lat. Dzięki temu na Lofotach mamy jedne
z najstarszych skał na całym świecie! Skalne masywy wystające z morza mają strome,
wysokie na kilkaset metrów ściany, ostro
zarysowane wierzchołki i postrzępione granie. Pomiędzy nie wcinają się krótkie, wą-
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skie i malownicze fiordy. Na szczytach gór,
nierzadko spowitych chmurami, nawet
w środku lata leży śnieg. Zieleń kontrastuje
z szarymi skałami i błękitnym morzem.
Słońce i chmury to nieustanny teatr światła
i cienia. Jedna góra opływa słonecznymi
promieniami, druga spowita jest przez szary obłok, na trzecią kropi deszcz. Jeszcze
z innej strony maluje się kolorowa tęcza…
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Takie widoki podobają się każdemu, wszyscy odwiedzający po raz pierwszy Lofoty
zakochują się po prostu w tych krajobrazach i chcą tam jak najszybciej wrócić.
Kolejne dni upływały dość szybko. Nudy
nie było. Nurkowanie, spacery, wycieczki
w góry. Potem lekki odpoczynek, gotowanie i wędkowanie. Czasu wolnego brak,
i dobrze. Taki intensywny wypoczynek mo-

że i fizycznie wyczerpuje, ale daje przecież
odetchnąć zapracowanej na co dzień głowie. Nikt nie włączył ani razu telewizora.
Czasami wieczorem dzieciaki odpaliły
na kilka minut tablet, ale naprawdę tylko
na chwilę…
Tegoroczna ekipa zaskoczyła mnie naprawdę mocno. Wszyscy byli uczynni,
zgodni i wkręceni w Lofoty. Momentami
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niektórym brakowało sił, także czasami
zdarzało się odpuszczenie jednego nurka,
ale to było normalne. W końcu miały być
to wakacje, a nie obóz sportowy.
Dla nurkujących po raz pierwszy w wodach Morza Norweskiego zaskoczeniem
była temperatura – 15 stopni na powierzchni (spodziewali się dużo niższej). Co prawda poniżej 18 metrów było już normalnie,
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czyli po prostu zimno, jednak czas nurkowania, wynoszący do godziny, nawet posiadacze mokrych skafandrów znosili
w miarę komfortowo. Piotr i Beata występujący w neoprenowych, mokrych skafandrach mieli na pewno dyskomfort
przed drugim nurkowaniem, bo zakładanie
wilgotnej i zimnej pianki tylko dla nienormalnych może być fajne.

Każdy z nas robił, co chciał. Choć czasami trudno było się zdecydować. Było nurkowanie, spacery po górach, wycieczki
samochodowe i wędkowanie. Wieczorami
padaliśmy już po jednym drinku, pijaństwa
zatem żadnego nie było. Tak naprawdę
szybko każdy zauważył, że tydzień na Lofotach to zdecydowanie za mało, bo atrakcji
jest mnóstwo.
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Na podwodny deser Daniel zostawił nam
nurkowanie wrakowe na siedemdziesięciometrowym Hadselu, wraku który sam odnalazł, wykorzystując wiedzę wnuka jednego
z uczestników feralnego ostatniego rejsu
jednostki…
Prom Hadsel kursował pomiędzy wyspami, aż do 1958 roku, kiedy to po zderzeniu
ze schowaną tuż pod powierzchnią skałą
opadł na dno i spoczął dostojnie na białym
piasku na blisko 45 metrach. Wrak
przy przejrzystości ponad 30 metrów wyglądał niesamowicie. Tajemniczo, mrocznie, ale zarazem bajkowo. Jasne dno i czerń
wraku pięknie ze sobą kontrastowały. Fragmenty olinowania i rufę, a także wszystkie
wystające elementy, pokryła kolonia miękkich koralowców, które niczym kalafiory
na polach świeciły swoją bielą. Wkoło wraku pływało mnóstwo ryb, w jego wnętrzu
skrywały się wielkie dorsze, brosmy i molwy. Gdzieniegdzie było widać meduzy
z długimi parzydełkami. Te drapieżniki powstają zwykle z polipów i żyją kilka miesięcy, do czasu zakończenia rozrodu.
Pamiętać należy, że są wśród nich gatunki
bardzo niebezpieczne, dlatego lepiej ich
unikać i trzymać się na dystans.
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Spora głębokość ograniczała możliwość
dłuższego pobytu na Hadselu. Używając
powietrza, szczególnie przy drugim nurkowaniu, nasz czas bezdekompresyjny skurczył się znacznie. Przemek, nurkujący
w rebie Hammerhead, zacierał ręce.
Pod wodą było zimno, ale emocje i wraże-

nia dawały energię. Za to droga do wraku
dała nam w kość. Daniel płynął z Ballstad
do Hamnoy swoim wielkim pontonem niecałą godzinę, ale przewiało nas zdrowo.
Zimno rekompensowały widoki. Przepiękne góry i typowy lofocki teatr ze słońcem
i chmurami w rolach głównych. Nagrodę
za role drugoplanowe otrzymały tym razem
dwie pokaźne tęcze i malownicze mosty.
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Malownicze były też podwodne krajobrazy. To, co wystawało ponad powierzchnię wody, było też pod wodą. Na naszych
nurkowaniach z pontonu nie brakowało zatem pionowych skał, niesamowitych formacji skalnych czy głazów. Wszystko to
porastał gęsty las zielonych brunatnic.
W ich gąszczu wnikliwe oko dostrzegało
obfitość podwodnej fauny. Były krewetki,
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kraby kilku gatunków (w tym niezauważalne niemal kraby pajęcze), ławice narybku,
rozgwiazdy, kilka gatunków ryb, ukwiały
i miękkie koralowce. Sporo było też jeżowców, a wszystko to po podświetleniu białym światłem ledowym zachwycało gamą
barw. Poruszające się wraz z ruchem wody
długie liście brunatnic niemal nas hipnotyzowały. W dobrej przejrzystości wisiałem

sobie nad gęstym dywanem roślin, spoglądając raz po raz ku powierzchni, gdzie pływały całe ławice ryb.
Podwodnym polowaniem z kuszą zajmował się jedynie Przemek, który zawsze coś
przynosił, ale w porównaniu z ilością i wielkością naszych ryb złowionych na wędkę
jego zdobycze były symboliczne. Z wyjętych z wody krabów dyskowców zrobiliśmy
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jednego dnia sos, który był oczywiście
pyszny, ale wydłubywanie mięsa z krabów
jest na tyle upierdliwe, że zrobiliśmy to tylko raz.
Pobyt kończył się nam nieubłaganie.
Ostatni wieczór miał być wspólną kolacją,
na którą zaprosiliśmy Daniela i Adę, a także
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jego załogę. Uczta i zabawa były przednie,
zjedliśmy i wypiliśmy wszystko co nam zostało… Na drugi dzień po zjedzeniu obfitej
porcji spaghetti ruszyliśmy do domu…
Najpierw dojechaliśmy do Moskenes,
skąd po 4 godzinach płynięcia promem dotarliśmy do Bodo. Mając przed sobą

ok. 1500 km do Nyneshamn i brak noclegu
po drodze, chciałem po prostu jechać…
A tutaj słyszę nagle na 19 kanale CB, że Darek chce do supermarketu, a Bistronie
do Mc Donalda… Szybko okazało się, że
Darek zyskał nowy, drugi już przydomek.
W naszym busie zaczęła się niezła jazda
i zabawa, więc Darek od teraz był „Brosma,
Supermarket”, pojawili się także Mc Bistro-
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niowie. Z zakupów przez wysokie ceny nic
nie wyszło, za to było o czym gadać na radio…
Kilkanaście kilometrów za Bodo zaczęły
się małe problemy. Mój prawie pełnoletni
bus Heniek zaczął dziwnie i niezbyt równo
się toczyć. Zaniepokojony, zatrzymałem
auto i stwierdziłem dość szybko, że na lewej tylnej oponie jest ogromny guz.

Nuras.info 9/2014
Przy pomocy załogi sprawnie założyłem zapas, który nie wyglądał najlepiej, ale jakoś
dotrwał do końca podróży.
A droga powrotna była długa, przerwana
wizytą na kole podbiegunowym i tylko
dwoma krótkimi drzemkami. Dla przygody
wybraliśmy zupełnie inną trasę przez Mo
i Rana w Norwegii i Ostersund w Szwecji.

Większa część drogi biegła lasem i górami,
a temperatura w nocy spadała nawet do zera. Bez większych jednak problemów dotarliśmy do promu, który miał nas zabrać
do kraju. Na promie też nie dało się za bardzo odpocząć, bo Bałtyk był trochę niespokojny, a nasz Tomek Mc Bistroń miał
urodziny…
Kilkudniowa podróż do domu trwała
od soboty rano i zakończyła się dopiero
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w poniedziałek po południu. Z tego co podsłuchałem, dla wielu osób były to najpiękniejsze wakacje w życiu.
PS Podziękowania dla wszystkich uczestników i szczególne pozdrowienia dla Andrzeja „Tunela” Kalaty za wytrwałość
w podróży w niedogodnych warunkach…
Miłosz Dąbrowski
milosz@aquadiver.pl
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Speleonurkowe wakacje
w Kosowie i Albanii – lipiec 2014
W początkach sierpnia 2014 powróciliśmy do Polski, po trwającej
trzy tygodnie wyprawie w rejon
Bałkanów – kierunek wciąż bardzo
ciekawy pod względem turystycznym
i eksploracyjnym.
Celem wyprawy, w której uczestniczyli
ludzie związani ze SPELEOnurkowaniem,
Grupą Nurków Jaskiniowych, Anacondą
i Wrakersami, była dalsza eksploracja syfonów znajdujących się w głębi największej
jaskini Kosowa – Gryka e Madhe.
Po drodze okazało się, że sprawy formalne – takie jak pozwolenia na nurkowania
w jaskini, zezwolenia z komendy straży pożarnej na użycie ich sprzętu itp. – nie zostały dopięte przez współpracujący z nami,
miejscowy speleoklub Aragonit. W związku z tym ekipa w składzie: Jacek Strejczyk

