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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Pol ska zło ta je sień wciąż roz piesz cza nas cie pły mi pro mie nia mi słoń ca, roz świe tla jąc ba jecz nie ubar wio ne

li ście. War to jed nak pa mię tać, że czas naj wy ższy spraw dzić, w ja kiej for mie są na sze cie plut kie, su che ska -
fan dry. Już wkrót ce bo wiem mroź na zi ma sku je zbior ni ki gru bą ta flą i… roz pocz nie my okres nur ko wań pod -
lo do wych, pięk nych, lecz wy ma ga ją cych wy jąt ko wej ostro żno ści i spo rych umie jęt no ści, nie za wod ne go sprzę tu,
nie wspo mi na jąc o zgra nym, od po wie dzial nym ze spo le.

Po czą tek li sto pa da to ta kże mo ment, w któ rym zba cza my na chwil kę z na szej co dzien nej tra sy i kie ru je my kro -
ki w stro nę cmen ta rzy. Gdzie w tym cza sie po dą ża ją na sze my śli? Nie wąt pli wie wspo mi na my tych, któ rzy ode -
szli, ale tak na praw dę za sta na wia my się nad wła snym ży ciem. Po świę ca jąc się pa sji, ja ką jest nur ko wa nie, się ga jąc
głę biej niż in ni, być mo że ży jąc dzię ki te mu peł niej, nie wol no nam na wet na mo ment za po mnieć, że je ste śmy
od po wie dzial ni za rów no za wła sny los, jak rów nież za bez pie czeń stwo na szych naj bli ższych, w tym ta kże nur ku -
ją cych przy ja ciół. Czy ka żdy z Was mo że z czy stym su mie niem po wie dzieć, że wy star cza ją co dba o swój sprzęt,
że cią gle do sko nali umie jęt no ści, prze strze ga wszyst kich re guł bez pie czeń stwa, kie ru je się zdro wym roz sąd kiem
i przede wszyst kim jest part ne rem, na któ rym – bez wzglę du na oko licz no ści – za wsze mo żna po le gać? 

Za sta nów cie się nad tym przy lek tu rze naj now sze go nu me ru, w któ rym znaj dzie cie mię dzy in ny mi re la cje
z ko lej nych pod ró ży na szych Współ pra cow ni ków, ale ta kże wspo mnie nia z go rą cych wa ka cji na de sła ne przez
Czy tel ni ków. Pa trząc na nie sa mo wi te fo to gra fie, nie spo sób nie za chwy cić się świa tem – war to żyć, by móc
po dzi wiać dzie ło stwo rzo ne przez Na tu rę, praw da?
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Przy go to wa nia do je sien ne go wy -
jaz du po krzy żo wa ła mi kon tu zja. By -
ła śro da, tuż przed go dzi ną 15. Trzy
dni do wy lo tu… Wra ca łem z pra cy,
by ło po god nie, więc na dwóch kół -
kach. Pa mię tam wjazd na fe ral ne
ron do, a po tem już ty ko to, że pod -
no szę się z as fal tu. 

Nie ku mam co się sta ło, ale czu ję ból w le -
wej sto pie. Szyb kie oglę dzi ny: mo tor ca ły, ja
też, no pra wie… Tyl ko ta no ga, od ra zu
wiem, że zła ma na, do brze nie jest. Ogar niam
się i wra cam do do mu.. Ból nie po zwa la
zmie niać bie gów, do ko nu ję te go pię tą.

A po tem już tyl ko wo że nie się po szpi ta -
lach. Po kil ku go dzi nach mam po twier dze -
nie. Mło dy le karz oglą da zdję cie i po ka zu je
pal cem na zła ma nie. Opo wia dam mu więc,
że za kil ka dni le cę z gru pą nur ko wać, że
mu szę być spraw ny, że mu szę… On tyl ko
ki wa gło wą i mó wi, że ta kiej opcji nie ma.

Po pod pi sa niu kil ku pa pier ków wy pusz -

cza ją mnie ze szpi ta la. Nie po zwo li łem zo -
sta wić się w szpi ta lu, nie da łem so bie za ło -
żyć gip su. Co da lej? Mó wię do żo ny, że
trze ba zna leźć in ne go le ka rza, bo ja po je -

chać mu szę. Kto ogar nie gru pę? To mo ja
pra ca i mój obo wią zek. Wie czo rem jed nak
na nic nie mam si ły i po mi mo bó lu idę spać.
W czwar tek uma wiam się z le ka rzem, ale

Malta – kolejne odkrycie
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do pie ro na pią tek. Od ra zu pi szę ma ila
do gru py – co się sta ło, że mi mo wszyst ko
po ja dę, ale bę dę po trze bo wał ma łej po mo -
cy z ba ga ża mi.

Na szczę ście w pią tek ra no wiem już, że
zła ma nie ko ści łó decz ko wa tej sto py le wej
jest bez prze miesz cze nia odła mów. Le karz
pro po nu je mi le cze nie no wo cze sne. Chwa -
li, że nie da łem się za gip so wać, bo z te go

ty tu łu by ło by wię cej kom pli ka cji. Twier dzi,
że na wet sta bi li za tor nic nie da, mam cho -
dzić nor mal nie, tzn. na ku lach, i po pro stu
uwa żać na le wą sto pę. Co wię cej, nie za -
bra nia mi nur ko wać, a na sa mo lot wy pi su -
je za strzyk prze ciw za krze po wy.

Dla mnie to jak wo da na młyn. Ból stu -
dził mój en tu zjazm, bo wie dzia łem, że ła -
two nie bę dzie. Od zew od eki py był jed nak

mo to rem na pę do wym pod czas pa ko wa nia.
Do sta łem wy raź ny znak – po mo że my!
Zgar ną łem za tem w so bo tę ko go mo głem
i za bra łem z Olsz ty na na lot ni sko. Pro wa -
dze nie Heń ka -au to ma tu nie spra wia ło pro -
ble mów. Na lot ni sku zja wi ła się na wet
za tro ska na ma ma – prze stra szo na bar dziej
niż trze ba mo im zdro wiem. Za strzyk, lot
oraz noc ny prze jazd z lot ni ska do ho te lu też
ja koś znio słem. Po mi mo desz czu i ciem no -
ści lu dzie z za cie ka wie niem wpa try wa li się
w okna, szu ka jąc cha rak te ru Mal ty. A ja
mia łem prze cież jesz cze cał kiem ak tu al ne
wspo mnie nia z tej wy spy.

Jej hi sto ria jest tak sa mo za gma twa na jak
mój te go rocz ny przy jazd. Wy spiar ska Mal -
ta jest ide al nym miej scem do kon tro lo wa -
nia cen tral ne go i wschod nie go ba se nu
Mo rza Śród ziem ne go, dla te go bar dzo czę -
sto w swo jej hi sto rii wpa da ła z jed nych rąk
do dru gich…

Po nad 5000 lat te mu pierw si na mal tań -
skie wy spy tra fi li osad ni cy z Sy cy lii. 800 lat
p. n. e. przy by li na Mal tę Fe ni cja nie, 300 lat
póź niej tra cąc ją na rzecz Kar ta giń czy ków.
Od 218 ro ku p. n. e. wy spy prze szły w rę ce
Rzy mian. W ro ku 60 n. e. u wy brze ży wy -
spy roz bił się sta tek prze wo żą cy więź nia,
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św. Paw ła, któ ry wy pa dek prze żył i… na -
wró cił wy spia rzy na chrze ści jań stwo.
Od 395 ro ku, po po dzia le rzym skie go im -
pe rium, Mal ta zna la zła się w ju rys dyk cji
Ce sar stwa Wschod nie go. Da lej też by ło cie -
ka wie… W 870 ro ku pod bi li ją Ara bo wie,
a w 1090 ro ku No ma do wie, któ rzy przy łą -
czy li ją do kró le stwa Sy cy lii.

W ro ku 1530 ce sarz Ka rol V Habs burg

prze ka zał wy spę ja ko len no wy rzu co ne mu
z Ro dos za ko no wi Jo an ni tów, czy li Ka wa -
le rów Mal tań skich. Z ko lei w ro ku 1565
przez kil ka mie się cy bro ni li się sku tecz nie
przed Tur ka mi. W 1566 Wiel ki Mistrz Je an
de la Va let te roz po czął bu do wę mia sta wa -
row ni – na zwa ne go od je go na zwi ska Va -
let tą. Dzi siaj to pięk ne, szcze gól nie w no cy,
mia sto jest sto li cą Mal ty. Po kil ku-  dzie się -

ciu la tach względ ne go spo ko ju, w ro -
ku 1798, po dą ża ją ca do Egip tu fran cu ska
flo ta pod bi ła wy spę, zaś Na po le on na ka zał
za ko no wi opu ścić Mal tę. Jed nak za le d wie
po kil ku mie sią cach nie za do wo le ni Mal tań -
czy cy z po mo cą Kró le stwa Sy cy lij skie go
i Bry tyj czy ków prze gna li Fran cu zów.
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W kon se kwen cji Mal ta prze szła pod bry tyj -
ski pro tek to rat. Na kon gre sie wie deń skim,
w la tach 1814-1815, Mal tę for mal nie usta -
no wio no ko lo nią bry tyj ską.

Ję zyk mal tań ski jest tak za wi ły, jak przy -
to czo na w du żym skró cie hi sto ria. W mo -
wie Mal tań czy ków sły chać ję zyk wło ski,

arab ski i an giel ski… Ar chi tek tu ra jest rów -
nież wy pad ko wą hi sto rycz nej obec no ści
kil ku kul tur na wy spie.

Ogrom ne zna cze nie wy spy mal tań skie
mia ły pod czas dzia łań w II woj nie świa to wej.
Mal ta by ła, jak wy czy ta łem, „nie za ta pial nym
lot ni skow cem”, ba zą dla ma ry nar ki i ma ga -
zy nem za pa sów pod czas pro wa dze nia dzia -
łań w Afry ce. Ata ki wojsk osi – Niem ców

i Wło chów – nie ste ty wy nisz cza ły wy spę.
Ofia ry woj ny, w po sta ci atrak cyj nych wra -
ków, są dla nas, nur ku ją cych świad ka mi tych
dzia łań. Po wszech nie uwa ża się jed nak, że
„praw dzi we” wo jen ne wra ki są głę bo ko, do -
stęp ne tyl ko dla nur ków tech nicz nych.

Chwi lę przed na szym wy jaz dem gło śno
by ło o od na le zie niu przez pol ską eks pe dy cję
wra ku ORP Ku ja wiak, któ ry za to nął u wy -
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brze ży Mal ty w czerw cu 1942 ro ku. Pol ski
okręt pły nął w kon wo ju, osła nia jąc stat ki han -
dlo we, któ re trans por to wa ły na Mal tę za opa -
trze nie. 16 czerw ca, oko ło pierw szej w no cy,
Ku ja wiak wpadł jed nak na mi nę i po szedł
na dno, za bie ra jąc ze so bą trzy na stu ma ry na -
rzy. Wrak spo czy wać ma na głę bo ko ści 95
me trów. Jak po in for mo wał kie ru ją cy wy pra -

wą Ro man Zaj der, okręt jest w do brym sta -
nie, a iden ty fi ka cja nisz czy cie la mia ła być
mo żli wa dzię ki se rii zdjęć, ja kie nur ko wie
zro bi li pod wo dą i ich po rów na niu z pla na mi
stocz nio wy mi okrę tu. Co wię cej, Po la cy pla -
nu ją eks plo ra cję Ku ja wia ka i po szu ki wa nia
jesz cze jed ne go okrę tu!

Jak wi dać, Mal ta mo że ofe ro wać na praw -

dę wie le, a prze cież nie zdą ży łem Wam
jesz cze opo wie dzieć, ja kie za li czy li śmy
nur ko wa nia i przy go dy.

Za czę ło się sen nie. Nie dzie la wy da wa ła
się być nie do prze ży cia, bo od po czy nek nie
był dłu gi, a pod róż jak za wsze mę czą ca.
Mnie by ło jesz cze trud niej, ból sto py i rąk,
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od śmi ga nia na ku lach, oraz upier dli we pro -
sze nie o po moc na pew no nie po ma ga ły. To
ja za wsze po ma ga łem, a te raz du pa, nie mo -
głem! Jak się oka za ło, pa no ra ma z na sze go
ho te lu PA NO RA MA by ła świet na, da ła nam
ener gię i do bry na strój. Sze ro ki, prze pięk ny
wi dok z bal ko nów na za to kę Mel lie ha i wy -

spę Go zo na wet ma ją cym oka zję spo ro pod -
ró żo wać i wi dzieć ka wał świa ta mógł przy -
paść do gu stu. Sam ho tel wiel kie go
wra że nia nie ro bił, ale by ło gdzie spać,
sprzą ta li na czas, a na śnia da nie też na rze -
kać nie by ło mo żna. Co wię cej po trze ba?
Nic!

Nic, tyl ko trans por tu do ba zy nur ko wej.
Trans port nie za wiódł i sa mo cho dy cze ka ły

pod ho te lem punk tu al nie o 10. Su nąc wą -
ski mi ulicz ka mi, w ru chu le wo stron nym,
po zjeź dzie z du żej gó ry by li śmy szyb ciut -
ko w ba zie. Tam po bra li śmy sprzęt, wy peł -
ni li śmy nie zbęd ne jak za wsze oświad -
cze nia, a ja wy tłu ma czy łem, że dzi siaj nie
nur ku ję – po ja dę po pa trzeć i po móc, ale
po ju trze spró bu ję… Pa trząc na mo je ku le,
dziew czy ny z ba zy tyl ko ki wa ły gło wa mi.
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Ob ser wu jąc mi ny lu dzi ków z gru py, za -
uwa ży łem, że Mal ta zro bi ła na nich po zy -
tyw ne pierw sze wra że nie. Nikt tu wcze śniej
nie był, po za Dar kiem, dla te go wy bra łem
mie sza ny wa riant nur ko wań: z brze gu
i z ło dzi, w naj faj niej szych miej scach
i na trzech wy spach. Ta ki wła śnie sce na -
riusz nur ko wy – przy za ło że niu, że je dzie -
cie tam po raz pierw szy – po le cam.

Dzię ki spraw nej ak cji w ba zie, szyb ko
do je cha li śmy do ter mi na lu por to we go dla
pro mów pły wa ją cych na Go zo. Do bra po -
go da w wol ną nie dzie lę spo wo do wa ła jed -
nak tłok na nur ko wi sku. Zna la złem so bie
miej sce, po ło ży łem obok ku le i wy cią gną -
łem się jak jasz czur ka spra gnio na cie płe go
słoń ca. Trzy ma łem kciu ki za pierw sze nur -
ko wa nie, że by do brze po szło z wy wa że -

niem, ale na szczę ście pol scy di ve ma ste rzy
– To mek i Mi chał – ogar nia li te mat wzo ro -
wo. Jak już wszy scy się za nu rzy li, do wo dy
po kuś ty ka łem i ja. Ła two nie by ło, śli skie
ska ły nie po ma ga ły w ostro żnym wej ściu…

Cir kew wa to tak na praw dę kil ka mo żli -
wo ści nur ko wych w jed nym miej scu. Do -
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stęp ne atrak cje te go miej sca to nie wiel ki łuk
(Cir kew wa Arch), ja ski nia, nie wiel ka sta tu -
et ka Ma don ny (nie tej pio sen kar ki, tyl ko
mat ki Je zu sa) w nie wiel kiej ja ski ni, oraz
dwa wra ki – Rozi oraz P 29 – łódź pa tro lo -
wa. Rozi za to pio no na 34 me trach w 1992
ro ku, a P 29 w 1997 ro ku, ro biąc z nich

po pro stu atrak cje dla płe two nur ków. Mo ja
eki pa za li czy ła tu taj dwa nur ko wa nia – jed -
no w skał kach, a dru gie wra ko we. Strasz nie
chcia ło mi się nur ko wać, ale dłu gie pły wa -
nie je dy nie z ma ską da ło tak po trzeb ną ulgę
zła ma nej no dze. By łem też pe wien, że na -
stęp ne go dnia już zej dę pod wo dę. W koń -
cu mi nę ły czte ry dni od wy pad ku, dość
więc obi ja nia się…

No wła śnie, czy w ogó le ze zła ma ną ko -
ścią mo żna nur ko wać? Czy od ję ło mi ro -
zum, czy chcę mieć więk sze pro ble my? Nic
z tych rze czy… Sam pró bo wa łem zna leźć
rze czo we in for ma cje o tym za gad nie niu,
a utwier dził mnie w mo ich wnio skach le -
karz – mo gę nur ko wać, o ile wy trzy mam
ból… Tyl ko czy re ge ne ru ją ca się tkan ka nie
bę dzie bar dziej po dat na na DCS, czy ci -
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śnie nie nie ob ni ży sku tecz no ści le cze nia?
In ter net tak na praw dę nie po mógł, fo ra nur -
ko we tyl ko od sy ła ły za in te re so wa nych
do me dy ków…, a pod py ty wa ni prze ze
mnie zna jo mi le ka rze ja snej od po wie dzi
nie da wa li.

Po dob no nie ma pro ble mu, je śli tyl ko
pro fil nur ko wa nia bę dzie rze tel ny. Pro ble -
mem jest jed nak mo żli wość po wsta nia za -

krze pu w wy ni ku ura zu ta kie go jak zła ma -
nie, ale też ka żde go krwa wie nia we wnętrz -
ne go, skrę ce nia – naj czę ściej gdy koń czy na
mu si być unie ru cho mio na. To wła śnie po -
wie dział mi le karz, da jąc od po wied nie le ki
prze ciw za krze po we i za strzy ki na lot sa mo -
lo tem.

Ja też nie wy czer pu ję tu pro ble mu zła ma -
nia i nur ko wa nia. Po wo dy mam dwa, nie

chcę za nu dzać i nie je stem w tej spra wie
eks per tem, ale my ślę, że wą tek jest na ty le
cie ka wy, że wart po głę bie nia na szej wie -
dzy.

Spo koj ny, dzię ki po ra dzie le kar skiej, dru -
gie go dnia po sta no wi łem za nur ko wać.
Miej sce jed nak wy bra łem śred nie… Dość
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wcze śnie ra no ru szy li śmy bo wiem pro mem
na Go zo. Pa mię ta łem te nur ko wa nia sprzed
dwóch lat, ja ko na praw dę pięk ne, żal by ło

od pusz czać, więc mu sia łem za gryźć zę by
i dać ra dę. Naj pierw eki pa wraz z prze wod -
ni ka mi po szła zo ba czyć z bli ska Blue Ho le
i Az zu re Win dow – chy ba naj bar dziej po -
pu lar ne i roz po zna wal ne miej sce na Mal cie
(a w za sa dzie na Go zo). Za chod nie wy brze -
że Go zo, nie sa mo wi ta li nia brze go wa z wy -
so ki mi, pio no wy mi ścia na mi jest tłem dla
nie zli czo nej ilo ści zdjęć, fil mów i re klam.

Blue Ho le na Go zo jest ta kim ma łym bra -
tem te go z Da ha bu, ale też ro bi spo re wra -
że nie. Zej ście w okrą głej stud ni za mknię tej
ska ła mi od po wierzch ni, otwie ra się na mo -
rze od 7 do 16 me tra. Od we wnętrz nej stro -
ny ma my też spo rą ja ski nię. Świa tło
za ła ma ne o po wierzch nię wo dy spra wia
cu da Te atr ten mo żna po dzi wiać na praw dę
dłu go. Po wy pły nię ciu z Blue Ho le gru pa
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po pły nę ła w pra wo, pod Az zu re Win dow
– wiel ką dziu rę w ska le. For ma cje ka mien -
ne i spo ra ilość ży cia po win ny spodo bać się
naj bar dziej wy bred nym. Ja nie za pusz cza -
łem się zbyt da le ko, mu sia łem opa no wać
tech ni kę pły wa nia z uży ciem jed nej tyl ko
no gi. Aby nie prze ci skać mo krej pian ki
przez zła ma ną koń czy nę, za bra łem ze so -
bą su chy ska fan der. By ło to świet ne roz wią -

za nie, bo po pod wo dą wpu ści łem so bie
tro chę po wie trza do le wej sto py – od cią ża -
jąc ją i na pę dza łem się tyl ko pra wą płe twą.
Sku pi łem się na wet po kil ku mi nu tach
na fo to gra fii. Nie po wiem, że by ło świet nie,
ale i tak by łem za do wo lo ny z po by tu
pod wo dą. Pod czas wcho dze nia do wo dy
i wy cho dze nia przez chwi lę przy ćmi łem
spek ta ku lar ne wi do ki za ple ca mi. Licz ni tu -

ry ści ro bi li zdję cia fa ce to wi w po ma rań czo -
wym ska fan drze, któ ry kuś ty kał na ku lach
do Blue Ho la, nie po zwa la jąc się wy prze -
dzić tra ga rzom nio są cym mu sprzęt i wiel -
ki apa rat. Po ma rań cza po raz ko lej ny
spi sa ła się świet nie, bo nic nie wa żą cy i wy -
god ny ska fan der w du żym upa le wy pro wa -
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dzał pot na ze wnątrz. Za nim bym do szedł
do wo dy na tych ku lach, w in nym bym się
roz pu ścił – tu by ło cie pło, ale zno śnie!

Po nur ko wa niu prze je cha li śmy kil ka na -
ście me trów w dół, aby tam zejść do wo dy
i prze pły nąć wą ski, osiem dzie się cio me tro -
wej dłu go ści tu nel w ska le. Pro blem po le -
gał na tym, że na nur ko wa niu tym nie by ło

mo żli wo ści wy nu rze nia się, bo wiem
nad gło wą pły wa ły nam ło dzie i mo to rów -
ki z tu ry sta mi. Pa mię tam, że kie dyś miej sce
to strasz nie przy pa dło mi do gu stu, te raz by -
ło po dob nie. Z prze ra ża ją cej chwi la mi
czer ni wy ła niał się dłu gi ję zor świa tła,
a w nim naj pięk niej szy wi dok da wa ły syl -
wet ki płe two nur ków i ich la tar ki przy po mi -

na ją ce świe tli ki oraz stru mień zmie sza nej
przez sil ni ki wo dy na po wierzch ni. Ob raz
uzu peł niał dźwięk prze pły wa ją cych
nad na mi łó dek, wzmac nia ny aku sty ką skał.
Cu do.

Po wrót z Go zo pro mem i sa mo cho dem
był spraw ny, hu mo ry do pi sy wa ły, uśmie chy
nie scho dzi ły z twa rzy. By ło pięk nie.
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Na stęp ne go dnia nur ko we go też za po -
mnieć się nie da… W po bli żu wy spy Co mi -
no za li czy li śmy pięk ne nur ko wa nie
w for ma cjach skal nych z pio no wy mi ścia -
na mi, ja ski nia mi i ka mul ca mi. Wszyst ko
uzu peł nia ła spo ra ilość ży cia, wi dać by ło,
że nie jest to pod wod na pu sty nia, jak
w wie lu miej scach Mo rza Śród ziem ne go.
Wi dzia łem kil ka na ście nie du żych gru pe -

rów, spo ro ła wic ostro bo ków i mnó stwo pa -
pu żek ła ko mych na po ży wie nie. Zwa bia -
łem je, zry wa jąc ze skał ro śli ny i od kła da jąc
ka mie nie, pod któ ry mi szu ka ły po ży wie nia.
Mo men ta mi przy pły wa ło ich ty le, że nie
mie ści ły się w ka drze…

Dru gie nur ko wa nie, z ło dzi ja kiej jesz cze
nie wi dzia łem (pła ski po kład wy ło żo ny wy -
god nym, gru bym dy wa nem), wy ko na li śmy

sa mo dziel nie, bez prze wod ni ków. Po mię -
dzy Mal tą a Co mi no, na głę bo ko ści mak sy -
mal nie 20 me trów, na bia łym pia sku
spo czął bo wiem kil ka lat te mu ko lej ny
wrak. Przy do brej wi docz no ści, ja ką mie li -
śmy, mo żna by ło od gryźć ust nik z za chwy -
tu. Wrak wi dać by ło ide al nie z sa mej
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po wierzch ni, pod wo dą też pre zen to wał się
nie mal ca ły.

Czwar te go dnia znów nur ko wa li śmy
z ło dzi. Po pierw szym nur ko wa niu, gdzie
atrak cją by ły znów pięk nie zro bio ne przez
na tu rę ska ły, gła zy i ja ski nie, od pu ści łem
so bie dru gie za nu rze nie. Bo la ła no ga…

W prze rwie po pły nę li śmy do ba jecz nej za -
to ki Blue La go on – któ rą wska za łem ja ko
miej sce na sze go piąt ko we go le że nia by -
kiem. Wszy scy tyl ko przy kla snę li te mu po -
my sło wi, tak tam by ło pięk nie.

Po po łu dnio we nur ko wa nie rów nież bar dzo
się po do ba ło, dla mnie świet ne by ło pły wa nie

w ABC przy San ta Ma ri ja Ca ves. Ilość ryb
na tle piasz czy ste go dna przy świet nej przej -
rzy sto ści trzy ma ła mnie w wo dzie pra wie ty le,
co nur ków pod wo dą. No ga wy raź nie w wo -
dzie od po czy wa ła, a obrzęk się zmniej szał.

Ostat ni nur ko wy dzień wy ma gał do ko na -
nia po dzia łu na dwie gru py. Nie mal po ło -
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wa osób, w tym ja, uda ła się ło dzią na głę -
bo kie, wra ko we nur ko wa nie, resz ta na nur -
ko wa nie z brze gu.

Głęb sza eki pa go to wa by ła do nur ko wa -
nia z szyb kie go pon to nu już o 7 ra no! Naj -
pierw za li czy li śmy wrak Im pe rial Eagle
na głę bo ko ści bli sko 40 me trów. Jed nost ka
o dłu go ści 45 me trów słu ży ła od lat 50.
do 70. XX wie ku ja ko prom, prze wo żąc jed -

no ra zo wo z Mal ty na Go zo 70 pa sa że rów
i 10 aut. W ro ku 1999 zo sta ła za to pio na ja -
kieś 500 me trów od Qaw ra Po int. Cie ka we
jest to, że Im pe rial Eagle był bliź nia czą jed -
nost ką do Ca lyp so – ło dzi słyn ne go Ja cqu -
esa Co ustau. Tak na praw dę na szym ce lem
był jed nak wiel ki po sąg Chry stu sa, któ ry za -
to pio no na 30 me trach w nie wiel kiej od le -
gło ści od wra ku. Tam ka żdy chciał mieć

pod wod ne zdję cie pa miąt ko we, oczy wi ście
nie po zo wa ne…

Resz ta gru py też mia ła su per nur ki, więc
ostat ni dzień dał wszyst kim du żo sa tys fak -
cji. Zo stał pod su mo wa ny ba le ta mi w St. Ju -
lians, jed nak im pre zę znam tyl ko
z po ran nych wspo mnień i opi sów, bo zo -
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sta łem w ho te lu. Nie chcia łem tań czyć
na ku lach, ale po wy jeź dzie eki py od ra zu
ża ło wa łem, że zo sta łem…

W pią tek ra no ze bra łem pra wie wszyst -
kich i ru szy li śmy au to bu sem do Cir kew wy.
Tam cze ka ły już łód ki, któ re za 10 eu ro wo -
zi ły tu ry stów na Blue La go on na Co mi no.

By ło to ide al ne miej sce na od po czy nek
i ostat ni dzień re lak su przed po wro tem
do do mu. Po ru sza nie się po Mal cie uła twia
sieć ko mu ni ka cji au to bu so wej. Za 1,5 eu ro
przez 24 go dzi ny mo żna jeź dzić w za sa -
dzie non stop. Au to bu sy je żdżą po wo li, ale
tras jest mnó stwo, mo że my ob je chać ca łą
wy spę. W ten spo sób za ło ga na po cząt ku
po by tu od wie dzi ła Va let tę, tak do sta li się

do St. Ju lian, w ten spo sób spod ho te lu do -
je cha li śmy do por tu. Ja ja ko in wa li da jeź -
dzi łem oczy wi ście na ga pę.

Piąt ko wy, wol ny dzień był prze pięk ny,
cho ciaż dwie po przed nie no ce by ły bu rzo -
we, a wcze śnie ra no nad Mal tą nie bo by ło
za chmu rzo ne. Ob fi ty deszcz, grzmo ty i bły -
ska wi ce tro chę nie pa so wa ły do te go miej -
sca. Po go da jed nak mia ła się po wo li
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zmie niać. Paź dzier nik na Mal cie to ta kże
po czą tek je sie ni, okre su wia trów i opa dów.
Po dob no naj ni ższa tem pe ra tu ra w stycz niu
to 15 stop ni na po wie trzu i w wo dzie, czy -
li Mal ta mo że być faj nym miej scem na ca -
ło rocz ne nur ko wa nia. Zi mą od wie dza ją
spo ro nur ków tech nicz nych, dla któ rych
głów na atrak cja to głę bo ko po ło żo ne wra ki
z II woj ny świa to wej.

Pro gram na szych nur ko wań nie wy czer -
pał oczy wi ście wszyst kich atrak cyj nych
miejsc, dla te go ka żdy przy znał, że na Mal -

tę trze ba wró cić. W ogó le mu szę na pi sać
o gru pie, któ ra jak za wsze by ła wspa nia ła.
Kli mat, ja ki się znów wy two rzył, ich po moc
i bez pro ble mo wość jest wspa nia ła. Wszyst -
kim uczest ni kom WIEL KIE DZIĘ KI.

