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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie,
Po ciut dłu ższej niż zwy kle prze rwie, wy ni ka ją cej z ku mu la cji ma gicz nych chwil spę dzo nych w gro nie

naj bli ższych przy bo żo na ro dze nio wych cho in kach i pod nie bem roz świe tlo nym syl we stro wy mi fa jer wer ka -
mi, wró ci li śmy do rze czy wi sto ści. Ma my na dzie ję, że Wam rów nież już się to uda ło. Hucz nie że gna jąc sta -
ry rok, w prze ró żnych miej scach świa ta, z pew no ścią ży czy li ście so bie wza jem nie, aby naj bli ższe 12 mie -
się cy ob fi to wa ło w naj wspa nial sze nur ko wa nia, pod ró że i wie le no wych, cie ka wych wy zwań zwią za nych nie
tyl ko z nur ko wa niem. 

Trzy ma my kciu ki za wy trwa nie w no wo rocz nych po sta no wie niach, oby nie za bra kło Wam za pa łu w się -
ga niu po ko lej ne ta jem ni ce ukry te w błę kit nych głę bi nach. Ma my rów nież na dzie ję, że w 2015 bę dzie -
my mo gli jesz cze bar dziej uczest ni czyć w Wa szych nur ko wych przy go dach. Nu ras. in fo, na sze wspól ne
dzie ło, wła śnie koń czy 5 lat. 

Dzię ku je my wszyst kim za do tych cza so wą, owoc ną współ pra cę. Li czy my na to, że po mo że cie nam speł -
nić no wo rocz ne po sta no wie nie, aby Ma ga zyn wciąż się roz wi jał i in spi ro wał pa sjo na tów nur ko wa nia do się -
ga nia co raz da lej, głę biej... i bez piecz niej.

A tym cza sem naj wy ższa po ra się gnąć po su cha cze i do kład nie spraw dzić sprzęt, bo już wkrót ce cze -
ka ją na nas nie sa mo wi te nur ko wa nia pod lo do we. Naj le piej zrób cie to jesz cze dziś, od ra zu po lek tu rze,
że by zi ma Was nie za sko czy ła.

Re dak cja

SSppiiss  ttrreeśśccii

Morze Barentsa, safari nurkowe 4

Attersee -  Nurkowa Mekka Austrii 18

Chwila zadumy na Morzu Czerwonym 24

Szwajcarski wieczór 36

Malajska wyprawa 48

SPELEOnurkowanie w Tatrach Słowackich 62

Zatoki na Samanie 68

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania 72

Przyjaźń i Przygoda 76

Nurkowanie z Activtour... 80

Praca instruktora za granicą 88

KOZAK, MEWA WYPOS,... 94

Tak zwana Wigilia 104

Przez Podziemia Czterech Kontynentów 106

Test aparatów podwodnych 2014 110

http://nurasonline.pl/uploader/


http://www.targinurkowe.pl


Nuras.info 1/2015

4

Skąd wziął się po mysł? Otóż we
wrze śniu 2009, pod czas na szej sy be -
ryj skiej wy pra wy nad Baj kał, po zna -
łem zna ko mi te go dzien ni ka rza ro syj -
skie go, pod wod ne go fo to gra fa An -
dreya Bi zy uki na z Mo skwy. To on
za ra ził mnie tym po my słem. Za raz
po po wro cie z Ro sji za bra łem się za
przy go to wa nie pla nu wy pra wy na la -
to 2010.

Po mi mo trud nych wa run ków pro gra mu
nur ko we go, wy so kich wy ma gań w za kre sie
umie jęt no ści i sprzę tu oraz nie ma łej ce ny
wy pra wy, za in te re so wa nie by ło bar dzo du -
że! Wszyst kie miej sca zo sta ły sprze da ne
w cią gu ty go dnia. Na stęp nie z ka żdym
upły wa ją cym mie sią cem emo cje zwią za ne

Morze Barentsa,
safari nurkowe
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z wy pra wą by ły co raz więk sze, ka żdy
uczest nik ocze ki wał po zy tyw nej we ry fi ka -
cji Fe de ral nej Słu żby Bez pie czeń stwa Fe de -
ra cji Ro syj skiej (FSB FR), uzu peł niał
wy ma ga ne upraw nie nia oraz do ko ny wał
ostat nich za ku pów i ser wi su po sia da ne go
sprzę tu. Nie by ło koń ca py ta niom o bez pie -
czeń stwo wy jaz du i po by tu w Ro sji, szcze -
gól nie te oso by, któ re pierw szy raz

wy bie ra ły się za na szą wschod nią gra ni cę
bar dzo oba wia ły się kon tak tu z ro syj ską rze -
czy wi sto ścią.

Dzień wy lo tu, spo tka nie na Okę ciu,
ogól ne pod eks cy to wa nie, imien ne ko szul ki
i po la ry wy eli mi no wa ły chwi lo wy pro blem
z za pa mię ta niem imion. Wza jem ne li cy ta -
cje, kto ile po sia da ki lo gra mów ba ga żu,
oraz oba wy co do ja ko ści stan dar du sa mo -

lo tów Ae ro flo tu, skró ci ły czas ocze ki wa nia.
W go dzi nach po po łu dnio wych wy lą do wa -
li śmy w Mo skwie, za raz po za mel do wa niu
w ho te lu wy bra li śmy się na ob jaz do wą wy -
ciecz kę z prze wod ni kiem. Mo skwa jest
ogrom na, pa ła ce, po mni ki są mo nu men tal -
ne, na ka żdym kro ku na sza pa ni prze wod -
nik – Svie tła na ak cen to wa ła wiel kość sto li cy
oraz osią gnię cia, ale też co daw niej nie by -
ło do po my śle nia, wspo mnia ła o ułom no -
ściach, wa dach ży cia z okre su pa no wa nia
ca rów oraz współ cze sne go ży cia mo skwi -
czan. W jed ną do bę nie ma szans zo ba cze -
nia głów nych za byt ków Mo skwy, w za sa-
dzie na dru gi dzień ogra ni czy li śmy się
do zwie dza nia sta cji me tra, któ rych ar chi -
tek tu ra, szcze gól nie tych naj star szych, za -
pie ra dech w pier si. Bo ga te wnę trza wy ko-
na ne z ró żnych ga tun ków mar mu ru ozdo -
bio ne wie lo ra mien ny mi kan de la bra mi oraz
mo się żny mi rzeź ba mi wy wo łu ją nie sa mo -
wi te wra że nie. Aż trud no uwie rzyć, że po -
wsta ły w okre sie so cja li zmu, ta kże trud no
uwie rzyć, że me tro mo skiew skie by ło od
za wsze nie za wod nie funk cjo nu ją cym me -
cha ni zmem, prze wo żą cym co dzien nie po -
nad 10 mln pa sa że rów! Du ży nie do syt,
na stęp nym ra zem mu si my na Mo skwę po -
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świe cić przy naj mniej je den dzień dłu żej.
Już nie mo gli śmy się do cze kać się nur ko -

wań.
Mur mańsk – wie czor ny lot z Mo skwy,

po trzech go dzi nach, za koń czył się o pół -
no cy. Wciąż by ło ja sno, na ho ry zon cie wi -
docz ne by ło słoń ce, tak nas za krę giem
po lar nym przy wi tał rześ ki dzień po lar ny.
Nie za sko czy ła nas tem pe ra tu ra po wie -
trza 10oC, kil ka go dzin wcze śniej w Mo -
skwie ter mo me try wska zy wa ły 35 stop ni (to
by ło tuż przed fa lą dłu go trwa łych upa łów
i po ża rów, któ re na wie dzi ły cen tral ne re jo -
ny Ro sji). Lą do wa li śmy na ma łym lot ni sku
wśród la sów i wo dy, co o tej po rze ro ku
wią że się z chma rą ko ma rów, z któ rą nie
spo sób wal czyć. Oczy wi ście na lot ni sku
cze ka ła na nas de le ga cja z ło dzi sa fa ri oraz
sza ry, ma ło mó wią cy pan (Ser gey) z FSB,
któ ry to wa rzy szył nam do dnia wy lo tu
z Mur mań ska. Po za ła dun ku na sze go ekwi -
pun ku po je cha li śmy do ca ło do bo we go
mar ke tu w ce lu uzu peł nie nia za pa sów. Nie -
któ rzy sku si li się na eks tra wa gan cję i za ku -
pi li wi na gru ziń skie oraz ar meń skie, któ rych
nie mo żna spo tkać w Pol sce. Z Mur mań ska
wy je cha li śmy naj pierw as fal to wą, a po tem
szu tro wą dro gą przez tun drę, w kie run ku

pół noc no -wschod nim, do por tu Te ri bier ka.
Daw niej był to prę żny ośro dek zaj mu ją cy
się ba da niem oce anu lo do we go oraz ho -
dow lą i za sie dle niem kra ba kam czac kie go,
obec nie jest w to tal nej ru inie, któ ra mo że
przy gnę bić na wet naj więk sze go opty mi stę.
Po nu ry na strój po pra wił nam wi dok na sze -
go stat ku, któ ry cał kiem oka za le pre zen to -
wał się przy zde ze lo wa nym nad brze żu.

Wiel kość stat ku 37 m (dla 12 tu ry stów)
oraz wy po sa że nie – me sa, du że ogrze wa ne
dwu oso bo we ka bi ny, ka żda z ła zien ką
z pod grze wa ną pod ło gą i cie płą wo dą – za -
sko czy ły wszyst kich uczest ni ków. Nasz sta -
tek oka zał się do brze przy go to wa ną
jed nost ką do te go ty pu sa fa ri w po lar nych
wa run kach. Za ło ga skła da ją ca się z dzie się -
ciu osób, w tym trzech in struk to rów nur ko -



Nuras.info 1/2015

7

wa nia, to świet nie zor ga ni zo wa ny, od po -
wie dzial ny ze spół dba ją cy o wszel kie na -
sze wy go dy, atrak cje, a szcze gól nie
bez pie czeń stwo.

Or ga ni za cja nur ko wa nia
Ko lej ny raz zo sta li śmy mi ło za sko cze ni

pro fe sjo nal nym przy go to wa niem ka żdej ak -
cji. Po dzie li li śmy się na trzy gru py, ka żda
pro wa dzo na by ła przez ro syj skie go in struk -

to ra. Na si in struk to rzy: Igor – dr bio lo gii
MGU, spa do chro niarz; Pa sha – dr bio lo gii,
spa do chro niarz, snaj per, rok w spec na zie;
Di ma – dr w In sty tu cie Spor tu, daw niej
w re pre zen ta cji ju nio rów w ho ke ju. Co -
dzien nie nur ko wa li śmy po dwa ra zy.
Przed ka żdym za nu rze niem od by wa ła się
szcze gó ło wa, rze tel na od pra wa, po któ rej
nikt nie miał już py tań. Ka żda gru pa po sia -

da ła swój pon ton, któ rym by ła do wo żo na
na miej sce nur ko wa nia. Ster nik dy żu ro wał
w po bli żu, w ka żdej chwi li go to wy do pod -
ję cia nur ków z lo do wa tej, dwu stop nio wej
wo dy. Mię dzy trze ma pon to na mi i stat kiem
by ła utrzy my wa na łącz ność ra dio wa, ze
stat ku oraz z pon to nów pro wa dzo no sta łą
ob ser wa cję re jo nu nur ko we go. Na praw dę
bar dzo dba no o na sze bez pie czeń stwo, do -
dat ko wo ob słu ga pon to nów od bie ra ła
od nas sprzęt i po ma ga ła wyjść na pon ton,
co w su chych ska fan drach nie wszyst kim
spraw nie się uda wa ło. Wszyst kie nur ko wa -
nia uza le żnio ne by ły od prą dów pły wo -
wych, któ re na Mo rzu Ba rent sa są
szcze gól nie sil ne i osią ga ją pręd kość
do pię ciu wę złów, co sta no wić mo że du że
za gro że nie. Go dzi ny ak cji nur ko wej uza le -
żnio ne był od tzw. sto ją cej wo dy. Ze wzglę -
du na ni ską tem pe ra tu rę wo dy, re al ny czas
nur ko wań wa hał się mię dzy 50-65 mi nut.
Nie nur ko wa li śmy głę bo ko, po nie waż
w wie lu miej scach naj bar dziej in te re su ją ce
obiek ty znaj do wa ły się dość płyt ko. Z dwu -
na stu nur ko wań tyl ko czte ry by ły w gra ni -
cach 30-40 m. Wi docz ność pod wo dą,
za le żnie od miej sca, śred nio wy no si -
ła 20 m, spo dzie wa li śmy się zde cy do wa nie
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słab szej, ale i tym ra zem zo sta li śmy za sko -
cze ni. W nie któ rych miej scach śmiem
twier dzić, że do cho dzi ła na wet do 30 m.
Po ziom umie jęt no ści na szej gru py był wy -
rów na ny, trzy ko le żan ki ra dzi ły so bie nie -
kie dy le piej niż ko le dzy, mo że je dy nie
szyb ciej mar z ły. Pierw sze nur ko wa nia – jak
za wsze – spraw dza ją ce... Mu sie li śmy od na -
leźć się w wa run kach lo do wa tej wo dy,
szcze gól nie cię żko prze ży li to ci, któ rzy do -
pie ro wró ci li z sa fa ri w Egip cie.