Transpor do Petranika

fot. Marcin Wróblewski
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„Homer”, Adam Pawlik „Zioło” i Marcin
Wróblewski udała się nieco dalej na południe, do Albanii, celem nurkowania w jaskiniach wywierzyskowych w okolicy
Gjirokaster. Ponieważ „puszczało” tam doskonale, pobyt został wydłużony, z pierwotnie przyjętych trzech dni, do ponad
tygodnia. W tym czasie ekipie udało się zanurkować w jaskiniach Skotini, Viroit, Petranik Górny i Dolny, a także odwiedzić

wywierzysko Siri i Kalter. W jaskini Skotini,
po przygotowaniu dojścia do lustra wody,
które w porównaniu ze stanem z maja opadło o 16 metrów, udało się zanurkować
wszystkim członkom ekipy. Zioło i Homer
poszukiwali nowych korytarzy, a Marcin
krążył po pierwszej studni. Adamowi udało
się zanurkować do dna drugiej studni znajdującego się na głębokości ok. 80 metrów
i odszukać tam niewielki korytarz, w który

Skotini

fot. Marcin Wróblewski
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zagłębił się na 10 metrów długości. W tym
samym czasie Homer przeszukiwał strop
drugiej studni, natrafiając tam na korytarz
idący horyzontalnie. Wpływając do niego
na kilka metrów, stwierdził jego kontynuację za zakrętem w prawo. Woda była
przejrzysta i dość ciepła – 11 stopni Celsjusza. W jaskini Viroit Homer dokonał odkrycia drugiej studni, nazywając ją „Studnią ze
stołem”. Osiągnął w niej 72 metry głębokości. Adam przesunął przodek do 114 m głębokości, gdzie zaobserwował małe,
horyzontalne odnogi o charakterze szczelinowym. Natomiast w pierwszej studni Zioło zanurkował do 142 metrów głębokości,
do miejsca gdzie studnia jest już bardziej
poziomym korytarzem. Woda również była
bardzo przejrzysta i niemal tak samo ciepła
jak w Skotini. Poza ciągiem głównym mąciła się jednak nieznacznie. W Petraniku
Górnym, gdzie akcja wymaga doniesienia
sprzętu do lustra wody przez niewielki odcinek trudniejszego terenu, Zioło dokonał
eksploracji „prawego korytarza” do 92 metra głębokości, kładąc 120 metrów poręczówki i stwierdzając, że korytarz się
kontynuuje. „Lewy” korytarz pozostał niezbadany. W Petraniku Dolnym Marcin, po-
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za głównym wejściem, znalazł studnię, ale
kończyła się ona po kilku metrach. Co ciekawe, rosło w niej drzewo, co dodawało
uroku temu miejscu.
Przedłużająca się nieobecność w Kosowie odsuwała w czasie akcję w czekającym
na eksplorację Wielkim Syfonie, wynurko-

wanym w poprzednich latach do 55 metrów głębokości i kontynuującym się bardziej horyzontalnie na tej głębokości.
Finalnie, ze względu na czas, Zioło i Marcin
musieli wracać do Polski z całym ciężkim
sprzętem i Wielki Syfon pozostał nietknięty. Sukcesy w Albanii w jakimś sensie za-

dośćuczyniły brak eksploracji w Wielkim
Syfonie, ale niedosyt pozostał…
W międzyczasie do ekipy dołączył Piotr
Karpiński „Piter”. Wraz z kierownikiem wyprawy, Dominikiem Graczykiem „Honzo”,
wykonał akcję w odkrytym zimą syfonie ponorowym, nazwanym „Ponorkiem Festera”.

przy otworze Petranika G
fot. Marcin Wróblewski

Viroit

fot. Marcin Wróblewski
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Jest on podwodnym przełazem do sali
z małym wodospadem, za którym woda
płynie dalej ciasną szczeliną, a po 5-6 metrach przechodzi w niewielkiej średnicy rurę syfonu. Ten podwodny korytarz
rozpoznaliśmy na długości pięciu metrów.
Od tego miejsca pozostało jeszcze około10

metrów do syfonów znanych z nurkowań
w poprzednich latach. Silny prąd „zasysający”, przy konieczności płynięcia w korytarzu o średnicy 50 cm w konfiguracji
no-mount, a więc mając butle między nogami lub za głową, osłabił nasz zapał
do dalszego nurkowania w tym miejscu,

Jeziorko syfonalne w Kosowie

fot. Homer
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zwłaszcza że nie przyniosłoby ono żadnych
istotnych odkryć.
Przenieśliśmy się do ponorowego syfonu
na końcu jaskini, Syfonu Końcowego, transportując sprzęt nurkowy przez 3 km suchych korytarzy tej jaskini. Woda w syfonie
mąci się momentalnie, przy każdym ruchu
nurka, a więc należy poruszać się bardzo
ostrożnie. Przez pierwszych kilka sekund

Piękne formacje naciekowe po drodze
fot.
Piotr Karpiński
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widać znajdujący się pod wodą korytarz.
Jednak po tym czasie, gdy bąble wydychane przez nurka strącają osad ze stropu,
a muł z dna podnosi się (bo nurkowanie jest
w praktyce czołganiem się w nachylonym
pod kątem ok. 45 stopni korytarzu), widoczność staje się zerowa.
Do wybrania grubej, oblepiającej ściany
oraz strop warstwy osadu – zagrażającej
bezpieczeństwu nurka przez możliwość za-

Honzo i Homer przed otworem w Malishevie
fot. Fatos Katallo

walenia się – zbudowaliśmy konceptem i siłami członków ekipy SPELEOnurkowania
(Mateusz Popek, Homer i Honzo) eżektor,
taki podwodny odkurzacz. Wymagał on
jednak użycia pompy wodnej. Współpracujący z nami kosowscy strażacy nie mogli
udostępnić małej pompy, a wielka gabarytowo i ciężka, którą mogli nam pożyczyć,

Autor przy Syfonie Końcowym
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nie przeszłaby przez wąskie korytarze jaskini, zatem musieliśmy zrezygnować z użycia eżektora. Przydała się natomiast
saperka, którą pod wodą kopałem w stropie
i ścianach, by poszerzyć przejście i obsypać
to, co mogłoby spaść na nurka. Odbywało
się to oczywiście w zerowej widoczności
i tylko zmieniający się przed oczami kolor

fot. Homer
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tego „błota”, w którym nurkowałem i brzęk
kamieni na kasku mówił mi, że właśnie coś
spadało. Udało się poszerzyć podwodną
część korytarza i zaporęczować go specjalnie do tego celu wykonanymi szablami piaskowymi. Jednocześnie poszerzyliśmy
wiedzę na temat warunków wodnych w syfonie: osad, który podnosi się momentalnie
po wejściu nurka do syfonu, obniżając wi-

doczność do zera, nie opada przez kilka dni
powodując, że następne nurkowania od samego początku wykonuje się po omacku.
Potrzeba około tygodnia, by syfon oczyścił
się na tyle, by na początku nurkowania było widać, gdzie płynąć.
Udaliśmy się także do miejscowości Malishevo, gdzie odnaleźliśmy niepozorne
wejście do jaskini. Tam potencjalnie również może znajdować się zalana część korytarzy, natomiast wysoki poziom wód
gruntowych, i w związku z tym poziom wody w ciasnym korytarzu wejściowym, uniemożliwił przejście do miejsca, gdzie można
rozpocząć akcję nurkową.
Generalnie podczas wyprawy zrealizowaliśmy większość stawianych sobie celów.
Umocniliśmy także relacje z miejscowymi
grotołazami i służbami ratowniczymi.

Saperka to podstawa

fot. Homer
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W wyprawie brali udział:
Dominik Graczyk „Honzo” (SPELEOnurkowanie, GNJ, SW) – kierownik wyprawy,
Jacek Strejczyk „Homer” (SPELEOnurkowanie, GNJ, Aven),
Adam Pawlik „Zioło” (Anaconda),
Marcin Wróblewski (Wrakersi)
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Piotr Karpiński (SPELEOnurkowanie).
Fatos Katallozi (Aragonit)
Mentor Bojku (Aragonit)
Dziękujemy za wsparcie sprzętowe firmom:
Santi (suche skafandry),
Ammonite System (oświetlenie),
No Gravity (ocieplacze),
MLinke Sidemount (sprzęt nurkowy),
Klinika Medyczna IBIS (zabezpieczenie
tlenowe),
Speleoklub Warszawski (sprężarka),
eNurek. pl (techniczny sprzęt nurkowy),
Dziękujemy PZA za dofinansowanie wyprawy.
Dominik Graczyk

Ciasne partie ponorowe FPM

honzo@o2.pl
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Europa po drugiej stronie tafli wody
To były piękne tygodnie spędzone na obcowaniu ze światem. Objechaliśmy Europę, by doświadczyć
nurkowania w wielu znanych i nieznanych miejscach. 5 tygodni, 7000
kilometrów i 25 nurkowań, oto co
za nami…

Stali mieszkańcy kamieniołomu Sparmann wielkie jesiotry

W drogę!