Wy jazd ten ko ja rzył mi się bę dzie z ku la -
mi i re ha bi li ta cją. Na ty le sku tecz ną, że za -
raz po po wro cie ze szła prak tycz nie ca ła
opu chli zna i si niak, ustą pił ból i od sta wi łem
ku le. Ma ło te go –no we zdję cie rent ge now -
skie wy ka za ło pięk ny zrost zła ma nej ko ści,
a le karz za po wie dział ry chłe po zy tyw ne za -

koń cze nie le cze nia! Do dziś nie wiem, co
się sta ło 24 wrze śnia przed 15… Po pro stu
nie pa mię tam. Mo ni to ring nie po mógł, bo
oczy wi ście wła ści wa ka me ra nie by ła włą -
czo na… Od kil ku dni zno wu je żdżę mo to -
rem, a za ty dzień ru szam na ko lej ną
wy pra wę. Bo szko da ży cia!!!

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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Po szko le Nu no oże nił się z Liz, zo stał oj -
cem dwoj ga dzie ci, uzy skał li cen cjat z geo -
lo gii, przy jął pra cę na uko wą na Uni wer-
sy te cie WITS i zdo był ty tuł ma gi stra bu dow -
nic twa lą do we go. W 1977 ro ku przy stą pił
do WITS Un der wa ter Club, gdzie zna lazł
po dob nie my ślą cych lu dzi za in te re so wa -
nych nur ko wa niem ja ski nio wym i głę bi no -
wym.

W la tach sie dem dzie sią tych nur ko wa nie
nie przy po mi na ło te go, co zna my dziś. Nie
by ło dy plo mo wa nych in struk to rów tyl ko
men to rzy, żad nych BC tyl ko no gi, żad nych
kom pu te rów czy ta bel spor to wych tyl ko ze -

gar ki i pod sta wo we ta be le nur ko we Ma ry -
nar ki. Nur ko wa nia do ko ny wa no sa mo za -
par ciem, kon dy cją fi zycz ną i de ter mi na cją,
a nie przy po mo cy dzi siej sze go wy szu ka ne -
go sprzę tu, któ ry do star cza nam in for ma cji,
utrzy mu je cie pło, rów no wa gę, wy go dę i uj -
mu je wa gi. Pły wa nie do 2 Mi le w So dwa na
z peł nym wy po sa że niem, na wet z po dwój -
ny mi bu tla mi, by ło nor mal ne. Na wy ciecz -
ce nur ko wej WUC do Mo zam bi ku w la tach
sie dem dzie sią tych gru pa stra ci ła przy ja cie -
la pod czas go dzin ne go do pły wa nia
do miej sca nur ko wa nia w Ma bi bi. Pod czas
swo je go czwar te go w ży ciu zej ścia, Nu no

za nur ko wał w Won der gat na 55 me trów.
Nur ko wa nia by ły am bit ne, eks cy tu ją ce,
a więk szość z nich od by wa ła się na no wym
i nie zna nym te ry to rium. Po oko ło 180 ta -

Nuno Gomes
Uro dził się w Li zbo nie w 1951 ro ku. Do ra sta jąc na por tu gal skim wy brze -

żu prak tycz nie żył w mo rzu i na uczył się pły wać i po lo wać z ku szą w nie -
prze wi dy wal nym por tu gal skim Atlan ty ku. Pew nym wy ja śnie niem je go mi ło ści
dla nur ko wa nia i po zor nej nie świa do mo ści nie wy go dy jest fakt, że gdy Nu -
no miał 11 lat po tra fił po lo wać z ku szą ca ły mi go dzi na mi bez pian ki. Je go
oj ciec, zde gu sto wa ny dyk ta tu rą w Por tu ga lii, prze niósł ro dzi nę do Po łu dnio -
wej Afry ki, kie dy Nu no miał 14 lat. Osie dlili się w Pre to rii. W głę bi lą du.
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kich zej ściach men tor i in struk tor Nu no,
Rick Bru sc ki, uznał, że Nu no ma kon dy cję,
za po wia da się obie cu ją co, i otrzy mał swój
pierw szy dy plom nur ka, cer ty fi kat 3 kla sy
SAUU.

Dla miesz ka ją cych w głę bi lą du nur ko -
wa nie ja ski nio we by ło na tu ral ne. Nu no brał
udział w wie lu pio nier skich eks pe dy cjach
te go ro dza ju. Nur ko wał w pra wie wszyst -
kich wy peł nio nych wo dą ja ski niach w Afry -
ce Po łu dnio wej i Na mi bii. W tym
wcze snym okre sie, w ro ku 1984, prze żył
tra gicz ną śmierć ko le gi nur ka i wspi na cza
ja ski nio we go, Pie te ra Ver hul se la, w Ja ski -
niach Sterk fon te in. Pły nąc za Nu no w męt -
nej wo dzie skrę cił w bocz ne przej ście
i zgu bił się. Ja ski nie Sterk fon te in ma ją wie -
le wy peł nio nych po wie trzem ko mór i Nu -
no wie rząc, że ko le ga ży je za czął je
prze szu ki wać. W mię dzy cza sie za wia do -
mio no po li cję, któ ra za bro ni ła cy wi lom nur -
ko wa nia. Nie ste ty, męt na wo da oka za ła się
zbyt strasz na dla po li cjan tów i za rzu ci li wy -
sił ki. Po mi mo próśb Nu no i in nych nur ków,
nie po zwo lo no im nur ko wać i pro wa dzić
po szu ki wań. Dwa ty go dnie póź niej wspi na -
cze ja ski nio wi do ko pa li się do ko mo ry
i zna leź li cia ło Ver hul se la, któ ry zmarł kil ka

go dzin wcze śniej, a przy nim wia do mość
dla naj bli ższych wy pi sa ną na pia sku.

Co raz głęb sze nur ko wa nia przy cho dzi ły
jed no za dru gim, a Bo esmans gat na Pół noc -
nym Przy ląd ku by ło do sko na łym miej scem.
W ro ku 1988 Nu no usta no wił no wy re kord
Afry ki w nur ko wa niu scho dząc na głę bo -
kość 123 m. Pod czas eks pe dy cji NA ME
1990, nie ży ją cy już Ria an Bo uwer upu ścił

swo ją po trój ną bu tlę do Je zio ra Gu inas o głę -
bo ko ści 120 m. Nu no był je dy ną oso bą, któ -
ra mo gła wy do być sprzęt i wy ko nał so lo we
nur ko wa nie po nie go. Dla Nu no był to ol -
brzy mi skok pod wzglę dem za ufa nia, któ re go
po trze bo wał by nur ko wać głę biej niż wcze -
śniej. Nur ko wa nia na głę bo kość więk szą
od 150 m wy ma ga ły zejść sa mot nych. W ro -
ku 1992 Nu no osią gnął sa mot nie 153 m.
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W 1993 ro ku le gen dar ny Shec kE xley od -
wie dził Bo esmans gat i Nu no w koń cu spo -
tkał swo je go bo ha te ra. Ta eks pe dy cja nie
za czę ła się szczę śli wie i już pierw sze go
dnia Nu no mu siał zre zy gno wać z obo wiąz -
ko wej de kom pre sji, aby po móc ko muś z in -
nej eks pe dy cji kto wpadł na lą dzie

w po wa żne kło po ty. Po mi mo zło wiesz cze -
go po cząt ku Sheck za nur ko wał na 263 m,
za le d wie metr mniej od re kor du świa ta,
a Nu no usta no wił swój re kord oso bi -
sty, 177 m. Exley, po swo im nur ko wa niu,
po zwo lił Nu no sko rzy stać ze swo je go
sprzę tu i „pójść na ca łość”. Nu no miał wiel -

ką ocho tę ale od mó wił, nie czuł się jesz cze
go to wy; Exley miał na kon cie po nad 5000
zejść z ob cią że niem, a Nu no nie znał je go
sprzę tu. Wie dział jed nak, że wró ci. Nu no
do wie dział się od le gen dy o ta bli cach de -
kom pre sji TRI MIX i ob li cze niach, na uczył
się nur ko wa nia z bu tlą, na był wy ma ga nej
dys cy pli ny, po zor nie oczy wi stej za sa dy
upew nia nia się, że ma się dość ga zu do od -
dy cha nia, pra cy w ze spo le i kon ser wa tyw -
ne go po dej ścia do ob li czeń cza su
de kom pre sji.

Po tem, w 1994 ro ku, w Bo esmans gat, za -
gi nął De on Drey er i Theo van Eeeden, do -
świad czo ny nu rek po li cyj ny, któ ry chciał
od na leźć cia ło Drey era, skon tak to wał się
z Nu no. Choć Nu no nie zgo dził się zejść
na dno w po szu ki wa niu cia ła, to na sie nie
zo sta ło rzu co ne i na ro dzi ła się dłu ga przy -
jaźń z Theo.

W krę gach ho ke ja pod wod ne go Nu no
jest już le gen dą. Ze swo im mot to „PO PRO -
STU NA PR ZÓD” wy ko nu je ata ki pra wie jak
przed nia li nia dru ży ny rug by z afry ka ner -
skiej szko ły śred niej, gro żą cy, zde ter mi no -
wa ny, nie ubła ga ny, gro miąc nie jed ne go
prze ciw ni ka. Zdo był trzy cza pecz ki
szpring bo ka, dwa zło te me da le i srebr ny
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pod czas Mi strzostw Świa ta w Ho ke ju Pod -
wod nym. Ho kej pod wod ny to wy czer pu ją -
cy sport. Nu no wciąż gra dla otwar tej li gi
A Mę żczyzn, co po zwa la mu utrzy mać for -
mę do nur ko wa nia.

Za zna czył też swo ją obec ność w pod -
wod nych po lo wa niach z ku szą w Afry ce
Po łu dnio wej. Był w swo im cza sie, i praw -
do po dob nie wciąż jest, je dy nym śród lą do -
wym kusz ni kiem, któ ry zdo był bar wy
Pro tea. Pod czas pra cy w Ba zie Nur ko wej
Flo ty w Si mon stown pra cu jąc na głę bo ko -
ści 30 m wstrzy mał od dech na 5 mi nut i 45
se kund, a pod czas ty go dnia orien ta cji WITS
od dy chał czy stym tle nem i wstrzy mał od -
dech na 11 mi nut i 45 se kund.

Dno Bo esmans gat wciąż tkwi ło w je go
pa mię ci i Nu no roz po czął tre ning przed ko -
lej nym sta dium eks tre mal ne go nur ko wa nia
głę bi no we go. Eks tre mal ne nur ko wa nie głę -
bi no we to spra wa ze spo ło wa i Nu no stop -
nio wo ze brał ze spół za go rza łych nur ków,
któ rzy po ma ga li mu w licz nych eks pe dy -
cjach do ja skiń i ja skiń kra so wych po łu -
dnio wej Afry ki. Naj wa żniej si nur ko wie
z ery WUC to Cra ig Kahn, Se an Frensch,
Ver na van Scha ik, Lio nal Drink i Jo seph
Ema nu el, by wy mie nić tyl ko pa ru. Ze spół

Nu no skła da się z nur ków kla sy świa to wej,
a ich wspar cie mó wi wie le o mo żli wo -
ściach Nu no ja ko nur ka głę bi no we go. Nie
wspie ra li by go, gdy by nie by li pew ni, że
Nu no nie sta nie się ko lej nym punk tem
w sta ty sty kach.

W ro ku 1994 Nu no po pra wił swój re kord
oso bi sty do 230 m, a na stęp nie do 253 m.
Pod czas zej ścia na głę bo kość 253 m Nu no

do świad czył cho ro by de kom pre syj nej ucha
we wnętrz ne go na sku tek dy fu zji wstecz nej
przy prze łą cza niu na po wie trze na 40 m.
Jest to po wszech ny dla ta kich nur ko wań
pro blem i, jak w przy pad ku wie lu in nych,
z któ ry mi ze tknął się pod czas swo jej dłu giej
ka rie ry nur ka, Nu no po sta no wił do wie dzieć
się jak unik nąć go w przy szło ści. Na zy wa
to do świad cze niem.
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W kwiet niu 1994 śro do wi sko nur ków
głę bi no wych zo sta ło po ra żo ne strasz ną
wia do mo ścią. Pra gnąc zejść po raz pierw -
szy po ni żej 300 m le gen dar ny Shec kE xley,
w to wa rzy stwie in ne go wio dą ce go ame ry -
kań skie go nur ka, Ji ma Bow de na, zszedł
w ot chłań mek sy kań skie go Sys te mu Ja skiń
Za ca ton. Exley nie wy pły nął z głę bo ko -

ści 276 m, a Bow de no wi, któ ry miał skur -
cze, pra wie za bra kło ga zu i miał wy jąt ko -
we szczę ście, że prze żył. Bow de no wi
przy zna no świa to wy re kord głę bo ko ści wy -
no szą cy 281.9 m. Wia do mość ta wpły nę ła
na wszyst kich nur ków, w tym Nu no. Mia ła
też wpływ na człon ków ro dzi ny i ze spo łu,
któ rzy za sta na wia li się jak Nu no prze ży je

głęb sze nur ko wa nia, sko ro na wet le gen dar -
ny Exley nie prze żył.

W mię dzy cza sie, Theo wciąż su ge ro wał
Nu no od szu ka nie cia ła De ona Drey era i Nu -
no pod jął de cy zję mó wiąc: „OK., to bę dzie
nur ko wa nie na re kord świa ta.”

Nu no po ma gał prze pro wa dzać po mia ry
Bo esmans gat i zda wał so bie spra wę, że
Exley wy lą do wał u szczy tu opa da ją ce go
sto ku, a ja ski nia nie mo gła być du żo głęb -
sza niż 263 m. W rok po pod ję ciu tej de cy -
zji Nu no i je go ze spół za mo co wa li sho tli ne
na głę bo kim koń cu Bo esmans gat. W 1996
Nu no zszedł na śred nią głę bo kość 282.6 m
w Bo esmans gat. „Na gle i nie ocze ki wa nie
w świe tle mo ich dwóch jesz cze dzia ła ją -
cych la ta rek po ja wi ło się dno (dwa pro mie -
nie Sa bre Li te wy raź nie oświe tla ły dno; dwa
po zo sta łe re flek to ry zo sta ły zdu szo ne przez
ci śnie nie, a za ci ski nie mia ły kon tak tu), a je -
go wi dok w tej chwi li try um fu był krót ki
i słod ki. Zo ba czy łem księ ży co wy kra jo braz
pe łen sza re go mu łu z dzi wacz nym wy sta ją -
cym ma łym ka mie niem, a na pła skim dnie
le ża ła luź na li na. W sza rym mu le by ły dziu -
ry w miej scach, gdzie wbi ły się cię żar ki
oraz ma ły wy tęp, któ ry mu sia łem omi nąć,
aby do stać się do naj głęb sze go miej sca oko -
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ło pię ciu me trów w po zio mie da lej. Był tyl -
ko je den spo sób, mu sia łem prze pły nąć cią -
gnąc za so bą luź ną li nę. Po nie waż mia łem
ujem ną wy por ność i za bra kło mi cza su
na na dmu cha nie skrzy deł (wy por ność po -
ma ga) wy lą do wa łem na czwo ra kach. Speł -
ni ły się mo je naj gor sze kosz ma ry: muł
na dnie bar dzo głę bo kiej ja ski ni i luź na li na,
po zy cja na czwo ra kach, wpływ nar ko zy
azo to wej i drgaw ki od he lu. Po pierw sze
mu sia łem wstać nie tra cąc rów no wa gi i nie
za plą tu jąc się lub nie gu biąc li ny; qu ads
i dwu stron nie za mon to wa ne??? nie po ma -
ga ły. Pró bo wa łem pod pły nąć do gó ry, ale
nic z te go nie wy szło i za krę ci ło mi się
w gło wie. Roz luź ni łem się i na peł ni łem
skrzy dła; trze ba by ło 30 kg wy cią gu, aby
pod nieść się o pięt na ście me trów i wy do -
być z bło ta i mu łu”. Cy tat z: CIEM NOŚĆ
WZY WA Mar ty na Far ra.

To nur ko wa nie od by ło się na wy so ko ści
wy ma ga ją cej de kom pre sji ta kiej jak
przy nur ko wa niu na głę bo kość 330 m
na po zio mie mo rza. Za ję ła 12 go dzin. Pod -
czas nur ko wa nia Nu no miał na so bie ze -
staw sied miu bu tli (2×18, 2×14, 2×10
i jed na 4-li tro wa), wa żą cy 135 kg – wy ko -
rzy stał 54 730 l mie sza nek po wie trza: tle -

nu, ni trok su i tri mik su. Hełm, płe twy, kom -
pu te ro we wskaź ni ki i od por ne na ci śnie nie
świa tła skła da ły się na resz tę te go wy po sa -
że nia. Nu no le d wo po bił re kord 281.9 m
swo je go przy ja cie la Ji ma Bow de na i usta -
no wił re kord świa ta w nur ko wa niu ja ski nio -
wym i ogól ny re kord głę bo ko ści. Re kord

ja ski nio wy zo stał uzna ny przez ko mi sję Re -
kor dów Świa ta Gu ines sa i wciąż po zo sta je
nie po bi ty. Nie są zna ne głęb sze ja ski nie
i re kord ten po zo sta nie nie po bi ty, o ile ktoś
nie od kry je no wych głęb szych ja skiń.

Za da nie Nu no ty po wych pod czas wy -
wia dów py tań jak: „o czym my śla łeś tam
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na do le?” zwy kle wy wo łu je neu tral ną i nie -
zbyt dra ma tycz ną od po wiedź, jak na przy -
kład: „sku pi łem się na so bie i pla nie
nur ko wa nia”. Ne ga tyw ne my śli ni gdy nie
przy cho dzą mu do gło wy.

Świat eks tre mal ne go nur ko wa nia głę bi -
no we go jest pe łen barw nych po sta ci. Nie -
któ rzy – typ mów ców mo ty wa cyj nych

– po ja wia ją się na sce nie gło śno ogła sza jąc
swo je za mie rzo ne głę bo ko ści. Do brze
spon so ro wa ni, nad mier nie wy po sa że ni
i śle dze ni przez me dia wy ru sza ją po swój
cel. Po tem, zwy kle kil ka mie się cy póź niej,
po dej mu jąc pró bę pierw sze go na praw dę
głę bo kie go nur ko wa nia, koń czą w szpi ta lu
i nikt o nich wię cej nie sły szy. In ni – bar -
dziej bier ne ty py – po ja wia ją się przy na -
głym oży wie niu me diów po tym jak
rze ko mo po bi li re kord świa ta po to by od -
kryć, że nie ma ją na to do wo du, że nur ko -
wa nie ja koś się nie uda ło, że cier pie li
na cho ro bę de kom pre syj ną lub stra ci li przy -
tom ność, ale spo łecz ność nur ków głę bi no -
wych im nie ufa. Są też Jim Bow den i John
Ben net, któ rzy fak tycz nie nur ko wa li ale
z tru dem wró ci li. I jest Nu no. To tyl ko kwe -
stia sty lu.

Wszy scy, któ rzy nur ko wa li głę biej niż
na 270 m cier pie li z po wo du ja kichś kom -
pli ka cji de kom pre syj nych. Nu no zaś, któ ry
nur ko wał głę biej przy trzech oka zjach, ni -
gdy nie miał kom pli ka cji przy de kom pre sji.

Pod czas wie czo rów to wa rzy skich
w WITS Un der wa ter Club ła two jest zro zu -
mieć dla cze go wspie ra ny jest w swo ich wy -
sił kach by nur ko wać głę biej i głę biej. Nu no

twar do stą pa po zie mi, jest lu bia ny przez
ko le gów nur ków i za wsze go tów za bły snąć
swo im fir mo wym uśmie chem. Sza nu je ko -
le gów i co wa żniej sze, jest ich przy ja cie -
lem. Dla je go ze spo łu nur ko wa nie
z przy ja cie lem i le gen dą naj wy raź niej jest
przy wi le jem.

Te go sa me go ro ku, w któ rym się roz -
wiódł, Nu no zo stał po pro szo ny o po pro wa -
dze nie eks pe dy cji po szu ku ją cej La ti me rii
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w ro ku 2001 na wy brze żu So dwa na i po -
moc w pla no wa niu nur ko wań. Mia ły one
się gać 120 m głę bo ko ści, a po byt na dnie
miał być dość dłu gi i trwać 18 mi nut. Prą dy
są tam zwy kle sil ne, a wa run ki na po -
wierzch ni zmie nia ją się w cią gu trwa ją ce -
go 3 do 4 go dzin nur ko wa nia. Nu no i je go
ze spół opra co wa li bar dzo do bry sys tem
nur ko wa nia w wo dach otwar tych, wy ko rzy -
stu ją cy pla no wo nur ków wspie ra ją cych
oraz wol no pły wa ją cą li nę de kom pre syj ną.
Przed wy pra wą Nu no spo tkał Lenné, któ ra
rów nież sta ła się wa żnym człon kiem ze spo -
łu. Przy go to wu jąc się do eks pe dy cji po La -
ti me rię i pew ny fak tu, że jest po sia da czem
re kor du świa ta, Nu no otrzy mał wia do mość,
że John Ben net zszedł na 307.8 m
przy Escar cia Po int, Pu er to Ga le ra na Fi li pi -
nach. Nie był to dla Ben ne ta, któ ry cier piał
na za wro ty gło wy, mdło ści i gwał tow ne tor -
sje trwa ją ce 6.5 go dzi ny, spa ce rek po par -
ku. Pod czas wy wia du dla ma ga zy nu Ac tion
Asia (czer wiec/li piec 2002) Ben net wy znał,
że przez kil ka se kund chciał po pro stu pu -
ścić li nę pro wa dzą cą i wró cić do do mu.
„Ale zda łem so bie spra wę, że był bym mar -
twy za nim do trę do po wierzch ni i to da ło
mi coś na czym mo głem sku pić”. „Zbie la -

ły mi pal ca mi” ści ska jąc li nę, do słow nie za -
wie sił na niej swo je ży cie.

Bio rąc pod uwa gę te trzeź wią ce wia do -
mo ści i fakt, że nur ko wa nia eks pe dy cji
po La ti me rię szły bar dzo do brze, ko lej ny
po twier dzo ny pro jekt Nu no to od zy ska nie
re kor du ogól ne go i nur ko wa nia z apa ra tem
w mo rzu. Nu no po lu bił sys tem nur ko wa nia
wy ko rzy sty wa ny pod czas eks pe dy cji po La -

ti me rię, któ ry stwo rzył fun da men ty dla re -
kor do we go nur ko wa nia w mo rzu. „Za czę ło
się przej ście od ja skiń do nur ko wa nia
w mo rzu”.

Nu no i je go ze spół roz po czę li po wa żne
tre nin gi. Nu no na tę żył swój i tak sza lo ny
pro gram ćwi czeń na si łow ni i nur ko wał
w ka żdy week end. Pod ję to trzy eks pe dy cje
do Bo esmans gat, któ rych kul mi na cją był re -
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kord Pol ski głę bo ko ści w ja ski ni i w nur ko -
wa niu z apa ra tem wy no szą cy 194 m i zdo -
by ty przez Lesz ka Czar nec kie go. W tym
cza sie zde cy do wa no, że pró ba bi cia re kor -
du świa ta od bę dzie się w Da hab nad Mo -
rzem Czer wo nym, a ba zą bę dzie Pla net
Di vers. Zdo by to spon so rów, za re zer wo wa -

no prze lo ty, do ko na no usta leń i nie by ło już
od wro tu.

Ze spół przy był do Da hab w kwiet -
nu 2004 ro ku i za czął przy go to wa nia
do nur ko wa nia. Po zej ściu na 150 m, za le -
d wie dwa ty go dnie od pierw sze go kon tak tu
z Mo rzem Czer wo nym, Nu no oświad czył,

że jest go tów. Zszedł sam na głę bo kość
więk szą niż 315 m. Nur ko wa nie nie po szło
do brze. Pod czas zej ścia, na oko ło 220 m je -
den z re gu la to rów za czął spra wiać pro ble -
my i gdy osią gnął 271 m mu siał prze rwać
nur ko wa nie prze cho dząc na bu tlę za pa so -
wą. Ci śnie nie do ci snę ło so czew ki je go
mier ni ków głę bo ko ści do igieł wskaź ni ków
blo ku jąc je w jed nej po zy cji i nie miał mo -
żli wo ści stwier dze nia ile ga zu zo sta ło w bu -
tli za pa so wej. Bu tla opró żni ła się tuż
przed tem za nim do tarł do zbior ni ka pierw -
szej fa zy i mu siał wstrzy mać od dech, by
do nie go do pły nąć. Spo wo do wa ło to re ak -
cję łań cu cho wą po le ga ją cą na osią ga niu
bu tli ko lej nej fa zy w ostat niej chwi li i kost -
ki do mi na wy wra ca ły się do pó ki nie po ja -
wi li się nur ko wie wspar cia. Po mi mo trud nej
sy tu acji i za wo du ze wzglę du na nie osią -
gnię cie pla no wa nej głę bo ko ści, Nu no zde -
cy do wał przejść peł ny plan de kom pre sji
trwa ją cy 11.5 go dzi ny, dla „do świad cze -
nia”. Pod czas dłu gie go „do świad cze nia”
de kom pre sji Nu no po łknął z pi ciem du żo
wo dy mor skiej, co spo wo do wa ło, że zwy -
mio to wał pod wo dą. Ze spół był zmar twio -
ny. Póź niej, na ło dzi, oto czo ny przez
za cie ka wio nych ko le gów, wy cień czo ny ale
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uśmiech nię ty za uwa żył: „To by ło mo je naj -
trud niej sze nur ko wa nie”… „Brak powietrza
na głębokości 280 m to nie żart”…”11
godzin bez jedzenia i wody i bujanie się
w tę i z powrotem” (je go wskaź ni ki po ka zy -
wa ły 280 m, po nie waż ka li bro wa ne są dla
słod kiej wo dy)… „Mó wię wam, ma ło bra -
ko wa ło pa rę ra zy, ale ura to wa ło mnie do -
świad cze nie”… „niezależnie od tego ile żyć
się ma, ja zużyłem je wszystkie”.

Nu no nie usta no wił re kor du świa ta z po -
wo du pro ble mu tech nicz ne go i nie mógł
nie spró bo wać zno wu. Spon so rzy wciąż
po kła da li w nim na dzie ję i do star cza li
wspar cia, któ re go po trze bo wał do ko lej nej
pró by. Miał ZIE LO NE ŚWIA TŁO. Rok póź -
niej wró cił spo wro tem.

Tym ra zem Nu no zde cy do wał się użyć
re gu la to rów Po se idon Cyc lon 5000 za rów -
no na swo ich bu tlach głów nej kon fi gu ra cji
qu ad jak i na bocz nych bu tlach ase ku ra cyj -
nych. Na wszyst kich re gu la to rach głę bi no -
wych za sto so wa no spe cjal ne wy peł nio ne
ole jem i po kry te szkłem SPG Po sej don.
Opra co wa no no wy sys tem po bo ru pły nu,
a plan prze wi dy wał 9 ró żnych mie sza nek
ga zu skła da ją cych się z Tle nu, Po wie trza, 3
x ni trok sów i 4 x tri mik sów.

Zo stał ze pchnię ty do wo dy ra czej bez ce -
re mo nial nie i znik nął. Wy nu rzył się po za -
cho dzie słoń ca, wy czer pa ny ale
uszczę śli wio ny. Póź niej Nu no za uwa żył:
„318.25 me trów/1044 stóp (321.81 me -
trów/1056 stóp z na cią gnię tą li ną), cią gle
nie mo gę w to uwie rzyć!!! Uda ło się, z po -
mo cą mo je go ze spo łu”.

„Nie by ło ła two, ża den re kord nie jest ła -
twy, to by ła mo ja dru ga pró ba bi cia re kor du
w mo rzu (rów nież ostat nia) i nie by łem
przy go to wa ny na ko lej ną, na wet gdy by mi
się tym ra zem nie uda ło; to zbyt wie le pra -
cy, aby nie mó wić o kosz tach”.

„Dla cze go 318.25 me trów (1044 stóp)?
Od po wiedź jest bar dzo pro sta. Zej ście
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odro bi nę głę biej ozna cza ło by mo ją śmierć.
Nie mógł bym zejść da lej, mia łem ta ki Syn -
drom Ner wo wy Wy so kie go Ci śnie nia
(HPNS), że ca łym mo im cia łem wstrzą sa ły
kon wul sje i le d wo by łem zdol ny wy ko nać
czyn no ści ko niecz ne, że by wró cić z tej głę -
bo ko ści. Gro zi ło mi wy pad nię cie re gu la to -
ra z ust, a nie by łem pe wien czy uda mi się
go schwy cić i wło żyć zno wu do ust”.

W ro ku 2006 Nu no za rę czył się z Sha re -
en, pro du cent ką fil mów do ku men tal nych
i z pew no ścią bę dzie my go czę ściej oglą -
dać w te le wi zji.

Tak więc, czy Nu no jest ad re na li no wym
na ło gow cem? Na pierw szy rzut oka mo że
się tak wy da wać. Jed na kże, gdy wnik nąć
głę biej, sta je się ja sne, że ka żde nur ko wa -
nie bu du je na mo żli wym do po ko na nia,

stop nio wym zwięk sza niu trud no ści przez
dłu gi okres cza su. Do chwi li, gdy nad cho -
dzi wiel kie nur ko wa nie, ota cza go stre fa
kom for tu. Ka żdy no wy na po tka ny pro blem
jest roz wią zy wa ny przed ko lej nym nur ko -
wa niem. Nu no za wsze wy ko nu je nur ko wa -
nia przy go to waw cze i akli ma ty za cyj ne.