Flo ra i fau na w Mo rzu Ba rent sa
Mo gli śmy po dzi wiać nie zwy kłe bo gac -

two oka zów w du żych roz mia rach. Szcze -
gól ną oso bli wo ścią by ły ol brzy mie
kró lew skie, kam czac kie kra by, któ rych mę -
skie osob ni ki osią ga ją mon stru al ne roz mia -
ry 15 kg wa gi i 2,5 m roz pię to ści ra mion.
Nam ta kich osob ni ków nie uda ło się od na -
leźć, ale przy ka żdym nur ko wa niu spo ty ka -
li śmy ma sę kra bów, nie któ re na praw dę
du że, groź nie stra szy ły nas swo imi roz pię ty -
mi ra mio na mi. Na dnie wy glą da ły jak ol -
brzy mie pa ją ki z hor ro rów, któ re je den
przez dru gie go kłę bi ły się w po szu ki wa niu
zdo by czy. Oprócz ol brzy mów na gmin nie
wy stę pu je tam krab po spo li ty, du ży krab
pu stel nik, nie zli czo na ilość roz gwiazd, wie -

le od mian je żow ców, ukwia łów, śli ma ków,
musz li, któ re ma so wo za le ga ją na dnie mo -
rza. Kra by jed nak szyb ko po wsze dnie ją.
Naj więk szą atrak cją dla nur ków są pod -
wod ne spo tka nia z fo ka mi oraz za pie ra ją ce
dech w pier si nur ko wa nie z… pta ka mi. Dzi -
kie fo ki są bar dzo pło chli we, na praw dę
mie li śmy ogrom ne szczę ście spo ty ka jąc fo -

ki w re zer wa cie przy Wy spach Bra ci. Te
wbrew po zo rom cie kaw skie ssa ki po ja wi ły
się na gle przed na szą gru pą, na chwi lę od -
pły nę ły, po czym po now nie wró ci ły bacz -
nie nam się przy glą da jąc. Mie li śmy
wra że nie, że na wią zu je my przy ja zny kon -
takt wzro ko wy, wszy scy by li tak za afe ro wa -
ni, że wła ści cie le apa ra tów za po mnie li
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zro bić zdję cia! Jesz cze kil ka krot nie w cią -
gu nur ko wa nia mie li śmy krót kie spo tka nia
z po je dyn czy mi fo ka mi i w pa rach.

Nur ko wa nie z pta ka mi w re zer wa cie
ptac twa wod ne go, przy wy spie Ku vshyn,
oka za ło się nie zwy kle cie ka we! Na pół kach
skal nych po bli skiej wy spy znaj du ją się lę -
go wi ska nu rzy ków, al ki, mew, ma sko nu -
rów. Pod wod ny kra jo braz jest wy jąt ko wy,

do sko na ła wi docz ność, nur ko wa nie do 20
me trów – ale im pły cej, tym cie ka wiej
– pod wod ne skal ne za ka mar ki, ol brzy mie
gła zy po ro śnię te czer wo ny mi wo do ro sta mi,
miej sca mi la sy bru nat nic, dno usia ne je -
żow ca mi, roz gwiaz da mi. Od cza su do cza -
su du mie pa ra du ją na sze ulu bio ne gi gan ty,
tak na zy wa li śmy szcze gól nie oka za łe kam -
czac kie osob ni ki kra bów. Wszyst kie gru py

roz pro szy ły się w po szu ki wa niu pta ków,
na sza po sta no wi ła za wró cić i po cze kać
przy czer wo nych gła zach. Di ma z Igo rem,
jak zwy kle, odłą czy li się w ce lu zbie ra nia
prze grzeb ków (nie za po mnia ny przy smak
tej wy pra wy) oraz po lo wa li na kra by, któ re
tu taj mo żna odła wiać do wo li. Po now nie
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spo tka ło nas szczę ście, nie cze ka li śmy zbyt
dłu go, by po ja wił się „zwia dow ca”, po roz -
po zna niu ulot nił się. Po chwi li spod wo dy,
w po zio mie, w na szym kie run ku sztur mo -
wa ła za stra sza ją co du ża eska dra nu rzy ków,
któ rą nie spo sób by ło ogar nąć wzro kiem.
Pta ki do słow nie na wy cią gnie cie rę ki roz -
pły wa ły się we wszyst kie stro ny, krą ży ły
wo kół, wy ska ki wa ły na po wierzch nię,

po czym po now nie z im pe tem, w stru dze
po wie trza nur ko wa ły w mo rzu. Wszyst ko
by ło nie sa mo wi te! Te atr ten trwał bar dzo
dłu go, pta ki naj wy raź niej znu dzo ne na -
szym to wa rzy stwem za in te re so wa ły się są -
sied nią gru pą, któ ra zna la zła się już
na po wierzch ni. Po zo sta li też do świad czy -
li tych nie za po mnia nych wra żeń.

Nur ko wa li śmy rów nież przy urwi stych
ścia nach, któ re opa da ły znacz nie po ni -
żej 100 m głę bo ko ści, na nich swo je ko lo -
nie ulo ko wa ły wie lo barw ne ukwia ły, w to ni
wod nej ma je sta tycz nie prze pły wa ły me du -
zy... w świe tle la ta rek oka zy wa ły się bar dzo
barw ny mi two ra mi z wie lo me tro wy mi pa -
rzy deł ka mi.
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Ka żde nur ko wa nie do star czy ło wie lu
wra żeń: pierw sze spo tka nia z kam czac ki mi
kra ba mi, bli skie spo tka nia z fo ką sza rą
i wresz cie z chma rą nur ku ją cych pta ków,
ta kże pod wod ny kra jo braz – od zwy kłych,
ka mien nych osu wisk, po przez ja sne, bia łe
ska ły, do ciem nych, czar nych, gi gan tycz -
nych blo ków skal nych z tu ne la mi, za ka mar -
ka mi, wą wo za mi oraz do ide al nie

pio no wych urwi stych ścian opa da ją cych
na du że głę bo ko ści. Za ka żdym ra zem to -
wa rzy szy ły nam kra by, je żow ce, roz gwiaz -
dy.

Mię dzy nur ko wa nia mi
Na praw dę po go da nam do pi sa ła, jesz cze

ty dzień wcze śniej cią gle pa dał deszcz, a my
mie li śmy pięk ną, sło necz ną po go dę! Jed nak
za ka żdym ra zem, gdy py ta li śmy o po go dę,

sły sze li śmy, że dzi siaj mo że być słoń ce,
chmu ry, deszcz, śnieg, mgła i wszyst ko mo -
gło być praw dą. Nie spadł tyl ko śnieg,
na przy kład był bar dzo sło necz ny dzień
i na gle w cią gu pół go dzi ny po ja wi ła się gę -
sta mgła, któ ra po go dzi nie, dwóch roz pły -
nę ła się. Czas wol ny spę dza li śmy na
roz ma itych wy ciecz kach na ląd. Pon to na -
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mi do wo żo no nas na brzeg, gdzie wspi na li -
śmy się na po bli skie szczy ty, al bo wę dro -
wa li śmy wzdłuż do li ny rwą cej rze ki, zwie -
dza li śmy re zer wat ptac twa wod ne go na wy -
spie Har łov, po zo sta ło ści po strzel ni cach
ar mat nich z okre su dru giej woj ny świa to -
wej, któ re ani ra zu nie zo sta ły uży te.

Przed ka żdym wyj ściem na ląd mu sie li śmy
do brze za bez pie czyć się przed ko ma ra mi,
któ rych ro je usta wicz nie ko tło wa ły się
nad na szy mi gło wa mi. By li śmy na praw dzi -
wym od lu dziu, po za cy wi li za cją, w cią gu
sze ściu dni spo tka li śmy tyl ko trzy oso by,

stra żni ka w re zer wa cie i dwóch eme ry to wa -
nych mi li cjan tów na ry bach, na ho ry zon cie
dwa stat ki, w tym je den okręt wo jen ny.

Ko lej ną atrak cją, ta kże dla na szych ko le -
ża nek, by ło wie czor ne ło wie nie ryb. Wy -
star czy ło za rzu cić węd kę z ha czy ka mi
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i w cią gu 30 se kund ło wi ło się ry bę! Ło wie -
nie udzie li ło się wszyst kim na szym uczest -
ni kom, ta kże czysz cze nie musz li prze grzeb-
ków by ło ko lej ną atrak cją.

Po nad to czas wol ny spę dza li śmy na wie -

lo go dzin nych roz mo wach i bie sia do wa niu
w me sie, przy wy kwint nych da niach sta ra -
ją cych się ku cha rzy. Co dzien ne od by wa ły
się de gu sta cje kra bów, musz li, ikry z je żow -
ca, świe żo zło wio nych ryb, wy śmie ni tej sa -

łat ki z ka pu sty mor skiej, za sma żki ze śli ma -
ków. Wy bór na pew no za spo ko ił by na wet
wy bred nych sma ko szy. Po nad to tra dy cyj ne
da nia kuch ni ro syj skiej, ta kie jak piel mie -
nie, ucha, so lian ka, borszcz, ża rien naya ku -
ri ca, żu lien ci ki, bu tier bro dy.

Na ko niec wy pra wy, w spo koj nej za to ce,
gdzie pod stat kiem 60 m głę bo ko ści, od by -
ła się tra dy cyj na ką piel w lo do wa tej wo -
dzie. Ca ła ro syj ska eki pa nur ko wa
za nu rzy ła się ja ko pierw sza, na stęp nie z na -
szej gru py wy ką pa li się pra wie wszy scy. Ko -
lej ny raz spraw dzi li śmy się ja ko „swo ja cy”,
na wet na sze ko le żan ki ocho czo wsko czy ły
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do lo do wa tej ot chła ni, w któ rej na praw dę
cię żko zła pać od dech, cia ło drę twie je, wo -
da łu pie w gło wę. Po wyj ściu na sta tek czło -
wiek z miej sca sta je się rześ ki, czu je, że
ży je, po bu dza się krą że nie, nie któ rzy kil ka
ra zy ska ka li, tak im się spodo ba ło.

Po tak spę dzo nym wie czo rze, po że gna -
niom nie by ło koń ca, po nie waż ro syj ska
eki pa wy la ty wa ła do Mo skwy wcze śniej -

szym po ran nym sa mo lo tem. My po śnia da -
niu wy je cha li śmy na lot ni sko, tym ra zem
że gnał nas deszcz, roz pła ka ło się nie bo
na nasz wy jazd. Nie ste ty po wrót prze bie gał
w ner wo wej at mos fe rze, znacz nie opóź nił
się nasz wy lot z Mur mań ska, po nad to
w Mo skwie bar dzo dłu go cze ka li śmy na od -
biór ba ga żu, to jest du ży man ka ment prze -
sia dek w Ro sji. Nie cze ka jąc na swój ba gaż,

po bie głem na ter mi nal A, z któ re go mie li -
śmy wy lot do Pol ski. Na dwie mi nu ty
przed za mknię ciem od pra wy zgło si łem kie -
row ni ko wi od praw, że jest gru pa z Mur -
mań ska do War sza wy. Po now nie mie li śmy
bar dzo du żo szczę ścia, kie row nik zde cy do -
wał o po now nym otwar ciu od pra wy
na nasz sa mo lot do War sza wy. Na sze miej -
sca już sprze da no, je dy ne wol ne po zo sta ły
w kla sie bu si ness, gdzie pra wie wszy scy
na koszt Ae ro flo tu wró ci li do War sza wy,
de gu stu jąc ar meń skie go szam pa na, ka wior,
ło so sia... Oczy wi ście wy pi to mo je i Paw ła
zdro wie, po nie waż my, zgod nie z pla nem,
„za ła pa li śmy” się na kla sę eko no micz ną.
Zmę cze ni, ale w peł ni usa tys fak cjo no wa ni
do tar li śmy do War sza wy. Ostat nie po że -
gna nia, po dzię ko wa nia, te le fo ny do naj bli -
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ższych i po tem wszy scy roz je cha li się
w swo ją stro nę...

Tak by ło w 2010 r – pierw sza pol ska nur -
ko wa wy pra wa na Mo rze Ba rent sa, bez -
piecz ne i uda ne nur ko wa nia za krę giem
po lar nym, to cen ne do świad cze nia! Ta ki
ogrom wra żeń jest trud ny do opi sa nia, bo -
gac two fau ny i flo ry, tak od mien nej niż do -
tych czas nam zna na, za chwy ca nie wy-
obra żal nie! Uczest ni cy wy pra wy, zwłasz -
cza nie któ rzy, do koń ca by li po wścią gli wi

w swo ich oce nach, ale na ko niec wy pra wy
jed no myśl nie stwier dzi li, ku mo je mu za do -
wo le niu, że war to by ło! Nie któ rzy na wet
stwier dzi li, że to by ła praw dzi wa wy pra wa
ży cia, je dy na w swo im ro dza ju... Bar dzo
chęt nie wró cę tam kie dyś, a te raz wzy wa
sy be ryj ska przy go da – wkrót ce po pro wa dzę
nur ko wą wy pra wę nad Baj kał – to bę dzie
mo ja 28 wi zy ta w tym miej scu, ko lej ny raz
– zim ne wo dy! Po mi mo wie lu zmian, da lej
są miej sca, któ re za trzy ma ły się w cza sie,

do któ rych nie do tar ła jesz cze cy wi li za cja,
gdzie czło wiek wciąż jesz cze jest tyl ko go -
ściem, gdzie jest oka zja być sam na sam
z bez kre sną przy ro dą... gdzie chęt nie wra -
cam.