Panorama Sparmann
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Zaczęło się zwyczajnie, powiedziałbym
banalnie. Pożyczyliśmy furę sprzętu od kogo się dało (a nie było łatwo namówić znajomych na pożyczkę na tak długo), spakowaliśmy gatki i skarpetki, westchnęliśmy
po raz ostatni wdychając atmosferę domu
i ruszyliśmy w podróż.
Kilkanaście lat temu, kiedy pierwszy raz
dotarłem nad niemieckie kamieniołomy,
było to mierzenie się z nieznanym. Dziś ruszyliśmy po prostu; ruszyliśmy w świat, aby
po drodze, po raz n-ty zanurzyć się w mroku granitowego kamieniołomu.
Sparmann jest tym ulubionym – dość głębokim, aby spiąć się i wykonać porządne
nurkowanie, dość ciemnym, aby za przysło-

Nad jeziorem Garda - widok na miejscowość Limone

Północna Garda
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wiowym rogiem czaiło się nieznane. I choć
mój staż nurkowy w tym miejscu jest znaczny, dreszcz emocji przebiegał za każdym
razem, kiedy metrowy jesiotr ocierał się
znienacka o ramię czy nogę, bądź nagle
wyłaniała się z mątu oblepiona glonami gałąź. Motocykl na sześćdziesięciu metrach
wciąż stał, choć jakby trochę bardziej zardzewiały, coraz trudniej rozpoznawalny,

Gotowi na nura

coraz bardziej wtopiony w tło. W związku
z tym, że hel w mieszaninie oddechowej
nie pozwalał widzieć znikających poza granicą widoczności cieni, doznań i satysfakcji
trzeba było szukać gdzie indziej – w perfekcji. Prędkość zanurzania, zawiśnięcie
nad dnem na dokładnie zaplanowanej głę-

MY!
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bokości, zarządzanie gazem, słuchanie własnego organizmu, śledzenie plamy światła
partnera i prowadzenie swojego w jego polu widzenia. Dążenie do doskonałości. 30
minut podążania dnem kamieniołomu i jak
najszybsze wynurzenie. Perfekcja podstemplowana uśmiechem spełnienia po wynu-
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rzeniu. Fajne miejsce do treningu nurkowania głębokiego, bo oprócz szóstki z przodu,
nurkowania tam można przeżywać. Nuda
to pojęcie obce temu miejscu.
Jak zwykle, ciężko było opuszczać Sparmann (ale bez przesady). Choć może zabrzmi to jak reklama, gospodarz, oprócz
dokładnego, uczciwego rozliczenia, nie-

zmiennie od lat potrafił i tym razem stworzyć przyjazną atmosferę. W sumie trudno
się dziwić, wszak ma węgierskie korzenie
(co nie znaczy, że Niemcy nie są gościnni,
o nie, ale Węgrzy jakby bardziej).
Znów szum powietrza wpadający przez
uchylone szyby do nieklimatyzowanego
wnętrza samochodu, widok asfaltu i meta-

W drodze do rzeki Astico

Rzeka Astico w miejscowości Arsiero. Miejsce,
jakich mało!

skarby w Gardzie
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lowych barierek, dziesiątek rozjazdów, setek wiosek i tysięcy samochodów. Korków,
zwężek, robót. Podróż niemiecką autostradą na południe.
Kiedy dotarliśmy do przełęczy Brenner,
zaczęliśmy się wiercić z niecierpliwości.
Niedaleko stąd czekał na nas cel podróży.
Kolejny, bo mieliśmy ich wiele. Elektryzujące miejsce ze słynną ścianą opadającą
na ponad 300 metrów. Chcieliśmy tam zanurkować, może nie do samego dna, ale
prawie… No prawie.
Jezioro Garda w północnej części jest jeziorem górskim o charakterze typowym dla
jeziora alpejskiego. Pionowe ściany, zarówno nad, jak i pod wodą, porażające głębokości liczone w setkach metrów, dostępne
bardzo blisko brzegu.
Północna Garda jest też miejscem tysiąca
tuneli i jednym wielkim kurortem. Szczególnie Riva del Garda z portem jachtowym,
promenadą, wieloma drogimi hotelami i restauracjami.
Jezioro z powodu swojej wielkości (jest
ogromne!!!) jeśli chodzi o ruchy wody,
szczególnie falowanie, oferuje warunki
zbliżone do morskich. Do tego przez większość roku panuje w nim wspaniała, kilku-

Nasze ulubione miejsce podczas wyprawy

Tak pod wodą…
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nastometrowa widoczność (często ponad 20-metrowa) i przyjemna temperatura
wody, rzadko spadająca poniżej 10 stopni.
Dopiero poniżej 100 metrów robi się chłodniej. Tym razem nie wybieraliśmy się tak
głęboko. Byliśmy na wakacjach, co prawda
połączonych z nurkowaniem, ale nie ekstremalnym.
Po raz kolejny prawdą okazało się stwierdzenie Irvina, że hel jest przyjazny w nurkowaniu. Spośród kilku, które w Gardzie
wykonaliśmy, to trimiksowe było najciekawsze, najfajniejsze. I choć nie ustrzegło to nas
przed zobaczeniem trupa na półce skalnej
(który podczas analizy materiału video okazał się trupem roweru), w połączeniu z ponad 20-metrową widocznością jaką mieliśmy, pływanie w półmroku wzdłuż pionowej ściany dało nam morze satysfakcji.

Garda dała nam jeszcze jedną lekcję – łatwe wejście do wody to nurkowanie w mętnej wodzie, przy piaszczystym, nudnym
stoku. Trudne wejście (parkowanie na zakazie, chodzenie po murkach ze sprzętem,
wychodzenie z użyciem łańcucha, duże falowanie) dało nam nurkowanie przy pionowej ścianie, w bardzo dobrej widoczności,
ze wspaniałymi widokami. Gdybyście kiedykolwiek wybierali się nad Gardę, zapamiętajcie tę nazwę – Tremosine.
Tak minęło kilka kolejnych dni naszej
wyprawy. Chcieliśmy nasycić się wodą
otwartą, ponieważ dalej czekała nas tylko
kraina wiecznego mroku. Swego rodzaju
pożegnaniem światła i widoku popękanej
od bąbli powierzchni wody było nurkowanie w rzece (tak, rzece) Astico. Stało się
zresztą ono naszym ulubionym nurkowa-

niem, a rzeka ulubionym nurkowiskiem.
Wszak rzeka najbardziej ze wszystkich wód
otwartych przypomina nurkowanie jaskiniowe. Wzdłużny przebieg, ograniczona
szerokość, coś na kształt korytarza, obecność prądu to cechy wspólne nurkowania
rzecznego i jaskiniowego. Zresztą, przecież
jaskinie to takie podziemne rzeki.

Kolejne urokliwe miejsce regionu Veneto. Jaskinia
Elefante Bianco znajduje się na prywatnym
podwórku, dokładnie za tymi kamieniczkami

… a tak na powierzchni
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Astico na odcinku w okolicy miejscowości Arsiero przybiera postać trzech leżących
niedaleko siebie kanionów. Nie będę się
rozpisywał w szczegółach, gdyż mieliście
okazję poczytać o Astico w moim poprzednim artykule. W każdym razie miejsce jest
absolutnie niesamowite i godne odwiedzenia.
Wyruszając z Arsiero, myślami byliśmy
już w słynnych włoskich jaskiniach. Na

szczęście to niedaleko, raptem 50 km górską, momentami emocjonującą ścieżynką.
Można co prawda pojechać autostradą, jest
wygodniej, choć dookoła, polecam jednak
tę drogę przez góry. Wrażliwi na piękno naturalne z pewnością zatrzymają się z zachwytu przynajmniej kilka razy.
Włoskie jaskinie – Elefante i Fontanazzi–
temat elektryzujący ambitnych nurków jaskiniowych.

Podwodne selfie

Podczas deko w Elefante można pooglądać
różne zabytki…

Był taki czas, kiedy spędzałem całe tygodnie warując przy Fontanazzi, codziennie
wciągając kolejne butle depozytowe, poznając szczeliny wejściowe do perfekcji,
aby koniec końców zrobić dwa lub trzy
nurkowania właściwe, to znaczy daleko
i głęboko, czasem bardzo daleko i bardzo
głęboko. Kodeks honorowy nurków jaskiniowych w części dotyczącej tej jaskini mówił: żadnej poręczówki w szczelinach,

Prawie jak w domu
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żadnych stałych markerów na poręczówce.
To w oczywisty sposób odbiegało od zasad
nurkowania jaskiniowego, ale opiekunowie
tego miejsca stanowczo nalegali i dbali o to.
Zdejmowali wszelkie sznurki i oznaczenia,
jeśli takowe się pojawiały. Dlaczego to robili? Być może strzegli w ten sposób dostępu do jaskini – ograniczając dostęp, być
może chronili jakąś tajemnicę... Legenda
głosi, że za syfonem są ogromne suche partie. Póki co, mimo zbadania wielu kilometrów korytarzy, osiągnięcia głębokości
grubo trzycyfrowych, nikt do końca syfonu
nie dotarł.
Gwoli wyjaśnienia: wejście do tej jaskini
stanowi system pionowych i poziomych,

… i pomedytować przy takich widokach

Aż niewiarygodne, że takie miejsce ukryte jest w zaroślach za ogródkiem pewnego dziadka, który z lubością hoduje zioła, truskawki i kilka krzaków wina…
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ciasnych szczelin o długości około 40 m.
System jest pokręcony, skomplikowany,
choć z możliwością przejścia praktycznie
tylko jedną drogą. Brak poręczówki sprawiał, że niełatwo było pokonać tę drogę.
Trzeba było metr po metrze uczyć się jej,
próbować, kombinować, poznawać w obie
strony, gdyż jaskinia w stronę do wyjścia
wygląda zupełnie inaczej niż do wejścia.