Ob li cza kon ser wa tyw nie po sto je de kom -
pre syj ne, a dłu gi czas de kom pre sji uwa ża
za przy wi lej, nie ka rę. Pla nu je na ewen tu al -
ność wszel kich mo żli wych do prze wi dze -
nia pro ble mów. Ni gdy nie da się zmu sić
do nie wy ko nal ne go nur ko wa nia. Zna sie -
bie. Zna swój sprzęt. Zna swój ze spół. Ma
świet ną kon dy cję. Ko cha nur ko wa nie. Mo -
że my się wszy scy od nie go uczyć.

źródło: Eques Polska
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje auto-
rów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurko-
waniu, sprzęcie nurkowym, szko-
leniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opu-
blikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promo-
cję w renomowanym magazy-
nie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontakto-
wych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod ad-
resem http://nuras.info/.

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.cn-tryton.pl
http://www.activtour.pl/safari-nurkowe-egipt-polnoc-grudzien-2014
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Dzień 1
Na Sri Lan kę do sta li śmy się przez Ma le

ze wzglę du na to, że w ko lej nym ty go dniu
cze ka ło na nas sa fa ri na Ma le di wach. Za -
tem wy ku pi li śmy stan dar do wy lot do Ma le
li nia mi Emi ra tes, na to miast by zmniej szyć
kosz ta, da lej po le cie li śmy li nia mi Sri Lan -
kan Air li nes, któ re za sko czy ły nas swo im
wy so kim po zio mem. Do bę za ję ło nam do -
tar cie do pierw sze go ho te lu w Ne gom bo.
Póź nym wie czo rem zdą ży li śmy tyl ko
na spa cer za tło czo ną uli cą, wśród ha ła su
i lan kij skich re stau ra cy jek. Póź niej oka za ło

się, że tu taj wy pi li śmy naj lep szy na Sri Lan -
ce sok z wy ci ska nych owo ców (świe że
man go, ba na ny, tra wa cy try no wa czy ana -
nas nie ma ją so bie rów nych!).

Dzień 2
Praw dzi we zwie dza nie roz po czę li śmy

o 6 ra no. Pierw szym obiek tem by ła Pin na -
wa la – słyn ny sie ro ci niec sło ni. Ser ce się
kra je, wi dząc te mą dre zwie rza ki przy ku te

Cejlońskim szlakiem
12- 19.07.2014
Na Sri Lan ce spę dzi li śmy sie dem in ten syw nych dni i czu je my nie do syt. Zo -

ba czy li śmy miej sca kul tu ry, dzi ko ści przy ro dy i nie sa mo wi tych zie lo nych prze -
strze ni. Po go da, mi mo mon su no wej po ry, by ła wręcz ide al na. Aż trud no
uwie rzyć, że jest tu ty le ró żno rod no ści. Pięk ne pla że nad Oce anem In dyj -
skim, wil got ne la sy rów ni ko we, bo gac two fau ny. Do te go za wsze uśmiech -
nię ci tu byl cy, któ rzy swo ją lan kij ską nie pod le głość ma ją do pie ro od 66 lat.
Wy jazd mo żna na zwać pod ró żni czo - fo to gra ficz nym, wy jąt ko wo nie by ło tu
miej sca na nur ko wa nie. Zo sta wi li śmy so bie tę przy jem ność na na stęp ny raz!
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łań cu chem. Kar mie nie ma łych sło nią tek
(trze ba wy ku pić do dat ko wy bi let, by móc
kar mić bu tel ką) tro chę od rzu ca ło. Nie wie -
my, czy sie ro ci niec to przy kryw ka do za ra -
bia nia, czy też dzię ki uzbie ra nej kwo cie
zwie rza ki mo gą mieć spo ry te ren i mi mo
wszyst ko lep sze wa run ki niż w nie jed nym
zoo w Pol sce. Sło nie spra wia ły wra że nie
smut nych, ale też po tę żnych ro zu mem.

Naj więk szą ra dość da wa ła im po ra ką pie li
w rze ce. Był to nie sa mo wi ty ob raz, zwłasz -
cza kie dy ca łe sta do bie gło do wo do po ju
z trzę są cy mi się usza mi i iskier ką w oku.
Nie któ rzy nie po słu cha li i pod kar mi li stwo -
ry ba na na mi, dzię ki cze mu po zo sta ły we
wspo mnie niach po zy tyw ne wi bra cje. To
do pie ro by ła dzi ka ra dość! Te go sa me go
dnia od wie dzi li śmy ta kże Świą ty nię Bud dy

w Kan dy. Słyn ne miej sce ze wzglę du
na znaj du ją cy się w środ ku i czczo ny Ząb
Bud dy. To je dy na re li kwia Bud dy na Cej lo -
nie. Tłu my skła da ją tam ofia ry, świecz ki
i kwia ty lo to su. Świą ty nia za chwy ci ła swo -
ją ar chi tek to ni ką. Na stęp nie zo ba czy li śmy
po kaz tań ca kan dyj skie go. Trze ba od dać,
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że tań ce za pie ra ły dech w pier siach. Tra dy -
cyj ne stro je, prze pięk nie od szy te, do da wa -
ły ko lo ry tu i po ka zy wa ły at mos fe rę
daw nych lat, kie dy to pa no wie mu sie li sta -
rać się o wy bran kę tań cem.

Dzień 3
Ran kiem za ha czy li śmy o mon stru al ny

po sąg Bud dy w Kan dy oraz ma nu fak tu rę
ma te ria łów i słyn nych su kie nek sa ri. O dzi -

wo, kul tu ra ich no sze nia prze trwa ła do dziś
i jest to na praw dę mi łe dla oka. Znacz ną
część dnia spę dzi li śmy jed nak w bu sie, że -
by prze do stać się w bar dziej gó rzy stą i jesz -
cze pięk niej zie lo ną część wy spy.
Po dro dze mi ja li śmy za czep ne mał py, pięk -
ne wo do spa dy, plan ta cje her ba ty. Wi do ki
wspa nia łe, choć zmia na wy so ko ści i krę ta
dro ga by ły od czu wal ne. Zwie dzi li śmy te go

dnia stu let nią fa bry kę her ba ty, któ rej pro -
duk ty lą du ją ta kże w pu deł kach Lip ton Tea,
choć głów na część pro duk cji jest prze zna -
cza na na wła sną mar kę. Mo żna po wie dzieć
– naj zdrow sza i naj lep sza her ba ta na świe -
cie. Zie lo na i bia ła nie ma ją so bie rów nej.
Nie ma ją one barw ni ków, kon ser wan tów
czy sub stan cji za pa cho wo -sma ko wych.
Po pro stu czy ste her ba cia ne list ki. Wy gląd
fa bry ki był ma ło prze ko ny wu ją cy. Ma szy -
ny, pie ce, wszyst ko sprzed 100 lat. Pra cow -
ni cy wy glą da li na bied nych i zmę czo nych,
ale trze ba przy znać, że to wła śnie brak ko -
mer cja li za cji, su per tech no lo gii, sta re ha le
pro duk cyj ne, to wszyst ko da wa ło wiel ki
urok. Mi ło też wie dzieć, że se lek cja her ba -
ty od by wa się ręcz nie, a nie za pro gra mo -
wa ną ma szy ną. Dla mi ło śni ków her ba ty to
miej sce to praw dzi wy ra ry tas! Na ko niec
dnia wpa dli śmy na za ku py do mia stecz ka.
Mo żna tam ku pić fir mo we blu zy, kurt ki ta -
kich ma rek jak North Fa ce czy Ni ke. Praw -
do po dob nie wy ro by z lan kij skich fa bryk
świa to wych ma rek (jest ich tu spo ro), któ re
nie prze szły te stów ja ko ści, zo sta ją
na sprze daż tu ry stom w du żo ko rzyst niej -
szych ce nach. Noc spę dzi li śmy w Nu wa ra
Eliya. W po rów na niu do po przed nich upal -
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nych dni, tu taj by ło zim no i desz czo wo, za -
tem po sta no wi li śmy od pu ścić Park Na ro do -
wy Hor ton Pla ins, by kie ro wać się w stro nę
cie pła.

Dzień 4
Te go dnia prze je cha li śmy się praw dzi wie

lan kij skim po cią giem. Pod róż roz po czę li -
śmy na sta cji Na nu Oya. Kla sy pierw szej
tam nie ma i mo żna się po czuć jak miesz ka -

niec wy spy. Jed nak wszyst kie wa run ki war -
to prze żyć dla ta kich wi do ków. Z obu stron
prze pięk ne po la her ba cia ne. Mo żna do -
strzec ry sun ki jak z pu szek od cej loń skich
her bat, gdzie lan kij skie ko bie ty wśród zie -
lo nych krzacz ków zbie ra ją list ki her ba ty.
Mo żna zo ba czyć też jak nio są cha rak te ry -
stycz ne wor ki wy peł nio ne li ść mi i po dą ża -
ją do punk tów zbior czych. Przez trzy

go dzi ny kra jo bra zy by ły po dob ne, a nie
mo żna by ło się ni mi znu dzić. War to prze -
żyć ta ką wy ciecz kę! Trze ba też przy znać,
że wbrew po zo rom w po cią gu wca le nie
by ło nie czy sto. Po ciąg lep szy niż nie któ re
na sze pol skie! Z mia stecz ka El la ode brał
nas nasz bu sik. Po dro dze od wie dzi li śmy
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ko lej ne wo do spa dy i zro bi li śmy uro czy spa -
cer wśród her ba cia nych pól. Zo ba czy li śmy
słyn ny bry tyj ski most, łącz nie z tym jak
prze je żdża po nim po ciąg. Zo ba czy li śmy
też z bli ska cię żką pra cę na po lu her ba cia -
nym. Na stęp nie do tar li śmy do ho te lu tuż
przy gra ni cy z par kiem na ro do wym. Dość

szyb ko po szli śmy spać po in ten syw nych
ostat nich dniach, cze ka jąc na 5: 00 i wy -
jazd do Yala Park.

Dzień 5
Ca ły dzień spę dzi li śmy w jed nym z je de -

na stu par ków na ro do wych Sri Lan ki. Nie sa -
mo wi te, jak wie le tu ró żno rod no ści.
Wy jazd je epem o 5: 00, by za cząć ja ko
pierw si sa fa ri, był strza łem w dzie siąt kę. Już

na star cie prze szedł nam przed ma ską ol -
brzy mi słoń z kła mi. Spo koj nie, le ni wie
szedł, jak by nic go nie ob cho dzi ło. My śle li -
śmy, że to pod sta wio ny! Nie co póź niej po -
ło wa an ty lo py wi sia ła na drze wie. Wi dok
z dresz czy kiem. Pod ko niec te go dnia już
nic nas nie zdzi wi ło. To na tu ral ne miej sce
ży cia sło ni in dyj skich, ba wo łów, kro ko dy li,
lam par tów, małp, je żo zwie rzy, tu ka nów,
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pe li ka nów i ma sy in nych ga tun ków. Jed nak
wi dok sło ni cy z ma ły mi prze bił wszyst kie
ocze ki wa nia. Kie dy sło ni ca chro ni mło de,
ale ca ła trój ka idzie we so łym i dum nym
kro kiem w stro nę je zior ka, z iskier ką szczę -
ścia w oku, to wspa nia ła chwi la. Nam uda -
ło się sfil mo wać spo tka nie dwóch sa mic

z po cie cha mi. Przy wi ta ły się jak do bre ko -
le żan ki, za cze pia ły się trą ba mi i ucię ły po -
ga du chy. Zu peł nie jak my, lu dzie.
Za cho wa nia tych zwie rząt są fa scy nu ją ce!
Ca ły dzień w je epie (był za kaz wy cho dze -
nia z po jaz du) zmę czył nas, zwłasz cza że
by ło upal nie. W jed nym miej scu po ja wia ły
się ostat nio lam par ty, za tem wy cze ki wa li -
śmy tam na te zwie rza ki. Po dwóch go dzi -
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nach wy pa try wa nia bądź drzem ki stwier -
dzi li śmy, że nie ma my już sił i wra ca my.
Na stęp ne go dnia do wie dzie li śmy się, że
jesz cze go dzi na cier pli wo ści ob da ro wał by
nas wi do kiem dwóch ma łych lam par tów.
Wte dy by li śmy już w dro dze do ho te lu
w Mi ris sie.

Dzień 6
Ho tel oka zał się po ko lo nij nym bry tyj skim

do mem nad sa mym brze giem Oce anu In -

dyj skie go. At mos fe ra by ła tak wspa nia ła, że
omi nę li śmy póź niej część pro gra mu, by
zna leźć tro chę cza su na re laks, za ba wę
na fa lach i de lek to wa nie się ty po wym mor -
skim kra jo bra zem. Jed nak ra no nie by ło wy -
mó wek. Mi ło śni cy wo dy, głę bin i mor skich
stwo rzeń, to chwi la dla Was. O 6: 00 wy -
pły nę li śmy w oce an w po szu ki wa niu płe -
twa li błę kit nych. Łód ka mie ści ła oko ło 30

osób i cel był je den – zo ba czyć naj więk sze
zwie rza ki świa ta. Uda ło się za le d wie po go -
dzi nie pły nię cia. By ło ich wię cej. Nie ste ty
nie mo gli śmy przyj rzeć się z bli ska, bo za -
sa da jest ta ka, że łód ka trzy ma się z da le ka.
Ko lej na spra wa, że je den nur i wie lo ry ba
nie ma. Jed nak uda ło się uchwy cić cha rak -
te ry stycz ne mo men ty – wie lo ry ba try ska ją -
ce go wo dą oraz za nu rza ją cą się płe twę.
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Trud no by ło uwie rzyć, że one na praw dę
tam ży ją, nie da le ko wy brze ża, a z dru giej
stro ny tuż przy ru chli wej tra sie tan kow ców.
Nie są tam bez piecz ne, a jed nak coś je skła -

nia, by prze by wać na tym wła śnie te ry to -
rium. Łód ką tro chę bu ja ło, ta kże na le ży się
od po wied nio przy go to wać men tal nie. Już
o godz. 10: 00 mie li śmy za li czo ny ko lej ny

must see i uda li śmy się na za słu żo ny pla -
żing. Tym ra zem po zo sta łą część dnia spę -
dzi li śmy nad wo dą, wal cząc z fa la mi.

Dzień 7
Mu śnię ci słoń cem, wy ne go cjo wa li śmy

czas wol ny (patrz pla żing i sur fing), by udać
się póź niej do wy lę gar ni żół wi. Ma leń kie,
zde cy do wa nie mniej sze od dło ni żół wie
spę dza ły aku rat czwar ty dzień w ba se nie.
Wy cze ki wa ły swo jej wiel kiej chwi li, do tar -
cia no cą do oce anu. W pia sku za ko pa ne
by ły ja ja ró żnych ga tun ków żół wi, to ich
przy szłe ko le żan ki. Wszyst ko po to, by
chro nić ga tu nek przed wan da la mi czy dra -
pie żni ka mi. W wy lę gar ni nie jest mo że dla
nich luk su so wo, ale trze ba przy znać, że
bez piecz nie. Obok obiek tu, w koń cu,
po dzi kim ty go dniu coś dla pań – bu tik z bi -
żu te rią. W bar dzo do brych ce nach (po ne -
go cja cji) mo żna by ło ku pić kol czy ki lub
pier ścion ki z sza fi rem, wy do by tym na Sri
Lan ce. Na stęp nie od wie dzi li śmy Fort Gal le.
To daw ne ho len der skie mu ry obron ne.
Trze ba przy znać, że ar chi tek tu ra i prze my -
śla ny roz kład od ra zu przy po mniał o eu ro -
pej skich ko rze niach. Od wie dzi li śmy też
tra dy cyj ną ma nu fak tu rę drew nia nych, mi -
ster nie wy ko na nych ma sek lan kij skich. Ka -
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żda z nich ma zna cze nie. Miesz kań cy ma -
ją w swo ich do mach przy naj mniej jed ną ta -
ka ma skę. Ma ona przy nieść szczę ście.
Wie czo rem wró ci li śmy do pierw szej miej -
sco wo ści Ne gom bo, skąd ra no mie li śmy się
udać na lot ni sko i lot do Ma le.

Pod su mo wu jąc zwie dza nie tzw. Łzy
na po licz ku In dii, zgod ni je ste śmy, że jest
to in spi ru ją ca kra ina. Wy spa o po wierzch ni
oko ło 65 000 km2 speł nia ocze ki wa nia ka -
żde go tu ry sty. Mo żna tu po znać ser decz -

nych i za wsze uśmiech nię tych lu dzi, dzie -
siąt ki ga tun ków ze świa ta flo ry i fau ny, luk -
su so we ho te le oraz te dwu gwiazd ko we
peł ne wspa nia łe go kli ma tu, mo żna tu upra -
wiać trek king, nur ko wa nie, za ży wać ką pie -
li w oce anie, po znać kul tu rę bud dyj ską
i zo ba czyć, jak się zbie ra li ście her ba ty, któ -
rej prze cież nie za brak nie w żad nym skle -
pie. Mo żna pró bo wać kuch nię peł ną
wszech obec ne go cur ry i za ja dać się naj lep -
szy mi owo ca mi na świe cie (li czi je dli śmy

ki lo gra ma mi). Nie ste ty więk szość Lan kij -
czy ków nie za ra bia ko ko sów, co da je się
od czuć, gdy wy cią ga ją rę kę po kil ka ru pii
za ka żde zro bio ne zdję cie. Cej loń ska ró -
żno rod ność i ma low ni czość wy gry wa i jest
to ide al ne miej sce na wy pra wę tu ry stycz no -
-fo to gra ficz ną. Pa sjo na ci fo to gra fii – tak, to
miej sce dla Was! Jest tak wie le do zo ba cze -
nia, że spo koj nie mo żna się wy brać na trzy
ty go dnie, nie mar twiąc się, że urlop bę dzie
ma ło in ten syw ny. Ale uwa ga, mo żna się za -
ko chać w tej kra inie!

Na stęp na na sza wy pra wa obej mie zwie -
dza nie ko lej nej czę ści wy spy Cej lon, ale ta -
kże nur ko wa nie. Mo żli we, że uda się nam
za nur ko wać z hum ba ka mi i te go się trzy ma -
my!

Pau la An drze jew ska



http://bare.pl
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Tro pi kal na bu rza uzie mi ła wszyst kie
ło dzie na wy spie na dwa dłu gie dni.
Ule wy i po ry wi sty wiatr nie za chę ca -
ły do spa ce rów, więc wy da wać się
mo gło, że więk szość ży cia kon cen -
tro wa ła się w ba rach. Mi mo to je -
stem do brej my śli, bo z ostat nie go
nur ko wa nia tu od pro wa dza ły nas del -
fi ny, a cię żko o lep szy znak. Wraz
z po nie dział kiem przy szła dłu go wy -
cze ki wa na po pra wa i mi mo du żych
fal i sil ne go wia tru wy pły nę li śmy Be -
aglem w kie run ku Do ny Ma ry lin. 

Przed na mi nie mal dwie go dzi ny dro gi,
więc za nim do cie ra my na miej sce, je ste śmy
ca li mo krzy od fal. Wi ta nas bar dzo sil ny
prąd, więc po czą tek wy ma ga spo ro si ły
wło żo nej w do pły nię cie do stat ku i schro -

Głębiej w ciemność

W labiryncie
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nie nie się za nim. Jesz cze w lo cie od pi nam
ko ło wro tek i szu kam do bre go miej sca
na zo sta wie nie stej dży. Jest! Przy wią zu ję
lin kę do frag men tu sta li, pod pły wam
do dru gie go, ład nie wy sta ją ce go, za rdze -
wia łe go ele men tu z pę tlą już przy go to wa -
ną w dło ni..., a mój wy bra ny frag ment
wra ku uno si się z obu rze niem i od pły wa.
Z nie co głu pią mi ną za wi sam nad miej -
scem, w któ rym przed chwi lą wy le gi wa ła

się ogrom na szka rad ni ca. Czu ję na so bie
roz ba wio ne spoj rze nia ko le gów, więc bły -
ska wicz nie znaj du ję in ne miej sce.

Wpły wa my do środ ka. Je ste śmy tu już
ko lej ny raz, ale cia sne wnę trze wy peł nio ne
sil ni ka mi i ru ra mi wciąż ro bi ogrom ne wra -
że nie. Ca łość przy wo dzi mi na myśl gi ge -
row skie kra jo bra zy, któ re więk szość ko ja rzy
z se rii fil mów „Ob cy”, a resz ta ta kże z gra -
fik. Wrak le ży na bur cie, więc ła two o utra -

tę orien ta cji wśród tej plą ta ni ny. Wpły wa -
my co raz głę biej do środ ka, w świe tle la ta -
rek wy chwy tu jąc co cie kaw sze frag men ty
i le żą ce przed mio ty. But, tram pek ze sznu -
rów ka mi uwię zio ny pod prze wró co ny mi
frag men ta mi bla chy, te le fon... W cza sie na -
sze go dru gie go wy pa du na Do ne Ma ry lin
po zo sta je my szcze gól nie czuj ni na wszel -
kie awa rie, któ re mo gą nam się przy tra fić.
Ka żdy po dej rza ny szum, ka żda mi ja na re -
stryk cja po wo du je się ga nie do za wo rów.
Do dwu dzie stej mi nu ty wszyst ko idzie do -
brze, po czym zer kam na ma no metr i bled -
nę. Ci śnie nie od ostat nie go spraw dze nia nie
zmie ni ło się ani odro bi nę. Szyb ko od krę -
cam za wór i sy gna li zu ję pro blem part ne ro -
wi, któ ry pły nie z przo du. De cy du je my się
na po wrót, zwi ja jąc lin kę. Po wy pły nię ciu
i szyb kiej ana li zie cza su i za pa su ga zu po -
sta na wia my jesz cze raz wró cić do wnę trza,
na kró cej tym ra zem. Zo sta wia my ko ło wro -
tek, za bez pie czo ny, w naj dal szym miej scu,
do któ re go uda ło się nam do trzeć.

Wra ca my na po kład. Wa run ki są na ty le
cię żkie, że żad na in na łódź nie cu mu je dzi -
siaj na tej po zy cji. Le d wie za cho wu jąc rów -
no wa gę i z odro bi ną lę ku na kła dam so bie
ma ka ron z wa rzy wa mi, któ ry dzi siaj jest na -
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szym lun chem. Nie wiem, czy je dze nie
w tych oko licz no ściach to do bry po mysł,
ale po now nie od kry wam, ze cho ro ba mor -
ska się mnie nie ima. Oma wia my szyb ko
plan i wra ca my pod wo dę.

Przed dru gim nur ko wa niem spraw dzam
wszyst ko z ob se syj ną do kład no ścią. Tym ra -
zem nie po wta rzam żad ne go z po tknięć,
a wszyst ko wy da je się iść ide al nie. Szyb ko
do cie ra my do miej sca, w któ rym zo sta wi li -
śmy ko ło wro tek. Pły nie my da lej, za pusz -
cza jąc się na co raz ni ższe po zio my, da lej
od wej ścia. Prze cho dzi my przez kil ka bar -
dzo wą skich re stryk cji. Pil nu ję, że by lin ka
nie stwo rzy ła żad nych pu ła pek, któ re mo -
gły by utrud nić nam po wrót. Szczę ście nam
do pi su je, a dro ga przez wą skie, mrocz ne la -
bi ryn ty idzie le piej, niż mo gli by śmy przy -
pusz czać. Wraz ze zna kiem do od wro tu
wszyst ko się na gle zmie nia. Wi docz ność
bar dzo spa da, a na sze la tar ki, jed na po dru -
giej, pa da ją. Prze cho dzi my na świa tło za -
pa so we, ale chwi lę póź niej czu ję, jak
ma ska ze śli zgu je mi się z twa rzy i zni ka*.
Ten sam smut ny los spo ty ka mo ją za pa so -
wą ma skę. Po spo so bie, w ja ki mój dziel ny
współ kur sant do pa da do mnie, do ma ga jąc
się po wie trza, zga du ję, że je go ma ski spo -

tkał ten sam smut ny los. Przed na mi na -
praw dę dłu gi po wrót do wyj ścia. Po ru sza -
my się zu peł nie po omac ku, pro wa dze ni

je dy nie po rę czów ką, ma jąc głę bo ką na dzie -
ję, że przy ukła da niu jej nie po peł ni li śmy
żad nych po wa żnych błę dów. Je dy ny ro dzaj
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ko mu ni ka cji, ja ki nam po zo stał opie ra się
na do ty ku.

Bez ma ski świa tło za pa so wej la tar ki nie -
wie le mi da je w ciem no ściach i osa dzie,
któ ry spadł po ru szo ny bą bla mi wy dy cha ne -
go po wie trza. Od cię cie do mi nu ją ce go zmy -
słu po zwa la na lep sze skon cen tro wa nie się

na dźwię kach. Do kład nie sły szę ka żdy
wdech mo je go ko le gi i szum bą bli roz bi ja -
ją cych się o su fit, wy czu wam lin kę bie gną -
cą wśród ostrych, roz ci na ją cych opusz ki
pal ców frag men tów bla chy i musz li. Nie -
mal 15 mi nut zaj mu je nam po wrót. Błę kit -
ne okna na otwar te mo rze wy glą da ją

wy jąt ko wo pięk nie, na wet bez ma ski. Po ta -
kim cza sie spę dzo nym w ciem no ściach
świa tło jest bo le śnie ja sne. To jesz cze nie
ko niec nur ko wa nia. Wra ca my do zde po no -
wa nych bu tli, któ re cze ka ją kil ka me trów
da lej. Na ca łe szczę ście nie mu sie li śmy kło -
po tać się o ko ło wro tek, któ ry w przy pad ku
ta kich awa rii zo sta wi li śmy we wnę trzu. Cu -
dem zwi nął się sam* i cze kał na nas
przy wyj ściu. Do sta je my na sze ma ski z po -
wro tem i na krót ką chwi lę wpły wa my
do jed ne go z więk szych po miesz czeń,
w któ rych lin ka nie jest po trzeb na. Matt
wska zu je su fit, pod któ rym uno szą się set ki
pla sti ko wych bu te lek i opa ko wań po le -
kach. Wszyst ko wy glą da tak nie re al nie, jak -
by za bu rzo ne zo sta ło pra wo gra wi ta cji.
Mo że my wra cać na łód kę. Nie chcąc wyjść
na mię cza ka, za żad ne skar by nie za mie rza -
łam się na wet przy zna wać, ja ki ten dzień
był dla mnie cię żki, fi zycz nie i men tal nie.
Nie mu szę jed nak ni cze go uda wać, bo -
wiem na wszyst kich twa rzach ma lu je się
zmę cze nie. Dzi siaj ni ko mu w gło wie im -
pre zy i wę drów ki po ba rach, szczy tem ma -
rzeń jest prysz nic i wła sne łó żko. Za sy piam
jak ka mień, w my ślach wie lo krot nie po wta -
rza jąc pro ce du ry…
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Ostat nie go dnia po go da po sta na wia wy -
na gro dzić nas za wy trwa łość. Mo rze jest
nie mal ide al nie pła skie, a z gó ry świe ci
słoń ce. Tro pi ki jak z pocz tów ki.

Tym ra zem ma my w pla nie dwie po rząd -
ne, głę bo kie eska pa dy do wnę trza. W uzna -
niu dla na szych za sług i wy sił ków, fa tum*
prze sta ło nas prze śla do wać i mo gli śmy cie -
szyć się pierw szy mi nur ko wa nia mi pe ne tra -
cyj ny mi w spo ko ju. Cia sne przej ścia
i ko ry ta rze prze pro wa dzi ły nas przez ca łą
ma szy now nię, wą ziut kie wła zy, przez któ -
re prze śli zgi wa li się tech ni cy. I tym ra zem
de cy du je my się na po zo sta wie nie ko ło wrot -
ka we wnę trzu. Do sta je my się na dol ne po -
kła dy, prze su wa jąc ma te ra ce za sła nia ją ce
wą ski ko ry tarz. Kie dy ich do ty kam, bo ję się,
że wzbu dzę chmu rę py łu, ale nic ta kie go
nie na stę pu je. Ustę pu ją pod dło nią i da ją się
prze sta wić na bok, że by śmy mo gli prze do -
stać się da lej. W cia śniej szych re stryk cjach
ro bię moc ny wy dech i czu ję, jak bu tle szo -
ru ją o stal wra ku. Po wo li po su wa my się da -
lej. Nasz plan obej mu je okrą że nie wszyst kich
po miesz czeń w tej czę ści stat ku, zwłasz cza
dol nych po kła dów, na któ rych wciąż le ży
mnó stwo po rzu co nych przed mio tów. Tak
da le ko od wyj ścia nie ma tu już żad ne go

ży cia, z wy jąt kiem ostrych jak brzy twy
musz li. Nie do pły wa ją tu żad ne ry by, nie
roz wi ja ją się ko ra low ce i ukwia ły. Je dy nym
źró dłem ży wych barw jest ce gla sta rdza po -
kry wa ją ca sta lo we frag men ty pro mu.