Ja kub Świąt kie wicz

Zdję cia do ar ty ku łu po cho dzą z ar chi wum Na uti lu sa

(au to rzy zdjęć: A. Bi zy ukin, P. Śmie ta na, 

A. Dzie ni szew ski)



http://www.tecline.com.pl
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Po zjeź dzie z au to stra dy Wie deń – Sal -
zburg bocz ną dro gą do je cha li śmy do Wey -
regg. Zmę cze nie ca ło dzien ną pod ró żą
da wa ło się już moc no we zna ki, a jak
na złość nie mo gli śmy zna leźć żad ne go
otwar te go pen sjo na tu. Po moc na de szła
w naj bar dziej nie spo dzie wa ny spo sób

– wy prze dza ją ce nas Au di (snu li śmy się bo -
kiem dro gi szu ka jąc noc le gu) zwol ni ło
a uprzej my kie row ca spy tał, w czym mo że
po móc. Po czym skie ro wał nas do od le głe -
go o 1,2 ki lo me tra Ga stho fu Son ne. Tu ko -
lej na mi ła nie spo dzian ka – go spo darz
za pro po no wał nam dwie od dziel ne je dyn ki

Attersee
Nurkowa Mekka Austrii 

Wra ca jąc z nur ko wań w pół noc nych Wło szech, gna jąc au striac ki mi au to -
stra da mi w kie run ku Pol ski, co rusz oglą da łem się na le żą ce u stóp wy nio -
słych al pej skich szczy tów je zio ra. To był Salz kam mer gut – re jon - per ła
w prze pięk nej oj czyź nie Mo zar ta (któ ry zresz tą uro dził się w po bli skim Sal -
zbur gu). I mi mo że by li śmy peł ni wra żeń po do pie ro ukoń czo nych nur kach
w San to Ste fa no, to w gło wach za czął kieł ko wać plan no we go wy jaz du.
Oka zja po ja wi ła się pół to ra mie sią ca póź niej. Cel – słyn ne At ter see, głę bo -
kie na 169 me trów je zio ro, bę dą ce au striac ką Hań czą.
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w ce nie jed nej dwój ki, na któ rą ściu bi li śmy
pie nią dze. Re we la cja! By łem go tów go
uści skać za tę ofer tę, bo kto nie sły szał, jak
To mek chra pie po kil ku pi wach, ten nie
wie, co zna czą nie prze spa ne no ce… Jesz -
cze ma ła ko la cja i trze ba by ło zre ge ne ro -
wać si ły przed ju trzej szy mi nur ko wa nia mi.
Pa dłem na łó żko i bły ska wicz nie za sną łem.

Po chmur ny, desz czo wy po ra nek ni jak

nie przy po mi nał Alp z wszech obec nych
pro spek tów. A prze cież był już 30 li sto pa da
i we dług mo ich wy obra żeń ca ła oko li ca po -
win na to nąć pod bia łym, śnie żnym pu -
chem. Nie mniej jed nak, nie tra cąc na dziei,
za czę li śmy wer to wać ka ta log z opi sem
miejsc nur ko wych, za wie ra ją cy obok map -
ki ka żde go z nich, rów nież oce nę trud no ści
i li stę „atrak cji”. Świet nie wy da ny, do stęp ny

był w ho te lach, pen sjo na tach i cen trach
nur ko wych. Za dar mo.

Na pierw sze nur ko wa nie wy bra li śmy
znaj du ją ce się na po łu dnio wym krań cu je -
zio ra miej sce zwa ne BMW Di xi. Na zwa
nie przy pad ko wa, bo za raz obok zej ścia
do wo dy, na głę bo ko ści sied miu me trów,
le ży okrop nie sko ro do wa ny wrak po cho -
dzą ce go z lat 20. sa mo cho du. W ja kich
oko licz no ściach zna lazł się w wo dzie, te go
nikt nie wie, ale le ży tam już od po nad
osiem dzie się ciu lat. Wie le z nie go nie zo -
sta ło, ot ka ro se ria w kształ cie, ja ki mo żna
oglą dać na fil mach ty pu „Va Bank”. Wi -
docz ność nie by ła naj lep sza, więc po kil ku
zdję ciach i opły nię ciu „wra ku” ru szy li śmy
nad piasz czy stym dnem w dół, ku wid nie ją -
cym w od da li wiel kim ko rze niom. W ciem -
nym je zio rze, w wą skim sno pie świa tła
la tar ki ich po wy gi na ne w naj prze ró żniej sze
kształ ty „ra mio na” two rzy ły fan ta stycz ne
for ma cje, któ re wy obraź nia bez kło po tu
mo gła zi den ty fi ko wać ja ko pre hi sto rycz ne
stwo ry z pra sta rych ba śni. Na praw dę ro bi ły
wra że nie. Pły nąc wzdłuż sto ku w kie run ku
za chod nim, po win ni śmy zgod nie z ma pą
zna leźć za to pio ną łódź. Po szu ki wa nia cią -
gnę ły się i cią gnę ły, ale wciąż nie mo gli śmy
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na nią tra fić. To mek po ka zał mi na kom pu -
ter. Ra cja, czas by ło za cząć już wra cać.
Szko da, bo to pierw sze nur ko wa nie, a po -
zo sta wi ło pe wien nie do syt. Wzmoc nił go
wciąż pa da ją cy deszcz, więc za miast
na par kin gu, prze bra li śmy się pod wia tą sto -
ją ce go po prze ciw nej stro nie dro gi przy -

stan ku au to bu so we go. Tam też by ło zim no,
ale przy naj mniej nie la ło tak bar dzo na gło -
wę.

Po po łu dnio we nur ko wa nie znacz nie po -
pra wi ło nam hu mo ry. Nie tyl ko że prze sta -
ło pa dać, ale uda ło się nam zre ali zo wać
ca ły plan nur ko wa nia. Po prze bra niu się
na par kin gu przy miej scu zwa nym Twin To -
wers i omó wie niu nur ka (na ka żdym par kin -
gu jest ta bli ca z roz ry so wa ną map ką
miej sca, na któ rym ma my nur ko wać oraz
krót kim opi sem) we szli śmy do wo dy. Za -
czę ło się od drzew i ko rze ni, a po tem wśród
skal nych blo ków za uwa ży łem mię tu sa. Nie
by le ja kie go. Miał z 60-70 cen ty me trów.
Uło żył się wy god nie po mię dzy gła za mi
i po cząt ko wo na wet dość spo koj nie po zo -
wał do zdjęć. W koń cu jed nak nie wy trzy -
mał i dał dra pa ka gdzieś w głę bi nę. Szko da
by ło go go nić, więc ru szy li śmy po łu dnio -
wym kur sem w kie run ku obie ca nych
Dwóch Wież. Po kil ku mi nu tach pły nię cia
po ja wi ły się tro chę po wy żej nas, po le wej.
Naj pierw za ma ja czy ły nie wy raź nie jak
umy ka ją ce cie nie, ale po kil ku ko lej nych
ru chach płe twa mi, gdy pod pły nę li śmy bli -
żej, sta ły się wy raź ne. Dwa wiel kie pnie so -
sno we wbi te w dno i bie gną ce ku

po wierzch ni. Ol brzy mie i ma je sta tycz ne ro -
bi ły wra że nie. Zerk ną łem ku gó rze, w kie -
run ku po wierzch ni, po dą ża jąc wzro kiem
za zda wa ło by się nie koń czą cy mi się pnia -
mi, gdy mo ją uwa gę przy kuł ruch obok le -
we go z nich. Z sześć a mo że sie dem
me trów po wy żej, pra wie przy tu lo ny
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do drze wa, stał szczu pak. W po rów na niu
z ogro mem drzew wy da wał się ma ły, choć
do naj mniej szych nie na le żał. Zerk nął
na mnie po dejrz li wie i od wró ciw szy się,
do stoj nie od pły nął, nik nąc w od da li. Szko -
da. Wi dać jed nak mię tus już go uprze dził,
że bły skam lam pą po oczach…

Po mo krym wie czo rze, któ ry spę dzi li śmy
w Salt zbur gu, nie dziel ny po ra nek 1 grud nia
przy niósł mi łe za sko cze nie. Błę kit ne nie bo
tyl ko gdzie nie gdzie ubar wia ły na bia ło nie -
wiel kie smu gi cu mu lu sów. Po kry te śnie -
giem szczy ty i ską pa ne w słoń cu je zio ro
sta no wi ły wy star cza ją ce za pro sze nie, by
nie zwłocz nie po śnia da niu ru szyć na nur -
ko wa nie. Tym ra zem ob je cha li śmy pół je -
zio ra, by na je go po łu dnio wo -za chod nim
krań cu za par ko wać w miej scu zwa nym
Kohl bau er nau fsatz. Zje cha li śmy z dro gi
i oto przed so bą mie li śmy pięk ny par king,
drew nia ne sto ły i ła wy na zie lo nej łą ce. Tak
po win no wy glą dać ka żde nur ko wi sko. Hm,
chy ba ro bi li śmy się wy bred ni i roz piesz cze -
ni. Aż się nie chcia ło iść do wo dy, by ło tak
ład nie. Z przy jem no ścią mógł bym wy cią -
gnąć się na ja kimś le ża ku i prze spać jesz -
cze z go dzin kę. No, ale nie mia łem ze so bą
le ża ka… Tak więc po skla ro wa niu sprzę tu

ru szy li śmy w kie run ku wo dy. Pły nąc
wzdłuż brze gu, na kil ku me trach mi nę li śmy
uj ście nie wiel kie go po to ku, któ ry wpa da jąc
do je zio ra fan ta stycz nie ogra ni czył wi docz -
ność z do tych cza so wych 15-20 me trów
do rap tem 5-6. W koń cu wi docz ność znów
się po pra wi ła, a przed na mi po ja wi ła się
bie gną ca w kie run ku po łu dnio wym ścian -
ka. Za czy na ła się na 18 me trach i opa da jąc

przy niej, dość szyb ko do tar li śmy do dna
na 32 me trach. Tu roz po czę li śmy po szu ki -
wa nia. We dług map ki, któ rą prze stu dio wa -
li śmy przed wej ściem do wo dy, w oko li cy
po win ny znaj do wać się dwie ło dzie. Już
po chwi li z ciem no ści wy ło ni ła się pierw -
sza z nich. Pla sti ko wa! Błe, co to za wrak?
Ru szy łem da lej, sta ra jąc się trzy mać za pa -
mię ta ne go kur su. Mo je oczy już przy zwy -
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cza iły się do pa nu ją ce go pół mro ku i dzię ki
te mu po ko lej nej mi nu cie do strze głem coś
w od da li, lek ko w le wo od mo je go kur su.
Pod pły ną łem bli żej i o ma ło co nie par sk -
ną łem śmie chem. Drew nia na łód ka, z umo -
co wa ną na środ ku wy gód ką, przy po mnia ła
mi film z Lo uisem de Fu ne sem „Ma ły pły -

wak”. Opły ną łem ją, a po tem zro bi łem kil -
ka zdjęć Tom ko wi przy to a le cie.

Sprzęt wrzu ci li śmy do ba ga żni ka, łyk nę -
li śmy cie płej her ba ty z ter mo su i ru szy li śmy
na bić bu tle. W cen trum nur ko wym, któ re
zna leź li śmy ro bi ło się to w bar dzo faj ny
spo sób. Otóż przy par kin gu stał dys try bu tor

po dob ny w sty lu do ta kich na sta cji ben zy -
no wej. Wy star czy ło pod łą czyć flasz ki i roz -
po cząć „tan ko wa nie”. Cze ka jąc, aż znów
bę dzie my mie li po 200 bar w na szych bu -
tlach, roz po czę li śmy dys ku sję nad wy bo -
rem ko lej ne go miej sca do za nu rze nia.
Ma jąc 26 ró żnych, opi sa nych w ka ta lo gu,
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wca le nie sta li śmy przed ła twym za da niem.
Pa dło na Di xi (nie my lić z BMW Di xi, to są
dwa ró żne miej sca), z trze ma wra ka mi ło -
dzi. Ko lej ne go dnia po sta no wi li śmy za ata -
ko wać Schwa rze Bruc ke z cię żkim zej ściem
do wo dy, głę bią na po nad 100 me trów (nie -
ee, ty le to nie zro bi li śmy) i na za koń cze nie
Ale xe nau. Du żo zo sta ło jesz cze do zo ba -
cze nia. Zwłasz cza że At ter see to tyl ko

szczyt gó ry lo do wej, ja ką są al pej skie rze ki
i je zio ra. A po nur ko wa niach ma łe i więk -
sze mia stecz ka ku szą do sko na łą kuch nią
i kli ma tem, ja kie go ni gdzie in dziej nie spo -
tka my. Cóż, już wra ca jąc, za czę li śmy za sta -
na wiać się, jak zor ga ni zo wać ko lej ny
wy pad w te stro ny. Pierw szy krok już zro -
bi li śmy.