Wszystko to sprawiało, że przez lata Fontanazzi była chyba najmniej poznaną jaskinią w Europie i w zasadzie w ogóle rzadko
odwiedzaną. Wielu jaskiniowych napieraczy
rezygnowało z nurkowania w niej po bolesnym zderzeniu ze szczelinami wejścia i z samą jaskinią. Wielu długo potem leczyło rany
w psychice po przeżyciu emocjonującej
przygody polegającej na zgubieniu się lub

Czas na zwiedzanie… Florencja!
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utknięciu w systemie. Czasem na jednym
i drugim jednocześnie. Sam byłem świadkiem wydarzenia, kiedy uwięziony, przestraszony nurek, po około 20 minutach budzącej
grozę samotności, zobaczył wreszcie światło
innego nurka. Obudzona nadzieja na pomoc,
kiedy podpłynął, i rozpacz, kiedy zrobił
uwięzionemu nurkowi kilka zdjęć i… popłynął dalej nieświadomy, że potrzebna jest pomoc. A uwięziony nie mógł, poza mruganiem oczami, dać żadnego znaku, gdyż jego ręce były unieruchomione w zacisku. Albo historia grupy nurków, z których pierwszy
wychodzący wpłynął w nieprawidłowym dla
tej szczeliny ułożeniu ciała i zaklinował się,
odcinając drogę pozostałym. Po czym uległ
emocjom, spanikował i kopał na oślep, kiedy
tamci chcieli go wyciągnąć. Takich historii
jest więcej.
Gdy jednak uda nam się nauczyć szczelin, wewnątrz jaskini czekają na nas kolejne
niespodzianki. Skomplikowany układ korytarzy, labirynt o bardzo mylącej charakterystyce, wciągające w głąb jaskini, czasem
bardzo silne prądy –oto pazury, które wystawia do nurka Fontanazzi.
Jak dla mnie jest to typowa jaskinia dla
Orłów.
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I tę właśnie jaskinię postanowiłem pokazać Świeżakowi. Pokazać, znaczy pozwolić
zajrzeć za róg, włożyć głowę pod strop, pooddychać tam chwilę, uraczyć się ciemnością. Nie był to jednak dobry pomysł, gdyż
jaskinia natychmiast jakby to wyczuła i uderzyła w zmysł słuchu nurka, dla mnie elektryzującymi, choć dla Świeżaka przerażającymi, wibracjami. Uderzyła też w zmysł
wzroku, ukazując swoje poszarpane, z pozoru zupełnie bez sensu oblicze. Pojawiły
się łzy, szloch i zwątpienie. W związku
z tym wszystkim, Elefante Bianco była tym
razem tylko dla mnie.
Również i tu nurkowałem wcześniej wiele razy. Jest to jaskinia, w której trudno trafić na taką naprawdę super widoczność,
przeważnie jest 3, 5, 7 metrów. Jak jest 10,
to jest naprawdę dobrze. Ale od czasu
do czasu, po dłuższym okresie stabilnej pogody, widoczność wzrasta do niebagatelnych kilkudziesięciu metrów. Tym razem
miałem szczęście taką właśnie zastać. Wrażenie jest niesamowite, kiedy jesteś na 35
metrach w głębi jaskini i widzisz wyraźnie
otwór i kontury drzew rosnących na brzegu
wywierzyska. Albo zawisasz nad studnią
na głębokości 50 metrów i widzisz dno tej

studni, znajdujące się na 80 metrach. A potem spadasz w dół i za chwilę tam jesteś.
Czysty i zrelaksowany, bo masz dobry, nienarkotyczny gaz, upajasz się widokiem.
I tylko cyfra na komputerze przypomina, jak
głęboko jesteś. Można wtedy poczuć naprawdę ogromną przyjemność z głębokiego nurkowania jaskiniowego.
To nurkowanie dało mi bardzo dużo frajdy, mimo że długie i głębokie, ani przez
chwilę nie było nudne, ani nieprzyjemne fizycznie. To pewnie za sprawą nowego
ocieplacza, który doskonale mnie chronił
przed zimną wodą. Wynurzyłem się z szerokim uśmiechem na ustach, gotów oddać
się kolejnemu obowiązkowemu etapowi
naszej podróży – oglądaniu starych zamków, kościołów, przechadzaniu się uliczkami, upajaniu się zaduchem włoskich
miast. I jedzeniu lodów. O tak, jedzenie lodów było najważniejsze. Nie o tym jednak
chcę Wam tu pisać. Za miesiąc opowiem
o krainie, której drugie imię brzmi Kras.
Największa w Europie, jedna z większych
na świecie. Pętla przygód zaciśnie się jeszcze bardziej. Do miłego.
Zauroczony zabytkami w Pizie
Michał Winek
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy
płetwonurkowania
na wszystkie stopnie,
uprawnienia



międzynarodowe




www.nurek.pl
55

Nuras.info 9/2014

40 lat HKP "Wanda"
W tym roku Harcerski Klub Podwodny „Wanda” obchodzi 40- lecie
działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniach 5- 6 lipca,
podczas corocznego obozu szkoleniowego w Giewartowie, jednakże
przygotowania do jubileuszu rozpoczęły się z prawie rocznym wyprzedzeniem.

dinozaury, do tej pory występujące wyłącznie jako enigmatyczni bohaterowie nurkowych klechd i legend.
Program obchodów był intensywny, a je-

Zgodnie z oczekiwaniami, oprócz przybyłych tłumnie obecnych członków i sympatyków Klubu, pojawiły się także klubowe
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go punkt kulminacyjny stanowiło odsłonięcie pomnika patronki Klubu, która jak każde polskie dziecko wie, z powodu skomplikowanej sytuacji matrymonialnej została
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mimowolnie pierwszym polskim nurkiem.
Jak głosi złośliwa plotka, twórca pomnika,
chcąc nadać mu podobieństwo do swej
ślubnej, wykonał go z zimnej, twardej stali
ze złomowanych butli nurkowych. Na odwiedzających czekał także tor niespodzianek, budowany w pocie czoła (choć
właściwszym określeniem byłoby lekkie
wychłodzenie) przez cały poprzedzający
obchody tydzień. Z kolei dla osób chcących
przypomnieć sobie z łezką w oku czasy,
kiedy na nurkowanie jeździli PKS-em, mając cały sprzęt spakowany do plecaka, zorganizowano nurkowanie w stylu retro.
Wieczorem odbyło się „Garden Party”,
czyli bankiet w krzakach. Przemówienie
okolicznościowe wygłosił wieloletni prezes
Klubu Piotr Kowalski. Staropolskim zwyczajem podano sałatki – w znacznej części wegetariańskie, ciasta – także bezglutenowe,
przysmaki kuchni wszystkich krajów, w których członkowie Klubu nurkowali oraz mięsa z grilla. Na stołach pojawiły się aż dwa
torty. Co do obowiązującej na obozach
HKP „Wanda” prohibicji, to na czas obchodów została ona zawieszona specjalnym
ukazem prezesa. Po konsumpcji odbyła się
projekcja archiwalnych filmów nakręco57
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nych podczas klubowych wyjazdów latach 70. i 80. Pomiędzy salwami śmiechu
niektórzy młodsi klubowicze przedefiniowali zapewne pojęcia „hardcore” i „bezpieczeństwo nurkowania”. Około godziny
23.00 nasz klubowy piroman przeprowadził spektakularny pokaz sztucznych ogni.
HKP „Wanda” rozpoczął swoją działal58
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ność na początku lat 70. jako Klub Nurkowy imienia Wandy Coniechciała i propagował nurkowanie wśród młodzieży związanej z ZHP. Obok kontynuowanej nieprzerwanie od 40 lat działalności szkoleniowej
– początkowo także dla wojska i sił specjalnych – prowadziliśmy prace poszukiwawczo wydobywcze w Wiśle i jeziorze Resko
oraz obozy archeologiczne na Mazurach.

W latach 80. współpracowaliśmy z Muzeum Morskim, biorąc udział w pracach
w Zatoce Gdańskiej, między innymi na
wraku „Miedziowca”. Członkowie Klubu
brali udział w podwodnych wykopaliskach
na Krymie, w ramach bratniej współpracy
pomiędzy pionierami nurkowali w bazie
floty bałtyckiej ZSRR oraz eksplorowali wraki carskich pancerników. Ostatnie dwie de-
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kady to zachłanne zwiedzanie wszystkich
odległych i bliskich zakątków świata,
do których z różnych powodów nie dotarliśmy. Obecnie, z niecierpliwością czekając
na kolejną okrągłą rocznicę, nurkujemy,
nurkujemy i jeszcze raz nurkujemy.
Tekst: Piotr Pędzisz
Zdjęcia: www.hkpwanda.pl
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Hokej podwodny – nowa pasja?
Bezwzględnie tak! Jest to ciekawa alternatywna dla klasycznego
treningu basenowego. Uważam, że
jest to jedna z najlepszych form
treningu dla płetwonurków, freediverów, pływaków, jak również biegaczy, rowerzystów i wszystkich
tych, którzy chcą poprawić wydolność organizmu.

po kilka kilometrów. Dlatego cieszę się, że
mam możliwość gry w hokeja podwodnego, który poprzez zabawę/grę powoduje, że
nie ma czasu na pogadanki pod ścianą…

W codziennej działalności płetwonurka
lub ratownika mogą zdarzyć się sytuacje
awaryjne, w których bardzo ważne jest dobre przygotowanie fizyczne, dlatego wielu
z nich stara się przez cały rok utrzymywać
formę fizyczną na odpowiednim poziomie.
W tym celu dla członków naszego klubu organizowane są w czwartki zajęcia basenowe prowadzone przez instruktorów
płetwonurkowania oraz pływania. Z autopsji jednak wiem, że często trudno jest się
zmotywować do żmudnego pływania
od ściany do ściany. Podziwiam wszystkich
pływaków, którzy dziennie przepływają
60