Po kur sie zo sta ją mi tyl ko dwa dni nur -
ko we, więc bez wa ha nia prze zna czam je
na po wrót w mo je uko cha ne miej sce
– na Mo ga mi Ma ru. Wy pły wa my mi mo sil -

nych fal i po gar sza ją cej się po go dy, a ka pi -
tan szyb ko tra fia ko twi cą na wrak. Z obie gu
otwar te go wró ci łam na mo je go dro gie go,
nie co stu nin go wa ne go po drob nym wy pad -
ku ham mer he ada. Wię cej cza su den ne go,
to wię cej cza su, któ ry mo gę po świę cić
na to, co lu bię naj bar dziej. Ro bię tyl ko jed -
no zdję cie – na po że gna nie, że by za brać ze
so bą naj świe ższe wspo mnie nie Mo ga mi.



Nuras.info 11/2014

49

W ru mo wi sku po kry wa ją cym za pa da ją cy
się gór ny pod kład znaj du je my no we przed -
mio ty. Z nie ma łą du mą po ka zu ję Mat to wi
mo je pierw sze, wła sne zna le zi sko – ma ły
sło iczek z atra men tem. Je stem pierw szą ży -
wą oso bą, któ ra do ty ka te go dro bia zgu
od cza su za to nię cia Mo ga mi. Uczu cie jest
nie sa mo wi te. De li kat nie od kła dam swo je
zna le zi sko w bez piecz ne, osło nię te miej -
sce. Po tem tra fiam też na frag ment la ta ren -
ki, na reszt ki ma ski ga zo wej, tro chę
por ce la ny. Upły wa ją cy czas, prą dy i znisz -
cze nia od sła nia ją co raz wię cej przed mio -
tów, któ re po raz pierw szy od bar dzo wie lu
lat po now nie tra fia ją w ludz kie rę ce. Oglą -
da my je i od kła da my, na bok, gdzieś scho -
wa ne, za bez pie czo ne przed przy pad ko-
wy mi po szu ki wa cza mi skar bów i nisz czą -
cy mi wa run ka mi ze wnętrz ny mi.

Kie dy wy cho dzę z wo dy, wiem, że wró -
cę tu jesz cze nie raz. Mo ga mi jak okruch lo -
du utknę ła mi gdzieś głę bo ko w du szy
i wciąż uwie ra, nie po koi i wzy wa.

Daria Boruta

*Opatrz ność, mrocz ne fa tum, nie ocze ki wa ne zbie gi

oko licz no ści to zwy kle jed na i ta sa ma oso ba.

http://www.wioskisos.org


http://www.tecline.com.pl


http://www.tecline.com.pl
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Jest ta ki zbior nik na pol skiej ma -
pie, o któ rym ktoś kie dyś wspo mi nał
na fo rach nur ko wych, chwa ląc się, że
w nim nur ko wał, jed nak o tym nie -
wiel kim je zio rze wie nie wie le osób.
Ma ło kto orien tu je się gdzie ono jest,
jak wy glą da i dla cze go war to w nim
nur ko wać. 275 ki lo me trów od War -
sza wy, nie da le ko Su wałk, za raz obok
je zio ra Wi gry, przy tu lo ne do miej sco -
wo ści Gaw rych Ru da, scho wa ne
w ma low ni czej niec ce, oto czo ne la -
sa mi świer ko wy mi le ży je zio ro Staw. 

Je zio ro jest ma łe i płyt kie, znaw cy spo -
dzie wa ją się więc, że we dług wszel kich
praw na tu ry wi zu ra po win na być pod ła, co
naj wy żej prze cięt na, a akwen nie za in te re -
su je po wa żnych nur ków. Nic bar dziej myl -
ne go. Dzię ki licz nie bi ją cym tu źró dłom
je zio ro jest w sta nie bar dzo szyb ko wy mie -
nić ca łą wo dę, a to gwa ran tu je nam do bre
wa run ki. Pierw szy raz nur ko wa łem tu taj

w sierp niu, za raz po desz czu – przej rzy -
stość wo dy by ła za chwy ca ją ca.

O je zio rze Staw sły sza łem la ta te mu, czy -
ta łem opis au tor stwa mo je go nur ko we go

men to ra, wi dzia łem fil my – kry sta licz nie
czy sta wo da, prze pięk ne pod wod ne łą ki,
licz ne ko lo nie gąb ki słod ko wod nej. Mi nę ło
jed nak spo ro cza su, za nim osta tecz nie tu taj

Potwór z jeziora Staw

Widok z plaży przy ośrodku “Nad Wigrami”                                       fot. Kuba Cieślak
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tra fi łem. Jak więk szość nur ków, ja dąc w su -
wal skie za wsze na ce low ni ku mia łem usta -
wio ną Hań czę. W tym ro ku na pra wi łem
swój błąd i ob ra łem kurs nad Staw, by zba -
dać co i jak. Wró ci łem ocza ro wa ny tym, co
zo ba czy łem pod wo dą. Już wte dy za czą łem
ukła dać plan, jak zor ga ni zo wać wy jazd
w to miej sce więk szą eki pą w ra mach ini -
cja ty wy Go di ving. pl

Plan wca le nie był pro sty. W oko li cy są
licz ne miej sca noc le go we, szu ka łem jed nak
ta kie go, któ re ma wła sny do stęp do je zio ra,
wy god ne miej sca do spa nia i ofe ru je udo -
god nie nia dla nur ków (cho cia żby do god ne
zej ście do wo dy i ka wa łek pła skie go te re -
nu, by roz ło żyć się ze sprzę tem). O sprę żar -
ce w oko li cy mo że my od ra zu za po mnieć.
Był czło wiek, któ ry w Su wał kach pro wa dził

szko łę, sprę żar kę miał, ale szko łę za mknął
i sprę żar kę sprze dał. Po ra dził, by jeź dzić
do Jar ka Be kie ra nad Hań czę, je dy nie trzy -
dzie ści ki lo me trów w jed ną stro nę. Bez sen -
su…

Zna la złem pen sjo nat – ze spół kil ku bu -
dyn ków, wła sne po le bi wa ko we, zjazd
do je zio ra dla sa mo cho dów, do te go łód ki
i przy jem na po lan ka nad je zio rem. Jest tam
kil ka wa rian tów spa nia. Naj tań sze są dom -
ki kil ku oso bo we – stan dard tyl ko dla twar -
dzie li. Po ko je w śred nim stan dar dzie,
znaj du ją ce się w bu dyn ku z ja dło daj nią,
oka za ły się bar dzo przy tul ne i wy god ne.
W osob nym, ele ganc kim bu dyn ku ma my
rów nież do dys po zy cji po ko je o wy so kim
stan dar dzie (jak dla nas za bar dzo ho te lar -
sko). Oczy wi ście jest też kem ping, jak ktoś
lu bi. W ce nie po ko ju mo żna zjeść przy zwo -
ite śnia da nie, obiad jest płat ny osob no (ge -
ne ral nie ra czej nic nad zwy czaj ne go, więc
chy ba war to ro zej rzeć się za ja kimś je dze -
niem w sa mej miej sco wo ści Gaw rych Ru -
da). Sprę żar kę przy wieź li śmy sa mi,
usta la jąc tyl ko z go spo da rzem, gdzie bę -
dzie my ła do wać bu tle, by nie prze szka dzać
ni ko mu bur cze niem sil ni ka spa li no we go.
Jest to naj wy god niej sze roz wią za nie dla

Najciekawszy fotograficznie brzeg zachodni jeziora                              fot. Błażej Kabziński
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gru py do pię ciu, sied miu nur ków. Je że li bę -
dzie wię cej osób, al bo tra fi się ktoś z twi -
nem, war to po my śleć o dwóch sprę żar kach,
o za bra niu więk szej ilo ści bu tli, ewen tu al -
nie bę dzie my po szu ki wać sprę żar kow ni
w re gio nie. Pen sjo nat ogól nie ro bi do bre
wra że nie, jest przy tul nie, ca ła oko li ca ma
swój nie ba nal ny urok. Zjazd wą wo zem
nad je zio ro to już cał kiem przy jem ne do -
zna nie (ale uwa ga – po sia da cze de li kat niej -
szych nur ko wo zów – mó wi my o nie ubi tej
dro dze i dość stro mym pod jeź dzie).

W pią tek, 5 wrze śnia, za lo go wa li śmy się
w pen sjo na cie sied mio oso bo wą eki pą eks -
plo ru ją cą. Rzu ci li śmy okiem na je zio ro,
przez chwi lę za sta na wia li śmy się nad noc -
nym nur ko wa niem, jed nak zo sta ło nam
jesz cze kil ka rze czy or ga ni za cyj nych do za -
ła twie nia, więc mu sie li śmy nie ste ty po rzu -
cić tę myśl, a mo że po pro stu wy gra ło
le ni stwo…

Na nur ko wa nia ru szy li śmy za raz po so -
bot nim śnia da niu. Utwo rzy li śmy obóz nur -
ko wy nad brze giem je zio ra, roz ło ży li śmy
ma ty, usta wi li śmy sprę żar kę i za czę li śmy
oma wiać pla ny, kto gdzie i w ja kim ce lu.
Od tej stro ny je zio ra jesz cze nie nur ko wa -
łem, za tem ka żda eki pa mia ła za za da nie

zba dać ka żdy mo żli wy kie ru nek z pla ży.
Pły nąc w le wo, mo że my do trzeć do rur

po bie ra ją cych wo dę do sta wów ryb nych
PZW ulo ko wa nych za głów ną dro gą idą cą
po mię dzy je zio ra mi Staw i Wi gry. To w tym
miej scu spo dzie wa li śmy się zna leźć naj licz -
niej sze ko lo nie gąb ki słod ko wod nej. Na le -

ży pa mię tać, że w tej czę ści je zio ra cię żko
jest zna leźć wię cej niż dwa me try głę bo ko -
ści, a zda rza ją się punk ty o głę bo ko ści me -
tra. Ca łe za ko le to jed na wiel ka pły ci zna,
na sze bu tle prak tycz nie co chwi lę wy sta ją
z wo dy. Po ru sza my się po wspa nia łych łą -
kach ob fi tu ją cych w ży cie, jest cie pło i ko -

Gąbka słodkowodna                                                          fot. Kuba Cieślak
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lo ro wo. To do sko na łe wa run ki do od kry -
wa nia uro ku nur ko wa nia w Pol sce przez
de biu tu ją cych nur ków. W kil ku miej scach
mo że my na tknąć się na dziu ry wy peł nio ne
mgieł ką siar ko wo do ru, też cie ka we zja wi -
sko. W trak cie pierw sze go nur ko wa nia do -
tar li śmy na sam ko niec je zio ra, do rur,
w po szu ki wa niu gąb ki. Wy glą da jed nak
na to, że w tym ro ku gąb ka nie zdą ży ła się

roz wi nąć, a mo że już za czę ła za ni kać. Od -
na leź li śmy je dy nie nie wiel kie ko lo nie po ra -
sta ją ce kra tow ni ce, ale i tak ob raz ki gąb ki
w słod kiej wo dzie cie szy ły oko.

Wra ca jąc do na sze go obo zu, po su wa li -
śmy się bli żej brze gu, od kry wa jąc ró żne za -
głę bie nia i śle dząc pod wod ne ży cie. I tu
na stą pi ło naj bar dziej nie zwy kłe dla mnie
pod wod ne spo tka nie. Ni gdy nie wpadł bym

na to, że bę dę mógł kie dyś oglą dać tak
wspa nia łą ry bę słod ko wod ną na wła sne
oczy. Nie śmia łem na wet ma rzyć, że do stą -
pię za szczy tu oglą da nia tak nie zwy kłe go
stwo rze nia w pol skim je zio rze. Z po cząt ku
nie wie rzy łem swo im oczom, Aga, mo ja
part nur ka też po dej rze wa ła, że ma nar ko zę
azo to wą (na głę bo ko ści pół to ra me tra).

Amur i to do rod ny amur, Be stia ze Sta -
wu, ist ny Po twór z je zio ra Staw.

Ma syw na ry ba o wy jąt ko wo im po nu ją cej
syl wet ce prze pły nę ła do stoj nie przed na szy -
mi ma ska mi, po tem za czę ła się szyb ko od -
da lać. Zdo ła łem strze lić jej kil ka zdjęć
i na krę cić krót ki film (nie ste ty, nie wy szedł),
za nim znik nę ła nam z oczu. An drzej, nasz
trze ci nu rek w ze spo le, nie miał szczę ścia
zo ba czyć Po two ra. Pły nął nie co za na mi,
za nim jed nak do tarł, nie by ło śla du po Be -
stii. Pod czas ko lej nych nur ko wań go rącz ko -
wo roz glą da li śmy się za na szym Po two rem,
ma jąc nie wiel ką na dzie ję, że po now nie go
spo tka my. Z pierw szej wy ciecz ki wra ca li -
śmy bar dzo za do wo le ni i cał ko wi cie usa tys -
fak cjo no wa ni.

Pły nąc przed sie bie, na dru gi brzeg, znaj -
dzie my kil ka głęb szych miejsc – do oko ło
dwu na stu me trów. Wi docz ność by wa tu

Jedyne “udane” zdjęcie Amura. Jeszcze go dorwiemy!                              fot. Kuba Cieślak
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jed nak ró żna. W kil ku miej scach spa da ła
na wet do ja kichś dwóch me trów – głów nie
w głęb szych par tiach. Po dru giej stro nie je -
zio ra, mniej wię cej na wy so ko ści lo kal nej
„miej skiej pla ży” i sto ją cych tu łó dek, war -
to po krę cić się przy sa mym brze gu – to tu
wła śnie nur ko wa łem w sierp niu. Wo da po -
tra fi być po pro stu prze źro czy sta, pięk ne ro -
ślin ki prze pla ta ją się z po wa lo ny mi
drze wa mi. Tu taj lu bią stać na praw dę du że
szczu pa ki. War to skie ro wać się w pra wo,
tam gdzie brzeg sta je się bar dziej stro my
wy pły wa my na na sło necz nio ne sto ki i po -
dzi wia my bo gac two pod wod ne go kró le -
stwa. Spo ty ka my ra ki szla chet ne, w tym
ra ka we te ra na, po zba wio ne go jed nej pa ry
szczy piec. Wra ca jąc, zno wu za ha cza my
o kil ka głęb szych miejsc, któ re są o ty le cie -
ka we, że ukształ to wa nie dna po tra fi cza sem
za sko czyć swo ją ma low ni czo ścią. Cza sa mi
by ły to ma łe ścian ki w wy ższych par tiach
po kry te ro ślin no ścią. W ogó le dno Sta wu
po sia da bar dzo cie ka wą rzeź bę. Do słow nie
na je go środ ku w kil ku miej scach mo że my
na tknąć się na pod wod ne wznie sie nia, po -
kry te rdest ni cą i in ny mi ro śli na mi, a po tem
zno wu dno gwał tow nie opa da na kil ka na -
ście me trów.

Je że li po pły nie my w pra wo, przy sa mym
brze gu bę dzie my mie li głów nie pły ci zny
i chy ba naj mniej cie ka wą li nię brze go wą je -
zio ra. Tę stro nę jed nak bę dzie my mu sie li
do kład niej zwie dzić na stęp nym ra zem.

W so bo tę uda ło nam się wy ko nać łącz -
nie czte ry nur ko wa nia, w tym jed no noc ne.
Mój ulu bio ny typ nur ko wa nia, du żo so bie
obie cy wa łem po noc nym w Sta wie. Wy -

cho dzi łem z wo dy jed nak lek ko za wie dzio -
ny. Ostat nie ge nial ne noc ne nur ko wa nie
za li czy łem na Za krzów ku, gdzie za jed nym
ra zem obej rza łem wszyst kie naj więk sze ry -
by Za krzów ka. W Sta wie spo tka li śmy licz ne
szczu pa ki, ra ki szla chet ne, jed nak nic spe -
cjal nie nie zmie ni ło się w od nie sie niu
do dzien nych nur ko wań. To by ło wciąż
bar dzo uda ne i pięk ne nur ko wa nie, ja jed -

Pan fotograf – kamerzysta (K. Cieślak) przy pracy                              fot. Błażej Kabziński
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nak po dej rze wam, że to jesz cze nie jest to,
czym mo że za sko czyć nas je zio ro Staw
w trak cie noc nych wy cie czek. Cie szy mnie
jed nak bar dzo, że po ka żdym nur ko wa niu
wszy scy roz pły wa li się w za chwy tach. Cią -
gle dzi wi li się, że w pol skim je zio rze mo że
być ta ka do bra wi docz ność, że płyt kie nur -
ko wa nia mo gą być ta kie sa tys fak cjo nu ją ce.
W nie dzie lę uda ło nam się wy ko nać dwa
nur ko wa nia, pod czas któ rych sta ra li śmy się

le piej po znać głęb sze miej sca. Na obu wy -
pra wach od wie dza li śmy po łu dnio wo -za -
chod nią li nię brze go wą. Jak dla mnie, jest
to naj bar dziej „wi do ko wa” stro na je zio ra,
ofe ru ją ca tak zró żni co wa ne do zna nia nur -
ko we, że mo żna tu taj pły wać, pły wać i pły -
wać. Ama to rzy pod wod nej fo to gra fii
i fil mo wa nia bę dą do słow nie do sta wać
oczo plą su od ob fi to ści fo to ge nicz nych skar -
bów je zio ra Staw. Po dru gim nur ko wa niu

w nie dzie lę spa ko wa li śmy się do aut i roz -
po czę li śmy po wrót do na szych do mów.
Wie dzie li śmy jed nak wszy scy, że nad je zio -
ro Staw trze ba bę dzie wró cić i to pręd ko.
Przed na mi do od kry cia jesz cze ta jem ni ce
pół noc no -za chod nie go krań ca je zio ra.
Z map ba ty me trycz nych wy ni ka, że jest to
dość płyt ka część je zio ra, ale ni ko mu nie
po win no to prze szka dzać. Pod kre ślę tyl ko
jed ną rzecz, war to w to miej sce za brać faj -
kę nur ko wą. Wiem, że w Pol sce zro bi ło się
mod ne pły wa nie bez faj ki. W je zio rze Staw
jed nak jest to sprzęt bar dzo przy dat ny, wie -
le od cin ków pod czas na szych nur ko wań
mo głem spo koj nie po ko nać na faj ce,
oszczę dza jąc po wie trze na dłu ższe wi zy ty
w głęb szych par tiach je zio ra.

Jakub Cieślak
Pan Szczupak we własnej osobie                                           fot. Błażej Kabziński

Płytko ale fajnie           fot. Błażej Kabziński
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Przy cho dzi ta ki mo ment w ży ciu
pra wie ka żde go nur ka, że ogar nia go
znu że nie. Nie jest to nu da, ani utra -
ta za in te re so wa nia nur ko wa niem, tyl -
ko ro dzaj prze si le nia. Do pa da to
szcze gól nie in struk to rów i do świad -
czo nych nur ków, któ rych pod wod ne
ży cie sta ło się mo no ton ne. Wy jaz dy
w te sa me miej sca, wy ko ny wa nie
tych sa mych pro fi li, brak sa mo do sko -
na le nia czy szko le nia. To punkt
zwrot ny.

Jed ni, szcze gól nie nie zwią za ni biz ne so -
wo z nur ko wa niem, re zy gnu ją szu ka jąc in -
ne go za ję cia, za wo dow cy na bie ra ją co raz
więk szej nie chę ci do wcho dze nia do wo dy.
Za czy na ją ro bić to tyl ko wte dy, kie dy ktoś
im pła ci.

Tyl ko garst ka najam bit niej szych w po ko -
rze przy zna je, że po mi mo se tek, a cza sem
ty się cy nur ko wań na kon cie i „strasz nych”,
„okrop nie wiel kich” kwi tów, nie jest mi -

strzem świa ta w nur ko wa niu. Z pew no ścią
ist nie je ktoś, od ko go mo gli by się cze goś
jesz cze na uczyć. Ist nie je ktoś, kto przy wró -
ci im dzie cię cą ra dość z nur ko wa nia… Za -
wi ja ją rę ka wy i za czy na ją szu kać… Ta cy
lu dzie dość czę sto tra fia ją na kurs ja ski nio -
wy.

Mu si cie jed nak wie dzieć, że kurs nur ko -
wa nia ja ski nio we go nie jest dla lu dzi, któ rzy
ma ją chwi lo wą fa na be rię sta nia się ja ski -
niow cem. O ile w „nor mal nym” nur ko wa -
niu cza sem nie śmia ło mó wi się, że to styl
ży cia – ca ve di ving JEST sty lem ży cia i nie
ma in nej opcji.

Nurek jaskiniowy – kto to taki?
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Bę dąc kur san tem, na ka żdym kro ku spo -
ty ka my się z za chę tą do wy jaz dów i ro bie -
nia ko lej nych kur sów. In struk to rzy nur ko -
wa nia na ma wia ją, za chę ca ją.

W świe cie ja ski niow ców jest ina czej,
zgo ła od mien nie. Dzia ła my na za sa dzie: to
nie ja Cie bie na ma wiam na kurs – to Ty
mnie na mów, że bym zro bił dla Cie bie kurs
i wy szko lił Cię na nur ka ja ski nio we go. Ja

znie chę cam, zmu szam do re flek sji i za sta -
no wie nia…

Je śli mnie prze ko nasz, przed To bą du żo
pra cy i wy sił ku. Na koń cu cze ka jed nak na -
gro da. Już bę dąc na eta pie tre nin gu mo żesz
czer pać z wiel kie go en tu zja zmu i ogrom nej
po zy tyw nej ener gii ja ski niow ców. To na dal
wą skie i dość her me tycz ne gro no, lecz kie -
dy za kwa li fi ku jesz się ja ko kan dy dat, od ra -

zu zo sta niesz przy gar nię ty, oto czo ny opie -
ką, po czu jesz się czę ścią tej ro dzi ny.

Co ro ku ob ser wu ję, jak do świad cze ni
nur ko wie, czę sto au to ry te ty w swo ich świa -
tach, sta wia ją pierw sze kro ki. Jak bo le śnie
od czu wa ją po tknię cia, z ja kim en tu zja -
zmem, z dzie cię cym hurrr ra re agu ją
na zwy cię stwa. Po ja wia ją się hi ste rycz ne
okrzy ki ra do ści, lecz cza sem na za ro śnię tej,
nie do go lo nej i nie do my tej, zmę czo nej twa -
rzy twar dzie la po ja wia ją się łzy.

Nur ko wa nie ja ski nio we wy zwa la wiel kie
emo cje. Jak praw dzi wa mi łość. I si łę, któ ra
na pi na na sze ża gle. Po pro stu na no wo
chce się żyć i z pod nie sio ną gło wą iść przez
świat. O tak, zde cy do wa nie uwiel biam
uczyć nur ko wa nia ja ski nio we go, wpro wa -
dzać w ten in ny, ta jem ni czy, ale jed no cze -
śnie nasz świat. Świat, któ re go czu ję się
czę ścią.

Szko le nie za czy na się od wspól ne go
week en du i tre nin gu w wo dzie otwar tej.
Spę dza my wie le go dzin w wo dzie, ale rów -
nie wie le, o ile nie wię cej, na po wierzch ni,
pro wa dząc ró żno ra kie, na prze mian przy -
ziem ne i me ta fi zycz ne roz mo wy. Po zna je -
my się, ba da my. To po tym eta pie za pa da
de cy zja o dal szym szko le niu. Szko le niu,
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któ re w ca ło ści od by wa się w tak zwa nym
śro do wi sku over he ad, czy li pod stro pem
– w ja ski niach, praw dzi wych, ciem nych,
nie wy ba cza ją cych błę dów.

Pierw sze go dnia sia da my so bie gdzieś
na ubo czu, za ple ca mi szem rze wo da wy -
pły wa ją ca z wy wie rzy ska, i mil cząc, pa trzy -

my so bie w oczy. Uśmie cha my się, sta ra jąc
jed no cze śnie zaj rzeć głę bo ko, jak naj głę -
biej, w głąb du szy.

Szu ka my po wo du, aby za trzy mać to, co
za chwi lę ma się wy da rzyć. Bo wej dzie my
ra zem w mrok ja ski ni, zda ni tyl ko na sie bie
i za gro że ni wy łącz nie so bą. Je śli po peł ni my
błąd, ja ski nia sta nie się nie mym, zim nym
i bez li to snym ka tem. Ale to my bę dzie my
za to od po wie dzial ni.

W nur ko wa niu ja ski nio wym, jak w żad -
nym in nym, klu czo we są pre dys po zy cje. Bo

w żad nym in nym nie za pusz cza my się tak
da le ko od mo żli wo ści wy nu rze nia. Re kor -
dzi ści w nur ko wa niu głę bo kim by wa -
ją 200, 300 me trów od po wierzch ni. Ale ilu
tak nur ku je? Za le d wie kil ku.

Nu rek ja ski nio wy, na wet po cząt ku ją cy,
czę sto jest dwa, trzy ra zy da lej. Mu si też tę
dro gę po ko nać w po zio mie, co jak by nie
pa trzeć, wy ma ga więk sze go wy sił ku niż
wy nu rze nie w pio nie do po wierzch ni. Od -
po wied nie pre dys po zy cje z jed nej stro ny
po zwo lą mu do brze się przy go to wać, z dru -
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giej – prze żyć w sy tu acji, gdy coś pod czas
nur ko wa nia wy mknie się spod kon tro li. Tu
nie ma mo żli wo ści uciecz ki. Ra dzisz so bie
w miej scu ka ta stro fy, al bo umie rasz. To
wbrew po zo rom bar dzo pro ste.

Z tą świa do mo ścią na le ży su mien nie do -
peł nić obo wiąz ku wo bec sa me go sie bie
oraz bli skich, któ rych za ka żdym ra zem po -
zo sta wia my na po wierzch ni. Oni bę dą cze -
kać i to oni bę dą cier pieć, je śli nie
wró cisz…

Nu rek ja ski nio wy to ktoś bar dzo do kład -
ny, pre cy zyj ny we wszyst kim, co w ja ski ni
ro bi. Ka żdy je go ruch jest prze my śla ny, ka -
żde od wró ce nie gło wy, ka żdy gest rę ką czy
świa tłem. Kon tro lu je czas za po mo cą od de -
chów, po nie waż po tra fi rów no od dy chać.
Bar dzo do kład nie wie, jak da le ko się za pu -
ścił i gdzie ak tu al nie się znaj du je oraz ile
po trze bu je ga zu i cza su, aby się wy nu rzyć.
Po tra fi kon tro lo wać dy stans, bo umie rów no
się prze miesz czać. Wie czy jest prąd, zna
je go si łę, wie o ile wol niej mo że ma chać
płe twa mi, aby za cho wać to sa mo tem po
pły nię cia, co pod czas pe ne tra cji. Wie ile
ma ga zu bez pa trze nia na ma no metr. On to
wszyst ko po pro stu wie. Na uczył się te go
na kur sie i po tra fi ro bić z te go uży tek pod -
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czas ka żde go nur ko wa nia..., bo ma od po -
wied nie do nie go po dej ście. Bo ma pre dys -
po zy cje. Aby osią gnąć suk ces w po sta ci
sa mo dziel ne go, do brze wy szko lo ne go
i z od po wied nim po dej ściem nur ka, po -
trzeb nych jest pięć eta pów.

1. Etap kwa li fi ka cji, któ ry opi sa łem po -
wy żej.

2. Etap po ma ga nia. To część kur su, pod -
czas któ rej kan dy dat in ten syw nie po zna je
i tre nu je no we umie jęt no ści. Na uczy ciel
po ma ga mu, po ka zu je i po pra wia je go błę -
dy. Pro wa dzi za rę kę. Jest de li kat ny i ła ska -
wy.

3. Etap nie po ma ga nia. Pod czas tej fa zy
kur su kan dy dat szli fu je umie jęt no ści i wy -
twa rza pe wien styl nur ko wa nia. Wy cho dzi
z nie mow lęc twa, sta je się sa mo dziel ny. Na -
uczy ciel bez li to śnie ob na ża błę dy, ale jed -
no cze śnie uczy, jak uni kać ich w przy szło-
ści.

4. Etap prze szka dza nia. Kan dy dat, któ ry
do trwał do tej czę ści szko le nia jest już sil ny,
sa mo dziel ny i obe zna ny z no wym sty lem
nur ko wa nia, no wy mi umie jęt no ścia mi i no -
wym śro do wi skiem. Sta je się per fek cyj ny
w tym co ro bi. To fa za mie rze nia się z prze -
ciw no ścia mi lo su i wła sny mi sła bo ścia mi.
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To etap har to wa nia psy chi ki. Pro gra mo wa -
nie na prze trwa nie. Na uczy ciel sta je się je -
go Sła bo ścią, je go Gor szym Dniem.
Bru tal nie wy ko rzy stu je i ak cen tu je ka żdy
błąd kan dy da ta.

5. Etap eg za mi nu. Kan dy dat wy ko rzy stu -
je ca łą swo ją wie dzę i wszyst kie umie jęt no -
ści, aby prze trwać w wy ma ga ją cym
śro do wi sku ja ski nio wym. Na uczy ciel sta je
się Ja ski nią.

Je stem świa do my, że po wy ższe mo że
stać się do sko na łą po mo cą dla in struk to rów
uczą cych in nych spe cja li za cji nur ko wych.
Uwa żaj cie jed nak, bo tu, jak w ka żdej
zresz tą me to do lo gii, jest wie le za uł ków, za -
ka mar ków, któ re trze ba do brze znać, aby
sku tecz nie prze pro wa dzić kan dy da tów
przez szko le nie. Jak ma wia ją: uwa żaj, zło
czai się za Two imi ple ca mi i ude rzy wte dy,
kie dy naj mniej się te go spo dzie wasz. Nie -
kom plet ną wie dzą od no śnie me to do lo gii

za zwy czaj wy rzą dzi my wię cej szko dy niż
do bre go.