Mar cin Trzciń ski

http://www.wioskisos.org
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Czter dzie sto let ni Ab dul Hajr z ra -
do ścią w ser cu po wra cał ze świę te -
go mia sta Mek ka. Je go roz kle ko ta na
Ła da pod ska ki wa ła na wy bo istej dro -
dze wio dą cej do por tu Jed dah, wy -
da jąc me ta licz ne dźwię ki z za wie sze-
nia, po któ rym w za sa dzie zo sta ło
tyl ko wspo mnie nie. Słoń ce pa da ją ce
przez szy bę roz le ni wia ło go i wpro -
wa dza ło w odrę twie nie. Gdy do je chał
do por tu, usta wił się w dłu giej ko -
lej ce i po ja kimś cza sie wje chał
na prom.

Sa lem Express pre zen to wał się oka za le.
Był dość no wy, w do brym sta nie i miał do -
brą opi nię. No i był szyb ki. Nie sa mo wi cie
szyb ki. Czte ry sil ni ki, o mo cy 15000 KM ka -
żdy, ro bi ły do brą ro bo tę. Te go dnia, po nad
ty siąc osób za pla no wa ło nim pod róż. Pra -

cow ni cy sau dyj skich przed się biorstw, biz -
nes me ni i przede wszyst kim piel grzy mi,
chcie li nim wró cić do swo ich ro dzin. Był 16

grud nia 1991 ro ku. Do bry czas na po wrót.
Ka pi tan Has san Mo ro stał na most ku

i z tej per spek ty wy ob ser wo wał oko li cę pro -

Chwila zadumy na Morzu Czerwonym

wrak Salem Express

Salem Express w czasach, gdy nosił jeszcze nazwę Nuit Saint George
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mu. Był wy traw nym wil kiem mor skim.
Po la tach pra cy w Aka de mii Ma ry nar ki Wo -
jen nej Egip tu, wy brał spo koj ne ży cie w Sa -
fa dze, któ ra by ła ma cie rzy stym por tem je go
stat ku. Je go Sa le ma, któ re go po ko chał i któ -
re go ro zu miał jak nikt in ny. Znał ka żdy je -
go za ka ma rek i ka żdą ta jem ni cę, a ka żde go
człon ka sie dem dzie się cio oso bo wej za ło gi
z imie nia.

Do prze pły nię cia by ło 450 mil mor skich.
Za po wia dał się ko lej ny nud ny, ru ty no wy
rejs. Wiatr wie ją cy od po łu dnia nie za po -

wia dał utrud nień. Kie dy słoń ce scho wa ło
się za wid no krę giem, przy brał jed nak na si -
le, co raz gło śniej gra jąc na ele men tach stat -
ku i co raz upo rczy wiej tar ga jąc sza ta mi
pa sa że rów po zo sta ją cych na po kła dzie. Po -
go da za czę ła się po gar szać. Gdy ude rze nia
fa li za czę ły wdzie rać się na po kład, ka pi -
tan, w oba wie o bez pie czeń stwo pa sa że -
rów, na ka zał im scho wać się
pod po kła dem. Gnieź dzi li się tam w cia sno -
cie, gdyż nie by ło wy star cza ją cej ilo ści
miej sca. Nie któ rzy, w po szu ki wa niu spo ko -

ju, ucie ka li na ni ższe po zio my stat ku. Tam
rów nież by ło cia sno, ale odro bi nę spo koj -
niej.

Na jed nym z dol nych po kła dów prze by -
wał biz nes men Ha mad Uta z żo ną. Sie dzie -
li w ką cie i roz ma wia li o naj star szym sy nu,
któ ry za czął spra wiać pro ble my. Ko bie ta

Szczegółowy rysunek wraku Przygotowania do nura
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pro si ła Ha ma da, aby po szedł do szko ły po -
roz ma wiać z wy cho waw cą. Nie by ło to ła -
twe, bo w po miesz cze niu pa no wał ha łas
a współ pa sa że ra mi, szcze gól nie sto ją cy mi,
rzu ca ło co raz bar dziej i raz po raz któ ryś
na nich wpa dał.

Ka pi tan do sko na le znał mo rze i wie lo -
krot nie pły wał w ta kich wa run kach. Tak
więc po go da, mi mo że trud na, nie wy wo ła -

ła u nie go nie po ko ju. Jak chłod ny pro fe sjo -
na li sta, ze spo ko jem pro wa dził do ce lu
prom z po nad ty sią cem lu dzi na po kła dzie.
Nor mal ną tra są z Jed dah do Sa fa gi by ło
opły nię cie od pół no cy ra fy Pa no ra ma i kur -
sem po łu dnio wo -za chod nim do pły nie cie
do por tu w Sa fa dze. Ma jąc na uwa dze krót -
szy o pra wie dwie go dzi ny czas rej su, wy -
brał jed nak in ną, zna ną so bie, choć

nie ofi cjal ną tra sę. Po sta no wił do pły nąć
do Sa fa gi od po łu dnia, la wi ru jąc mię dzy
wy brze żem egip skim a płyt ki mi ra fa mi. Pły -
nąc z wia trem i bli sko brze gu chciał rów -
nież za pew nić pa sa że rom więk szy kom fort
pod ró ży.

Tuż przed pół no cą, w hu ku prze le wa ją -
cej się wo dy i wie ją ce go z du żą pręd ko ścią

Odprawa

Zachód słońca

Patriotyczny akcent wyprawy
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wia tru, Sa lem Express, du ma Sa ma to ur
Ship ping Com pa ny gwał tow nie za trzy mał
się, prze wra ca jąc lu dzi i sprzę ty na po kła -
dach. Oka za ło się, że ka pi tan pro wa dząc
sta tek nie znacz nie bar dziej na pół noc niż
są dził, ude rzył w naj bar dziej wy su nię ty
na po łu dnie frag ment ra fy Hynd man.

Prom za to nął w nie speł na dwa dzie ścia
mi nut, lu dziom nie da jąc szans. Ci któ ry
oca le li, by li ska za ni na po nie wie ra nie przez
roz sza la ły ży wioł. Garst ka z nich, pcha na
przez przy ja zny prąd w kie run ku brze gu,
prze ży ła ka ta stro fę. Nie ste ty nie by ło wśród
nich ani Ab du la, ani Ha ma da z żo ną. Ni -
gdy nie zo sta li od na le zie ni…

Je stem pod eks cy to wa ny. W sy ku po wie -
trza prze pły wa ją ce go przez wąż au to ma tu
i bul go cie wy dy cha nych bą bli za nu rzam się
przy li nie opu sto wej. Od ra zu mo im oczom
uka zu je się, le żą ca na ster bur cie, syl wet ka
ol brzy mie go wra ku. Za trzy mu ję się
na chwi lę i de lek tu ję wi do kiem oraz za -
chwy tem ja ki od czu wam. Ro bię ko lej ny
wy dech i już je stem przy wra ku. Już mo gę
go do tknąć. Głę bo ko ścio mierz wska zu je
za le d wie kil ka na ście me trów. Aż trud no
uwie rzyć, że Sa lem spo czy wa wła ści wie
tuż pod po wierzch nią. Cie szę się, bo bę dę

Logo Salema

Płyniemy wzdłuż pokładu
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mógł tu spę dzić wię cej cza su. Wi docz ność
jest do sko na ła, dla te go bar dzo wy raź nie wi -
dzę piasz czy ste dno, któ re znaj du je się
na głę bo ko ści trzy dzie stu me trów. Spo koj -

Widok po zanurzeniu

Życie wokół wraku

Ogromna śruba napędowa

Przy sterburcie

Wejście do wnętrza od strony rufy
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nie, nie ma lże z na masz cze niem opły wam
wrak, sta ram się za pa mię tać jak naj wię cej
szcze gó łów. Mi jam sza lu py roz rzu co ne
w nie ła dzie obok wra ku, wiel kie lo go ar ma -

Samochód

Bagaże

Widok z dna

Widok na pokład

Jadalnia
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to ra, tak zwa ne bo cia nie gniaz do i mo stek
ka pi tań ski. Wrak jest bar dzo do brze za cho -
wa ny, w koń cu za to nął za le d wie 23 la ta te -
mu. Wo kół ży cie aż ki pi, roi się od mor -

Bocianie gniazdo

Wrak

Galeria zewnętrzna

Spojrzenie do wnętrza

Walizki
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skich stwo rzeń i choć do strze gam ich pięk -
no, nie są one głów nym ce lem mo ich za in -
te re so wań. Chcę zo ba czyć po wód, a wła -
ści wie dwa po wo dy za to nię cia stat ku. Mam
na my śli stęp kę dzio bo wą, roz dar tą w wy ni -
ku ude rze nia o ra fę oraz uchy lo ną fur tę
dzio bo wą, któ rą wje żdża ły na po kład sa -
mo cho dy. Za wi sam nad uszko dzo nym frag -
men tem wra ku i pa trzę. W su mie
bez myśl nie. Za chwyt gdzieś wy pa ro wu je,
da jąc miej sce uczu ciu, któ re wy peł nia mnie
co raz bar dziej. Uczu ciu, ja kie to wa rzy szy
za glą da niu do otwar te go gro bu…

Trud no pod czas ta kie go nur ko wa nia
oprzeć się swo istej me lan cho lii i za du mie.
Choć wie le ciał uda ło się wy do być, wrak,
nie dość że jest miej scem tra ge dii, na dal
sta no wi zbio ro wy gro bo wiec.

Ja kiś czas te mu ode rwa ła się fur ta ru fo -
wa. Le ży te raz na dnie, obok wra ku. W ru -
fie jest na to miast ogrom ne wej ście.

Przez la ta był wy raź ny za kaz wpły wa nia
do wnę trza. Dziś, choć na dal jest to kon tro -
wer syj ne, mo żna to zro bić, je śli jest to
w zgo dzie z na szym su mie niem. Nie na le -
ży jed nak za po mi nać, że we wnę trzu na dal
są ludz kie szcząt ki. Pły wa jąc i oglą da jąc
po roz rzu ca ne w nie ła dzie ba ga że, po -

Galeria wewnętrzna

Widok z oddali
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przew ra ca ne sa mo cho dy i wy czu wa jąc at -
mos fe rę miej sca, mo żna prze żyć praw dz- i -
wy szok. Gdy pły nąc w ta kim sta nie
emo cjo nal nym zo ba czy my wi szą ce na wie -
sza ku dzie cię ce ubran ko al bo sto ją cy w ką -
cie nie mow lę cy wó zek, z pew no ścią śli na
uwięź nie nam w gar dle a po wie trze od de -
cho we na bie rze gorz kie go sma ku. Do da jąc
do te go pa nu ją ce w dal szej czę ści wra ku
zu peł ne ciem no ści, pla nu jąc tam nur ko wa -
nie, mu si my na sta wić się na wiel kie, nie ko -
niecz nie przy jem ne emo cje. Po pro stu czuć
at mos fe rę tra ge dii, któ ra się tu ode gra ła.
Dla te go, szcze gól nie za pierw szym czy dru -
gim ra zem, nie po le cam wpły wa nia
do środ ka, a je dy nie opły nię cie wra ku z ze -
wnątrz. To na praw dę pięk ny wrak, choć na -
ła do wa ny ener gią tra ge dii…

Prom zo stał zbu do wa ny we fran cu skiej
stocz ni w La Sey ne ja ko du ży prom pa sa -
żer ski (100 me trów dłu go ści, 18 me trów
sze ro ko ści i pra wie 5000 ton ła dow no ści).
Za czął pły wać w 1976 ro ku pod na zwą
Fred Sca ma ro ni, po tem ja ko Nu it Sa int Geo -
r ge, Lord Sy naj i Al Tah ra. Osta tecz nie
w 1988 ro ku przyj mu jąc na zwę Sa lem
Express.

Fe ral ne go dnia na po kła dzie ofi cjal nie

Szalupy

Rumowisko ze wnętrzu
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by ło 650 osób. Wia ry god ne źró dła twier dzą
jed nak, że by ło ich dwa ra zy wię cej. Ka ta -
stro fę prze ży ło 180 osób.