Hokej podwodny
Hokej Podwodny (HP) – jest dyscypliną,
w której zawodnicy grają na dnie basenu.
Celem rywalizacji jest strzelenie gola krą-
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żkiem (waga 1,3 kg) do bramki przeciwnika
(szerokość bramki to 3 metry) za pomocą
kijków (ich długość wynosi około 25-35
cm). Zawodnicy poruszają się (pływają)
ubrani w płetwy, maskę i fajkę, z rękawicą
i czepkiem z ochraniaczami na uszy.
Drużyna składa się z 6 zawodników rozgrywających mecz oraz 1-4 zawodników
rezerwowych czekających na brzegu base-

nu i gotowych do zmiany. Podczas gry można dokonać dowolnej liczby zmian zawodników
(na
zmianę
NIE
jest
wymagana zgoda sędziego). Mecz jest podzielony na dwie połowy, po 15 minut każda, z trzyminutową przerwą.
Hokej podwodny to dobry, intensywny
trening i do tego super zabawa, jak również
nauka współpracy w zespole. Gram już pra-
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wie trzy lata i dzięki temu zrzuciłem kilka
kilogramów, wzmocniłem nogi, nie czuję
zmęczenia przy pływaniu na długim dystansie oraz przy wchodzeniu po schodach
na wyższe piętra (nie mam zadyszki).
Jak to się zaczęło
Pewnego dnia odebrałem telefon od Macieja Marszałka, który okazał się wielolet-
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nim zawodnikiem francuskiej ligi hokeja
podwodnego. Zaproponował trening pokazowy. Nie zastanawiałem się długo i zaprosiłem Maćka do nas na czwartkowy trening
basenowy. Byliśmy podekscytowani. To był
pierwszy krok do założenia sekcji hokeja
podwodnego przy Piranii. Pierwsze treningi odbywały się wspólnie z Hydrą Trzebni-

ca, której współzałożycielem jest wspomniany Maciek Marszałek. Od lutego 2012
roku ruszyła oficjalnie sekcja HP w „Piranii”.
Z historii hokeja podwodnego
Pierwszy klub hokeja podwodnego (KHP)
powstał w Gdańsku. Obecnie Pomorze re-
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prezentują „Bałtyckie Foki” oraz „Orka”
z Gdyni. Na Dolnym Śląsku działają „Hydra” Trzebnica oraz nasza „Pirania” Wrocław. W centrum Polski „Aquarius” z Bełchatowa, na Górnym Śląsku „Walenie”
z Siemianowic Śląskich, a na Podkarpaciu
„Płetwal” Dębica.
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Wszyscy uprawiający hokej podwodny
podejmują działania mające na celu promowanie tej interesującej dyscypliny – organizujemy
pokazy
na
basenach,
zapraszamy na nasze treningi. Jeśli chciałbyś spróbować gry w hokeja podwodnego,
warto zapytać o taką możliwość.
Do tej pory zorganizowano turnieje:
– pierwszy w Polsce turniej „Aqua Battle„(AB) organizowany przez KHP „Hydra”
(2012, 2013, 2014), www.hydra.org.pl;
– „Gorączka Sobotniej Nocy” (GSN) or-

ganizowana przez KHP „Bałtyckie Foki”
(2013, 2014), www.hokejpdowodny.pl;
– „Aqua Attack” organizowany przez
Aquarius
Bełchatów
(2013,2014),
www.uwhaquarius.pl/;
– Mistrzostwa Polski 2014 organizowane
przez Komisję Hokeja Podwodnego
przy Polskim Związku Płetwonurkowania.
– W przygotowaniu następny turniej organizowany w całości przez Piranię:
– Pirania CUP 3x3 organizowany przez
„AKP Pirania” (pierwsza edycja przed na-
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mi 13.09.2014), www.klubpirania.pl.
– Pirania CUP to propozycja hokeja podwodnego w wariancie gry 3 na 3. To będzie
pierwszy w Polsce turniej gry zawodników
w tej formule i pierwszy turniej w dwóch
kategoriach:
1. Kategoria Open Junior’s UWH – maksymalny wiek 17 lat (składy mieszane damsko-męskie);
2. Kategoria Open UWH – minimalny
wiek 18 lat (składy mieszane damsko-męskie).
– Turniej jest organizowany wspólnie
z Aquapark Wrocław (www. aquapark.
wroc. pl).
– Dodatkowe wydarzenia w dniu turnieju Pirania CUP:
– Intro nurkowe – nurkowanie w pełnym
sprzęcie nurkowym z instruktorem płetwonurkowania, z możliwością oglądania finału turnieju na żywo pod wodą;
– Instalacja kamer GralMarine pod wodą, celem wyświetlania gry na ekranie
w głównym holu basenu oraz relacja na żywo w Internecie, dzięki telewizji internetowej ITD;
– Pokaz tańca synchronicznego w basenie;
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– Konkurs: Najdłuższy strzał krążkiem
od hokeja podwodnego. Dwie kategorie:
widzowie i zawodnicy.
Wydarzenie Pirania CUP adresowane
jest do wszystkich: dzieci, młodzieży oraz
dorosłych (bez limitu wieku). Pragniemy,
aby przedsięwzięcie to miało charakter nie
tylko popularyzatorsko-poznawczy, ale

również rozrywkowy. Wierzymy, że turniej
gry w hokeja podwodnego na stałe wpisze
się w kalendarz imprez w Polsce. Patronat
Honorowy nad turniejem objął Piotr Mazur
– Dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocław.
Dodatkowo w dniu turnieju przyłączamy
się do akcji fundacji Recal: „Sport dla
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wszystkich – recykling dla każdego”. Każdy
może wspomóc Pirania CUP finansowo
i dostać jedną z wielu nagród, a jednocześnie przyczynić się do promocji hokeja
podwodnego w Polsce. Szczegóły na stronie: http://polakpotrafi.pl/projekt/pirania-cup (kategoria wydarzenia).
O nas
Różni ludzie jedna pasja – Klub Pirania
– naszą pasją jest nurkowanie!
AKP „PIRANIA” jest jednym z najstarszych akademickich klubów nurkowych
w Polsce (powstał w 1969 roku, w bieżącym roku obchodzi 45-lecie). Należymy
do międzynarodowej federacji CMAS oraz
NAUI, jak również do Komisji Działalności
Podwodnej ZG PTTK. Zafascynowani nurkowaniem dążymy do poznania podwodnego świata. Tradycje naszej organizacji są
niezwykle bogate. Można powiedzieć, że
należmy, jako klub, do pionierów nurkowania w Polsce. Obecnie poszerzamy nasze
nurkowe horyzonty i nieprzerwanie szkolimy płetwonurków w systemie CMAS oraz
NAUI.
W 2012 roku stworzyliśmy sekcję gry
w hokeja podwodnego. Startujemy w turniejach: „Aquabattle” Trzebnica, „Aquat-
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tack” Bełchatów, „Gorączka Sobotniej Nocy” Gdańsk. Na międzynarodowym turnieju (12.01.2014) nasz połączony z trzebnicką Hydrą skład zajął drugie miejsce, wygrywając ze wszystkimi polskimi drużynami. Podczas pierwszych Mistrzostw Polski
Hokeja Pod Wodą w Kościerzynie
(22.03.2014), organizowanych przez Polski

Związek Płetwonurkowania, Pirania zajęła
trzecie miejsce.
Ponadto od 2010 roku prowadzimy projekt „Bezpieczna zabawa nad wodą”, którego celem jest promowanie zachowań
prozdrowotnych, propagowanie wśród
dzieci i młodzieży aktywnego spędzania
wolnego czasu poprzez połączenie kilku

atrakcji tj. nurkowania, pływania z elementami ratownictwa oraz zabaw w basenie.
Wszystko to dzieje się dzięki współpracy
zżytych ze sobą ludzi, dla których ważne są
nie tylko wciąż nowe doświadczenia nurkowe, ale również, a może przede wszystkim, poczucie więzi i wzajemnego zaufania, jakie daje przynależność do klubu
z bogatą historią i tradycjami. Jesteśmy
szczególnie dumni z tego, iż w dobie kultu
jednostki, przewagi wartości materialnych
nad niematerialnymi, nam ciągle udaje się
trwać i inspirować młodych ludzi.
Dziękuję i zapraszam na turniej.
Marcin Reif
info@klubpirania.pl
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Praca instruktora za granicą cz. 2
Wiele osób zadaje mi pytanie, ile
instruktor może zarobić, pracując poza Polską. Pierwsza odpowiedź, jaka
mi się nasuwa brzmi – to zależy.
Rzeczywiście dużo zależy od warunków, jakie daje nam centrum, z którym mamy współpracować oraz kraju,
do którego wyjedziemy.

„staff house”, czyli domy, w których wspólnie mieszka kilku instruktorów. Jeżeli baza
znajduje się na terenie hotelu, to często in-

Uważam, że warto jeszcze przed podpisaniem umowy z naszym pracodawcą ustalić wszystkie szczegóły dotyczące
zarobków, tak aby uniknąć późniejszych
nieporozumień. Istotną sprawą, którą należy wziąć pod uwagę decydując się na wyjazd, są również koszty utrzymania.
Zacznę od Egiptu, ponieważ jest to chyba najbardziej popularna destynacja wśród
polskich instruktorów. Na etacie w centrum
nurkowym instruktor zarobi miesięcznie
w granicach 800-1200 euro. Do tego dochodzą napiwki. Pracując w Egipcie możemy spodziewać się, że baza nurkowa zapewni nam zakwaterowanie. Są to najczęściej
66

struktorzy mają również zapewnione wyżywienie. Zarobki w Egipcie nie są może najwyższe, niemniej jednak często nie mamy
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żadnych kosztów utrzymania, więc łatwiej
możemy odkładać całą zarobioną sumę.
Lepszych zarobków możemy spodziewać się pracując na terenie Europy. Tutaj
instruktor najczęściej ma stałą pensję oraz
prowizję za sprzedane nurkowania i kursy.
Na Cyprze podstawowa wypłata zaczyna

się od 650 euro. Jeżeli doliczymy do tego
prowizję, to miesięcznie instruktor jest
w stanie zarobić około 1500 euro. Centra
nurkowe na Cyprze często zapewniają zakwaterowanie i jedyne, co musimy opłacać,
to rachunki za prąd i wodę. Do tego oczywiście musimy doliczyć koszty wyżywienia,
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czyli wydatek rzędu 200-300 euro miesięcznie. Na Wyspach Kanaryjskich zarobki są podobne. Tam podstawa zaczyna się
od 700-800 euro, a wraz z prowizją instruktorzy zarabiają średnio 1500 euro miesięcznie. Warto jednak wziąć pod uwagę, że
jeżeli ktoś dobrze sobie radzi przy sprzedaży kursów, to w sezonie wakacyjnym jest
w stanie zarobić nawet 2400 euro. Na Kanarach za mieszkanie, w większości przypadków, instruktor musi płacić sam.
Miesięczny koszt wynajęcia dwuosobowego apartamentu to 250 euro od osoby, natomiast wyżywienie to wydatek rzędu
200-300 euro.
A co z bardziej egzotycznymi i odległymi
miejscami? W Tajlandii dużo zależy od tego, gdzie pracujemy. Na wyspach takich jak
Phi Phi, Kho Tao czy Koh Samui zarobki są
prawie dwa razy wyższe niż na stałym lądzie. Biorąc pod uwagę napiwki i prowizje
za sprzedaż kursów w hotelach instruktor
jest tam w stanie zarobić nawet 8-9 tysięcy
złotych miesięcznie. Na lądzie zarobki wynoszą średnio 3,5-4 tysięcy złotych. Koszty
utrzymania nie są wysokie. Opłacenie
mieszkania to około 500 zł za miesiąc,
a wyżywienie to około 450 zł.
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Na Malediwach bazy nurkowe proponują instruktorom wynagrodzenie do 2000 euro miesięcznie. Do tego bardzo często
zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie,
a nawet opłacają bilet lotniczy. Warunki
bardzo dobre, niemniej jednak kilkumiesięczny pobyt na małej wyspie, którą można obejść dookoła w pół godziny, może
być dla niektórych męczący.