W na stęp nym ar ty ku le po sta ram się opi -
sać prze bieg eg za mi nu ja ski nio we go. To
do świad cze nie skraj nie emo cjo nal ne, nie
tyl ko dla kan dy da ta, ale rów nież dla na -
uczy cie la. Tak sa mo zresz tą, jak ca ły kurs.
Naj lep sze go!

Mi chał Wi nek

fot.: Ma ria Wi nek
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Jak wa żne w nur ko wa niu jest pla no wa -
nie – o tym uczy się od sa me go po cząt ku.
Po dob nie w spe le onur ko wa niu – za rów no
pla no wa nie da le ko się żne, jak i krót ko okre -
so we jest bar dzo istot ne, do dat ko wo roz -
sze rzo ne o spra wy, któ rych ra czej nie
uwzględ nia się w nur ko wa niu w wo dach
otwar tych. Po za wy bo rem miej sca i okre śle -
niem ce lu ak cji na le ży ze brać jak naj wię cej
in for ma cji na te mat do jaz du w re jon dzia ła -
nia, dro gi do po ko na nia z ple ca kiem od ba -

zy do otwo ru ja ski ni, by sto sow nie do te go
się ubrać i wy po sa żyć oraz wa run ków pa -
nu ją cych w ja ski ni, by wie dzieć, jak trans -
por to wać przez nią sprzęt nur ko wy
(od po wied nio go za bez pie czyć
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi i za -
la niem wo dą). Na le ży do wie dzieć się, czy
w ja ski ni wy stę pu ją od cin ki li no we, ile i ja -
kie go stop nia trud no ści, by za brać nie zbęd -
ną ilość lin. Trze ba się rów nież orien to wać,
ja ki jest cha rak ter ko ry ta rzy i ró żne go ro -

Planowanie i przygotowanie
akcji speleonurkowej

Za koń czo ne suk ce sem od kry cie no wych pod wod nych ko ry ta rzy czy prze -
nur ko wa nie nie zna ne go sy fo nu – czyli to, o czym się zwy kle pi sze – jest
tak na praw dę zwień cze niem ak cji. Ak cji, któ rej po cząt ko wy etap ma miej -
sce wie le mie się cy wcze śniej i w któ rą od po cząt ku pla no wa nia za an ga -
żo wa nych jest sze reg osób. Wszyst ko za czy na się od szko leń, kur sów
i warsz ta tów roz wi ja ją cych umie jęt no ści, od zgro ma dze nia od po wied nie go
sprzę tu i za pra wy psy cho fi zycz nej przy go to wu ją cej do udzia łu w ak cji.

transport szpeju             fot. Piter Karpiński
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dza ju za ci sków, pod ziem nych rzek i je zior
do po ko na nia. Wa żny jest stan sza ty na cie -
ko wej, na któ rą trze ba uwa żać, a ta kże tem -
pe ra tu ra pa nu ją ca w ja ski ni itp. Na le ży
ze brać i przy go to wać do ak cji ca ły nie zbęd -
ny sprzęt – za rów no nur ko wy, jak i spe le -
olo gicz ny.

Wa żne jest do kład ne roz po zna nie wa -
run ków wod nych pa nu ją cych w ja ski ni,
dzię ki cze mu spe le onu rek jest w sta nie
okre ślić nie zbęd ny do dal szej ak cji sprzęt
i przy go to wać się men tal nie do za dań cze -
ka ją cych go pod wo dą. Je śli mo że sam za -
nur ko wać tam wcze śniej – tym le piej, je śli

jed nak nie, po wi nien zro bić wszyst ko, by
mieć mo żli wość sko rzy sta nia z czy ichś spo -
strze żeń i ob ser wa cji. Czę sto ja ski nię od kry -
wa się „ma ły mi krocz ka mi”, po ka żdym
nur ko wa niu do kła da jąc ce gieł kę wie dzy
o tym, co jest da lej, sto sow nie do te go mo -
dy fi ku jąc sprzęt i plan dal sze go nur ko wa -
nia. Oczy wi ście do zba da nia mo że być
za la na ja ski nia czy sy fon, o któ rym kom -
plet nie nic nie wia do mo. Wte dy na le ży na -
sta wić się na roz po zna nie, czy li prze tran-
s por to wa nie mi ni mal nej nie zbęd nej ilo ści
sprzę tu spe le onur ko we go i wy ko na nie nur -
ko wa nia, po któ rym do pie ro bę dzie wia do -
mo, cze go mo żna się spo dzie wać i ja ki
sprzęt na le ży przy go to wać do dal szej ak cji.
Z punk tu wi dze nia ja ski ni i geo lo gicz ne go
cza su jej trwa nia ist nie nie czło wie ka jest za -
le d wie mi gnię ciem, za tem nie ma po śpie -
chu w stop nio wym jej po zna wa niu. Ja ski nia
czło wie ko wi nie uciek nie.

Wa żnym ele men tem przy go to wa nia ak -
cji jest do bór eki py – nie tyl ko nur ko wej, ale
i trans por to wej, by do nieść ca ły sprzęt
na miej sce nur ko wa nia i roz po cząć dal szą
ak cję pod wod ną. Na le ży więc osza co wać,
ilu nur ków jest nie zbęd nych, przy dzie la jąc
im kon kret ne za da nia sto sow nie do ich

Ćwiczenia z poreczowk                                                           fot. Artur Król
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umie jęt no ści i am bi cji, oraz ze brać gro to ła -
zów, czy li eki pę trans por to wą. Gro to ła zi
nie za wsze są chęt ni, by „no sić nur kom bu -
tle” – jest to ma ło spek ta ku lar ne, jed nak bez
eki py „szer pów” ak cja mo że nie mieć szans
po wo dze nia. Nu rek mu si być w mia rę świe -
ży, gdy roz po czy na ak cję pod wod ną, zmę -
cze nie trans por tem prze kła da się bo wiem
czę sto na zwięk sze nie stre su pod czas nur -
ko wa nia. Wa żne, by eki pa by ła zgra na i lu -
dzie się lu bi li, wte dy dzia ła się przy jem niej.
Wszel kie ani mo zje rzu tu ją na mo ra le gru -
py, co prze kła da się na spo sób dzia ła nia lub
na wet je go brak. 

Wa żne jest po czu cie wspól ne go ce lu
– do któ re go dą żą po szcze gól ni człon ko wie
ze spo łu w ra mach swo ich umie jęt no ści
i przy dzie lo nych za dań – oraz chęć je go
peł nej re ali za cji. Nie zwy kle trud no kie ru je
się wy pra wą, gdzie wy stę pu je ma razm
i nie chęć do dzia ła nia ja ko ta kie go, lub ka -
żdy ma in ny cel oso bi sty, któ ry przed kła da
po nad cel wy pra wy. Z dru giej stro ny wy pra -
wy są wy jaz da mi ko le żeń ski mi i nie spo sób
zmu sić ko goś do dzia ła nia. A więc we -
wnętrz na mo ty wa cja ka żde go z uczest ni -
ków jest klu czo wa, wte dy mo żna osią gnąć
wię cej.

Ile osób jest po trzeb nych do dzia ła nia
pod wo dą lub za sy fo na mi – to za le ży
od cha rak te ru ja ski ni, od jej pro fi lu i wa run -
ków w niej pa nu ją cych. W za le żno ści
od te go czy jest to głę bo ki po je dyn czy sy -
fon, czy dłu gi ciąg sy fo nal ny (sze reg sy fo -
nów z od dzie la ją cy mi je par tia mi su chy mi)
in na bę dzie licz ba nur ków po trzeb nych
do ak cji oraz ilość i ro dzaj sprzę tu, któ ry

mu si być tam uży ty. Przy cią gach sy fo nal -
nych wa żne jest ze bra nie in for ma cji: ile sy -
fo nów jest do po ko na nia, ja kiej są dłu go ści,
głę bo ko ści oraz ja kie wa run ki wod ne tam
pa nu ją (wi docz ność, si ła prą du, sto pień mą -
ce nia, tem pe ra tu ra), a ta kże in for ma cji
o cha rak te rze par tii su chych od dzie la ją cych
sy fo ny, ich dłu go ści i trud no ściach w nich
wy stę pu ją cych (np. czy jest miej sce, by tam

Warsztaty Speleonurkowe pokonywanie przewęzeń                               fot. Andrzej Kasiński
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za ło żyć bi wak, je śli jest nie zbęd ny, czy są
miej sca wy ma ga ją ce wspi nacz ki, ja kie jest
doj ście do ko lej ne go sy fo nu itd.). Od te go
za le ży, ilu nur ków jest nie zbęd nych do bez -
piecz ne go dzia ła nia i ja kie do kład nie za da -
nia bę dą re ali zo wać. Ilość nur ków
de ter mi nu je z ko lei skład eki py trans por to -
wej – na jed ne go spe le onur ka po trze ba mi -
ni mum trzech, czte rech gro to ła zów, al bo

i wię cej – za le żnie od ilo ści sprzę tu ja ką ma
nu rek.

Przy kła da mi mo gą być sy fo ny, ja kie eks -
plo ro wa łem, czy też na dal eks plo ru ję,
w Ko so wie. Oko ło 600 me trów od otwo ru
znaj du je się płyt ki ciąg trzech sy fo nów po -
no ro wych, za koń czo ny wo do spa dem, na -
zwa ny par tia mi FPM. Nie trze ba w nim
płetw ani żad ne go spe cja li stycz ne go sprzę -

tu spe le onur ko we go (tyl ko pod sta wo wy),
chy ba że chce się zje chać wo do spa dem
w dół (wte dy trze ba za brać li nę i wy po sa że -
nie spe leo). In nym przy kła dem jest znaj du -
ją cy się w tej sa mej czę ści ja ski ni Wiel ki
Sy fon, gdzie po prze nur ko wa niu dzie wię -
cio me tro wej głę bo ko ści i trzy dzie sto me tro -
wej dłu go ści sy fo nu, nu rek na ty ka się
na trzy me tro wą ścia nę, któ rą z wo dy mu si
wy wspi nać. Do pie ro za tą prze szko dą znaj -
du je się sy fon o ak tu al nej dłu go ści po -
nad 200 me trów i głę bo ko ści 55 me trów,
któ ry cze ka na dal sze po zna nie... W ka -
żdym z tych przy kła dów po trze ba nur ków
i gro to ła zów, jed nak w pierw szym wy star -
czy je den nu rek i kil ku szer pów, w dru gim
na to miast nie zbęd nych jest kil ku nur ków,
któ rzy wcią ga ją ca ły sprzęt na gó rę (po trze -
ba go tu znacz nie wię cej ze wzglę du
na pro fil de kom pre syj ny), a więc ko niecz -
na jest też od po wied nio więk sza gru pa
trans por to wa.

Nie zbęd ne wszyst kim człon kom eki py są
umie jęt no ści li no we – bo w grę wcho dzi
nie tyl ko przej ście ja ski ni, ale do dat ko wo
trans port cię żkie go wo ra. Ka żdy z człon -
ków ze spo łu mu si mieć je opa no wa ne
w stop niu do brym, gdyż wi sząc na li nie mu -

Warsztaty Speleonurkowe -  kartowanie                                            fot. Jacek Polak
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si po ra dzić so bie nie tyl ko ze so bą, ale i cię -
żkim wor kiem, na wet w sy tu acji awa ryj nej.
Jak naj bar dziej mo żna te spra wy prze ćwi -
czyć przed ak cją na ścian ce wspi nacz ko -
wej. Oczy wi ście ka żdy gro to łaz jest
wy szko lo ny na kur sie pod sta wo wym w ro -
dzi mym spe le oklu bie i zna te tech ni ki. Na -
to miast oso by nie ma ją ce jesz cze ta kie go
peł ne go wy szko le nia, a chcą ce brać udział
w ak cji (o ile ja ski nia nie jest zbyt trud -
na tech nicz nie), po win ny przejść choć
wstęp ny kurs po słu gi wa nia się pod sta wo -
wym sprzę tem li no wym pod okiem do -
świad czo ne go in struk to ra tech nik al pi ni -
stycz nych po sia da ją ce go sto sow ne upraw -
nie nia (w SPE LE Onur ko wa niu jest nim zna -
ko mi ty gro to łaz i spe le onu rek Ja cek
Strej czyk „Ho mer”). Oczy wi ście w przy -
pad ku spe le onur ka, po za umie jęt no ścią po -
ru sza nia się na li nach, wy ma ga ne są umie -
jęt no ści nur ko wa nia w ja ski niach, ale za kła -
da my, że ka żdy bio rą cy udział w ak cji jest
ab sol wen tem Warsz ta tów Spe le onur ko wa -
nia. Do ak cji w głę bi ja ski ni su chej nie wy -
star czy zna jo mość tech nik nur ko wa nia
ja ski nio we go, na wet po twier dzo na cer ty fi -
ka tem „full ca ve” jed nej ze zna nych or ga -
ni za cji (choć oczy wi ście do brze to mieć),

gdyż w spe le onur ko wa niu czę sto ko rzy sta
się z tech nik i umie jęt no ści nie ob ję tych ta -
kim kur sem. Z uwa gi na cha rak ter nur ko wa -
nia w sy fo nach do mi nu je tu „szko ła
fran cu ska” – ra czej so lo, ra czej ze staw
dwu bu tlo wy bez ma ni fol du itd. Ró żni ce te
mo gą być te ma tem od dziel ne go ar ty ku łu,

te raz skup my się na pla no wa niu i przy go to -
wa niu.

War to wcze śniej prze ćwi czyć czyn no ści,
któ re spo dzie wa my się wy ko ny wać pod -
czas ak cji, za rów no na po wierzch ni, jak
i pod wo dą, w skła dzie, któ ry bę dzie brał
udział w wy pra wie. Pod czas ta kie go przy -

Transport do syfonu2                                                          fot. Libor Stubna
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go to wa nia mo żna prze te sto wać no we po -
my sły i sprzęt, tak by do ak cji wejść z jak
naj mniej szą licz bą nie wia do mych. 

Przy kła dem ta kie go dzia ła nia jest przy -
go to wy wa nie się przez nasz ze spół do eks -
plo ra cji Sy fo nu Koń co we go w ko sow skiej
ja ski ni Gry ka e Ma dhe, gdzie naj pierw za -

pro jek to wa li śmy i zbu do wa li śmy eżek tor
(mo żna po wie dzieć, że to ta ki ro dzaj pod -
wod ne go od ku rza cza), a na stęp nie te sto wa -
li śmy go w za la nym wy ro bi sku. Fi nal nie
oka zał się nie po trzeb ny, jed nak na wy pra -
wę po je cha li śmy pew ni je go wła ści we go
dzia ła nia.

Przy go to wu jąc się do dzia ła nia za sy fo -
nem, na le ży grun tow nie prze my śleć cha -
rak ter i spo sób re ali za cji za dań, by
wie dzieć, co trze ba ze so bą za brać w dro -
gę „na dru gą stro nę Księ ży ca”. Trze ba osza -
co wać ilość cza su, ja ki tam spę dzi my. Czy
bę dzie my tam tyl ko kil ka go dzin? Wte dy
pew nie wy star czy ja kaś cie pła odzież i wy -
so ko ener ge tycz ne ba to ny. Je śli jed nak pla -
nu je my kil ku dnio wy po byt, to mu si my ze
so bą za brać znacz nie wię cej: śpi wór, ka ri -
ma tę, na miot, od po wied nią ilość świa tła,
pal nik, me na żkę, żyw ność na kil ka dni, na -
po je, ap tecz kę oraz sprzęt spe cja li stycz ny
za le żny od za dań tam cze ka ją cych, a ta kże
być mo że łącz ność prze wo do wą do kon tak -
tu z po wierzch nią lub dru gą stro ną sy fo nu.
Oczy wi ście to wszyst ko trze ba prze trans -
por to wać przez sy fon su che, by speł nia ło
swo ją ro lę. Na le ży za tem od po wied nio to
za pa ko wać w szczel ne po jem ni ki, wor ki
i tor by. O ile za bez pie cze nie sprzę tu
przed pe ne tra cją wo dy przy nur ko wa niu
w płyt kich sy fo nach na strę cza mniej pro ble -
mów (choć one i tak wy stę pu ją), o ty le prze -
nur ko wa nie pięć dzie się cio me tro wej głę bo-
ko ści sy fo nu wią że się ze znacz nie więk szy -
mi trud no ścia mi – na le ży zna leźć od po -

Transport do syfonu3                                                          fot. Libor Stubna
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wied nie wor ki czy po jem ni ki, naj pierw je
prze te sto wać przed ak cją i uży wać do pie -
ro, gdy ma my pew ność ich nie za wod no ści.
Gdy przy go to wy wa li śmy się w 2006/2007
ro ku do dzia ła nia za sy fo nem w ja ski ni
Mczisz ta na Kau ka zie, wy ko na li śmy wie le

nur ko wań na głę bo ko ści prze kra cza ją ce 50
me trów, po szu ku jąc roz wią zań pro ble mu
szczel no ści. Fi nal nie zna leź li śmy naj lep sze
roz wią za nie, jed nak pod czas nur ko wa nia
na wy pra wie za wio dło i przez kil ka dni spa -
li śmy w mo krym śpi wo rze. Na szczę ście był

dwu oso bo wy, więc grza li śmy się cie płem
wła snych ciał.

Pod czas dzia ła nia za sy fo nem na le ży
wzmóc czuj ność – ja ki kol wiek wy pa dek
mo że oka zać się du żo groź niej szy w skut -
kach niż ta ki sam wy pa dek w ja ski ni su chej
– czas dzia ła zde cy do wa nie na nie ko rzyść
po szko do wa ne go. Eki pa ra tow ni ków mu si
po ko nać sze reg spe cy ficz nych trud no ści

Ćwiczenia linowe                                                         fot. Marcin Malinowski
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w do tar ciu do po szko do wa ne go znaj du ją -
ce go się za sy fo nem. Stąd zro dził się po mysł
ra tow nic twa spe le onur ko we go, w któ rym
mi strza mi są Fran cu zi. Na na szym pol skim
grun cie ćwi czy my je od 2006 ro ku, kie dy
to mia ła miej sce pierw sza w Pol sce po zo -
ro wa na ak cja ra tun ko wa w Ja ski ni Zim nej
w Ta trach. Pod czas niej ze spół ra tow ni ków
do tarł do po szko do wa ne go znaj du ją ce go
się za sy fo nem, zbu do wał punkt ciepl ny
i me dycz nie za opa trzył po szko do wa ne go,
któ ry na stęp nie zo stał w spe cjal nych no -
szach prze trans por to wa ny przez sy fon i da -
lej w kie run ku otwo ru. Kie row ni kiem tam tej
ak cji był An drzej Szer szeń „Pszczó łek”,
a udział w nim bra li gro to ła zi i nur ko wie ja -
ski nio wi z wie lu spe le oklu bów. Obec nie ta -
kie ak cje ćwi czy się na ró żne go ro dza ju
ma new rach ra tow nic twa ja ski nio we go, a ta -
kże w gru pach spe cja li stycz nych, cze go
przy kła dem jest SPE LE Onur ko wa nie, któ re -
go człon ko wie, ja ko Sek cja Wod na OSP
SOFR, ma ją za za da nie po sia dać ta kie
umie jęt no ści ra tow ni cze i nieść po moc po -
szko do wa nym w ra zie po trze by. Jest to nie -
wąt pli wie wa żna umie jęt ność, naj wa żniej-
sze jest jed nak po czu cie kom for tu, że w ra -
zie wy pad ku za sy fo nem, są w po bli żu oso -

by, któ re po tra fią przyjść z po mo cą.
Zwłasz cza w kra jach, w któ rych dzia ła my
eks plo ra cyj nie, a gdzie po ziom ra tow nic twa
ja ski nio we go po zo sta wia wie le do ży cze -
nia, nie wspo mi na jąc już o ra tow nic twie
spe le onur ko wym. Dla te go wa żne jest, by
ktoś wie dział: co pla nu je my, gdzie się znaj -

du je my i na kie dy okre śli li śmy po wrót z ak -
cji. W ra zie ja kiej kol wiek sy tu acji awa ryj -
nej mo że nam to ura to wać ży cie.

Wa żnym ele men tem pro ce su de cy zyj ne -
go jest wy bór ter mi nu ak cji. W ja ski ni nie -
rzad ko ma zna cze nie tem pe ra tu ra i wa run ki
po go do we pa nu ją ce na po wierzch ni, za tem

biwak za syfonem -  Abchazja 2007                                         fot. Mirek Kopertowski
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do nich na le ży do sto so wać ter min pod -
ziem nej ak cji. Pod uwa gę na le ży brać nie
tyl ko ak tu al ną po go dę, ale ta kże tę, ja ka by -
ła oraz pro gno zę na naj bli ższy czas. W nie -
któ rych ja ski niach nie da się sku tecz nie,
da le ko nur ko wać w po rze in nej niż mroź -
na zi ma, gdyż w in nych wa run kach ja ski nia

za la na jest wo dą w miej scu znacz nie bli -
ższym od otwo ru i tyl ko zi mą, gdy do ja ski -
ni nie do sta ją się du że ilo ści wo dy
zwią za ne śnie giem i ni ską tem pe ra tu rą, mo -
żna nur ko wać da le ko od otwo ru – tam
gdzie jesz cze mo żna coś od kryć. Przy kła -
dem mo że tu być Ja ski nia Ka spro wa Ni żna

w Ta trach. W Ja ski ni Dud ni ca też le piej nur -
ko wać zi mą lub su chym la tem – prąd wo dy
nie jest wte dy du ży, co czy ni nur ko wa nie
bez piecz niej szym. Są jed nak ja ski nie, gdzie
– po za wio sną, gdy śnie gi scho dzą z gór lub
okre sa mi sil nych opa dów desz czu – mo żna
nur ko wać w po dob nych wa run kach przez
ca łą po zo sta łą część ro ku. Wte dy zna cze -
nie mo że mieć tem pe ra tu ra na ze wnątrz.

Retransport po nurkowaniu                                                           fot. Homer Eksploracja speleonurkowa          fot. Homer
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Cie pło pa nu ją ce na po wierzch ni i mo żli -
wość wy su sze nia rze czy po ka żdej ak cji są
wa żne dla kom for tu psy cho fi zycz ne go.
A więc istot ne w przy go to wa niu ak cji jest
ta kże za pew nie nie do brych wa run ków ba -
zo wych lub bi wa ko wych. Choć oczy wi ście
zda rza ły się wy pra wy, gdzie zi mą spa li śmy
w au cie w pięć osób, ką pa li śmy się w je zio -
rze i też da wa li śmy ra dę. Tak by ło w Czar -
no gó rze w 2008 ro ku, ale tam tem pe ra tu ra
wy no si ła nie znacz nie po ni żej ze ra, a śnie -
gu by ło „po kost ki”.

Istot ną spra wą jest ta kże uzy ska nie po -
zwo leń na dzia łal ność spe le onur ko wą, tam
gdzie jest to wy ma ga ne. Cza sem trze ba o to
za dbać z od po wied nim wy prze dze niem
cza so wym, pi sząc umo ty wo wa ne proś by
do od po wied nich or ga nów da ne go pań -
stwa. Naj le piej współ pra co wać z miej sco -
wy mi spe le oklu ba mi, czę sto od ra zu wte dy
ma my za ła twio ny te mat prze wod ni ka i ję -
zy ka, a tłu macz nie raz oka zy wał się klu -
czo wy. Po nad to w wie lu kra jach war to
mieć ze so bą „miej sco we go” – wszyst ko
wte dy prze cho dzi i lo ka le si nie ro bią żad -
nych pro ble mów.

Do bór sprzę tu jest spra wą pod sta wo wą
– za wsze trze ba za sta no wić się, co za brać,

by mieć wszyst ko co nie zbęd ne, ale jed no -
cze śnie nie mieć nic nie po trzeb ne go. W ja -
ski ni bo wiem, pod czas trud ne go trans por tu,
ka żdy ki lo gram li czy się wie lo krot nie. Dla -
te go sprzęt spe le onur ko wy jest lek ki i ma ły
ga ba ry to wo oraz wy trzy ma ły na uszczer bek
w trud nym śro do wi sku ja ski ni. Z tych też

po wo dów czę sto od bie ga od po wszech nie
przy ję tych stan dar do wych roz wią zań,
a tzw. „sa mo rób ki” spraw dza ją się czę sto
du żo le piej.

Ostat nią spra wą jest spa ko wa nie wo rów
ja ski nio wych. Zwy kle le piej rów no roz dzie -
lać cię żar po wor kach, by unik nąć sy tu acji,

przed zanurzeniem                                                                  fot. Homer



Nuras.info 11/2014

74

gdzie je den wór wa ży 20 kg, a dru gi tyl -
ko 10. Jed no cze śnie na le ży mieć na uwa -
dze ochro nę za war to ści – za wsze au to ma ty,
kom pu te ry, ma ski i in ny „de li kat ny” sprzęt
umiesz czam w spe cjal nej pla sti ko wej becz -
ce chro nią cej przed uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi i wo dą. Ale już tej becz ki nie
ła du ję do wo ra z ba la stem (je śli ba last nie
jest po roz kła da ny po ró żnych wor kach), bo
po pierw sze mo gło by to być za cię żkie,
po dru gie ba last mo że uszko dzić becz kę.
Ra czej ła du ję ta ką becz kę do wor ka ze ska -

fan drem i wo rek nio sę oso bi ście, wie dząc
że mu szę na nie go uwa żać, za cho wu jąc
ostro żność pod czas mar szu przez ja ski nię.
Na le ży mieć na uwa dze, że wor ka ge ne ral -
nie się nie sza nu je. Dla te go trze ba wszyst ko
w prze my śla ny spo sób pa ko wać i uży wać
ta kie go sprzę tu, któ ry się nie roz sy pie już
pod czas trans por tu przez ja ski nię do sy fo -
nu. Je że li cho dzi o bu tle, któ re wy da ją się
być ele men tem wy trzy ma łym me cha nicz -
nie, to jed nak na le ży za wo ry od po wied nio
za bez pie czyć przed uszko dze niem i wy cie -

kiem ga zu (naj le piej spe cjal ny mi osło na mi
i za ślep ka mi). Cza sem ca łe bu tle, je śli są
de li kat ne, np. kom po zy to we, chro ni się
owi ja jąc je ka ri ma ta mi. Trze ba mieć
na uwa dze, że ska ła jest twar da i czę sto
ostra, do dat ko wo wo rek mo że upaść, cza -
sem z wy so ko ści. Ta kże pa ko wa nie wor -
ków ja ski nio wych sa mo w so bie mo że być
du żą sztu ką.

Re asu mu jąc, wa żne jest prze my śle nie ce -
lu i spo so bu dzia ła nia oraz bar dzo do bre
przy go to wa nie tech nicz ne, sprzę to we
i men tal ne wszyst kich człon ków wy pra wy.
To klucz do suk ce su, któ rym czę sto jest od -
kry cie no wych par tii za la nych ja skiń i dzie -
wi czych sy fo nów. Ale rów nie do brze mo że
nim być wy ko na nie re kre acyj ne go nur ko -
wa nia w sy fo nie w głę bi ja ski ni su chej.

Do mi nik Gra czyk

hon zo@o2.pl 

O au to rze:

In struk tor nur ko wa nia NA UI, pa sjo nat eks plo ra -

cji pod wod nych ja skiń. Za ło ży ciel gru py SPE LE -

Onur ko wa nie, pro wa dzą cy Warsz ta ty Spe le onur ko-

wa nia, szko lą cy nur ków ja ski nio wych w sys te mie

fran cu skim i part ner skim.
w jaskini                                                                           fot. Homer
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http://godiving.pl
http://www.cave-diving.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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– W pierw szym se me strze 2014 ro ku Da -
ma ja gua od wie dzi ło 39 tys. osób, czy li 14%
wię cej niż w tym sa mym okre sie w 2013 r.
– mó wi Le ila Bu dec ker, dy rek tor Na ro do -
we go Urzę du Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi ni -
kań skiej. – Cho dzi o na praw dę nie ty po we
prze ży cie. Da ma ja gua le ży nie da le ko Pu er -
to Pla ta, a ad mi ni stra to rzy cią gle wy zna cza -
ją no we ście żki i ulep sza ją za ple cze
tu ry stycz ne. Por tal Tri pA dvi sor na gro dził re -
zer wat Cer ty fi ka tem Ja ko ści 2014, któ ry
świad czy o za do wo le niu od wie dza ją cych.

Re zer wat le ży 10 km od Pu er to Pla ta
i jest uwa ża ny za jed ną z naj więk szych
atrak cji re gio nu. Da ma ja gua to rów tek to -
nicz ny, w któ rym wo da wy żło bi ła sied mio -
ki lo me tro wy ka nion z wo do spa da mi.
W su mie 27 ka skad spa da aż z wy so ko -
ści 11 m do na tu ral nych je zio rek o głę bo -
ko ści oko ło sied miu me trów.