Na te mat Has sa na Mo ro krą żą przy naj -
mniej dwie le gen dy. Jed na o rze ko mym
uwię zie niu i póź niej szym sa mo bój stwie,
a dru ga o uciecz ce Has sa na z kra ju. Żad na
z nich nie ma zna mion hi sto rii praw dzi wej.
Naj bar dziej praw do po dob ne jest, że dra mat
ka pi ta na po peł nia ją ce go błąd, bę dą cy tak
na praw dę kul mi na cją nie szczę śli wych zda -
rzeń, i pa trzą ce go na śmierć swo je go dziec -
ka za koń czył się w spie nio nych, roz ju-
szo nych wo dach Mo rza Czer wo ne go, ra -
zem ze swo im stat kiem…

Mi chał Wi nek

fot.: Ma ria i Mi chał Wi nek

kiwibavarianphotography.wordpress.com

zhoglo.ru

Widok

Galeria






http://bare.pl


Nuras.info 1/2015

35

Klub Hokeja Podwodnego

Bałtyckie FOKI wraz z MOSiR Gdańsk organizują po raz trzeci Międzynarodowy Turniej Hokeja
Podwodnego GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY.
Miejsce – Pływalnia Gdańsk Chełm, ul. Chałubińskiego 13
Start 10.01.2015 godz. 16.00, Zakończenie ok. godz. 4 w nocy.
Udział weźmie 12 drużyn z kraju oraz z zagranicy – m.in. z Czech, Niemiec, Anglii, Irlandii, Holandii.
Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i o godz. 24.00 będzie zorganizowana podwodna
zbiórka pieniędzy przeznaczona na ten cel.
Od godz. 16.45 do 18.15, na małych nieckach basenowych organizujemy gry i zabawy podwodne
dla dzieci z Fundacji Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse” oraz Fundacji Artura Siódmiaka ”
Akademia Sportu”.
Więcej szczegółów na www.hokejpodwodny.pl 
Zachęcamy Państwa do zainteresowania się wydarzeniem. Zależy nam zarówno na ogólnej promocji naszej nietypowej dyscypliny jak i na
zainteresowaniu dzieci i młodzieży hokejem podwodnym.

http://www.hokejpodwodny.pl 
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30 grud nia Klub Aqu adi ver od wie -
dził gość spe cjal ny – Mag da Wro -
na. Przy je cha ła pro sto ze Szwaj ca rii
i przy wo ła ła wspo mnie nia z ro -
ku 2011…

Zdję cia z wy pra wy oraz szwaj car ska ko -
la cja pod krę ci ły wspa nia le przed syl we stro -
wy szał! Smak i spe cy ficz na woń fon due
przy cią gnę ły spo rą gru pę kur san tów, zna jo -
mych i przy ja ciół… Ko la cja, po ga du chy
i syl we stro wa mo bi li za cja wpra wi ła wszyst -
kich w szam pań ski na strój… Był to ko lej ny
cie ka wy wto rek w na szym klu bie.

A trzy la ta te mu by ło tak…
Wro na mia ła trud ne chwi le na kur sie…

Nie po ma ga ła cie pła wo da i do bra przej rzy -
stość. Im pul syw ny cha rak ter nie ste ty też nie
uła twiał mi za da nia. Nic nie wska zy wa ło,
że uro ki Mo rza Czer wo ne go da dzą jej no -
we uko cha ne hob by. Na szczę ście ko niec
kur su przy niósł prze ła ma nie. Zła pa ła bak -
cy la, no i się za czę ło... Sza leń stwo wy jaz -

do we, za ku py sprzę tu i pod no sze nie kwa li -
fi ka cji. Naj wa żniej sze by ło to, że jej umie -
jęt no ści ro sły bar dzo szyb ko. Pew nie tro chę
przez jej sil ny cha rak ter i za wzię tość, ale
też dzię ki do świad cze niu, któ re zdo by wa ła
nur ku jąc w ró żnych wa run kach.

Ta re tro spek cja jest ko niecz na, bo wy ja -
śni dla cze go zna la złem się w Szwaj ca rii,
aby za nur ko wać…

Ale po ko lei.
Jak to w ży ciu by wa, czę sto na sze lo sy są

bez po śred nio zwią za ne z pra cą i ko niecz -

Szwajcarski wieczór
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no ścią miesz ka nia tam, gdzie nas chcą czy
też po trze bu ją. Wła śnie tak Wro na tra fi ła
do Szwaj ca rii. Szyb ko też da ła znać, że nie -
da le ko jej no we go do mu jest je zio ro i jak
tyl ko znaj dzie chwi lę, to po je dzie spraw -
dzić, czy da się tam za nur ko wać. Oka za ło
się, że je zio ro Thu ner see po ło żo ne nie da le -
ko In ter la ken to mek ka miej sco wych płe -
two nur ków. Ta ka na sza Hań cza czy

Za krzó wek…
Nie po zo sta ło mi nic in ne go, jak oso bi -

ście spraw dzić atrak cje al pej skie go je zio ra
i za nur ko wać w kra ju, któ ry nie ma do stę pu
do mo rza… Ofer ta, eki pa, ty po we pro ble -
my wy jaz do we i je dzie my. Jest śro dek paź -
dzier ni ka. W Pol sce pięk na do tej po ry
po go da ma się dra stycz nie po gar szać, za to
w Szwaj ca rii, po za chłod ny mi no ca mi, pro -

gno zy obie cy wa ły nam słoń ce i tem pe ra tu -
ry do cho dzą ce do 20 stop ni. Brzmia ło to
fan ta stycz nie. Po dłu giej i wy czer pu ją cej
pod ró ży do je cha li śmy na miej sce. Z po ko -
na ne go dy stan su (pra wie 1700 km) za pa -
mię tam na ca łe ży cie jed no – pod róż
po Pol sce zaj mu je rów no dwa ra zy wię cej



Nuras.info 1/2015

38

cza su niż przez Niem cy i Szwaj ca rię…
Przez Pol skę je cha li śmy no cą! Aż strach po -
my śleć, ja kie mę ki cze ka ły by nas pod czas
pod ró ży w dzień przy peł nym na tę że niu ru -
chu.

Pro gno zy nas nie za wio dły, choć na peł -
ne słoń ce mu sie li śmy cze kać do go dzi ny
trzy na stej. Pierw sze go dnia, po krót kiej re -
ge ne ra cji or ga ni zmów, za po zna li śmy się
z In ter la ken. Nasz dom z 1803 ro ku usy tu -
owa no nad brze giem rwą ce go gór skie go
po to ku, któ re go szum dys kret nie wy peł niał
na sze po ko je. Wy god ne i sty lo we lo kum
wszyst kim przy pa dło do gu stu. Kuch nia po -
zwa la ła nam po le gać na wy ży wie niu opar -
tym głów nie na pro duk tach przy wie zio nych
z Pol ski oraz na szwaj car skich ra ry ta sach
przy go to wa nych przez na szą go spo dy nię
Wro nę.

Uro kli we In ter la ken znaj du je się w kan -
to nie Ber no. Za miesz ku je je oko ło 6 ty się cy
miesz kań ców. Mia sto roz cią ga się na te re -
nie pła skiej rów ni ny alu wial nej Böde li,
ogra ni czo nej dwo ma za le sio ny mi grzbie ta -
mi gór ski mi: Har der od pół no cy i Ru gen
od po łu dnia. Rów ni na ta po wsta ła z osa -
dów przy nie sio nych przez rze ki Lom bach
(z pół no cy) i Lütschi ne (z po łu dnia). Po za -

koń cze niu epo ki lo dow co wej obie rze ki
wpa da ły do wiel kie go je zio ra (niem. Wan -
del see), wy peł nia ją ce go ob ni że nie u stóp
Alp Ber neń skich po mię dzy Me irin gen
na wscho dzie a Thun na za cho dzie, przez
któ re pły nę ła rze ka Aare. Ilość na no sów
rzecz nych by ła tak du ża, że z cza sem roz -
dzie li ły one pier wot ne je zio ro na dwa ist -
nie ją ce obec nie: Thun i Brienz. Rze ka Aare

roz ci na ła jed nak sys te ma tycz nie tę na ra sta -
ją cą ma sę osa dów, two rząc dzi siej sze po łą -
cze nie obu je zior. In ter la ken ozna cza
wła śnie miej sce po ło żo ne mię dzy (In ter) je -
zio ra mi (la ken). Wy wo dzą ca się z ję zy ka ła -
ciń skie go na zwa wią że się z po cząt ka mi
mia sta. Pierw sza osa da wy ro sła tu w oto -
cze niu po wsta łe go w XII wie ku klasz to ru
au gu stia nów, któ re go frag men ty (ko lum na -
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da wi ry da rza) są do dziś roz po zna wal ne
w blo ku bu dow li zam ku i ko ścio ła pro te -
stanc kie go w dziel ni cy Unter se en, na pra -
wym brze gu rze ki Aare.

Mia sto jest gwar nym i ru chli wym ośrod -
kiem tu ry stycz nym. Sta no wi punkt wy pa do -
wy wy cie czek w Al py Ber neń skie, a zwła-
sz cza w ma syw wi docz nej nad nim od po -
łu dnia „Wiel kiej Trój ki”: Eiger, Mönch i Jun-

g frau. Z przy sta ni po ło żo nych nad brze ga mi
je zior Thun i Brienz kur su ją stat ki wy ciecz -
ko we po obu je zio rach (źró dło: wi ki pe dia).

Po wy ższe en cy klo pe dycz ne da ne o na -
szej miej sco wo ści war to uzu peł nić kil ko ma
na szy mi od czu cia mi. Po pierw sze mia stecz -
ko nie za le żnie od dnia i je go po ry wy glą da -
ło na wy lud nio ne i uśpio ne. Au ta, mo to-
cy kle, brycz ki i ro we ry po ru sza ły się po wo -

li i nikt się nie spie szył. Bez chmur ne nie bo
wy peł nia ły ko lo ro we pa ra glaj ty a tu ry ści
sku tecz nie ła pa li cał kiem przy jem ne pro -
mie nie je sien ne go słoń ca. Sie lan ka udzie li -
ła się i nam. Zmę cze ni dłu gą pod ró żą
wy trzy ma li śmy spo koj nie do wie czo ra
i pierw szej „szwaj car skiej” ko la cji. Po tra wa
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zo sta ła skom po no wa na z przy wie zio nych
pro duk tów, jej skład był bar dzo bo ga ty,
smak na praw dę nie po wta rzal ny. Szcze gól -
nie po utrwa le niu go miej sco wym wi nem
i egip ską szi szą…

Noc przy nio sła nam wspa nia ły wy po czy -
nek. Wy spa ni mo gli śmy spraw dzić oso bi -

ście wo dy gór skie go je zio ra Thu ner see. Do -
jazd do ba zy nur ko wej za jął nam 30 mi nut,
ale na wet se kun da nie zo sta ła zmar no wa -
na, bo wiem wi do ki, ja kie da wa ła ma low ni -
cza tra sa ulo ko wa na wzdłuż brze gu, by ły
na praw dę fan ta stycz ne. Dro ga mo men ta mi
nie ma lże do ty ka ła wo dy a pej zaż wy peł nia -
ły od bi te w lu strze je zio ra gó ry, za bu do wa -
nia oraz za cu mo wa ne przy brze gach ło dzie

i jach ty. Zie leń drzew po wo li za le wa ły bar -
wy je sie ni – czer wień i żółć oraz ca ła pa le -
ta ich od cie ni. Baj ka.

Przy go to wa nie i pro fe sjo na lizm ba zy za -
słu gi wa ły na wiel kie uzna nie. Od ra zu
po przej ściu pro gu za uwa ży łem, że wła ści -
cie le do sko na le przy go to wa li ba zę. Au to -
ma ty do na peł nia nia bu tli, szaf ki na sprzęt,
ma ga zyn mo kry i su chy by ły zro bio ne tak,
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aby wy god nie i spraw nie ob słu gi wać płe -
two nur ków. Lo ka li za cja ba zy da wa ła mo -
żli wość przej ścia (na pa sach) na dru gą
stro nę uli cy i zej ścia do wo dy. Nie dziel ny,
po god ny po ra nek przy cią gnął do ba zy spo -
rą gru pę ama to rów nur ko wa nia – zdzi wio -
nych nie co wi zy tą Po la ków… Po krót kiej
od pra wie wie dzie li śmy cze go się spo dzie -
wać. Pod wo dą cze ka ła na nas cho in ka

i kil ka in nych drob nych przed mio tów.
Uprze dzo no nas o nie naj lep szej wi docz -
no ści, któ rą kil ka dni wcze śniej ze psu ły in -
ten syw ne opa dy śnie gu w po bli skich
wy so kich gó rach. Top nie ją cy śnieg, któ ry
spły nął rze ka mi do je zio ra ze psuł ide al ną
do tej po ry wi docz ność (z 20 do kil ku me -
trów…). Dla nas wszyst kich był to jed nak
wa żny mo ment, nikt bo wiem wcze śniej nie

nur ko wał w je zio rze gór skim. Je zio ro Thu -
ner see po ło żo ne jest bo wiem oko ło 580
me trów n. p. m. Po krót kiej od pra wie i wy -
kła dzie o nur ko wa niu w gó rach ru szy li śmy
do wo dy. Na sze nur ko wa nie nie przy nio sło
więk szych fa jer wer ków, ale da ło mo żli wość
wy wa że nia się i spraw dze nia przy go to wa -
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nych wcze śniej kon fi gu ra cji sprzę tu. Za dzi -
wi ła nas za to tem pe ra tu ra wo dy wy no szą -
ca 16 stop ni, z pierw szą ter mo kli ną na 8
me trach i dru gą na 15. Tam już tem pe ra tu -
ra wo dy spa dła do 3 stop ni.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, ka -
żdy z nas mu siał mieć bu tlę z dwo ma za wo -

ra mi oraz dwa nie za le żne au to ma ty od de -
cho we, no i po sia dać upraw nie nia co naj -

mniej AOWD lub P2. Jak za uwa ży łem,
wszy scy wcho dzą cy do wo dy (spo ra piel -
grzym ka) po sia da li wła śnie po dwa au to ma ty
i naj czę ściej spa ce ro wa li do wo dy z twi na mi.