Jak widać, zarobki podczas pracy zagranicą są naprawdę przyzwoite. Do tego dochodzi fakt, że robimy to, co lubimy
najbardziej, nurkujemy w pięknych miejscach i jeszcze nam za to płacą.
W następnym numerze opiszę, jak wygląda dzień pracy instruktora nurkowania
pracującego zagranicą.
Igor Nicolaos
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Akademicki Klub Płetwonurków „Pirania” oraz Aquapark we Wrocławiu zapraszają:URFãDZGQ
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

1RWNDSUDVRZD 
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Gas blending
Pod wodą oddychamy powietrzem
bądź inną mieszanką oddechową.
Gazy umożliwiają nam przebywanie
pod wodą, co więcej od nich zależy
nasze życie. Każdy świadomy nurek
powinien zaznajomić się nie tylko
z oddziaływaniem gazów na organizm, ale także ze sposobem mieszania tych gazów. Gas blending
– o zapomnianej sztuce nurkowej.

gas blender i jak wygląda jego praca. Tym
razem chciałbym Wam opisać techniki mieszania gazów.

Metody mieszania gazów
Czy wiecie, jak wybrać sprzęt do przyszłej blenderowni? Nie sztuką jest liczyć
na dobre podpowiedzi sprzedawców. Najpierw musimy poznać metody i techniki
mieszania gazów. Na nich opiera się cała
konstrukcja blenderowni.
W poprzednim artykule napisałem
o sprawach związanych z podejściem
do gas blendingu i samego gas blendera.
Dowiedzieliście się, kim rzeczywiście jest
70

cz. 2
Zacznę od kilku rad dla osób, które będą
kupowały lub mieszały gazy w obcej blenderowni. Rzecz jasna przydadzą się one
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również przyszłym i obecnym właścicielom.
Czystość w bazie i w samej blenderowni
Zwróćcie uwagę na to, czy kompresor
jest czysty, przewody instalacji wysokiego
ciśnienia mają normalny wygląd. Jeżeli
wszystko tonie w oleju, smarach, kurzu, to
może należy rozważyć inne miejsce.

W końcu jeśli na zewnątrz jest źle, to
i w butlach może być źle. Co nie znaczy,
że musi.
Fachowość personelu
Nie chodzi mi tu o zestaw miliona certyfikatów i dyplomów na ścianach (choć to
nie przeszkadza). Chodzi mi o to, czy oso-
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ba, której oddajemy np. tlenowe butle
boczne będzie wiedziała co to jest! Jeżeli
poprosimy o ean 32, a mamy tylko tleniaki,
to niech wie, jak to uczciwie zrobić bez narażania nas na konieczność serwisu tlenowego po niefachowym nabiciu. Możemy
także się przyjrzeć funkcjonalności i orga-
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nizacji pracy. Fachowcy nie powinni mieć
problemu z pokazaniem, jak pracują. Oczywiście nie muszą od razu nam zdradzać
wszystkich swoich tajemnic, jednak miła
pogawędka nigdy nie zaszkodzi.
Ceny
Pamiętajmy, że najtaniej przeważnie
świadczy o złej jakości. W końcu to my bę-

dziemy oddychać mieszanką oddechową
i nie powinniśmy przesadnie oszczędzać
na gazach. Co nie znaczy, że musimy od razu wybierać najdroższą opcję. Należy to
wypośrodkować.
Dokumenty
Porządna baza nie wyda (właściwie nie
przyjmie zamówienia) gazów osobie do te-
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go nieuprawnionej. Odpowiedzialny blender będzie wiedział, że TDI Basic Nitrox to
max 40% O2 a TDI Trimix Diver to minimum 18% O2 i przy przyjmowaniu zamówienia sprawdzi odpowiednie certyfikaty.
Po spokojnej (to bardzo ważne) analizie baza powinna wymagać prawidłowego oznaczenia butli i oczywiście zażąda zalogowania gazów w książce blenderskiej w odpowiedni sposób. Na koniec – oczywista
oczywistość – jeżeli ktoś oferuje gazy, a nie
posiada nawet analizatora tlenowego, to
uciekamy!
W kolejnych akapitach przedstawię kilka
słów o najpopularniejszych metodach uzyskiwania gazów.
Metoda kupna
Dla większości z nas najczęstsza, najpopularniejsza, najłatwiejsza i wbrew pozorom najtańsza metoda zdobycia gazów.
Nawet doświadczeni blenderzy nie zawsze
mają ze sobą sprzęt i możliwość skorzystania z gazów podstawowych (tlen, hel), nie
mówiąc już o użytkownikach – instruktorach i ich kursantach oraz samych nurkach.
Po prostu idziemy do centrum nurkowego,
bazy, mieszalni czy garażu kolegi, by kupić
odpowiedni gaz. Właściwie metoda pozba-
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wiona problemów i ryzyka. Należy jednak
zwrócić uwagę na kilka szczegółów, zanim
oddamy nasze ukochane twiny czy butle
boczne w obce ręce. Opisałem to wcześniej.
Metoda ciśnień parcjalnych
Jest to jedna z najstarszych metod uzyskiwania różnych gazów. Jest niezwykle prosta. Mamy tlen, mamy hel, mamy coś
w kompresorze lub w banku pod wysokim
ciśnieniem. To akurat co mamy w kompresorze (lub możemy mieć) lub w banku znacząco wpływa zarówno na czas, jak
i na dokładność naszych przyszłych gazów.
A mieszamy dość łatwo. Jak wodę z sokiem. Nalewamy trochę soku i dolewamy
wody. Proste? Nie do samego końca. Co to
znaczy nalewamy? Do pustej czy pełnej
szklanki… znaczy butli? Ile tej wody dolać… znaczy dobić powietrzem/nitroxem?
Do jakiego ciśnienia? Czy nasze butle nie
przegrzeją się?
Nalewamy, czyli musimy z wysokiego ciśnienia w butli z gazem bazowym (np. tlenem) przetoczyć do naszej docelowej butli
nurkowej odpowiednią ilość tego gazu. Ile?
To mówią nam proste formuły matematyczne lub dziesiątki aplikacji blenderskich.

Oczywiście nie zawsze będziemy mieli luksus nabijania pustych butli. Czasem trzeba
przeliczyć i uwzględnić gaz, który mamy
już w butli i którego nie chcemy wypuszczać (choćby dlatego, że jest zbyt drogi). I tu pojawia się pierwszy poważny
problem. Czystość tlenowa. Przy przelewa-
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niu czystego tlenu CAŁA potrzebna aparatura, wliczając w to butlę nurkową, MUSI być
przystosowana i wyczyszczona do pracy
z czystym tlenem. Wspomniana wcześniej
fachowość również ma tutaj niebagatelne
znaczenie. Niewłaściwe postępowanie
przy korzystaniu z tlenu doprowadziło już
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do wielu poparzeń. Prędkość przelewania
także jest istotna. Wiemy, że przy wielu zamówionych butlach istnieje pokusa, by ciut
przyspieszyć naszą pracę. I właśnie tej pokusy trzeba unikać. Blending, jak żadna inna
dziedzina
nurkowania,
UCZY
CIERPLIWOŚCI! I niech tak zostanie. Teraz
dopełnienie do wymaganego ciśnienia końcowego. Zazwyczaj jest to około 210-220
bar. I znów proszę o CIERPLIWOŚĆ! Nie
spieszmy się… Mamy czas. Poza tym butle
nie powinny się zbytnio przegrzewać.
Wskazane jest ich chłodzenie w baseniku.

Pewnym problemem jest fakt, że w końcu w butli z gazem bazowym ciśnienie będzie na tyle niskie, że nie będziemy mogli
efektywnie mieszać. Wówczas powinniśmy
użyć pompy wspomagającej, czyli boostera. Niestety ceny boosterów (choć ostatnio
wyraźnie niższe) ciągle są dość wysokie.
Możemy w odpowiedni sposób podłączyć
butlę do naszego zwykłego kompresora,
lecz NIE DOTYCZY to TLENU!
Oczywiście nic tak nie uczy blendingu
jak PRAKTYKA! I to nie standardowa, tylko
różna, wymagająca mieszania najróżniej-
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szych gazów, w najróżniejszych butlach,
do najróżniejszych ciśnień i dla najróżniejszych klientów. Omawiane wyżej problemy tak naprawdę można poznać dopiero
przy mieszaniu. Dobry blender to blender
z PRAKTYKĄ.
Kolejna część zawierać będzie pozostałe
dwie metody.
Junior
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
XXX
"DU
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Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli
znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu
płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może
być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie
Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz. 3
Nurkowie rekreacyjni bardzo często chcą intensywnie wykorzystać czas
przeznaczony na nurkowanie, wykonują więc serie nurkowań oddzielonych
krótkimi przerwami. Czasem bywa tak, że podczas nurkowań z łodzi obsługa pogania nurków na drugie nurkowanie, by szybciej skończyć pracę.
Tymczasem nurkowania powtórzeniowe
są bardziej ryzykowne dekompresyjnie i to
ryzyko rośnie wraz ze skracaniem czasu
przerwy powierzchniowej.
Pamiętajmy, że nurkowania bezdekompresyjne, w których zbliżamy się do limitu
bezdekompresyjnego zwykle kończą się
wynurzeniami, w których występują bardzo
duże przesycenia, czyli są to nurkowania
z bardzo agresywną dekompresją.
Przypomnijmy sobie hipotezę krytycznej
objętości (CVA), zgodnie z którą krótkie dekompresje mogą być prowadzone znacznie
bardziej agresywnie od dłuższych. Ta hipo-