Wi zy ta w re zer wa cie jest mo żli wa tyl ko
w obec no ści do świad czo ne go prze wod ni -
ka. Przy go da za czy na się w mo men cie, kie -
dy doj dzie cie do ostat nie go wo do spa du,

Odkryj 27 naturalnych zjeżdżalni
pośrodku lasu tropikalnego

Pół noc ne wy brze że Re pu bli ki Do mi ni kań skiej to raj dla mi ło śni ków przy -
ro dy oraz osób spra gnio nych przy gód. Głów ną atrak cję re gio nu – re zer wat
przy ro dy Da ma ja gua – zna leźć mo żna w wiecz nie zie lo nym le sie tro pi kal nym
nie da le ko mia sta Pu er to Pla ta. Jest to uni ka to wy sys tem dwu dzie stu sied -
miu wo do spa dów, z któ rych mo żna zje żdżać bez po śred nio do od świe ża ją -
cych la gun. O po pu lar no ści te go miej sca już czwar ty raz z rzę du świad czy
re kor do wa licz ba od wie dzin.
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skąd roz cią ga się prze pięk ny wi dok na las
desz czo wy i oko licz ne gó ry. Cze ka tu
na Was prze pły wa nie przej rzy stą rze ką,
eks cy tu ją ce sko ki do wo dy i pły wa nie
pod ścia na mi wo dy. Na bar dziej stro mych
od cin kach po mo gą Wam prze wod ni cy, któ -
rzy ta kże wy tłu ma czą, jak ze śli zgi wać się
z wo do spa du jak po zje żdżal ni. Wstęp
do re zer wa tu kosz tu je po prze li cze -

niu 21 zł. Wy ciecz ka zor ga ni zo wa na z biu -
ra pod ró ży obej mu je prze wod ni ka, wy po -
ży cze nie ka sku i ka mi zel ki ra tun ko wej,
do jazd tam i z po wro tem, je dze nie. Wy -
ciecz ka od po wied nia dla osób umie ją cych
pły wać w wie ku od 12 lat.

Re zer wat przy ro dy Da ma ja gua to nie tyl -
ko sza leń stwa w wo dzie. Mo żna ta kże po -
dzi wiać wie le pier wot nych ga tun ków

drzew i krze wów, któ re ro sną tyl ko tu taj,
a ta kże rzad kie ga tun ki en de micz nych pta -
ków, pła zów, ga dów, ryb, sko ru pia ków czy
owa dów. O ile chce cie unik nąć tłu mów tu -
ry stów, naj le piej przy je chać przed po łu -
dniem. Park jest otwar ty co dzien nie od 8.30
do 16.00.

Pół noc ne wy brze że Re pu bli ki Do mi ni -
kań skiej ofe ru je wy jąt ko we wa run ki
do upra wia nia spor tów wod nych. Na pla ży
Ca ba re te, tzw. „Me tro po lii Ki te bo ar din gu”,
co ro ku w lip cu od by wa ją się mi strzo stwa
w spor tach eks tre mal nych. Ulu bio ne for my
ak tyw no ści to nur ko wa nie, trek king czy jaz -
da na ro we rze gór skim. Je śli in te re su je Was
hi sto ria i za byt ki z epo ki ko lo nial nej i wik -
to riań skiej, po win ni ście od wie dzić Pu er to
Pla ta.

Za kwa te ro wa nie na pół no cy jest zwy kle
tań sze niż w in nych re gio nach. Luk su so wy
ho tel all -in c lu si ve dla dwóch osób kosz tu je
ok. 100 USD. Za kwa te ro wa nie bez wy ży -
wie nia w oko li cach Pu er to Pla ta kosz tu je
ok. 15 USD.

O Re pu bli ce Do mi ni kań skiej
Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży do ulu -

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
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wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest,
po Ku bie, dru gim naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim, w któ rym mó wi się
po hisz pań sku, a gdzie po dzi wiać mo żna
ró żno rod ny kra jo braz. Znaj dzie cie tu bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne
la sy tro pi kal ne i te re ny gór skie. Ruch tu ry -
stycz ny na le ży do naj szyb ciej roz wi ja ją -

cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni ka na ma
pięć re gio nów tu ry stycz nych: Pu er to Pla ta
– Ca ba re te – So sua, La Ro ma na – Bay ahi be,
Sa ma na – Las Ter re nas, Bo ca Chi ca – Ju an
Do lio i Pun ta Ca na.

Kon takt:
Mgr. Le ila Bo asier Bu dec ker 
Dy rek tor na Eu ro pę Środ ko wą i Wschod -

nią

Mi ni ster stwo Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi -
ni kań skiej/Na ro do wy Urząd Tu ry sty ki Re -
pu bli ki Do mi ni kań skiej Štěpánská 611/14,
110 00 Pra ga 1

Mgr. Si mo na Juránková 
Dział PR
Te le fon: +420 222 231 078 
Ema il: po land@go do mi ni can re pu -

blic.com
Web: www.go do mi ni can re pu blic.com 
Fa ce bo ok: www.fa ce bo ok.com
Twit ter: @do mi ni kan ska

http://www.facebook.com/Rep.Dominikanska
mailto:poland@godominicanrepublic.com
mailto:poland@godominicanrepublic.com
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PO ZA BŁĘ KI TEM
Je den czło wiek, dwa re kor dy, dzie siąt ki ty się cy go dzin spę dzo nych

pod wo dą. Nur ko wa nie, w któ rym li czy się per fek cyj ny plan i mak -
sy mal na osią gal na dla czło wie ka głę bo kość. Nur ko wa nie, któ re jest
sen sem ży cia. 
Przez bio gra fię Nu na Go me sa prze wi ja ją się naj cie kaw sze po sta ci
nur ko we go świat ka
– nie do ści gły Shec kE xley,
wy trwa ły Jim Bow den,
nie ustra szo ny John Ben -
nett – ale też zna ko mi ci
pol scy nur ko wie, dla któ -
rych udział w pro jek tach
Nu na był po cząt kiem ich
wła snej ka rie ry nur ko wej. 
Nar ra cja au to ra za bie ra czy -
tel ni ka do zma ga ją ce go się
z AIDS i prze mo cą RPA,
do bę dą ce go nie gdyś kwit ną -
cym ośrod kiem nur ko wym
Da ha bu i do Li zbo ny z cza -
sów je go dzie ciń stwa, po zwa -
la jąc zro zu mieć dro gę, któ ra
za pro wa dzi ła Nu na Go me sa
do usta no wie nia dwóch świa -
to wych re kor dów głę bo ko ści.
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Jed ną z istot nych rze czy, za któ -
re je ste śmy od po wie dzial ni bę dąc
in struk to rem nur ko wa nia lub pro wa -
dząc cen trum nur ko we jest do star -
cza nie na szym klien tom no wych,
in te re su ją cych do świad czeń. Do brym
spo so bem, aby to zro bić jest or ga -
ni za cja wy jaz dów nur ko wych w ró -
żne cie ka we miej sca. Dzię ki nim
za in te re so wa nie nur ko wa niem Wa -
szych klien tów nie osłab nie i do -
star czy im mo ty wa cji do dal sze go
roz wo ju. 

Pro wa dząc kur sy war to za dbać, aby kur -
san ci mie li mo żli wość za nur ko wa nia w no -
wych miej scach, dzię ki cze mu bę dą mie li
oka zję za sto so wać po zna ne umie jęt no ści
w ró żno rod nych wa run kach.

Dla te go chciał bym otwo rzyć no wy cykl
ar ty ku łów o miej scach nur ko wych, w któ re

mo im zda niem war to zor ga ni zo wać wy jazd
szko le nio wy.

Świet ną de sty na cją na week en do wy wy -
jazd nur ko wy są ka mie nio ło my znaj du ją ce
się w oko li cach Dre zna. W oko licz nych
zbior ni kach mo że my prze pro wa dzić za -
rów no nur ko wa nia szko le nio we po zio mu
re kre acyj ne go, jak i tech nicz ne go. Więk -
szość z nich cha rak te ry zu je do bra wi docz -
ność, na miej scu nie ma pro ble mu
z na ła do wa niem bu tli i zna le zie niem noc le -
gu. Sko ro o noc le gu mo wa, to ja ko głów ną
ba zę wy pa do wą pod czas wy jaz du na ka -
mie nio ło my pod Dre znem po le cam ba zę
nad ka mie nio ło mem Spar mann w miej sco -
wo ści Ka menz. Ka mie nio łom Spar mann
sam w so bie jest świet nym miej scem nur ko -
wym, a do dat ko wo bę dzie my mie li bar dzo
bli sko do oko licz nych ka mie nio ło mów, ta -
kich jak: Hor ka (14 km), Prel le czy Lu isa (10
km). Ba za znaj du je się nad sa mą wo dą,

więc unik nie my dłu gich wę dró wek z bu tlą
na ple cach. Sprzęt mo że my prze cho wy wać

Gdzie warto szkolić i organizować wyjazdy nurkowe

Kamieniołomy pod Dreznem cz. 1
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w prze stron nej prze bie ral ni, w któ rej znaj -
du ją się drew nia ne sto ły i ław ki umo żli wia -
ją ce wy god ne za ło że nie sprzę tu. Sprzę -
tów ka jest za my ka na na noc, więc nasz
sprzęt bę dzie tu taj bez piecz ny. W okre sie
zi mo wym prze bie ral nia jest ogrze wa na, co
do dat ko wo zwięk sza kom fort przed i po
nur ko wa niu. Część miesz kal na skła da się
z 4 po ko jów usy tu owa nych obok sie bie
w par te ro wym bu dyn ku. W ka żdym z nich
jest 6 miejsc na dol nym po zio mie oraz 2

do dat ko we miej sca w po miesz cze niu sy -
pial nym na gó rze. Po ko je są ogrze wa ne,
a przed ka żdym z nich znaj du je się ta ras,
z wi do kiem na je zio ro, na któ rym wie czo ra -
mi mo że my urzą dzić wspól ne go gril la. Po -
ko je są bar dzo czy ste i za dba ne. Oprócz
te go na te re nie ba zy znaj du je się głów ny
bu dy nek, a w nim bar z du żym za da szo nym
ta ra sem, na któ rym mo że my po pro wa dzić
za ję cia teo re tycz ne z na szy mi kur san ta mi.
Znaj du je się w nim rów nież sprę żar kow nia,

w któ rej mo że my na bić po wie trze, ni trox,
tri mix lub tlen. Ogól nie ca ła ba za jest świet -
nie zor ga ni zo wa na a wła ści ciel za wsze słu -
ży po mo cą.

Spar mann to ka mie nio łom, w któ rym wy -
do by wa no gra nit. Nur ku je się tu głów nie
przy stro mo opa da ją cych ścia nach, któ re
ro bią ogrom ne wra że nie, ale wy ma ga ją
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od nur ków do brej kon tro li pły wal no ści. Jest
to świet ne miej sce do pro wa dze nia szko leń
ta kich jak AOWD czy spe cja li za cji De ep
Di ver. Ze wzglę du na du że głę bo ko ści
(mak sy mal nie 70 me trów) oraz mo żli wość
na bi ja nia bu tli mie szan ka mi ga zów, jest to
rów nież atrak cyj ne miej sce do pro wa dze -
nia szko leń tech nicz nych. Na pierw szych
kil ku me trach wi docz ność za zwy czaj nie
jest zbyt do bra, ale w za kre sie 20-40 me -
trów wo da jest prze wa żnie kry sta licz nie

czy sta. Nur ku jąc na Spar man nie ko niecz nie
trze ba za brać ze so bą la tar kę, po nie waż
od mniej wię cej 20 me tra ro bi się kom plet -
nie ciem no. Ze wzglę du na to, że jest to wy -
ma ga ją ce miej sce nur ko we za le cał bym
uwzględ nie nie te go pod czas pla no wa nia
nur ko wa nia i zmniej sze nie współ czyn ni ka
kur sant -in struk tor tak, aby za pew nić mak -
sy mal ną kon tro lę i nad zór pod czas nur ko -
wa nia szko le nio we go. Pod wo dą mo że my
zna leźć wie le atrak cji, ta kich jak bun kier
strza ło we go, ró żne go ro dza ju ru ry i in sta la -
cje, któ re po zo sta ły po dzia łal no ści ka mie -

nio ło mu. Du że wra że nie ro bi za to pio ny las
znaj du ją cy się na wschod niej ścia nie ka -
mie nio ło mu. Są tu rów nież spe cjal nie za to -
pio ne: łód ka, sa mo chód i to a le ta z Air bu sa.
Do nie wąt pli wych atrak cji mu si my za li czyć
ol brzy mie oswo jo ne je sio try, któ re da ją się
kar mić z rę ki. Pod su mo wu jąc, jest to świet -
ne miej sce do pro wa dze nia szko leń po nad -
pod sta wo wych i tech nicz nych. W ko lej nym
po ście po sta ram się przy bli żyć ka mie nio ło -
my ta kie jak Hor ka, Prel le i Lu isa.

Igor Ni co la os
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22001144Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji
plebiscytu Czytelników Magazynu

Nuras.info i zachęcamy do wytypowania
OSOBY oraz PRODUKTU 2014, 

które w mijającym roku zasłużyły
na szczególne wyróżnienie

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
http://www.activtour.pl/nurkowanie-egipt-wadi-lahami-marzec-2015
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
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Już po raz trze ci ma gicz ne, ma -
zur skie je zio ro Łęsk, zna ne bar dziej
ja ko Kul ka, sta ło się miej scem im -
pre zy, gdzie przez trzy dni go ści ła
do bra za ba wa z nur ko wa niem w tle.
Du że gro no mo ich nur ku ją cych zna -
jo mych już kil ka lat te mu na ka zy wa -
ło po my śleć o ta kiej for mie spo -
tka nia. Po wo dem za pro sze nia kur -
san tów oraz kum pli na week end był
oczy wi ście chro nicz ny brak cza su
w trak cie ca łe go ro ku. 

Peł ne za an ga żo wa nie w pra cę po wo du -
je, że nie wy star cza mi już cza su na pro wa -
dze nie ży cia to wa rzy skie go. Or ga ni za cja
nur ko wań, szko le nia i wy pra wy nie by ły tak
na praw dę mo men ta mi, w któ rych jest czas
na od po czy nek i roz mo wy. Aby spo koj nie
spo tkać się, po ga dać i za ba wić, wy my śli -
łem week en do we Po że gna nie La ta. Nie za -
koń cze nie se zo nu, a po że gna nie la ta
wła śnie. Dla nas, płe two nur ków, se zon

trwa prze cież ca ły rok. Unie mo żli wić wej -
ście do wo dy mo że nam tyl ko lód – zbyt
sła by, że by z nie go nur ko wać, a za gru by,
że by wcho dzić do wo dy z brze gu. Mam na -

dzie ję, że i dla Was – oczy wi ście od po -
wied nio za bez pie czo nych przed zim nem
– nur ko wa nie to sport ca ło rocz ny!

Po że gna nie La ta od by ło się do pie ro

Nurkowe pożegnanie lata 2014
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w po ło wie paź dzier ni ka, ry zy ko zwią za ne
z mar ną po go dą by ło za tem dość du że. Mo -
je pod ró że nie po zwa la ły jed nak na przy -
go to wa nie te go rocz nej im pre zy wcze śniej,
w oko li cach koń ca ka len da rzo we go la ta.
Szan sa, że bę dzie my im pre zo wać w śnie gu
i chło dzie by ła cał kiem spo ra. W po przed -
nich la tach trzy ma li śmy się koń ca wrze śnia,
wte dy po go da by ła zno śna. Oczy wi ście na -

wet we wrze śniu w no cy czuć by ło już
chłód, a w dzień po tra fi ło po pa dać. Jed nak
te go rocz ny pierw szy je sien ny mie siąc za -
sko czył chy ba wszyst kich. Pięk na po go da,
cie pło i słoń ce dłu go cie szy ły wszyst kich.
Po czą tek paź dzier ni ka spę dzi łem z fan ta -
stycz ną eki pą na sło necz nej Mal cie i nie
wiem, jak by ło w Pol sce, ale śród ziem no -
mor skie słoń ce i cie pło do wieź li śmy

i do Kul ki. Kto spo dzie wał by się w po ło wie
paź dzier ni ka tem pe ra tu ry po wy żej 20 stop -
ni w dzień i 15 stop ni w no cy? Po go da, wa -
żny czyn nik, do pi sa ła za tem na ca łe go. Był
to z pew no ścią ostat ni cie pły week end
w 2014 ro ku, mie li śmy więc spo ro szczę -
ścia.
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Im pre zę za czę li śmy już w pią tek. Po -
nad 60 osób – po za lo go wa niu się w ośrod -
ku i spo ży ciu, jak za wsze w Kul ce,
ogrom nej ilo ści po kar mu pod czas ko la cji
– za sia dło przy ogni sku. Kil ku na stu śmiał -
ków po zmro ku we szło do wo dy. Kto wie,
mo że za kil ka lat nasz po mysł, aby sku pić
du żą licz bę noc nych nur ków, po zwo li po -
bić ja kiś re kord? Na ra zie bez ci śnie nia i na -
ma wia nia pro po nu je my noc ne piąt ko we
za nu rze nie, że by le piej sie dzia ło się
przy ogniu i by ło o czym po ga dać. Noc ne
nur ko wa nie to ta kże do sko na ły mo ment
do te sto wa nia la ta rek i po chwa le nia się wy -
jąt ko wą mo cą wła snej lam py, zaś dla fo to -
gra fów wy śmie ni ta oka zja do utrwa la nia
ży cia pod wod ne go.

Jak już wspo mnia łem, cie pła noc da ła
nam ja kie goś ko pa, bo ogni sko skoń czy ło
się do pie ro przed 8 ra no… Oczy wi ście
do ra na wy trwa li tyl ko nie licz ni, ale i tak
na le żą im się po chwa ły, bo ko lej ny dzień
i noc też do naj lżej szych nie na le ża ły, de li -
kat nie mó wiąc, by ło wy czer pu ją co. Do bra
au ra (nie li cząc kil ku nic nie zna czą cych
kro pe lek desz czu), szi sza, wy bor ne to wa -
rzy stwo, ale przede wszyst kim na si wir tu ozi
gi ta ry i mi strzo wie ogni sko wych pie śni

– Krzy siek i Piotr spo wo do wa li, że ogni sko
by ło wy jąt ko we. A jak za czę li grać na dwie
gi ta ry, by ło na praw dę gru bo.

Zde cy do wa nie nie wy spa ny i lek ko prze -
ję ty tym, co bę dzie, wsta łem dość wcze -
śnie. Po śnia da niu by ły po wi ta nia i uści ski,
po wo li za czy na li zje żdżać się ko lej ni go -
ście. Ośro dek za re zer wo wa ny zo stał
w 100% już pra wie dwa ty go dnie przed im -

pre zą. Spo ro by ło też osób, któ re po pro stu
wra ca ły po ba le tach do do mu.

Prze wi dzia ne w tym ro ku „atrak cje” do -
ty czy ły kil ku dzie dzin. Dla nur ku ją cych,
któ rych w tym ro ku przy by ło bar dzo du żo
(szcze gól nie ko biet), by ły oczy wi ście mo -
żli wo ści te sto wa nia sprzę tu. Wy pró bo wać
mo żna by ło ja kość, wy go dę, i przy dat ność
po ma rań czo wych su cha czy Sea Wolf, pod -
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wod nych lu ste rek za kła da nych na rę kę czy
np. ocie pla czy Kwark. Dla dzie cia ków stra -
ża cy z OSP Bar cze wo przy go to wa li za baw -
ny kon kurs szyb ko ścio wo -spraw no ścio wy,
AKP Skor pe na i KM PSP z Olsz ty na przy -
wio zły pon ton i łódź, dzię ki któ rym mo gli -
śmy sko rzy stać z pod wóz ki na słyn ną
pod wod ną ścian kę.

W związ ku z nie sa mo wi tą, jak na po ło -
wę paź dzier ni ka, po go dą od pu ści li śmy so -

bie tyl ko pre zen ta cje na sto łów ce, wo le li -
śmy zo stać na dwo rze. W trak cie dnia mo -
żna by ło ku pić odzież nur ko wą (Mo la
Mo la), a ta kże sprzęt: TU SA, PO SE IDON,
ZE AGLE, HEN DER SON, TY PHO ON, 4 th
ELE MENT i wie le in nych oczy wi ście. Ro bert
Sty ła z fir my Oce an Tech po ka zał mię dzy
in ny mi cie ka wy sprzęt do pod wod nej fo to -
gra fii, świet ne peł no twa rzo we ma ski Kir by
Mor gan i pod wod ne sku te ry. Obej rzeć,

a na wet do tknąć mo żna by ło naj now szy re -
bre ather Po se ido na. Nikt nie po wi nien się
nu dzić, na praw dę by ło co ro bić. Spo ra eki -
pa wy bra ła się na wet na dru gą stro nę je zio -
ra na grzy by… Grzy bów nie na zbie ra li, ale
za li czy li spa cer wśród kon tra stu ją cych ze
so bą zie lo nych drzew igla stych z ty mi li -
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ścia stym, mie nią cy mi się w słoń cu ko lo ra mi
od żół te go po czer wień i brąz.

Po so bot niej ko la cji, spo ży wa nej
przy roz kła da ją cym gło śne za baw ki ze spo -
le roc ko wym, by ła ma ła chwi la wy tchnie -
nia. Tak tro chę wy jąt ko wo i nie ty po wo jak
na po czą tek im pre zy, bo punk tu al nie
o 20: 00 Łyd ka Gru ba sa roz po czę ła kon cert
i praw dzi wą jaz dę bez trzy man ki. Pa no wie,
któ rzy nas do tej po ry nie zna li, przy zna li
przed kon cer tem, że nie ła pią, o co cho dzi
w ca łej im pre zie. Ba li się, że bę dzie to wiel -
ka po ra żka. Jed nak od pierw szych, ostrych,

ale do brze nam zna nych dźwię ków wszy -
scy „ku pi li” olsz tyń ską gwiaz dę sce ny al ter -
na tyw nej. Kil ka osób (w tym i ja) stra ci ło
głos, a więk szość ska ka ła przez dwie go dzi -
ny – nie li cząc tyl ko ma łej prze rwy w po ło -
wie wy stę pu. Kon cert od by wał się pod czas
me czu z Niem ca mi, któ ry jak wia do mo wy -
gra li śmy, to też eu fo ria w kli ma ty zo wa nej
sto łów ce nur ko wi ska Ne mo w Kul ce by ła

prze ogrom na. Po kon cer cie za brzmie nie
i ba le ty od po wia dał DJ Ma rian Ko niusz ko,
ale roz sta nie z za ło gą Łyd ki Gru ba sa trwa -
ło bez koń ca. Zdję cia, au to gra fy i wspól ne
tań ce prze cią ga ły się dość dłu go. Naj wa -
żniej sze, że nur ko wa im pre za przy pa dła ze -
spo ło wi do gu stu, więc za rok zo ba czy my
się zno wu. Po dob no by ło już spo ro po trze -
ciej, jak DJ zwi nął na gło śnie nie i zga sił



Nuras.info 11/2014

89

świa tło w sto łów ce/dys ko te ce/sce nie roc ko -
wej.

Ra no, tak oko ło dzie sią tej, zje dli śmy
śnia da nie, opo wia da jąc swo je wra że nia
z wie czo ru. Uśmie chy po mi mo zmę cze nia
go ści ły na pra wie ka żdej twa rzy, wszy scy
pod kre śla li to, co za uwa żył Hi pis z Łyd ki
Gru ba sa – ma gicz ny kon cert, ma gicz ny

wie czór, ma gicz na za ba wa! Mecz, po go da,
nur ki i kli mat ja ki pa no wał te go week en du
w Kul ce ma lo wał uśmie chy na twa rzach…
Mi ło by ło za tem sły szeć, że at mos fe ra by ła
me ga! To oczy wi ście za słu ga uczest ni ków,
któ rzy do brze wkom po no wa li się w for mu -
łę i fi lo zo fię Nur ko we go Po że gna nia La ta.
Na lu zie, bez ci śnie nia, ze spo rym od de -

chem przez te nie mal trzy dni ka żdy ro bił
to, na co miał ocho tę.

Do nie dziel nych przed obia do wych za -
wo dów też ni ko go nie trze ba by ło na ma -
wiać. Mie li śmy w pla nie naj pierw tur niej
w boc ce czy w kul ki. Czte ry ze spo ły za cie -
kle ry wa li zo wa ły przez bli sko dwie go dzi -
ny, a fa wo ry ci roz gry wek (Mag da, Ty mek,
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Ja cek i Mo nia) po le gli w fi na le, co dość
moc no opła ki wał mój syn, li czą cy od sa me -
go ra na na pięk ny pu char ufun do wa ny
przez wła ści cie la Nur ko wi ska Kul ka. Je śli
nie wie cie, o co cho dzi w tej sta ro żyt nej
grze – za pra sza my za rok – bę dzie mo żna
się na uczyć i wy star to wać w za wo dach. Jest
to pro sta gra, ale wcią ga ją ca i trzy ma ją ca
w emo cjach do sa me go koń ca!

Po tur nie ju w boc ce od ra zu roz po czę li -
śmy tur niej me ga pił ka rzy ków na bo isku
roz ło żo nym przy pla ży. Nie ste ty mój syn,
pra gną cy zgar nąć pu char AQU ADI VER -a,
mu siał znów ocie rać łzy… Tym ra zem ka -
tem je go dru ży ny oka za ła się Mag da, któ ra
po mi mo opa da ją cych cza sem leg gin sów,
kosz tem si nia ków i za kwa sów, wa li ła go le
jak Po la cy Niem com kil ka go dzin wcze -
śniej… O dzi wo, by li w nie dzie lę i ta cy,
któ rzy nur ko wa li. To faj nie – ka żdy miał ro -
bić, co chce.

Zmę cze ni, ale nie sa mo wi cie za do wo le -
ni, pa ko wa li śmy po obie dzie swo je za baw -
ki, wie dząc, że za rok wró ci my z tym
sa mym sce na riu szem. Kto z Was nie wi -
dział te go na wła sne oczy, nie chaj nie od -
pusz cza i pod ko niec wrze śnia za ba wi się
z na mi w Po że gna nie La ta 2015…

OR GA NI ZA TOR ZY: AQU ADI VER
KLUB, NE MO W KUL CE, OSP BARC ZE WO 

PART NER ZY: AKP SKOR PE NA, SNI PER,
KM Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Olsz ty -
nie

PA TRO NAT ME DIAL NY: TVP 3 Olsz tyn,
Ra dio Olsz tyn, Ga ze ta Wy bor cza Olsz tyn.

Mi łosz Dą brow ski



http://aquasklep.pl
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Re gio nal ne Cen trum In te gra cji Eu -
ro pej skiej in for mu je, że w paź dzier -
ni ku 2014 ro ku za koń czy ło re ali za cję
pro jek tu „Nu rek - za wo do wiec” współ -
fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go, w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, Prio ry tet IX Roz wój wy kształ -
ce nia i kom pe ten cji w re gio nach,
Dzia ła nie 9.6. 

Upo wszech nie nie ucze nia się do ro słych,
Pod dzia ła nie 9.6.1 Upo wszech nie nie
kształ ce nia osób do ro słych w for mach
szkol nych.

Ce lem pro jek tu by ło zwięk sze nie umie -
jęt no ści wy ko ny wa nia prac pod wod nych

Nurkowie zawodowi z Podkarpacia
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po ni żej 20 me trów oraz na by cie kwa li fi ka -
cji w za kre sie spa wa nia pod wod ne go.

Dwu na stu nur ków II kla sy i dwu na stu
wy kwa li fi ko wa nych spa wa czy pod wod -
nych z woj. pod kar pac kie go to efek ty re ali -
za cji pro jek tu.

Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie nur ko wie
z wo je wódz twa pod kar pac kie go zwięk szy -
li umie jęt no ści wy ko ny wa nia prac pod wod -
nych po ni żej 20 m oraz na by li kwa li fi ka cje
w za kre sie spa wa nia pod wod ne go. Ka żda
z form wspar cia or ga ni zo wa na w ra mach

pro jek tu za koń czy ła się eg za mi nem, a na -
stęp nie uzy ska niem cer ty fi ka tów i dy plo -
mów po twier dza ją cych zdo by te umie jęt no-
ści i kwa li fi ka cje.
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W trak cie trwa nia kur su na nur ka II kla sy
za bra li śmy nur ków do ba zy Kra ków – Za -
krzó wek, gdzie pod okiem spe cja li stów
z Bał tyc kie go Przed się bior stwa Nur ko we go
„EXPLO RER” do sko na li li wie dzę i umie jęt -
no ści nur ków za wo do wych do głę bo ko -
ści 20 m.

Na stęp nie uda ło nam się za brać wszyst -
kich uczest ni ków pro jek tu do Nor we gii.
W szko le nur ko wej o eu ro pej skiej sła wie
– Nor skYr kes dyk ker sko le w Fa ger strand od -
był się II etap kur su na nur ka II kla sy.

Kry sta licz nie czy ste wo dy Nor we gii by ły
w mar cu świad kiem wie lu za nu rzeń nur -

ków z woj. pod kar pac kie go do 50 m po ni -
żej lu stra wo dy.
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Nor we ską część kur su, w tym mo żli wość
sko rzy sta nia z dzwo nów nur ko wych czy
ko mo ry de kom pre syj nej, zwień czył eg za -
min na nur ka II kla sy, przed Ko mi sją Kwa li -
fi ka cyj ną dla Nur ków po wo ła ną przez
Dy rek to ra Urzę du Mor skie go w Gdy ni.

W kwiet niu po now nie ob co wa li śmy ze
śro do wi skiem nur ko wym. Tym ra zem sku -
pi li śmy się na ob ser wa cji na uki spa wa nia
pod wod ne go. Za ję cia od by wa ły się ta kże
w ba zie nur ko wej Kra ków – Za krzó wek.
Uczest ni cy pro jek tu pod opie ką wy kwa li fi -
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ko wa nych in struk to rów wy ko ny wa li ścieg
pro sty, złą cze na kła do we i złą cze teo we ze
spo ina mi pa chwi no wy mi.