Po nur ko wa niu nie obi ja li śmy się, roz po -
czę li śmy za to ko lej ny etap zwie dza nia.
W dro dze z ba zy nur ko wej do In ter la ken

za trzy ma li śmy się przy ja ski ni św. Be atu sa,
gdzie zwie dzi li śmy sieć ja skiń o łącz nej
dłu go ści jed ne go ki lo me tra. Po zna li śmy hi -
sto rię ży cia św. Be atu sa oraz smo ka, któ re -
go rze ko mo po skro mił…

Nur ko wa nie, wy ciecz ka oraz ca ły dzień
spę dzo ny na po wie trzu za ostrzył na sze ape -
ty ty. Tro chę nie pew ni cze ka li śmy na te
słyn ne fon due – tra dy cyj ne i bar dzo po pu -
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lar ne szwaj car skie da nie. Więk szość z nas
mia ła pro ble my z pra wi dło wym wy mó wie -
niem te go sło wa, ale na sza go spo dy ni Wro -
na nie mia ła za to żad ne go pro ble mu
z przy go to wa niem po tra wy. Trze ba w su -
mie przy znać, że prze pis trud ny w re ali za -
cji nie był… Za war tość to reb ki na le ża ło
roz pu ścić w gli nia nej (ce ra micz nej do kład -
nie) pa tel ni, tak aby po kil ku mi nu tach uzy -

skać płyn ny ser z bia łym wi nem! Po tem na -
le ża ło na czy nie po sta wić na wol nym ogniu
(nad świecz ką na przy kład…), aby ser nie
za sty gał. Dru ga część te go da nia to po kro -
jo na na ka wa łecz ki ba giet ka. Spo ży wa nie
też nie by ło moc no skom pli ko wa ne. Na bi -
tą na dłu gi wi de lec ba giet kę na le ża ło uta -
plać w se rze i kon su mo wać. Choć se ro wy
za pach ostro ata ko wał noz drza, to smak se -

ra wzbo ga co ny ta jem ni czy mi dla mnie
przy pra wa mi po wa lał. Py cho ta. Da nie by ło
tak sy te, że na le ża ło je wspo ma gać wi -
nem… no i trze ba by ło otwo rzyć w kuch ni
okno!

Ze staw do fon due mam już w do mu. Był
wspa nia łym pre zen tem dla żo ny…

Ko lej ny dzień roz po czę li śmy nur ko wa -
niem z ło dzi na le żą cej do na szej ba zy
Tauch Tre ef Thu ner see. Łódź, a ra czej trud -
na do opi su jed nost ka pły wa ją ca, by ła bar -
dzo wy god na dla płe two nur ków. Ru di,
wła ści ciel cen trum, za brał nas na żół tą
ścian kę, czy li Gel be Wand. Wi docz ność
by ła nie zła, ale tyl ko do 15 me trów, po tem
już tak jak w PL…, z tą ró żni cą, że nie mal
pio no wa ścia na ca ły czas ostro opa da ła
w dół, aż do 110 me trów. Nie osią gnę li śmy
głę bo ko ści mak sy mal nej, ale po nur ko wa -
niu nie któ rzy i tak przy zna li, że by ło na -
praw dę gru bo… Ich wiel kie oczy wi dać
wy raź nie na zdję ciach zro bio nych głę biej.

Po sia da cze mo krych ska fan drów nie co
zmar z li, bo głę biej tem pe ra tu ra spa dła do 3
stop ni! Przy sta nek bez pie czeń stwa wy ko na -
li śmy na po ło żo nych mię dzy pio no wy mi
ścian ka mi, pięk nych łącz kach, okra szo nych
ka wał ka mi drzew i krza ków. Pły cej,
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po skie ro wa niu wzro ku ku po wierzch ni,
prze bi ja ły się wy so kie gó ry, ko lo ro we drze -
wa i pro mie nie słoń ca.

Tra dy cyj nie po nur ko wa niu Wro na za -
pla no wa ła na stęp ną wy ciecz kę. W peł nym
słoń cu, przy bez chmur nym nie bie i dość
wy so kiej tem pe ra tu rze uda li śmy się w kie -

run ku Trum mel bach fal le, czy li dzie się ciu
wo do spa dów. Oglą da nie roz po czę li śmy
od sa me go szczy tu, na któ ry do sta li śmy się
ko lej ką. Scho dząc w dół, oglą da li śmy spek -
takl prze le wa ją cej się wo dy i wy słu chi wa li -
śmy dźwię ków stru mie ni roz bi ja ją cych się
o ska ły. Pięk ne wi do ki wzmo gły nasz ape -
tyt. Szyb ki obiad i ko lej ny po mysł. Wro na,
so bie tyl ko zna nym spo so bem, do wie dzia -

ła się o po ka zach świa tła i mu zy ki pre zen -
to wa nych w Ber nie na gma chu szwaj - car -
skie go par la men tu. Cóż, krót ka po obied nia
sje sta zo sta ła prze rwa na…

Po kil ku dzie się ciu mi nu tach już by li śmy
w Ber nie. W imie niu mia sta przy wi ta ły nas
owce spo koj nie pa są ce się na gór ce nie da -
le ko na sze go par kin gu. Ze szczy tu wy ło ni -
ła nam się pięk na pa no ra ma mia sta. Po za
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owca mi, za nim na do bre skie ro wa li śmy się
w stro nę mia sta, po dzi wia li śmy nie dźwie -
dzie, któ re za miesz ki wa ły wy gro dzo ne
brze gi rze ki Aare. Ber no za ło żył w 1191 ro -
ku ksią żę Ber told V von Zährin gen i, we dług
le gen dy, na zwał je Bern (niem. Bär – nie -
dźwiedź), gdyż za bił tam nie dźwie dzia
pod czas po lo wa nia. Za naj więk szą atrak cję
Ber na mo żna uznać śre dnio wiecz ne sta re

mia sto, wpi sa ne na świa to wą li stę dzie dzic -
twa kul tu ry UNE SCO. Uda ło nam się zro -
bić mnó stwo zdjęć, ła piąc ostat nie
pro mie nie słoń ca. Na wet po za pad nię ciu
zmierz chu, uli ce sta rów ki po wa la ły swo im
uro kiem. Oczy wi ście chwi lę przed roz po -
czę ciem po ka zu, po kil ku pro ble mach z na -
wi ga cją, tra fi li śmy na głów ny gwóźdź
pro gra mu – po ka zy na bu dyn ku par la men -

tu… Punk tu al nie o godz. 20: 30 roz po czę -
ło się przed sta wie nie. Fan ta stycz ny po kaz
świa tła i mu zy ki przed sta wiał hi sto rię kan -
to nu Ber no i ca łej Szwaj ca rii. Zgro ma dzo na
pu blicz ność dłu go bi ła bra wo. Spek takl był
ma gicz ny i przy go to wa ny na praw dę pro fe -
sjo nal nie. Ca ła fa sa da bu dyn ku na kil ka na -
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ście mi nut za mie ni ła się w sce nę dy na micz -
ne go te atru hi sto rycz ne go. Po mysł god ny
na śla do wa nia.

Ko lej ny dzień przy niósł nam wspa nia łą
po go dę od sa mych go dzin po ran nych
i wspo mógł ide al nie na sze naj lep sze szwaj -
car skie nur ko wa nie. Miej sce, któ re wy brał
dla nas Ru di, na zy wa ło się Qu el le, czy li
po pro stu źró dła. W trzech „dziu rach” wy -

żło bio nych na pła skim, się ga ją cym 5-6 me -
trów dnie przej rzy stość wo dy wy no si ła 20
me trów, a tem pe ra tu ra 2 stop nie. Ma gii te -
mu miej scu do da wa ło kil ka fak tów… Tak
kla row na wi docz ność by ła do pie ro na 4-5
me trach, naj pierw trze ba by ło przejść przez
męt ną war stwę i ter mo kli nę. Po mię dzy
dwo ma dziu ra mi ktoś usta wił fi gur kę ma łe -
go je lon ka, co przy pierw szym kon tak cie

wzro ko wym z rzeź bą wpra wi ło mnie
w spo re zdu mie nie. Ca ły ob szar nie był du -
ży, więc do kład nie go po zna li śmy, krę cąc
się do oko ła, jak bę ben w pral ce au to ma -
tycz nej… Zna la złem kil ka ga łę zi, drze wo,
ka wa łek ład nej pio no wej ścian ki, no
i przede wszyst kim kil ka źró deł o pod ło żu
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wa pien nym na dnie, z któ rych wy pły wa ła
wo da. Dno do oko ła po kry wa ły rów nież en -
de micz ne (wy stę pu ją ce je dy nie tu taj) al gi,
wszech obec ne by ły śla dy bak te rii siar ko -
wych (bia łe kłacz ki i ró żo wa wy pia sek). Kli -
mat nur ko wa nia na praw dę nie po wta rzal ny,
war to by ło je chać aż ty le ki lo me trów, że by
to zo ba czyć na wła sne oczy.

My ślę, że wszyst kich uczest ni ków Szwaj -
ca ria za uro czy ła. Nur ko wa nie by ło jak by

pre tek stem, ale ka żda chwi la spę dzo na
w tym kra ju, ka żda wy ciecz ka i ka żde miej -
sce da wa ły nam peł ne uśmie chy. Dzi siaj
już wiem, że wró cę do Szwaj ca rii za nur ko -
wać pod lo dem, zje chać na nar tach i zo ba -
czyć to wszyst ko, co wi dzia łem pod
śnie żnym na kry ciem.

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
Tomasz Strugalski

Klub Płetwonurków
Active Divers

kursy
płetwonurkowania

na wszystkie stopnie, 
uprawnienia

międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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Jak więk szość naj lep szych de cy zji
o wy jeź dzie, ta zo sta ła pod ję ta już
pod czas in nej wy pra wy. Ha sło „Si pa -
dan” pa dło w trak cie mar co we go
po by tu na Ku bie. Si pa dan, Si pa dan?
W sen sie raj dla nur ków? Nie by ło
się nad czym za sta na wiać, a ja ko że
ilość miejsc by ła bar dzo ogra ni czo -
na, de cy zja za pa dła szyb ko – ja dę! 

Trze ba by ło jesz cze tyl ko prze ko nać
do po my słu mo je go „nie nur ka” i opra co -
wać plan wy jaz du kom bi no wa ne go. Traf
chciał, że ter min sa fa ri nur ko we go do sko -
na le zgrał się z wy ści giem Mo to GP na to -
rze Se pang nie da le ko Ku ala Lum pur. Dzię ki
te mu kom pro mis oka zał się mo żli wy – dla
mnie nur ko wa nie, dla mo jej nie nur ku ją cej
dru giej po łów ki wy ścig. Nie ukry wam jed -
nak, że sam wy ścig to wiel ka przy jem ność
rów nież dla mnie. Ta ka oka zja co dzien nie
się nie tra fia, bi le ty lot ni cze za ku pio ne zo -

sta ły za tem tak, aby móc zo ba czyć mo to cy -
klo we le gen dy po dzi wia ne na co dzień
przed ekra nem te le wi zo ra. Po za obej rze -

niem wy ści gu pla no wa li śmy spę dzić kil ka
chwil w KL, na stęp nie prze mie ścić się już
na Bor neo, gdzie po pa ru wspól nych dniach

Malajska wyprawa
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mia łam sa ma do łą czyć do gru py nur ko wej.
Uwiel biam to uczu cie, kie dy z sa mo lo tu

lub kli ma ty zo wa ne go bu dyn ku lot ni ska wy -
cho dzi się w cie płe, tro pi kal ne po wie trze.
Po ra desz czo wa chy ba jesz cze zin ten sy fi -
ko wa ła to wra że nie. Po mi mo kil ku na sto go -
dzin nej pod ró ży i zmia ny cza su nie
mo gli śmy od mó wić so bie wyj ścia z ho te lu
i roz po czę cia na szej ma le zyj skiej przy go dy
na tych miast. Dla nas wi zy ta w ta kim miej -
scu za czy na się za wsze wyj ściem na uli ce

i chło nię ciem lo kal nej at mos fe ry. Oczy wi -
ście nie by li by śmy so bą, gdy by śmy nie uda -
li się w kie run ku tzw. Stre et fo od, o któ rej
czy ta li śmy wcze śniej w ne cie, a do sta li śmy
też po twier dze nie u con cier ge’a ho te lo we -
go, że to miej sce war to od wie dzić.