teza dotyczy w szczególności nurkowań
bezdekompresyjnych, po których przesycenia mogą być naprawdę duże.
Dopuszczalne przez model Bühlmanna wartości tych przesyceń w momencie
wynurzenia w funkcji czasu trwania dekompresji przedstawiam na wykresie nr 7
zamieszczonym na następnej stronie.
Jak widać, w nurkowaniu bezdekompresyjnym, w którym faktycznie zbliżamy się
do granicy NDL, gdybyśmy wynurzyli się
bez przystanków, tak jak to pierwotnie zakładała idea nurkowań „bezdekompresyjnych”, moglibyśmy osiągnąć przesycenia
76

bliskie dwóm barom i około trzykrotnie
większe od tych, które dopuszczalne byłyby w nurkowaniu z dekompresją średniej
długości (np. około godziny).
Przyjrzyjmy się dekompresjom wykonywanym po teoretycznie bezdekompresyjnym nurkowaniu 20’/30 m. (tabela nr 3)
Takie nurkowanie, w czasach gdy wymyślono pojęcie nurkowań bezdekompresyjnych,
kończyło się wynurzeniem bez żadnych
przystanków. Większość współczesnych
komputerów zasugeruje jednak zrobić przystanek dekompresyjny (tzw. przystanek bezpieczeństwa) 3” w strefie od 3 do 6 m.
Gdybyśmy zastosowali dużo bezpieczniejszą metodę minimum deco, to przystanki
zaczęlibyśmy od 15 m i łącznie spędzili
na nich 11 minut. Jednak nawet w tym przypadku, w momencie wynurzenia przesyce-
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Wykres 7. Kocowe dopuszczalne przesycenia w modelu prof. Bühlmanna w zale noci od czasu trwania dekompresji.
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pęcherzyki będą odbierać gaz z tkanki i rosnąć. Inaczej mówiąc, przy małym przesy-
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Wykres 8. Nurkowanie 20’/30 m z wynurzeniem bez przystanków.
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Wykres 9. Nurkowanie 20’/30 m z przystankiem 3’/3 m.
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ceniu rosną tylko największe pęcherzyki,
natomiast przy dużym – zarówno te największe, jak i mniejsze. Możemy sobie wyobrazić, że w tkance znajdują się pęcherzyki o różnych rozmiarach, przy czym tych
największych jest bardzo mało, a tych
mniejszych bardzo dużo.
Pod wpływem przesycenia część tych
pęcherzyków zmienia swoją wielkość. Pęcherzyki o promieniu krytycznym (rc) nie
zmieniają swojej wielkości, mniejsze pęcherzyki mogą nawet się zmniejszać, ale
większe rosną. Jeśli przesycenie jest małe,
to powiększają się tylko największe pęcherzyki. Takich pęcherzyków w organizmie
jest na szczęście bardzo mało:
Jeśli jednak przesycenie będzie większe,
to automatycznie promień krytyczny będzie
mniejszy i większa ilość pęcherzyków urośnie.
Gdyby owe pęcherzyki miały dużo czasu
na wzrost, to urosłyby do rozmiarów mogących wywołać objawy choroby dekompresyjnej, ale w pojedynczym nurkowaniu
bezdekompresyjnym zwykle tak się nie
dzieje. Warto jednak się zastanowić, co się
dzieje z pęcherzykami gazu w przerwie pomiędzy nurkowaniami. Te, które znajdują
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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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się w naczyniach krwionośnych i oderwą
się od ich ściany, wędrują z krwią do płuc,
gdzie powoli są usuwane z organizmu. Pozostałe tkwią w tkankach i spowalniają usuwanie z nich gazu. Dlaczego tak się dzieje?
Wyobraźmy sobie, że w tkance jest rozpuszczony azot pod ciśnieniem 2 barów. Jeśli nurek wynurzy się na powierzchnię, to
w naczyniach krwionośnych przechodzących przez tę tkankę ciśnienie parcjalne
azotu spadnie do ok. 0,8 bara – czyli takiego, jakie jest w powietrzu. Tempo odsycania tej tkanki, zgodnie z prawem Ficka,
będzie proporcjonalne do różnicy ciśnienia
azotu rozpuszczonego w tkance (2 bary)
i rozpuszczonego we krwi (0,8 bara).
Jeśli jednak w tkance znajduje się pęcherzyk na tyle duży, że przy przesyceniu 1 bar
zacznie on rosnąć, to tkanka odsyci się
do owego pęcherzyka i w jego okolicy ciśnienie gazu spadnie w przybliżeniu do ciśnienia 1 bara – takiego, w jakim nurek
znajduje się na powierzchni. Różnica pomiędzy ciśnieniem gazu w okolicy pęcherzyka a jego ciśnieniem we krwi wynosi już
tylko ok. 0,2 bara, czyli jest sześć razy
mniejsza od tej, która występowała tam,
gdzie nie ma pęcherzyka. Oczywiście tem-
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Wykres 12. Przykładowa populacja pcherzyków w tkance.
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Rysunek 5. Ró nica w odsycaniu si tkanki z rozpuszczonej fazy gazowej oraz takiej w której wystpuje wolna faza
gazowa (pcherzyk gazu).
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z krótkimi dekompresjami i krótkimi przerwami powierzchniowymi, to powinien
w trakcie tych nurkowań ograniczyć przesycenia CO NAJMNIEJ tak, jak by to było

które znalazły się w strumieniu krwi i dotarły do płuc? Warto wiedzieć, że te pęcherzyki pojawiają się jeszcze przez pewien czas
po wynurzeniu. W nurkowaniach rekre81

acyjnych krytycznym czasem jest ok. godzina do dwóch po nurkowaniu. Pęcherzyki te
zatrzymują się w drobnych naczyniach
włosowatych otaczających pęcherzyki
płucne i o ile nurek nie zrobi czegoś, co
zmieni tę sytuację, gaz dyfunduje do pęcherzyków płucnych, skąd jest wydychany.
Jednak jeśli np. nurek wykona w tym czasie
nurkowanie powtórzeniowe, to pęcherzyki
znajdujące się w filtrze płucnym ulegną
kompresji i mogą zmniejszyć się na tyle, że
przejdą przez te naczynia i zaniesione prądem krwi wrócą do serca, a dalej trafią
do tętnic. Podczas kolejnego wynurzenia te
pęcherzyki zaczną się z powrotem powiększać, ale tym razem mogą znajdować się
w tętnicach, gdzie wędrują coraz drobniejszymi naczyniami i ostatecznie mogą
utknąć gdzieś w tętniczkach, blokując dopływ krwi do tkanki znajdującej się dalej
– czyli wywołać zator gazowy a więc ciężką postać choroby dekompresyjnej.
Podsumowując: podczas nurkowania powtórzeniowego ryzyko choroby dekompresyjnej jest znacznie większe niż w nurkowaniu pierwszym w serii. Prowadząc serię
nurkowań należy wykonywać mało agresywne dekompresje – nawet w nurkowa-
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niach bezdekompresyjnych. Przerwa powierzchniowa nie powinna być NIGDY
krótsza od godziny, najlepiej żeby wynosiła co najmniej 2-4 godziny.
Inny sposób na przetransportowanie pęcherzyków przez filtr płucny to wykonanie
dużego wysiłku wytrzymałościowego podczas wynurzania lub wkrótce po nurkowaniu. W takiej sytuacji, kiedy krew przyśpiesza, otwierają się naczynia, które omijają pęcherzyki płucne i nimi to pęcherzyki gazu mogą przedostać się przez filtr płucny
– ze skutkami jak w sytuacji wyżej opisanej.
Oczywiście im nurek ma wyższą sprawność
fizyczną, im wyższą wytrzymałość, tym
przy większym obciążeniu fizycznym u niego taki efekt wystąpi. Z drugiej strony, u osób
o niskiej sprawności fizycznej, a w szczególności u palaczy, krew może permanentnie
przechodzić przez filtr płucny bez całkowitego oczyszczenia z pęcherzyków gazu.
Awaryjne wynurzenia
Czasem nurkowie rekreacyjni niezbyt dobrze panują nad swoim sprzętem, co może
skończyć się tym, że nieopanowana pływalność wyrzuci ich na powierzchnię, albo też
zagapią się i zużyją cały zapas gazu, co
zmusi ich do awaryjnego szybkiego wynu-

rzenia. Są to sytuacje, które czasami kończą
się chorobą dekompresyjną, nawet jeśli nurkowanie było wykonane w ramach limitów
bezdekompresyjnych. Dzieje się tak dlatego, że limity bezdekompresyjne są wyliczone przy założeniu, że wynurzamy się
w tempie 10 m/min. Ze względu na to założenie modele dekompresyjne nie uwzględniają tkanek nasycających się szybciej niż
z półokresem 5”. To nie oznacza jednak, że
takich tkanek nie ma, wręcz przeciwnie
– np. krew nasyca się szybciej, krew znajdująca się w płucach nasyca się praktycznie natychmiastowo. Przy bardzo szybkim
wynurzeniu pęcherzyki gazu mogą się wydzielić, zanim krew zdąży z płuc dotrzeć
do tkanek i wtedy dochodzi natychmiast
do objawów ciężkiej postaci choroby dekompresyjnej.
Paweł Poręba
Reklama
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Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

Egipt – nurkowanie z łodzi
Miejsce zdarzenia – Egipt. Nurkowanie z łodzi. Osoby biorące udział:
divemaster – przewodnik grupy nurkującej oraz pięć osób z AOWD:
Ania (21 lat) – 32 nurkowania,
Kamil (19 lat) – 20 nurkowań,
Renata (26 lat) – 27 nurkowań,
Damian (23 lata) – 16 nurkowań,
Jacek (50 lat) – 84 nurkowania.
Wycieczka była zorganizowana przez lokalne biuro. Z samego rana wypłynęliśmy
łodzią na nurkowanie do Dolphinhouse,
miejsca bardzo znanego ze względu na jego niezwykłe piękno. Ukształtowanie rafy
nieustannie zachwyca fantastycznym labiryntem ciekawych jaskinek.
Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy:
Ania, Kamil i Renata płynęli z divemasterem, ja natomiast z Damianem. Jaskinie by84
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ły na głębokości około 20-24 metrów. Techniczne nie były trudne, szerokie korytarze
i wiele prześwitów w sklepieniu dawało dużo światła.
Pierwszy wpłynął przewodnik ze swoją
grupą, ja z Damianem za nimi. W połowie
drogi, w dość obszernej komorze, wcze-

śniejsza grupa spowodowała spore uniesienie piasku i ograniczenie widoczności. Damian zaczął nerwowo się obracać, nie
mogąc znaleźć drogi. Napompował jacket
i butlą uderzył o skały. Złapałem go za płetwę i ściągnąłem na dno. Zobaczyłem, że
wpada w panikę i bardzo szybko oddycha.