Re ali zu jąc kurs na nur ka II kla sy, a na -
stęp nie ocze ku jąc na eg za min prze pro wa -
dza ny przez Urząd Mor ski w Gdy ni,
mo że my śmia ło po wie dzieć, że dzię ki re -

ali za cji pro jek tu pt. „Nu rek -za wo do wiec”
po sta wi li śmy ka mień mi lo wy w szko le niu
nur ków. Zwró ci li śmy uwa gę in nych firm
bra nży nur ko wej z ościen nych wo je -
wództw, któ re rów nież za in te re so wa ły się
roz wo jem za wo do wym swo ich pra cow ni -
ków.

Na za koń cze nie chcie li by śmy ser decz nie
po dzię ko wać wszyst kim uczest ni kom pro -
jek tu, wy ko naw com kur sów, or ga ni za to rom
za bez pie cze nia po by tu w Pol sce i Nor we gii
oraz wszyst kim in nym oso bom za an ga żo -
wa nym w re ali za cję pro jek tu.

Re gio nal ne Cen trum In te gra cji Eu ro pej -
skiej dzię ku je i za pra sza do udzia łu w ko lej -
nych pro jek tach!

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię
Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go

Agniesz ka Kra ciń ska

specjalista ds. rekrutacji i monitoringu
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W nie któ rych klu bach po ku tu je
jesz cze, o zgro zo, oby czaj sto so wa -
nia au to ma tów po je dyn czych, bez za -
pa so we go ust ni ka – uży wam tu
sło wa „ust nik” w zna cze niu „II sto -
pień au to ma tu od de cho we go”, a nie
w wą skim, choć też pra wi dło wym,
zna cze niu „ka wa łek gu my wkła da ny
do ust”. Jest to skan dal szko le nio wy
i or ga ni za cyj ny, któ ry po wi nien być
ści ga ny. 

W ta kich ba zach za le ca się nur kom, że -
by w sy tu acji awa ryj ne go dzie le nia się po -
wie trzem wy nu rza li się od dy cha jąc
na zmia nę z jed ne go ust ni ka, po da wa ne go
przez bior cę. Oby czaj ten po cho dzi z daw -
nych cza sów, kie dy nie by ło jesz cze zdu -
blo wa nych au to ma tów od de cho wych, ani

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Brak zapasowego automatu oddechowego
jest błędem
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na wet zwy kłych octo pu sów, a ja koś trze ba
by ło so bie ra dzić. Jed nak tech ni ka wy nu -
rza nia się od dy cha jąc na zmia nę z jed ne go
ust ni ka jest skraj nie nie bez piecz na, po nie -
waż co naj mniej je den nu rek z pa ry nie ma
ust ni ka w ustach pod czas wy nu rze nia, jest
więc na ra żo ny na ba ro trau mę płuc w ra zie
wstrzy ma nia od de chu, co jest na tu ral nym
od ru chem dla czło wie ka pod wo dą. Nu rek

ta ki po wi nien de li kat nie wy pusz czać po -
wie trze pod czas wy nu rze nia, ale w stre su ją -
cej sy tu acji awa ryj nej trud no te go
wy ma gać. Lu dzie nie chęt nie wy pusz cza ją
po wie trze z płuc, gdy nie ma ją ust ni ka
w ustach, bo się bo ją, że nie bę dą mie li
pod do stat kiem po wie trza w płu cach, że by
oczy ścić wy de chem II sto pień au to ma tu,
gdy go z po wro tem do sta ną.

Po dob no w nie któ rych ba zach tłu ma czy
się lu dziom, że uży cie octo pu sa w zim nej
wo dzie ozna cza za lo dze nie pierw sze go
stop nia, któ ry jest pod czas awa ryj ne go wy -
nu rze nia po dwój nie ob cią żo ny. Zwy kle ła -
pię się z prze ra że nia za gło wę słu cha jąc
ta kich cu dacz nych opo wie ści. Pró ba wpę -
dze nia nur ków w ba ro trau mę płuc, że by
ochro nić ich przed za lo dze niem au to ma tu,
przy po mi na pró bę za bi cia my szy grze chot -
ni kiem trzy ma nym za ogon i na da je się bar -
dziej do ka ba re tu niż do kur su nur ko wa nia.
Po za tym opo wie ści, że octo pus w ta kiej sy -
tu acji ule gnie za lo dze niu nie ma ją tak na -
praw dę nic do rze czy. On mo że i ule gnie,
ale co z te go? I tak się prze cież wy nu rza my.
Ka mi zel ki są na pom po wa ne – bo prze cież
obie ka mi zel ki pom pu je się w mo men cie
roz po czy na nia ta kie go wy nu rze nia – więc
nio są nas do po wierzch ni prak tycz nie bez
wy sił ku. Je ste śmy już w trak cie, a nie na po -
cząt ku wy nu rza nia, więc już ma my si łę no -
śną w ka mi zel kach. Zresz tą na wet gdy by
nie ka mi zel ki, któ re są oczy wi ście tyl ko do -
dat kiem, to i tak part ne rzy są przy tom ni
i mo gą pra co wać nad wy nu rze niem, więc
wca le nie jest ono trud ne. Ka mi zel ka jest
do dat kiem do nur ka – pro szę do brze prze -
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my śleć te wca le nie ła twe sło wa. Wie le ra zy
wi dzia łem nur ków usi łu ją cych wy do być
nie przy tom ne go part ne ra i zu peł nie bez rad -
nych, gdy nie mo żna by ło zro bić te go sa mą
ka mi zel ką. A prze cież jest jesz cze mo żli -
wość zrzu ce nia ba la stu, jest pra ca płe twa -
mi, pom po wa nie ska fan dra su che go,
a na wet pra ca rę ka mi czy na bra nie peł ne -
go wde chu dla chwi lo we go zwięk sze nia
wy po ru – wszyst kie go te go mo żna użyć, je -
śli tyl ko się pa mię ta, że sprzęt jest za le d wie
do dat kiem do nur ka. Gdy by na wet za lo dze -
nie wy stą pi ło, to prze cież pro ce du ra pod -
czas za lo dze nia po le ga na od dy cha niu
z cią głe go stru mie nia ga zu po da wa ne go
przez za lo dzo ny au to mat i jed no cze snym
wy nu rze niu. Tym cza sem wy nu rze nie jest
tym, co i tak już od pew ne go cza su ro bi my,
czy li już je ste śmy na pra wi dło wej ście żce,
na wet nie mu si my na nią wcho dzić. Pro -
blem jest więc znacz nie mniej szy, niż się
na po zór wy da je, a na pew no zu peł nie zni -
ko my w po rów na niu z ogrom nym pro ble -
mem ba ro trau my płuc. Ta ka ba ro trau ma
tyl ko cze ka na dwóch nur ków wy nu rza ją -
cych się, od dy cha jąc na zmia nę z jed ne go
ust ni ka, w trud nej do opa no wa nia, dy na -
micz nej sy tu acji awa ryj nej.

Do dat ko wo ba ła mut ne jest twier dze nie,
że pod czas od dy cha nia na zmia nę przez
dwóch nur ków z jed ne go ust ni ka au to mat
nie ule gnie za lo dze niu. Jest to na wet bar -
dziej praw do po dob ne, niż pod czas od dy -
cha nia przez dwóch nur ków z dwóch
dru gich stop ni pod łą czo nych do jed ne go
pierw sze go. Dzie je się tak dla te go, że jed -
nym z naj nie bez piecz niej szych mo men tów,

je śli cho dzi o za lo dze nie, jest mo ment wyj -
mo wa nia au to ma tu z ust. Gdy z ja kiejś
przy czy ny trze ba pod wo dą wy jąć ust nik
z ust (np. że by po dać part ne ro wi al bo
po pro stu prze płu kać usta), na le ży to ro bić
sta ran nie i de li kat nie. Naj pierw za koń czyć
wdech, po tem wy jąć dru gi sto pień z ust
i ob ró cić go ust ni kiem do do łu. Nie wol no
wy ry wać so bie ust ni ka z ust w trak cie trwa -
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ją ce go wde chu – mo że to spo wo do wać za -
lo dze nie, po nie waż ta ki wy rwa ny z ust au -
to mat cią gnie wte dy za so bą chmu rę bą bli
po wie trza, na to miast nie dzia ła prze ciw ci -
śnie nie za my ka ją ce prze pływ te go po wie -
trza. To prze ciw ci śnie nie bra ło się stąd, że
do tej chwi li nu rek za ty kał ust nik swo imi

usta mi, więc po wie trze wy la tu jąc z II stop -
nia mu sia ło po ko nać opo ry otwar cia za wo -
ru wy lo to we go II stop nia, te raz zaś au to mat
nie jest już w ni czy ich ustach, tyl ko po ru -
sza się po mię dzy nur ka mi, więc po wie trze
ucho dzi zu peł nie swo bod nie, nie mu sząc
po ko ny wać tych opo rów otwar cia. Po wie -

trze te raz mo że swo bod nie wy pły wać
otwar tym, trzy ma nym przez nur ka w dło ni
ust ni kiem, a nie za wo rem wy lo to wym, któ -
ry naj pierw mu sia ło by so bie otwo rzyć, czy -
li po ko nać je go opo ry otwar cia. Wie le ra zy
wi dzia łem to zja wi sko, zwłasz cza na du -
żych głę bo ko ściach i nikt mi nie wmó wi, że
au to mat ogrze wa się od wo dy i „od po czy -
wa” pod czas po da wa nia, gdy aku rat nikt
nie cią gnie z nie go wde chu. Ow szem, nikt
nie cią gnie, ale czę sto nie prze szka dza to
po wie trzu swo bod nie le cieć na ze wnątrz
i spo wo do wać za lo dze nia au to ma tu. Sa mo
wyj mo wa nie ust ni ka z ust i po da wa nie go
part ne ro wi nie jest wca le ta kie pro ste i mo -
że spo wo do wać za lo dze nie, więc wska za -
ne jest ogra ni cze nie ilo ści tych ge stów.
Te mu wła śnie słu ży zwy czaj, że by ka żdy
nu rek miał dwa ust ni ki, czy li in ny mi sło wy
– dwa dru gie stop nie. Oczy wi ście le piej
jest, że by ka żdy z tych II stop ni był pod łą -
czo ny do wła sne go I stop nia i w ten spo sób
że by nu rek miał po pro stu dwa nie za le żne
au to ma ty od de cho we, ka żdy z nich z wła -
snym I oraz II stop niem. Oczy wi ście po -
trzeb na jest do te go co naj mniej bu tla
dwu za wo ro wa, al bo w ogó le ze staw dwu -
bu tlo wy, czy li twin set. Jed nak na wet sam
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tyl ko octo pus, czy li do dat ko wy II sto pień,
pod łą czo ny do te go sa me go I stop nia co
głów ny II sto pień, to i tak le piej niż w ogó -
le tyl ko je den ust nik.

To zdu mie wa ją ce, do ja kie go two rze nia
pseu do te orii są zdol ni nie któ rzy or ga ni za -
to rzy nur ko wań, że by tyl ko za osz czę dzić
pa rę gro szy na za ku pie niu so lid ne go sprzę -
tu – w tym przy pad ku naj zwy klej szych
octo pu sów.

W tej kwe stii, po dob nie jak w wie lu in -
nych, pro gra my szko leń nie któ rych fe de ra cji
wy ma ga ją po pra wy. Otóż nie kie dy w pro -
gra mach na nie któ re stop nie jest ćwi cze nie
„wy nu rze nie awa ryj ne przy od dy cha niu
z part ne rem z jed ne go au to ma tu od de cho -
we go”. Po win no się ten za pis in ter pre to wać
no wo cze śnie, to zna czy wy ko ny wać to ćwi -
cze nie w ta ki spo sób, że ka żdy ćwi czą cy ma
w ustach ust nik pod czas wy nu rze nia, a mia -
no wi cie bior ca ma w ustach głów ny au to mat
od da ny mu przez daw cę, zaś daw ca ma
swój za pas, na któ ry prze szedł po po da niu
bior cy swo je go głów ne go au to ma tu – i w ten
spo sób obo je się wy nu rza ją. Krót ko mó wiąc,
po win no się to ćwi cze nie wy ko ny wać tak,
jak w prak ty ce na praw dę bę dzie się po stę -
po wać w sy tu acji awa ryj nej. Wszyst kie ćwi -

cze nia sy tu acji awa ryj nych na le ży w ta ki
wła śnie, bli ski rze czy wi sto ści spo sób wy ko -
ny wać. Wy ko ny wa nie tych ćwi czeń w spo -
sób sztucz ny, opra co wa ny tyl ko na po trze by
sa me go ćwi cze nia, jest po wa żnym błę dem,
po nie waż pro wa dzi do wdru ko wa nia nur -
kom złych na wy ków, któ re ode zwą się

w chwi li stre su, na pię cia emo cjo nal ne go,
zmę cze nia, wy chło dze nia itd., pro wa dząc
do tra ge dii. Ogrom nym błę dem jest wy ko ny -
wa nie te go ćwi cze nia w ta ki spo sób, że nur -
ko wie wy nu rza ją się, od dy cha jąc na zmia nę
z te go sa me go ust ni ka! Sto so wa nie tej ar cha -
icz nej tech ni ki, po cho dzą cej z za mierz -
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chłych cza sów, gdy nikt jesz cze nie miał
octo pu sa ani dru gie go au to ma tu, pro wa dzi
dzi siaj pro stą dro gą do gro bu.

By łem kie dyś świad kiem po wa żnej sy tu -
acji awa ryj nej, praw dzi wej, nie szko le nio -
wej. Wy ko ny wa łem wte dy ase ku ra cję
brze go wą, mia łem pod wo dą kil ka par nur -
ków. Pod czas nur ko wa nia je den z nich, nie -
chluj nie trzy ma ją cy ust nik w ustach,
do pro wa dził do te go, że mu ten ust nik wy -
padł. Nu rek był wy raź nie roz ko ja rzo ny pięk -
nem pod wod ne go świa ta i ani nie wło żył
so bie z po wro tem ust ni ka do ust, ani nie zna -
lazł swo je go za pa su, któ ry miał pra wi dło wo
umiesz czo ny na gu mie na szyi, tyl ko pa trzył
bez rad nie na part ner kę. Part ner ka chwy ci ła
go i roz po czę li wy nu rze nie awa ryj ne, trud ne
bo wy ko ny wa ne przy od dy cha niu na zmia nę
z jed ne go ust ni ka, po da wa ne go ra to wa ne mu
przez ra tu ją cą. Wy nu rzy li się szczę śli wie bez
ura zów i żad nych pro ble mów, po za sil nym
stra chem. Pod kre ślić na le ży, że obo je mie li
za pa so we au to ma ty, któ rych w tej sy tu acji
awa ryj nej w ogó le nie uży li. Wi sia ły im bez
sen su, jak gdy by by ły ozdo ba mi szyi! Zro bi -
li to dla te go, że na kur sie ćwi czy li wy nu rze -
nie od dy cha jąc na zmia nę, za miast ćwi czyć
po da wa nie głów ne go ust ni ka, przej ście

na za pas i do pie ro wy nu rze nie. Oczy wi ście
wy bra li wa riant du żo bar dziej nie bez piecz -
ny, za gro żo ny ba ro trau mą płuc, i z te go
punk tu wi dze nia po stą pi li bez sen su. Nie jest
to jed nak ich wi na, tyl ko in struk to ra, któ ry nie
miał dość od wa gi, że by za pro te sto wać prze -
ciw ko bez sen sow ne mu pro gra mo wi szko le -
nia i za żą dać, że by nie wy ko ny wa no
bez sen sow ne go ćwi cze nia, tyl ko sen sow ne,
któ re go co praw da nie ma w pro gra mie, ale
jest po trzeb ne w ży ciu.

In struk tor nur ko wa nia po wi nien być
czło wie kiem od wa żnym. To nie jest ro bo ta
dla tchó rzy. Je śli ktoś się boi po sta wić prze -
ło żo nym, mi mo że ewi dent nie ma ra cję,
a oni ewi dent nie tej ra cji nie ma ją – ten za -
wód nie jest dla nie go. Nie wiem ja ki za -
wód jest, ale ten na pew no nie.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty be st sel le ro -

wej ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu -

szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i in ne ksią żki

To ma sza Stru gal skie go mo żna ku pić tu:

www.ksie gar nia.iknt.pl

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

mo żna oglą dać tu: youtu be.com

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Wi dzia łeś kie dyś wy pa dek nur ko -
wy? Wi dzia łeś, jak wy cią ga ją cia ło
ko goś, kto jesz cze nie daw no był peł -
nym ży cia ko le gą? Wierz mi, nie jest
to sym pa tycz ny wi dok. Wi dok cia ła
ubra ne go w nie po trzeb ny już ni ko mu
sprzęt. Cia ła, któ re na le ża ło do ko -
goś, kto ko chał nur ko wa nie. To by ła
je go pa sja, czę sto bar dzo wa żny ele -
ment ży cia. Prze cież był ta kim do -
brym nur kiem!

Nur ko wa nie re kre acyj ne to pięk ny i bez -
piecz ny sport – gło si slo gan wie lu or ga ni za -
cji nur ko wych. Ma być przy jem nie
i sym pa tycz nie. Prze cież nur ko wa nie jest
dla wszyst kich, ka żdy mo że spró bo wać,
bez wzglę du na wiek, kon dy cję i sa mo po -
czu cie. Ka żdy też mu si za pła cić!

Mło dy adept nur ko wa nia roz po czy -
na dro gę do co raz wy ższych stop ni i na stęp -
nych pla sti ków, któ re da ją pra wo, nie ste ty
czę sto nie da ją umie jęt no ści. Wy ścig się za -
czy na. Nie cho dzi w nim o do świad cze nie.

Na le ża ło by je prze cież na być wraz z set ka -
mi nur ko wań wy ko ny wa nych przez la ta,
w ró żnych wa run kach, z wie lo ma part ne ra -
mi nur ko wy mi i we wszyst kich po rach ro -

ku. Na coś ta kie go nie ma cza su, od stę py
po mię dzy kur sa mi po wo du ją mniej sze
wpły wy do ka sy, a „wy pusz cze nie kur san ta
na sze ro kie wo dy” mo że spo wo do wać, że

Proszę, utop się gdzie indziej!
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zwią że się z in nym in struk to rem, któ ry za -
pew ni mu szyb szą ka rie rę.

Do te go do cho dzi jesz cze je den czyn nik
– nie wiem, czy nie naj wa żniej szy – sa mo -
za do wo le nie i pew ność sie bie. Wa żną ro lę
w bu do wa niu ta kiej po sta wy ma oczy wi ście
in struk tor, ale i nie ste ty ca ły sys tem. Ni ko -
mu prze cież nie za le ży na kur san cie, któ ry
cią gle twier dzi, że jesz cze nie do rósł do na -

stęp ne go kur su, lub że nur ko wa nia w Bał -
ty ku to mo że za rok, jak na bie rze do świad -
cze nia.

Ty też za pew ne sły sza łeś wie lo krot nie
na kur sie, że je steś świet ny, że je steś uro -
dzo nym nur kiem. Ści ska nie rąk, kle pa nie
po ple cach, wszyst ko to bu du je Two je nur -
ko we ego!

Je steś za do wo lo ny i pew ny sie bie. Ja ko
nu rek ja ski nio wo -wra ko wo -eks tre mal ny je -
steś naj lep szy, je steś wszech mo gą cy i… je -
steś po pro stu ty ka ją cą bom bą dla
wszyst kich wo kół Cie bie, od in struk to rów,
wła ści cie li baz nur ko wych, po Two je go
part ne ra. Przy cho dzi ta ki dzień, kie dy roz -
zu chwa lo ny swo imi pla sti ka mi, na mó wio -
ny przez to wa rzy stwo, zresz tą czę sto ta kie
sa mo jak Ty, wspar ty przez sys tem szko le -
nio wy, wcho dzisz na nur ko wa nie, któ re
oka że się tym, do któ re go nie je steś przy go -
to wa ny i z któ re go nie wyj dziesz!

My śla łeś, jak to jest, kie dy na do le zda -
jesz so bie spra wę, że to już? O czym wte dy
po my ślisz? Że nie po trzeb nie wsze dłeś
do te go wra ku, że nie po wi nie neś scho dzić
tak głę bo ko?

Mo że prze mknie Ci przez gło wę myśl
o tych, któ rych zo sta wiasz? Mo że. Są ta cy,

któ rzy mó wią, że le piej tak niż w łó żku,
lecz w ta kiej śmier ci nie ma nic pięk ne go.
Nie ste ty, ży cie jest pod tym wzglę dem
okrut ne i wi dok Two je go mar twe go cia ła
nie bę dzie miał w so bie ni cze go ro man tycz -
ne go. Zdję cia z wy pad ku nie bę dą się nada -
wa ły na fa ce bo oko wy pro fil, choć na
pew no cie szy ły by się ol brzy mią po pu lar no -
ścią. Zresz tą dla Cie bie nie bę dzie mia ło to
zna cze nia, nie bę dziesz pła kał po so bie
na po grze bie. Ża łuj ży ją cych.

My ślisz, że to Cie bie nie do ty czy? Że nie
pi szę o To bie? Po myśl o tym, wspo mi na jąc
tych, któ rzy ode szli przed To bą…

A i pro szę, bar dzo pro szę… mo żesz się
uto pić, kie dy bę dziesz chciał i w ka żdym
in nym mo men cie, ale zrób to da le ko ode
mnie, da le ko, jak naj da lej.

KP

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Już wkrót ce po raz ko lej ny spo tka my się
w War sza wie pod czas szó stej edy cji Tar gów
NUR KO WYCH Pod wod na Przy go da.
W związ ku z tym, że przy go to wa nia do na -
sze go nur ko we go świę ta trwa ją w naj lep sze,
a z te go co wie my, w 2015 szy ku ją się spo re
zmia ny, po sta no wi li śmy chwi lę po przesz ka -
dzać or ga ni za to ro wi, by za spo ko ić cie ka wość.

Da riusz Smo sar ski: Max, je steś tro chę
za ję ty, ale zdradź nam, dla cze go w tym ro -
ku wo kół Tar gów NUR KO WYCH Pod wod -
na Przy go da ty le się dzie je. Du żo wię cej się
o nich mó wi, po wsta je spo ro py tań. Prze -
cież to już szó sta edy cja, więc wszyst ko po -
win no być ja sne. Co się wy da rzy ło?

Mak sy mi lian Al l we il: Krót ko mó wiąc,
uro śli śmy! Po pię ciu edy cjach w Pa ła cu
Kul tu ry i Na uki pod ję li śmy de cy zję o prze -
pro wadz ce. W Pa ła cu, jak się oka za ło,
prze sta li śmy się już mie ścić, by ły też pro -
ble my tech nicz ne. Aby unik nąć tło ku i po -
pra wić kom fort za rów no wy staw ców, jak

i od wie dza ją cych tar gi, prze nie śli śmy się
do naj więk sze go, naj bar dziej zna ne go i naj -
le piej sko mu ni ko wa ne go cen trum tar go we -
go w War sza wie, czy li na EXPO XXI.

DS: To bar dzo do bra wia do mość, ale czy
to wła śnie z te go po wo du zmie ni łeś za kła -
da ny wcze śniej ter min im pre zy?

Targów w PKiN nie będzie?
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MA: Rze czy wi ście chcie li śmy zor ga ni zo -
wać szó stą edy cję w po ło wie lu te go 2015,
na wet wio sną ogło si li śmy ta ką da tę. Za su ge -
ro wa no nam jed nak, że po wstał by wów czas
spo ry kon flikt – w Wa len tyn ki nur ko-  wie nie

po win ni się za sta na wiać, któ ra mi łość jest
dla nich wa żniej sza. Wy staw cy mu szą prze -
cież wy je chać z do mu na kil ka dni. Prze nie -
śli śmy za tem ter min im pre zy na ko niec
mie sią ca. W ten spo sób Wa len tyn ki mo żna

spę dzić du żo ro man tycz niej niż w ha li tar -
go wej, a mi łość do nur ko wa nia speł ni się
dwa ty go dnie póź niej. Na prze ło mie lu te go
i mar ca mo żna mieć też na dzie ję na po go dę
bar dziej sprzy ja ją cą kie row com, w koń cu
nie któ rzy ja dą na Tar gi NUR KO WE z od le -
głych re jo nów, po 6-7 go dzin.

DS: Ja ki jest więc osta tecz ny ter min Pod -
wod nej Przy go dy?

MA: Na Tar gi NUR KO WE 2015 za pra -
sza my w dniach 26 lu te go – 1 mar ca. To są
aż czte ry dni. Z te go pierw szy dzień to
Dzień Bra nżo wy, a ko lej ne trzy są otwar te
dla wszyst kich.

DS: Trze ba to za pa mię tać. A jesz cze co
do miej sca – gdzie jest do kład nie
EXPO XXI?

MA: EXPO XXI jest na Wo li, bar dzo bli -
sko cen trum. Dla przy jezd nych to ide al ne
miej sce, bo mo żna dojść pie szo z dwor ca
War sza wa Za chod nia. Jak wia do mo, jest to
wę zeł ko mu ni ka cyj ny, za trzy mu ją się tam
wszyst kie po cią gi in ter ci ty i pod miej skie,
jest dwo rzec au to bu so wy, a ta kże bez po -
śred ni po ciąg z lot ni ska, któ ry je dzie 15 mi -
nut. Pa mię ta my, by or ga ni zo wać Tar gi
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NUR KO WE w cen trum, a nie na obrze żach
z kiep skim do jaz dem.

DS: Max, ale sko ro Tar gi trwa ją dwa ra -
zy dłu żej, to pew nie są też dwa ra zy dro -
ższe. Mo że po ja wić się przez to mniej
wy staw ców?

MA: I tu Was za sko czę, dzię ki zmia nie
miej sca, są dwa ra zy dłu ższe, ale rów no -
cze śnie… tań sze. Nie ma ba rie ry ce no wej,

ma łe sto iska są mniej wię cej w ce nie kur su
OWD.

DS: Czy prze wi du jesz ja kieś zni żki na bi -
le ty?

MA: Oczy wi ście, jak co ro ku, in struk to rzy
po re je stra cji ma ją wstęp wol ny. Nur ko wie
po oka za niu cer ty fi ka tu mo gą ku pić bi let
za 50% ce ny. Nic się tu taj nie zmie ni ło,

a wła ści wie jed no – po nie waż EXPO XXI jest
bar dzo du że, więc w po zo sta łych czę ściach
pla no wa ne są w tym sa mym cza sie tar gi SA -
LON NA UTYCZ NY. Zor ga ni zo wa ła je gru pa
wy staw ców do tych czas uczest ni czą cych
w in nych tar gach, któ ra po sta no wi ła zro bić
tar gi dla sie bie, tak by speł nia ły ich ocze ki -
wa nia. Tro chę tak jak 5 lat te mu my, więc ży -
czy my im po wo dze nia.
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DS: Rze czy wi ście spo ro nie spo dzia nek
jak na je den raz, czy pro gram Tar gów też
nas czymś za sko czy?

MA: Tra dy cyj nie od bę dzie się NUR -
GRES, tym ra zem jed nak w no wo cze snej
i więk szej sa li. Jak zwy kle bę dzie po ru szo -
nych kil ka bar dzo cie ka wych te ma tów, ale
jesz cze nad ni mi pra cu je my, więc nie zdra -
dzę szcze gó łów. Przed uka za niem się ko -
lej ne go Nu ras. in fo bę dę już mógł za po -
wie dzieć więk szość z nich. Do dat ko wo
w tym ro ku od bę dzie się ca łe mnó stwo

warsz ta tów, krót kich, trzy dzie sto mi nu to -
wych, pro wa dzo nych przez ró żnych in -
struk to rów. To do sko na ła oka zja do szyb -
kie go zdo by cia pod sta wo wych in for ma -
cji/umie jęt no ści, któ re po tem bę dzie mo żna
po głę biać za ta pia jąc pro wa dzą cych w mo -
rzu py tań.

DS: Mo żna jesz cze re zer wo wać sto iska?
MA: Tak, co praw da już po więk sza łem

za pla no wa ną po wierzch nię, ale to jest wła -
śnie urok EXPO XXI, że miej sca nie za brak -

nie. W ra zie po trze by mo że my do stać
do dys po zy cji ty le me trów, ile bę dzie my
po trze bo wa li.

DS: Max, dzię ku ję za roz mo wę. Po zo sta -
je nam nie cier pli wie cze kać do 26 lu te go,
ma jąc na dzie ję, że na Tar gach NUR KO -
WYCH spo tka my wszyst kie fir my, cen tra
nur ko we, biu ra pod ró ży i ca łą resz tę na sze -
go pod wod ne go świa ta. 
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Trze ba pa mię tać, że przy pad ki
cho ro by de kom pre syj nej, choć są
o wie le częst sze, niż chcie li by nas
o tym prze ko ny wać akwi zy to rzy
„nur ko wa nia dla przy jem no ści”, zda -
rza ją się rzad ko. 