Do tar li śmy na Ja lan Alor i... po czu li śmy
dziw ny za pach. Po chwi li kon ster na cji już
wie dzie li śmy co TO jest. TO by ło wszę dzie.
Nie tyl ko zresz tą na Ja lan Alor, wszę dzie
gdzie by li śmy obec ny był DU RIAN. Du rian

sau te, du ria no we chip sy, du ria no we lo dy,
du ria no we sha ke’i, du rian su szo ny, du rian
mro żo ny, du ria no wy na pój, cu kier ki z du -
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ria nem, cze ko lad ki z du ria nem... Du ria no -
wy wszech obec ny smród. Ma laj skie do bro
i du ma na ro do wa. Smacz ne go.

Ja lan Alor to jed nak nie tyl ko du rian.
Wszech obec ne wóz ki z je dze niem, go to we

do gril lo wa nia szasz ły ki z mię sa, wa rzyw,
ryb, owo ców mo rza, żab, pysz ne, so czy ste
owo ce, sło dy cze... Mnó stwo ulicz nych
knajp, czy li kla sycz ne azja tyc kie ja dło daj -
nie z za py zia ły mi pla sti ko wy mi sto li ka mi,
ser wu ją ce lo kal ne da nia – ró żno rod ne mię -
sa (bez wie przo wi ny, po nie waż re li gią do -
mi nu ją cą w Ma le zji jest is lam), świe że ry by
i owo ce mo rza w to wa rzy stwie ry żu, wa -
rzyw, z mnó stwem aro ma tycz nych przy -
praw: czosn kiem, cur ry, chi li, tra wą cy try-
no wą, li ść mi ka fi ru, ko len drą, im bi rem, ga -

lan ga nem – czy li po pro stu kwin te sen cja
Azji. Za ma wia jąc po tra wy war to uwa żać
na okre śle nie „śred nio ostre”. Ma laj skie
„śred nio ostre” to dla nas „na praw dę ostre”
i nie ste ty nie za wsze zja dli we dla eu ro pej -
skie go pod nie bie nia, na wet dla osób gu stu -
ją cych w pi kant nych po tra wach. Pró buj cie,
eks pe ry men tuj cie, na praw dę war to. Nie
oba wiaj cie się je dze nia w ta kich ja dło daj -
niach. Wy bie ra jąc miej sce do je dze nia, kie -
ruj cie się ilo ścią osób przy sto li kach – tam
gdzie tłocz no, za zwy czaj jest naj smacz niej.
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Czę sto jest tak, że im mniej „wy ględ ne”
miej sce, tym lep sze je dze nie. Za tru cie ni -
gdy mi się nie zda rzy ło.

Czas, któ ry mie li śmy w Ku ala Lum pur
po świę ci li śmy przede wszyst kim na szwen -
da nie się po mie ście, chło nię cie lo kal ne go
kli ma tu i ma sa że. Od wie dzi li śmy sław ne
Pe tro nas Twin To wers, Chi na Town, le żą ce
kil ka na ście ki lo me trów na pół noc od Ku ala
Ba tu Ca ves, któ re zro bi ły na mnie spo re
wra że nie.

Ba tu Ca ves
Są to ja ski nie od kry te w 1892 ro ku i prze -

ro bio ne na świą ty nie, pro wa dzą do nich
272 stop nie, trze ba więc tro chę się po wspi -
nać, co przy tak wy so kiej tem pe ra tu rze
i wil got no ści po wie trza spra wia, że na gó -
rze lą du je my zla ni po tem. Ba tu Ca ves to
z jed nej stro ny miej sce ma gicz ne i pięk ne,
z dru giej je go at mos fe ra tra ci przez wszech -
obec ne sto iska z jar marcz ny mi, pla sti ko wy -
mi, świe cą cy mi pa miąt ka mi. Obok
pięt na sto me tro we go po są gu Ha nu ma na
(król małp) ze swo ją licz ną świ tą w po sta ci
ma ka ków – któ ra tyl ko cze ka na sma ko ły ki
od tu ry stów (uwa ga, mał py krad ną, trze ba

uwa żać na swo je za baw ki!) – znaj du je się
tu też ko lo sal ny po sąg Mu ru gan (hin du ski
bóg woj ny) mie rzą cy 42,7 m.

Po ca ło dnio wym zwie dza niu w po ko ju
ho te lo wym cze kał nas prze pięk ny wi dok.

Mo to GP
Po do świad cze niach z Ka ta ru, gdzie

w ho te lu na wet nie do koń ca wie dzie li,
gdzie jest tor, na któ rym od by wa się wy ścig
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Mo to GP, tu taj mo to cy kle to chy ba sport na -
ro do wy. Na to rze by ły tłu my.

Pu bli ka bar dzo roz e mo cjo no wa na, faj ne
wra że nie ro bią dziew czy ny w hi dża bach:
ska czą ce, klasz czą ce, na wo łu ją ce za wod -
ni ków do zwięk sze nia wy sił ków, prze ży wa -
ją ce ich po ra żki...

Sam wy ścig Mo to GP świet ny. Na kon ku -
ren cjach Mo to2 i Mo to3 pu blicz ność grzecz -
nie sie dzia ła, a w cza sie ca łe go wy ści gu
Mo toGP wszy scy sta li, krzy cze li, śmia li się.
Mie li śmy do brą miej sców kę, wi dzie li śmy kil -

ka za krę tów a by li śmy naj bli żej te go, na któ -
rym tro chę się dzia ło, mię dzy in ny mi osta -
tecz ne „wy eli mi no wa nie się” z wy ści gu
przez Da nie go Pe dro sę. Po now nie wy grał
mło dy, zja wi sko wy Marc Ma rqu ez, dru gi był
ulu bie niec pu blicz no ści Va len ti no Ros si (któ -
ry przez więk szą część wy ści gu był li de rem),
a na ostat nim miej scu na po dium wy ścig za -
koń czył, dla mnie an ty pa tycz ny, Jor ge Lo ren -
zo (no trud no, ale ile ra do ści mia łam, jak
od dał miej sce li de ra w wy ści gu naj pierw
Ros sie mu a póź niej Ma rqu ezo wi)

Bor neo
Po krót kim, acz kol wiek in ten syw nym po -

by cie w ma le zyj skiej sto li cy Ku ala Lum pur,
prze mie ści li śmy się na Bor neo, czy li trze cią
naj więk szą (po Gren lan dii i No wej Gwi nei)
wy spę świa ta (jej po wierzch nia to pra -
wie 750 tys. km2). Bor neo na le ży do Bru -
nei, In do ne zji oraz Ma le zji. Na szym ce lem
by ła ma le zyj ska część. Wy lą do wa li śmy
w Ko ta Ki na ba lu – sto li cy sta nu Sa bah. Wi -
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do ki pod czas lą do wa nia by ły nie sa mo wi te.
Pier wot ny plan był ta ki, że uda my się

na 2-3 dnio wy trek king, że by zdo być naj -
wy ższy szczyt Ma le zji i Bor neo: Mo unt Ki -
na ba lu (4101 m). 2-3 dni pla żin gu, póź niej
ja do Ta wau, i da lej już z gru pą nur ko wą
do Sem por ny i na Si pa dan, a po łów ka wra -
ca do PL.

Nie ste ty mo ja no ga, skrę co na dwu krot nie
w prze cią gu trzech ty go dni przed wy jaz -

dem, po krzy żo wa ła nam pla ny. Z bó lem
ser ca gó rę mu sie li śmy od pu ścić, choć wal -
czy łam do sa me go koń ca. Po dzi wia łam ją
z okien sa mo lo tu, po dzi wia łam z okien bu -
sa i z punk tu wi do ko we go, obie ca łam jej,
że do niej wró cę i po zna my się bli żej, bo
pięk na jest i nie sa mo wi cie po cią ga ją ca.

Od wie dzi li śmy więc tyl ko JEJ oko li ce,
ogród bo ta nicz ny, go rą ce źró dła.

Sko ro by li śmy na Bor neo i mie li śmy tro -
chę cza su, to prze cież mu sie li śmy też od -
wie dzić Oran gu ta ny. Bor neo jest prze cież

jed nym z dwóch miejsc na świe cie, obok
Su ma try, gdzie oran gu ta ny ży ją na wol no -
ści. Nie ste ty po pu la cja tych wspa nia łych
człe ko kształt nych małp szyb ko spa da. La sy,
któ re są ich do mem, są nie ste ty na Bor neo
kar czo wa ne, a miej sce dzi kiej na tu ry za stę -
pu ją wiel kie do cho do we plan ta cje palm
ole jo wych. Na szczę ście na wy spie znaj du -
ją się ośrod ki dla oran gu ta nów. Uda li śmy
się więc do jed ne go z nich w San da ka nie
– Se pi lok Oran gu tan Re ha bi li ta tion Cen tre.
Osie ro co ne zwie rzę ta uczą się tam pleść



Nuras.info 1/2015

54

gniaz da czy zdo by wać po ży wie nie, są
przy go to wy wa ne do prze ży cia na wol no ści.
Po dzi wia li śmy oran gu ta ny pod czas za ba wy
oraz pod glą da li śmy ich kar mie nie.

Na Bor neo ży je jesz cze je den ga tu nek
małp, któ re go nie spo tka my w żad nym in -
nym miej scu na świe cie – no sacz (sun daj ski
lub ma le zyj ski). Mie li śmy oka zję po dzi wiać
te nie sa mo wi te mał py w re zer wa cie w La buk
Bay. Zo stał on utwo rzo ny przez wła ści cie la
te re nu, w ra mach otrzeź wie nia pod czas kar -

czo wa nia la su pod pal my ole jo we. To by ło
wspa nia łe do świad cze nie. No sa cze są prze -
uro cze w swo jej brzy do cie a do te go wy da -
ją nie sa mo wi te od gło sy.

Zwień cze niem wspól ne go po by tu
na Bor neo by ła wi zy ta na raj skiej wy sep ce
Sa pi. By ło pla żo wa nie, by ła ką piel w cie -
płych wo dach Mo rza Po łu dnio wo chiń skie -
go (na pły ciź nie tem pe ra tu ra wo dy
mia ła 32-34 stop nie). Na ko niec po by tu
na pla ży od wie dził nas cud ny zwierz.

Z Ko ta Ki na ba lu wy ru szy łam do Ta wau,
że by do łą czyć do gru py nur ko wej. Z lek kim
opóź nie niem, ale bez więk szych przy gód
do tar łam do Ta wau, gdzie na lot ni sku mia -
łam spo tkać się z gru pą. Wy cho dzę z lot ni -
ska, a tu nie spo dzian ka. Gru py nie ma.
Dzwo nię, pi szę – ci sza. W mo men cie gdy
za czę łam się już za sta na wiać w ja ki spo sób
sa ma mo gła bym do trzeć do ło dzi nur ko wej,
do sta łam in for ma cję, że oni też ma ją opóź -
nie nie. Ka mień z ser ca… Zwłasz cza że dla
sa mot nej tu ryst ki z Eu ro py sy tu acja mo gła -
by się roz wi nąć w spo sób nie zbyt szczę śli -
wy (w tym ro ku Mi ni ster stwo Spraw
Za gra nicz nych wy da ło ostrze że nie do ty czą -
ce pod ró ży w re jon sta nu Sa bah, wła śnie
w oko li cach Ta wau, Sem por ny, w po bli żu
wysp Ma bul i Si pa dan – zda rza ły się po rwa -
nia sa mot nych tu ry stów). Na szczę ście gru -
pa się od na la zła i da lej pod ró żo wa li śmy już
w pięt na ście osób. Po do tar ciu do Sem por -
ny zo sta li śmy prze wie zie ni na łódź nur ko -
wą i za czę ła się na sza nur ko wa przy go da.