85

Rozpocząłem uspokajanie go pokazując,
aby oddychał powoli. Sprawdziłem jego
stan powietrza, miał 80 barów. Pokazałem
mu, że mam jeszcze 150 barów i po uspokojeniu załączyłem latarkę, kierując światło w jego stronę, aby widział, w którym
kierunku płynę. Zmącona woda przed nami jasno pokazywała kierunek, w którym
popłynęła grupa.
Tuż przed wypłynięciem z jaskini sprawdziłem stan powietrza w butli Damiana, zostało mu 40 barów. Pokazałem, że
po wypłynięciu będziemy płynąć na mojej
butli i na moim octopusie. Wyjście z jaskini jest nieco utrudnione przez niewielki
fragment rafy, który trzeba ominąć nieco się
unosząc, około 50-80 cm. Potem zaczyna
się piaszczyste dno. Po wypłynięciu nie było naszego przewodnika. Damian, pokonując uskok, błyskawiczne napełnił jacket
i rozpoczął niekontrolowane wynurzanie.
W tym momencie byłem około metra
przed nim. Niestety, nie udało mi się go zatrzymać. Rozpocząłem wynurzanie zgodnie
z procedurą.
Na powierzchni zobaczyłem Damiana
nieprzytomnego, ale oddychającego samodzielnie. Nie było nikogo w pobliżu do po-
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mocy. Upuściłem nieznacznie powietrze
z jacketu, aby ułatwić oddychanie i zdjąłem
mu maskę. Rozpocząłem wzywanie pomocy, krzyczałem w kierunku najbliższych łodzi i uderzałem ręką o wodę. Najbliższa
łódź była w odległości około 50 metrów.
Członkowie załogi błyskawicznie ruszyli
pontonem w naszą stronę. Damian cały
czas oddychał samodzielnie, ale nie reagował na żadne znaki. Po niespełna minucie

został wciągnięty do pontonu. Po chwili zostaliśmy dowiezieni do naszej łodzi. Kapitan rozkazał podać poszkodowanemu tlen,
a sam powiadomił przez radio służby medyczne w porcie. Opowiedziałem kapitanowi co się stało i łódź niezwłocznie
odpłynęła do portu. Tam czekała już na nas
karetka, która zabrała Damiana do najbliższej komory dekompresyjnej. Zadzwoniłem do rezydenta i organizatora wycieczki

w celu udzielenia niezbędnych informacji.
Ponieważ Damian nie był zakwaterowany
w moim hotelu, dopiero następnego dnia
dowiedziałem się, że wszystko skończyło
się dobrze, bez większych powikłań dla jego zdrowia.
Dokładny i szczegółowy raport przygotowałem i przekazałem organizatorowi
w celu przedstawienia ubezpieczycielowi.
Jacek Fijałkowski
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Poręczówki w bazach nurkowych
W wielu bazach spotykałem się z linami poręczowymi rozpiętymi pomiędzy obiektami na dnie, np. wrakami zatopionych samochodów czy łódek. Ułatwiają one nurkowanie, podczas którego zespół nurków może poruszać się
po poręczówce od obiektu do obiektu i w ten sposób obejrzeć ich kilka
podczas jednego nurkowania. Ułatwiają też pracę organizatorowi, który może po prostu powiedzieć: idźcie po żółtej poręczówce to traficie na wrak
małego fiata, potem łódź rybacką, potem zatopiony rower wodny, a potem
wrócicie do brzegu.
Czerwona poręczówka oznacza inny zestaw obiektów, itd. Znane są głębokości
tych obiektów, znany przybliżony czas takiego nurkowania przy standardowym tempie poruszania się nurków pod wodą, znany
wymagany zapas czynnika oddechowego
itd. Wygląda więc na to, że jest łatwiej
i prościej. Tylko pytanie – czy to jest lepiej?
W długim horyzoncie czasowym widać wyraźnie, że nurkowie „pochodzący” z takich
baz są bardzo marnie zaznajomieni z nawigacją przy użyciu kompasu. Owszem, mieli takie zajęcia na kursach, ale potem już tej

umiejętności nie utrwalili. Nie była im potrzebna, zasuwali bowiem wszędzie jak
po sznurku – w przenośni i dosłownie. Nieraz gościłem w swoich bazach takich „poręczowych nawigatorów”. Nie potrafiliby
znaleźć nawet własnego tyłka oburącz,
przepraszam za ten żargon nurkowy, który
mi się na chwilę wkradł.
Moim zdaniem, znacznie lepiej (choć
mniej wygodnie) jest nie poręczować pomiędzy obiektami, natomiast posiadać
w bazie plan ich rozmieszczenia na dnie.
Ktoś, kto życzy sobie obejrzeć podczas jed88
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nego nurkowania kilka z takich obiektów
musi – niejako w naturalny sposób – tak nawigować, żeby sobie poradzić. Musi samodzielnie ustalić pierwszy i przeliczyć
następne azymuty, określić odległość
i oszacować prędkość płynięcia oraz związany z tym spodziewany czas osiągnięcia
kolejnego obiektu. Oczywiście za pierw-

szym razem mu się nie uda, będzie więc
niezadowolony. Być może nie uda się także
kilka kolejnych razy. Jako organizator będziesz musiał znosić kwaśne miny klientów
wracających z nieudanego zadania. Jednak
w końcu się uda, a dodatkowo taki cykl nurkowań przyniesie nurkom bezcenną umiejętność posługiwania się kompasem, nie
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tylko po to, żeby zaliczyć ćwiczenie na kursie, ale też po to, żeby naprawdę orientować się i nawigować pod wodą.
Czy chcesz być dobrym nauczycielem,
sprawiającym, że twoi uczniowie nabędą
wartościowych umiejętności, czy też wolisz
być sprzedawcą rozrywki? Na to pytanie każdy kandydat na organizatora nurkowań
musi sobie sam odpowiedzieć.
Postanowiłem kiedyś zrobić eksperyment. W pewnej bazie nurkowej nad jeziorem popłynąłem z grupą w poprzek kilku
torów poręczowych. Mieliśmy wrażenie,
jakbyśmy płynęli przekraczając kolejne wąwozy wyryte w dnie przez zespoły nurków
pływające przez kilka sezonów wyłącznie
wzdłuż poręczówek. Okazało się, że w tej
bazie po prostu nikt nie nurkował inaczej
niż tylko po poręczówkach. Ogromne obszary pięknego, dziewiczego dna, porośniętego fluoryzującymi w świetle latarki
grzybami, były dostępne tylko dla nas – wyzwolonych z niewoli „jechania po sznurku”.
Pomijam kwestię ewentualnego zaplątania się młodego nurka w poręczówkę, co
może stanowić osobną przesłankę do wystąpienia wypadku nurkowego.

Nuras.info 9/2014
Reasumując: z poręczówkami w bazie
nurkowej trzeba postępować ostrożnie. Kategorycznie nie wolno stosować ich jako
uniwersalnego lekarstwa na zwiększenie
atrakcyjności i wygody korzystania z bazy.
Oznacza to bowiem również znaczny spadek wartości takiej bazy jako miejsca, gdzie
nurkowie mogą zdobywać wykształcenie
i doświadczenie. Chyba lepiej poręczówek
nie mieć wcale. Ostatecznie można przemyśleć umieszczenie ich na dużych głębo-

kościach, dostępnych tylko dla wybranych,
dobrze wyszkolonych grup płetwonurków,
tak jak to ma miejsce np. w znakomitej bazie klubu Aquarius nad jez. Piłakno. Poręczówka jest tam rozpięta pomiędzy pionami stojącymi na głębokości 50 metrów
i 40 metrów. Gdyby ktoś życzył sobie,
oczywiście tylko z grupą wyśmienicie wyszkolonych nurków, wejść po pionie pięćdziesięciometrowym, przepłynąć po poręczówce do pionu czterdziestometrowego

i tam wyjść – może to zrobić. Taka poręczówka ma uzasadnienie, bo przyznaję, że
niekiedy niełatwo jest oddychając sprężonym powietrzem nawigować na głębokości 50 metrów, ze względu na narkozę
azotową. Wtedy poręczówka ma sens. Natomiast w innych przypadkach, często spotykanych w bazach nad jeziorami czy
kamieniołomami, poręczówki są stanowczo
nadużywane, ze szkodą dla wyszkolenia
nurków wywodzących się z takich baz.
Tomasz Strugalski

W tekście wykorzystano fragment książki „Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania”, promującej m.in. nurkowanie partnerskie. Inne książki
Tomasza Strugalskiego można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
Filmy z wypowiedziami Tomasza Strugalskiego
można oglądać tu: http://www. youtube.com
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