Przy to czy łem kil ka przy kła dów, któ re nie
skoń czy ły się do brze, z pew no ścią jed nak
mo żna wy mie nić spo ro sy tu acji, w któ rych
nur ko wie po peł ni li gru be błę dy w de kom -
pre sji, a mi mo to nie mie li żad nych ob ja -
wów cho ro by de kom pre syj nej. War to
jed nak mieć świa do mość, że cho ro ba de -
kom pre syj na wca le nie jest tak rzad ka, jak
mo gło by się wy da wać. Naj wa żniej sze
wnio ski są na stę pu ją ce:

– ni gdy nie na le ży prze kra czać li mi tu
bez de kom pre syj ne go, je śli nie ma się wie -

dzy i umie jęt no ści, aby to zro bić roz sąd nie
i bez piecz nie, w szcze gól no ści nie na le ży
prze kra czać te go li mi tu nie ma jąc ga zu de -
kom pre syj ne go do uży cia pod czas wy nu -
rze nia;

– nie na le ży ro bić bar dzo agre syw nych
wy nu rzeń, w nur ko wa niu bez de kom pre syj -
nym roz sąd nym spo so bem pla no wa nia wy -
nu rze nia jest re gu ła mi ni mum de co, któ ra
spro wa dza się do te go, że ro bi my jed no mi -
nu to we przy stan ki od po ło wy głę bo ko ści,
z któ rej się wy nu rza my (co trzy me try
na głę bo ko ściach po dziel nych przez trzy,
a po tem spę dza my pięć mi nut w stre fie
od 5 m do po wierzch ni);

– prze rwa po wierzch nio wa ni gdy nie po -
win na być krót sza od go dzi ny, a po głęb -
szych czy dłu ższych nur ko wa niach
po win na trwać mi ni mum 2-4 go dzi ny;

– nu rek po wi nien dbać o kon dy cję,
a w przy pad ku utra ty for my czy złe go sa -
mo po czu cia nur ko wać bar dziej kon ser wa -
tyw nie;

– na le ży pa mię tać o czyn ni kach ry zy ka
cho ro by de kom pre syj nej: PFO, ASD, od -
wod nie nie, sła ba kon dy cja, pa le nie pa pie -
ro sów, cho ro by ukła du krą że nia lub
od de cho we go, oty łość, cho ro by w ogó le,
zły stan psy chicz ny i stres, prze by te wcze -
śniej epi zo dy cho ro by de kom pre syj nej
– nur ko wie któ rzy ma ją ta kie czyn ni ki ry zy -
ka, po win ni szcze gól nie ostro żnie pla no -
wać swo je nur ko wa nia;

– war to pa mię tać o tym, że nu rek re kre -
acyj ny mo że znacz nie pod nieść swo je bez -
pie czeń stwo de kom pre syj ne dzię ki uży ciu
ni trok su w nur ko wa niach.

Ten ostat ni punkt wy ma ga pew ne go wy -

Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz. 5
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ja śnie nia. Otóż nur ko wa nie z uży ciem ni -
trok su mo żna wy ko ny wać na dwa spo so by:
ope ra cyj nie i kon ser wa tyw nie. Kon ser wa -
tyw ne uży cie ni trok su po le ga na tym, że
wy ko nu je się nur ko wa nie z uży ciem ni trok -
su, ale wg po wietrz nych li mi tów bez de -
kom pre syj nych. Nie któ re or ga ni za cje nur-
ko we uczą, że ta kie za sto so wa nie nie ma
sen su, ze wzglę du na rzad kość wy stę po wa -
nia cho ro by de kom pre syj nej. Świa do my
nu rek, któ ry ro zu mie, że w pew nych ty pach
nur ko wań (ró żnych od klę cze nia na plat for -
mie na głę bo ko ści trzech me trów) cho ro ba
de kom pre syj na nie jest ta ka rzad ka, po wi -
nien roz wa żyć kon ser wa tyw ne uży cie ni -
trok su, je śli tyl ko jest za gro żo ny czyn ni ka mi
ry zy ka cho ro by de kom pre syj nej, a chce
nur ko wać z part ne ra mi, któ rzy mo gą so bie
po zwo lić na agre syw niej sze de kom pre sje.

Ope ra cyj ne uży cie ni trok su ozna cza, że
wy ko rzy stu je my go po to, by wy dłu żyć czas
po by tu na głę bo ko ści w ra mach NDL. Np.
NDL dla po wie trza na 30 m wy no si 20”,
a je śli uży je my na tej głę bo ko ści ni trok su
Nx32, to NDL zwięk szy się do 30”. Mo gło -
by się wy da wać, że przy ope ra cyj nym uży -
ciu ni trok su ry zy ko de kom pre syj ne jest tak
sa mo du że, jak przy nur ko wa niu po wietrz -

nym w ra mach po wietrz ne go NDL. Tak jed -
nak nie jest, dla te go że w nur ko wa niach po -
wietrz nych ro bio nych w ra mach NDL
– de kom pre sja jest tym bar dziej agre syw na,
im głęb sze nur ko wa nie jest wy ko ny wa ne,
a do te go w nur ko wa niu ni trok so wym, choć
na sze tkan ki na sy cą się ga zem obo jęt nym,
tak jak przy nur ko wa niu po wietrz nym
na od po wied nio mniej szą głę bo kość, to
jed nak pod czas wy nu rze nia od sy ca ją się
szyb ciej, niż gdy by śmy od dy cha li w tym

cza sie po wie trzem, a więc osta tecz nie prze -
sy ce nie po wy nu rze niu jest mniej sze niż
w nur ko wa niu po wietrz nym. Dla przy kła du
na po ni ższych wy kre sach po ka za łem nur -
ko wa nia od po wied nio 20’/30 m na po-
wietrzu i 30’/30 m na Nx32, z wy nu rze -
niem bez przy stan ku. W nur ko wa niu ni trok -
so wym, dłu ższym – trzy dzie sto mi nu to-
wym – koń co we prze sy ce nie wy no si 1,5
ba ra, czy li o po nad 0,2 ba ra mniej niż
w du żo krót szym – dwu dzie sto mi nu to wym
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Wykres 22. Powietrzne nurkowanie 20’/30 m z wynurzeniem bez przystanków. 
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– nur ko wa niu po wietrz nym. War to wró cić
do wcze śniej szych wy kre sów i przy po -
mnieć so bie, że po dob ne zmniej sze nie
prze sy ce nia po wo du je wy ko na nie w nur ko -
wa niu po wietrz nym przy stan ku de kom pre -
syj ne go 3” na 3 m (tzw. przy stan ku bez -
pie czeń stwa). Je śli po łą czy my uży cie ni -
trok su z re gu łą mi ni mum de co, to otrzy ma -
my na praw dę bez piecz ne de kom pre syj nie
nur ko wa nie.

Je śli za cho ru je my
Mam na dzie ję, że wie cie już, jak wie le

mo żna zro bić, że by zmniej szyć ry zy ko za -
cho ro wa nia na cho ro bę de kom pre syj ną,
jed nak na wet naj ści ślej sze trzy ma nie się za -
sad do brej prak ty ki nur ko wej nie za pew ni
stu pro cen to we go bez pie czeń stwa de kom -
pre syj ne go. Dla te go też pa mię taj my o tym,
co ro bić, je śli mi mo wszyst ko doj dzie
do za cho ro wa nia.

Je śli już za uwa ży my u sie bie lub ko goś
in ne go ob ja wy cho ro by de kom pre syj nej, to
na le ży ta kiej oso bie nie zwłocz nie po dać
tlen, pły ny (naj le piej izo to nicz ne) do pi cia
i za dzwo nić do le ka rza – spe cja li sty od cho -
rób nur ko wych (w Pol sce do Kra jo we go
Ośrod ka Me dy cy ny Hi per ba rycz nej,
tel. 586225163).

Jest to bar dzo wa żne, gdyż szyb ko i sku -
tecz nie le czo na cho ro ba de kom pre syj na
mo że nie po zo sta wić po so bie trwa łych
zmian w or ga ni zmie. Gdy za nie dba my le -
cze nie, w na szych tkan kach po wsta ją ogni -
ska mar twi cze, trwa łe uszko dze nia tka nek,
łącz nie z tkan ką ner wo wą, mię śniem ser co -
wym, płu ca mi czy ko ść mi – po wo du ją ce
ró żne do le gli wo ści na zy wa ne od le gły mi na -
stęp stwa mi nur ko wa nia, przed czym chciał -
bym Was ustrzec.

Pa weł Po rę ba

�

Wykres 23. Nurkowanie nitroksowe nurkowanie 30’/30 m z wynurzeniem bez przystanków. 
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Fir ma Fu ji film od wie lu lat ofe ru je
mi ło śni kom fo to gra fii wo do od por ne
apa ra ty kom pak to we. Pro du cent co
ro ku wpro wa dza ko lej ne ge ne ra cje
swo ich mo de li, a ostat nia pre mie ra
mia ła miej sce na po cząt ku te go ro -
ku, kie dy to świa tło dzien ne uj rzał
Fi ne Pix XP70. Jest on kon ty nu acją
dwu cy fro wej se rii apa ra tów z li nii XP
i za stą pił mo del XP60, któ ry za mie -
rza li śmy prze te sto wać w ubie głym
ro ku. 

Nie ste ty był on wo dosz czel ny za le d wie
do 6 me trów, co nie po zwo li ło nam za brać
go na kil ka głę bo kich nur ko wań na Zan zi -
ba rze i w re zul ta cie nie wy ko na li śmy
wszyst kich te sto wych zdjęć. Na szczę -
ście XP70 do ro bił się wzmoc nio nej obu do -
wy, dzię ki cze mu bez obaw mo że my
nur ko wać z nim na głę bo ko ści 10 me trów.

Test aparatów podwodnych 2014 - część II

Fujifilm FinePix XP70
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Nie jest to być mo że wy nik osza ła mia ją cy,
jed nak z pew no ścią te go ty pu kla sa wo -
dosz czel no ści po zwa la za brać apa rat
na nie któ re nur ko wa nia. 

Więk szość pa ra me trów apa ra tu zo sta ła
odzie dzi czo na ze star sze go mo de lu. W re -

zul ta cie w XP70 znaj dzie my tę sa mą ma try -
cę CMOS for ma tu 1/2.3 ca la o roz dziel -
czo ści 16 Mpix oraz obiek tyw o od po wied -
ni ku ogni sko wych 28–140 mm i świe tle
f/3.9–4.9. Pro du cent zre zy gno wał na to miast
z try bu zdjęć 3D, ale w za mian wy po sa żył

no wy mo del w in ter fejs Wi Fi i za sto so wał
w nim ekran LCD o lep szej roz dziel czo ści,
któ ra wy no si 460 tys. punk tów. 

Czy zmia ny te wy star czą aby kon ku ro -
wać z du żo dro ższy mi mo de la mi opi sy wa -
ny mi w tym te ście? Po sta ra my się
od po wie dzieć na to py ta nie. 

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
FI ne Pix XP70 to naj tań szy z te sto wa nych

tu mo de li, nic więc dziw ne go, że ja kość
wy ko na nia apa ra tu nie stoi już na tak wy -
so kim po zio mie, jak ma to miej sce np.
w przy pad ku Ca no na. Jed nak bio rąc pro -
dukt Fu ji film do rę ki nie ma my wra że nia
ob co wa nia z czymś tan det nym, tak więc
mo żna uznać, iż pro du cen to wi uda ło się
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zna leźć kom pro mis po mię dzy ja ko ścią ma -
te ria łów a ce ną. Obu do wa w ca ło ści zo sta -
ła wy ko na na z pla sti ku i pod czas jej
ści ska nia da się sły szeć de li kat ne skrzy pie -
nia. 

Układ przy ci sków za sto wa ny w XP70 jest
bar dzo czę sto spo ty ka ny w pro duk tach tej
kla sy. W gór nej czę ści obu do wy zna lazł się
bo wiem spust mi gaw ki oraz włącz nik i gu -
zik uru cha mia ją cy tryb wi deo, a na tyl nej
ścian ce (pa trząc o gó ry) ma my: 

– przy ci ski zmia ny ogni sko wej, 
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb pod glą du

zdjęć, 
– wy bie rak kie run ko wy da ją cy też do stęp

do usta wień kom pen sa cji eks po zy cji, try bu
ma kro, lam py bły sko wej i sa mo wy zwa la -
cza, 

– przy cisk ME NU/OK uru cha mia ją cy me -
nu głów ne i za twier dza ją cy wy bo ry, 

– przy cisk do uru cha mia nia try bu zdjęć
se ryj nych i trans mi sji bez prze wo do wej, 

– przy cisk DISP/BACK zmie nia ją cy in for -
ma cje wy świe tla ne na ekra nie i uła twia ją cy
na wi ga cję po me nu. 

Oprócz ma ni pu la to rów na obu do wie
znaj dzie my też du żą klap kę, pod któ rą
ukry to aku mu la tor li to wo -jo no wy NP -45S

o wy daj ność ok. 210 zdjęć, slot na kar tę pa -
mię ci SD/SDHC/SDXC oraz złą cze Mi -
kro USB 2.0 Hi -spe ed i wyj ście mi kro
HDMI ty pu D. 

Kon struk to rzy Fu ji film zde cy do wa li się
za sto so wać naj lep szy na szym zda niem me -
cha nizm za my ka nia klap ki, któ ry ba zu je
na sa mo blo ku ją cym się po krę tle. Aby otwo -

rzyć klap kę wy star czy na ci snąć znaj du ją cy
się we wnątrz po krę tła przy cisk zwol nie nia
blo ka dy i prze krę cić pier ścień w od po wied -
nim kie run ku. Za my ka nie jest rów nie pro -
ste, bo wiem wy star czy prze krę cić pier ścień
w dru gą stro nę do opo ru, a blo ka da sa ma
się za łą czy unie mo żli wia jąc przy pad ko we
otwar cie klap ki. 

W rów nie po zy tyw nym to nie mo że my
wy po wia dać się na te mat sztyw no ści szyb ki
chro nią cej ekran LCD. Na głę bo ko ści 10 me -
trów ugi na się ona nie znacz nie i w re zul ta cie
nie do ty ka po wierzch ni mo ni to ra. 

Na ko niec tra dy cyj nie war to wspo mnieć
o pla sti ko wym gwin cie sta ty wo wym, któ ry
umiesz czo no nie mal cen tral nie na dol nej
ścian ce obu do wy. 
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Eks plo ata cja
Choć pla sti ko we ele men ty, z któ rych wy -

ko na no XP70, są dość mięk kie, to trze ba
przy znać, że nasz test i licz ne nur ko wa nia
nie po zo sta wi ły na apa ra cie więk szych
skaz. Trud no do szu kać się ja kich kol wiek
uszko dzeń al bo ubyt ków w na pi sach. Rów -
nież ekran LCD wy glą da nie mal jak no wy,

gdyż znaj du ją ce się na nim ry ski są po -
wierz chow ne. 

Nie ste ty pro ble my z eks plo ata cją te sto -
wa ne go Fi ne Pi xa po ja wia ją się z mo men -
cie, gdy za po mni my prze myć go słod ką
wo dą po wyj ściu z mo rza lub oce anu. Oka -
zu je się bo wiem, że spo re ilo ści sło nej wo -
dy wpły wa ją pod przy ci ski i po wy schnię -

ciu po zo sta wia ją tam spo re ilo ści osa dów
sol nych, co po wo du je za blo ko wa nie gu zi -
ków. W na szym wy pad ku ob ja wia ło się to
wy świe tle niem ko mu ni ka tu o błę dzie me -
cha ni zmu zoo ma, bo wiem za blo ko wa ły się
przy ci ski do zmia ny ogni sko wej. Ko niecz -
ne by ło więc uży cie igły i cza so chłon ne wy -
grze by wa nie za nie czysz czeń. Na szczę ście
in ne ele men ty obu do wy są dość od por ne
na za bru dze nia i na kor pu sie nie ma już
zbyt wie lu za ka mar ków, gdzie sól, kurz
i dro bin ki pia sku mo gły by się gro ma dzić. 

Funk cje do dat ko we
W Fu ji film XP70 nie znaj dzie my mo du -

łu GPS, po nie waż pro du cent zde cy do wał
się na sto so wa ny obec nie przez wie lu pro -
du cen tów ruch po le ga ją cy na wy po sa że niu
apa ra tu w in ter fejs Wi Fi, co po zwa la
na spa ro wa nie go ze smart fo nem i geo ta go -
wa nie zdjęć wy ko rzy stu jąc da ne o lo ka li za -
cji z na sze go urzą dze nia mo bil ne go. Słu ży
do te go spe cjal ny pro gram Fu ji film Ca me ra
Apli ca tion. Po zwa la on w pro sty spo sób
prze słać do apa ra tu da ne o lo ka li za cji, a ta -
kże prze glą dać, po bie rać i udo stęp niać
zdję cia za pi sa ne na kar cie. 

Po ode bra niu da nych o lo ka li za cji
na ekra nie apa ra tu wy świe tla ne są współ -
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rzęd ne geo gra ficz ne, któ re są na stęp nie za -
pi sy wa ne w to gra fii na ma pie przy po mo cy
pro gra mu Fu ji film My Fi ne Pix Stu dio. 

Fi ne Pix XP70 wy po sa żo no też w tryb
zdjęć pa no ra micz nych oraz HDR. W pierw -
szym wy pad ku mo że my nie tyl ko okre ślić

kie ru nek, w któ rym bę dzie my prze su wać
apa rat pod czas re je stro wa nia pa no ra my, ale
ta kże zde fi nio wać kąt, ja ki ma ona ob jąć.
Do wy bo ru ma my 120, 180 oraz 360 stop ni,
a po ni żej pre zen tu je my przy kła do we zdję -
cia wy ko na ne przy ka żdym z tych usta wień. 
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Sam pro ces re je stra cji i ge ne ro wa nia pa -
no ram prze bie ga w więk szo ści przy pad ków
bar dzo spraw nie i bez pro ble mo wo. Wy ją -
tek sta no wi pa no ra ma 360 stop ni, przy któ -
rej nie za wsze uda je się wy ko nać pe łen
ob rót, gdyż apa rat na tra fiw szy na trud niej -
szy do prze ana li zo wa nia frag ment sce ny
czę sto prze ry wa re je stra cję zdjęć. Do dat ko -
wo, przy glą da jąc się do kład nie wy ni ko wym
pa no ra mom, we wszyst kich przy pad kach
mo żna do strzec miej sca łą cze nia skła do -
wych ka drów. 

Ostat nią wspo mnia ną już funk cją do dat -
ko wą jest mo żli wość za pi sy wa nia zdjęć
o du żej roz pię to ści to nal nej. Po na ci śnię ciu
spu stu mi gaw ki w tym try bie apa rat wy ko -
nu je kil ka eks po zy cji o ró żnym po zio mie
na świe tle nia i na stęp nie skła da je w jed ną
fo to gra fię.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Fu ji film XP70 ofe ru je użyt kow ni kom ten

sam wy gląd i cen ta. 
Po dob nie jak to mia ło miej sce z mo de -

lu XP200, rów nież XP70 zo stał wy po sa żo ny
w dwa try by de dy ko wa ne do fo to gra fii pod -
wod nej. Są to: 

Pod wo dą – do fo to gra fii pod wod nej (do -
ty czy fil mów), 
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Pod wo dą (ma kro) – do zbli żeń fo to gra -
fii pod wod nej (do ty czy fil mów). 

Nie ste ty prze łą cza nie się po mię dzy try -
ba mi jest dość ucią żli we, gdyż wy ma ga
wej ścia do me nu głów ne go, wci śnię cia
przy ci sku kie run ko we go w pra wo w ce lu
wej ścia do me nu try bu fo to gra fo wa nia i tam

wy bo ru (strzał ka mi gó ra -dół) od po wied nie -
go try bu oraz za twier dze nia go przy ci skiem
OK. Nie ste ty li sta do stęp nych try bów jest
dość du ża i wszyst ko to zaj mu je spo ro cza -
su. Chcąc uzy skać pod wo dą do brą ska lę
od wzo ro wa nia nie ste ty mu si my przejść ca -
łą tę pro ce du rę po now nie, po nie waż tryb

„Pod wo dą (ma kro)” wy raź nie zmniej sza
mi ni mal ną od le głość ostrze nia. 

Na szczę ście chcąc wy ko nać szyb ko
zdję cie po wy nu rze niu się z wo dy nie mu -
si my grze bać w me nu i prze bi jać się przez
dłu gą li stę try bów te ma tycz nych, bo wiem
mo że my wy ko nać fo to gra fię w któ rymś
z try bów pod wod nych. Zdję cie bę dzie
wów czas wła ści wie na świe tlo ne, a je go ko -
lo ry sty ce trud no co kol wiek za rzu cić, co po -
twier dza przy kład obok. 

Pod czas te stów w cie płych i przej rzy -
stych wo dach nie na po tka li śmy więk szych
pro ble mów z usta wia niem ostro ści. Au to fo -
kus dzia łał dość szyb ko i spraw nie, jed nak
za uwa żal nie wol niej niż ma to miej sce
w Ni ko nie AW120 czy Olym pu sie TG -850.
Za pi sy wa nie da nych na kar tę od by wa się
bez zbęd nych opóź nień i w związ ku z tym
ca ły pro ces wy ko ny wa nia zdję cia od by wa
się du żo szyb ciej niż ma to miej sce w przy -
pad ku Ca no na D30. 

Kor pus apa ra tu jest nie wiel ki, jed nak
dzię ki spe cjal nej gu mo wej wy pu st ce
na przed niej ścian ce na wet w mo krych dło -
niach trzy ma się go dość do brze i pew nie.
Za tem nie mie li śmy naj mniej szych po wo -
dów do na rze kań pod czas nur ko wa nia

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie podwodnym
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z XP70, tym bar dziej, że za sto so wa ny
w apa ra cie ekran LCD nie spra wiał więk -
szych pro ble mów z ka dro wa niem w sil nym
świe tle, a do łą czo na w ze sta wie opa ska
na nad gar stek z za pin ką po zwa la ła za bez -
pie czyć apa rat przed zgu bie niem. 

Nie ste ty nur ku jąc w wo dach o słab szej
wi docz no ści ob ja wi ły się nie do sko na ło ści
au to fo ku su, po nie waż kil ka ra zy zda rzy ło
się, iż te sto wa ny Fu ji film nie był w sta nie
usta wić ostro ści. 

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Trze ba przy znać, że Fu ji film XP70 bar -

dzo do brze ra dzi so bie z od wzo ro wa nie ko -
lo rów w zie lo nych wo dach. Po pierw szym
nur ko wa niu w je zio rze by li śmy bar dzo za -

do wo le ni z uzy ska nych efek tów, a je dy ne
za strze że nia, ja kie się po ja wia ły, do ty czy ły
lek kie go nie do świe tle nia zdjęć spo wo do -
wa ne go złym do bo rem pa ra me trów eks po -
zy cji oraz nie naj lep szej ostro ści. 

Nie ste ty pod czas nur ko wań w Egip cie
by ło już tyl ko go rzej. Apa rat zde cy do wa nie

naj sła biej ra dził so bie z od wzo ro wa niem
barw w cie płych wo dach. Na wet nur ku jąc
na nie wiel kich głę bo ko ściach (rzę du kil ku
me trów) mu si my li czyć się z fak tem, że ko -
lo ry sty ka na szych zdjęć bę dzie po zo sta wiać
wie le do ży cze nia. Ra fy na fo to gra fiach
z XP70 wy glą da ją na po zba wio ne wszel -
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kich barw po za od cie nia mi nie bie skie go,
a sam ko lor głę bi mo rza ta kże nie po wa la
na ko la na. Zdję cia ze snor ke lin gu rów nież
nie wy glą da ją cie ka wie, gdyż na wet płyt kie
ra fy są jak by po zba wio ne ży cia i ko lo ry sty -
ki. Dla przy kła du pre zen tu je my dwa zdję -

cia wy ko na ne na głę bo ko ści 5 i 10 me trów. 
Mo że my do strzec, że oby dwa zdję cia

nie wie le się ró żnią od sie bie pod wzglę dem
ko lo ry sty ki. Ozna cza to, iż te sto wa ny Fi ne -
Pix na wet na ma łych głę bo ko ściach nie po -
tra fi po ra dzić so bie z eli mi no wa niem

nie bie skiej do mi nan ty. Po rów nu jąc fo to gra -
fie z ty mi za pre zen to wa ny mi we wcze śniej -
szym roz dzia le, wi dać jak wie le pod tym
wzglę dem dzie li XP70 od Ca no na D30. 

Nie ste ty nie znaj du je my też po wo dów by
chwa lić apa rat za od wzo ro wa nie szcze gó -

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości
5 metrów

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości
10 metrów
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łów. Wie le fo to gra fii jest „my dla nych”,
przez co ilość za re je stro wa nych na nich de -
ta li wy raź nie od bie ga od te go, co re pre zen -
tu ją tu kon ku ren ci. 

W try bie mar ko apa rat po zwa la zbli żyć
się do fo to gra fo wa ne go obiek tu na kil ka
cen ty me trów, dzię ki cze mu mo że my uzy -
skać dość do brą ska lę od wzo ro wa nia.
Pod tym wzglę dem Fi ne Pix wy pa da za uwa -
żal nie le piej od Ca no na, jed nak prze gry wa
z Ni ko nem. 

Wbu do wa na lam pa bły sko wa na wet
pod czas fo to gra fo wa nia z nie wiel kiej od le -
gło ści wpro wa dza je dy nie nie wiel kie wi nie -
to wa nie, co z pew no ścią na le ży za li czyć
te sto wa ne mu mo de lo wi na plus. 

Z fil ma mi pod wod ny mi jest po dob nie jak
ze zdję cia mi. Co praw da zde cy do wa nie le -
piej wy pa da ją one pod ką tem od wzo ro wa -
nia szcze gó łów, jed nak wciąż tro chę
jesz cze bra ku je do kon ku ren cji. Z ko lo ry -
sty ką na dal jest bar dzo sła bo i trud no do -
strzec ró żni cę mię dzy fil ma mi krę co ny mi
na głę bo ko ści 3 czy 10 me trów, bo wiem
w oby dwu wy pad kach ob raz jest zdo mi no -
wa ny przez od cie nie nie bie skie go. W zie -
lo nych wo dach ko lo ry są pra wi dło we,
jed nak wi deo jest w jesz cze więk szym stop -
niu nie do świe tlo ne, niż mia ło to miej sce
w przy pad ku zdjęć. 

Pod su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za -

let te sto wa ne go apa ra tu. 

Za le ty: 
– ekran ma ło po dat ny na za ry so wa nia, 
– sztyw na i wy trzy ma ła szyb ka chro nią ca

ekran LCD, 
– funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie, 
– pew ne trzy ma nie apa ra tu na wet w mo -

krych dło niach, 
– tryb zdjęć pa no ra micz nych, 
– funk cjo nal ny tryb HDR, 
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi, 
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć w zie lo nych

wo dach, 
– do bra ko lo ry sty ka fil mów w zie lo nych

wo dach, 
– mo żli wość geo ta go wa nia zdjęć

przy po mo cy smart fo na, 
– przy zwo ity tryb ma kro, 
– lam pa bły sko wa nie wpro wa dza du że -

go wi nie to wa nia, 
– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -

nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym. 
Wa dy: 
– try by te ma tycz ne scho wa ne głę bo ko

w me nu, 
– gu bie nie ostro ści fil mu pod czas zmia ny

ogni sko wej, 
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w cie płych wo -

dach, 
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– sła ba ko lo ry sty ka fil mów w cie płych
wo dach, 

– sła be od wzo ro wa nie de ta li na zdję -
ciach i fil mach pod wod nych, 

– za bru dze nia mo gą ła two za blo ko wać
przy ci ski, 

– au to fo kus mógł by być szyb szy, 
– nie do świe tlo ne zdję cia wy ko ny wa ne

w zie lo nych wo dach. 
Oka zu je się, że w apa ra cie za 700 zł,

czy li za ce nę nie mal po ło wę ni ższą niż
w przy pad ku kon ku ren tów, li sta za let mo -
że być dłu ższa niż wad. Nie ste ty nie mal
wszyst kie za strze że nia, ja kie mie li śmy
do XP70, do ty czą ja ko ści i ko lo ry sty ki zdjęć
oraz fil mów pod wod nych. Oka zu je się, że
w tej ce nie nie da się zro bić apa ra tu ide al -

ne go, jed nak kon struk to rom Fu ji film uda ło
się stwo rzyć uda ny mo del, któ ry ni czym nas
do sie bie nie zra ził, a dłu ga li sta za let po -
ka zu je, że w tym nie dro gim apa ra cie znaj -
dzie my spo ro cech, któ re przy pad ną
do gu stu je go po ten cjal nym użyt kow ni kom. 

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/fuji3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/fuji2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/fuji1.MOV
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14.11.2014 (piątek) – Warszawa
18:00 – 19:30 Podpisywanie książek – Empik Junior 
20:00 – 22:00 Spotkanie autorskie i pokaz filmów – Południk
Zero 

15.11.2014 (sobota) – Gdańsk
15:00 – 16:30 Spotkanie autorskie – 18 południk 
17:00 – 18:30 Podpisywanie książek – Empik Galeria Bałtycka 

16.11.2014 (niedziela) – Kraków
16:00 – 17:30 Podpisywanie książek - Empik Bonarka City Center
18:00 – 19:30 Spotkanie autorskie - Bonobo

17.11.2014 (poniedziałek)  – Wrocław
19:00 – 20:30 Spotkanie autorskie i podpisywanie książek -
Empik Renoma

18.11.2014 (wtorek) – Poznań
18:00 – 19:30 Spotkanie autorskie i podpisywanie książek -
Empik Ratajczaka 

19.11.2014 (środa) – Łódź
18:00 – 19:30 Spotkanie autorskie i podpisywanie książek -
Empik Manufaktura

20.11.2014 (czwartek) – Toruń
18:00 – 19:30 Spotkanie autorskie i podpisywanie książek –
Czytelnia CSW Znaki Czasu

Harmonogram wizyty Nuno Gomesa w Polsce
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