Mi mo za pew nień, że na Si pa da nie bę -
dzie my mie li sześć dni nur ko wych, nikt
w to spe cjal nie nie wie rzył. Wy spa Si pa dan,
le żą ca na Mo rzu Ce le bes, uwa ża na jest
za jed no z naj lep szych miejsc nur ko wych



Nuras.info 1/2015

55

na świe cie, a licz ba nur ków, któ rzy mo gą
od wie dzić oka la ją ce wy spę ra fy ko ra lo we
jest ogra ni czo na do 120 dzien nie. Ze
wzglę du na za gro że nie po rwa nia mi, zo stał
też wy da ny za kaz nur ko wań noc nych.
Wszy scy ob sta wia li śmy więc, że jed nak na -
sze wąt pli wo ści znaj dą po twier dze nie
w ko lej nych dniach. Tym bar dziej że je den
z uczest ni ków był na Si pa da nie kil ka lat
wcze śniej i mó wił, że ra czej nie spo dzie wa
się wszyst kich nur ko wań, po nie waż pod -
czas po przed nie go po by tu nur ko wał na nim
mo że ze dwa dni. Po zo sta łe dni spę dził
pod wo dą przy oko licz nych wy spach Ma -
bul i Ka pa lai. A na sza gru pa… cóż, po sied -
miu dniach mu sie li śmy zwe ry fi ko wać na sze
pe sy mi stycz ne po dej ście, po nie waż rze czy -
wi ście zro bi li śmy na Si pa da nie dwa dzie ścia
dwa nur ko wa nia! Mie li śmy po trzy nur ko -
wa nia pierw sze go i ostat nie go dnia, a w po -
zo sta łe czte ry dni po czte ry za nu rze nia.
WSZYST KIE na Si pa da nie. Ka żde wej ście
do wo dy otwie ra ło przed na mi nie sa mo wi -
ty, ko lo ro wy świat, nie do stęp ny dla więk -
szo ści lu dzi. Ta kie go bo gac twa pod wo-
d ne go ży cia jesz cze nie wi dzie li śmy. Pa -
trzysz na ra fę, a tam w za ka mar ku śpią cy,
po nadme tro wy żółw, dwa me try nad nim

mło dy, nie wiel ki żółw zie lo ny po si la się
na ra fie. Spo glą dasz w gó rę, a nad so bą wi -
dzisz żół wia star tu ją ce go ku po wierzch ni
po ko lej ny od dech, a nad nim do stoj nie
prze pły wa pół to ra me tro wy re kin bia ło płe -
twy. Ką tem oka wi dzisz już dwa ko lej ne
żół wie w to ni, na tle ol brzy miej ła wi cy ba -
ra kud. W cią gu kil ku mi nut nur ko wa nia
mo żna zo ba czyć wię cej mor skich stwo rzeń

niż cza sem pod czas ca łe go sa fa ri w Egip cie.
Ka żde nur ko wa nie przy no si ło no we, nie sa -
mo wi te do zna nia, po kil ku dniach, gdy
współ nur ko wie po ka zy wa li ko lej ne go żół -
wia czy re ki na, zda rza ło mi się mach nąć rę -
ką i po my śleć „eee tam, zno wu żółw, re kin,
no ileż mo żna?!” Po chwi li jed nak przy po -
mi na łam so bie ostat nie za nu rze nie na Za -
krzów ku, gdzie eks cy tu ją ce by ły okon ki



Nuras.info 1/2015

56

pod plat for mą i… wra ca łam do po dzi wia -
nia, mi mo że wi dzia łam i na krę ci łam już
kil ka dzie siąt żół wi czy re ki nów a na „bar -
ra cu da po int” je stem po raz en ty.

Na jed nym z nur ko wań, pod czas dru giej
czę ści sa fa ri, kie dy my śla łam, że nic spek ta -
ku lar ne go już się nie wy da rzy, na gle usły -
sza łam, jak prze wod nik, chcąc zwró cić
na szą uwa gę, ude rza me ta lo wą rur ką
w swo ją bu tlę, jed no cze śnie współ nu rek Ju -
rek za czy na mi ma chać rę ko ma przed no -
sem wska zu jąc toń. Jak zo ba czy łam te

ner wo we ru chy, po my śla łam „oho, mo że
jed nak ham mer he ady”. Od pa li łam ka me rę,
wpa tru ję się w wiel ki błę kit i wi dzę już o co
cho dzi, cho ciaż oczom nie wie rzę… Bia łe
cęt ki, spo koj ne, ma je sta tycz ne mach nię cia
ogo nem… Mo je nur ko we ma rze nie! To re -
kin wie lo ry bi! Oszo ło mio na wy rwa łam
do przo du, jed no cze śnie pi ku jąc w dół,
w kil ka se kund z 18 me trów zna la złam się
na pra wie 30. Nie ste ty na do go nie nie tej
wiel kiej, do ra sta ją cej na wet do po nad dwu -
na stu me trów ry by nie mia łam żad nych

szans (po dob no naj więk szy zmie rzo ny
osob nik miał bli sko dwa dzie ścia me trów).
W koń cu speł ni ło się mo je wie lo let nie ma -
rze nie i zo ba czy łam go. Wpraw dzie był
„nie wiel ki” (ja kieś 3 me try), da le ko, i trwa -
ło to za le d wie kil ka chwil, ale był! Czy ta jąc
przed wy jaz dem na te mat wy stę pu ją cych tu
ga tun ków, oglą da jąc zdję cia i fil my in nych
nur ków, któ rzy od wie dzi li Si pa dan przede
mną, tra fia łam ni by na po je dyn cze, enig ma -
tycz ne ha sła, że re kin wie lo ry bi wy stę pu je,
jed nak szcze rze mó wiąc nie ocze ki wa łam
te go spo tka nia tu taj. Na si prze wod ni cy z ło -
dzi twier dzi li, że to wiel ka rzad kość w tym
re jo nie, wi du je się je mo że raz na dwa la ta.
Mie li śmy wiel kie szczę ście, że go wi dzie li -
śmy. Od tań czy łam pod wod ny ta niec ra do -
ści (to by ło ostre po go), by łam
prze szczę śli wa. Po chwi li, gdy emo cje tro -
chę opa dły, po raz dru gi usły sza łam te sa me
sy gna ły ge ne ro wa ne przez na sze go prze -
wod ni ka, oczy wi ście od ra zu ru szy łam
z włą czo ną ka me rą, że by nie prze ga pić te -
go, co wy pa trzył. Tym ra zem w za ka mar ku
ra fy zna lazł śpią ce go re ki na ze brę. Na fil -
mie utrwa li łam pięk ne uję cie te go eg zo tycz -
ne go stwo rze nia, mo ja ka me ra mia ła na wet
spo tka nie bez po śred nie z je go płe twą ogo -



Nuras.info 1/2015

57

no wą (link do stęp ny na za py ta nie ma ilo we
mag da@top di vers.pl). Po tym wy da rze niu
uzna łam, że ja z wo dy dzi siaj nie wy cho -
dzę. Po wy nu rze niu po pro si łam o zmia nę
bu tli, nie ste ty ob słu ga ło dzi nie by ła skłon -
na do współ pra cy w tej kwe stii i trze ba by -
ło wyjść. Uśmiech nie scho dził mi jed nak
z twa rzy do koń ca wy jaz du.

Ca ła eki pa by ła za chwy co na pod wod ny -
mi atrak cja mi na Si pa da nie. Więk szość lu -
dzi zro bi ła wszyst kie dwa dzie ścia dwa
nur ko wa nia, a to nie zda rza się czę sto. Wi -
dzie li śmy ła wi ce ba ra kud li czą ce po kil ka -
set sztuk, osza ła mia ją ce ła wi ce black
jack fi shy, wie le re ki nów ra fo wych bia ło płe -
twych i sza rych, mnó stwo żół wi zie lo nych,
by ły też brzy da le – pa pu go ry by, czy li bum -
phe ad par rot fi she, ró żne ga tun ki ane mo -
nów, agre syw ne ro gat ni ce (na te ry by trze ba
uwa żać, u nas w gru pie zda rzy ło się tyl ko
uszko dze nie płe twy, ale po dob no je śli nie -
ostro żny czy nie świa do my nu rek za bar dzo
zbli ży się do ich gniaz da, po tra fią na praw -
dę do tkli wie ugryźć), spo tka li śmy wie le in -
nych nie sa mo wi tych, pod wod nych stwo -
rzeń a to wszyst ko na tle prze pięk nych
mięk kich i twar dych ko ra li. Na za koń cze -
nie sa fa ri od wie dzi li śmy słyn ną ja ski nię żół -

wi. Ze wszyst kich nur ko wań, któ re zro bi -
łam na Si pa da nie, to jed no, bli sko go dzin -
ne, by ło dla mnie dość smut nym
do świad cze niem – jak bym wy bra ła się
na cmen tarz dla zwie rząt. 

Pod czas wi zy ty w ja ski ni za sta na wia łam
się, po co tu je stem i skąd bie rze się jej fe -
no men oraz opo wie ści, ja kie to fan ta stycz -

ne miej sce nur ko we. Prze mie rza jąc pół
świa ta, że by za nur ko wać na Si pa da nie
i ma jąc mo żli wo ści, ta kie ja kie mia ła na sza
gru pa (wszyst kie nur ko wa nia na Si pa da nie)
na pew no war to zo ba czyć, jed nak ko lej ny
raz, dla wła snej przy jem no ści, do ja ski ni
bym się ra czej nie wy bra ła. � Mi mo że zła -
pa łam bak cy la fil mo wa nia, to aku rat tu taj
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nie mia łam do te go ser ca, dla te go w mo im
ma te ria le tak ma ło uwa gi i cza su po świę ci -
łam na to miej sce nur ko we. Cie szę się jed -
nak, że w na szej gru pie zna lazł się
za pa le niec Ja rek, któ ry po sta no wił od wie -
dzić ja ski nię dwa ra zy, aby ba wiąc się usta -
wie nia mi świa tła z po mo cą lo kal ne go
gu ide’a, oraz ope ra to rów świa tła w oso bach
Jur ka i Krzyś ka, móc na krę cić ma te riał

do fil mu. Bar dzo faj ny po mysł i re ali za cja.
Kil ka słów na te mat sa mej „tur tle

tomb/ca vern”. Tur tle tomb mo że być zwie -
dza na je dy nie z lo kal nym prze wod ni kiem.
Ta nio też nie jest. Głów ne świa tło + bac kup
ko niecz ne. Wej ście znaj du je się na ok. 18-
20 me trach i jest dość sze ro kie. Da lej pro -
wa dzi ko ry tarz. Głę bo kość ca łe go
nur ko wa nia to 8-23 me try. Nie zła wi zu ra.

Miej sce ra czej dla za awan so wa nych nur -
ków. Per fek cyj nie opa no wa na pły wal ność
jest ko niecz na, gdyż chwi la nie uwa gi pod -
no si z dna tu ma ny pia chu, przez co wi -
docz ność dra stycz nie spa da. W chwi li
mo jej nie uwa gi, pod czas fil mo wa nia jed ne -
go ze szkie le tów, opa dło mi się zbyt ni sko
a w kon se kwen cji sto pień za ku rze nia w tym
miej scu wzrósł znacz nie.

W sa mej ja ski ni, na ró żnych pół kach
oraz na dnie, znaj dzie my spo ro szkie le tów
żół wi, na wet jed ną sko ru pę cał kiem świe -
żą, uno szo ną pod skle pie nie przez ga zy
roz kła da ją ce go się cia ła... Jest teo ria, że sta -
re lub cho re żół wie uda ją się do ja ski ni, aby
do ko nać swe go ży wo ta. Rze czy wi stość jest
jed nak bar dziej pro za icz na: żół wie wpły -
wa ją do ja ski ni, że by w spo ko ju spać, za -
pa da noc i nie ste ty nie są już w sta nie
zna leźć dro gi po wrot nej do po wierzch ni,
że by wziąć od dech, w wy ni ku cze go nie -
ste ty się to pią (żół wie zie lo ne mo gą wy trzy -
mać pod wo dą mak sy mal nie 5 go dzin).
Jed no wyj ście z ja ski ni jest wpraw dzie du -
że, ale nie jest wi docz ne ze środ ka bez po -
śred nio, dru gie mo żli we wyj ście to wą skie
okien ko, przez któ re więk szy żółw ra czej
prze ci snąć się nie bę dzie w sta nie, a nu rek
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w sprzę cie na pew no nie (po dob no mo żna
się prze ci snąć zdej mu jąc sprzęt).

W tur tle tomb znaj dzie my też szkie le ty
del fi na i mar li na. Nie jest to jed nak tyl ko
cmen tarz, bo są miej sca, gdzie mo że my
obej rzeć nie sa mo wi ty spek takl po lo wa nia.
Ład ne skle pie nie ja ski ni i prze pięk ne wi do -
ki przy wyj ściu osło dzi ły mi tro chę to nur -
ko wa nie.

To by ły nie sa mo wi te nur ko wa nia i w mo -
jej oce nie Si pa dan – na zy wa ny jed nym
z naj lep szych miejsc nur ko wych na świe cie
– w 100% za słu gu je na to mia no.

Po tym krót kim po by cie na Bor neo wiem
już, że bę dę chcia ła tam wró cić. Nie spe -
cjal nie mam po trze bę po wro tów do miast,
ale je że li cho dzi o przy ro dę za zwy czaj od -
czu wam nie do syt. W przy pad ku Bor neo jest
on ol brzy mi. Wiem, że nie zo ba czy łam na -
wet ułam ka te go, co wy spa ma do za ofe ro -
wa nia. Cze ka na mnie gó ra Ki na ba lu,
nie odwie dzo ne ta jem ni cze ja ski nie, nie do -
stęp na dżun gla oraz nie spo ty ka ne bo gac -
two pod wod nej fau ny i flo ry. Jest to jed no
z miejsc, do któ rych chcia ła bym wró cić.
Mo że już wkrót ce.

Mag da le na Cze chow ska

mag da@top di vers.pl
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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

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    SSSSppppeeeelllleeeeooooNNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  ppaassjjoonnaattóóww!!

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

http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
http://nautilus.com.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.com/calendar.php
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W lu tym 2014 ro ku, pod czas pol -
sko - sło wac kiej wy pra wy do Ko so -
wa, kie row nik sło wac kiej eki py Jan
Smoll wspo mniał o ja ski ni w Czer -
wo nych Wier chach, któ ra ma kil ka
sy fo nów i mo żna ją da lej eks plo ro -
wać.

Umó wi li śmy się na ak cję w tej ja ski ni,
zwa nej Ob ca sne, na je sie ni. W to ku przy -
go to wań do wie dzia łem się, że by ła ona eks -
plo ro wa na w 1980 ro ku i póź niej nikt tam
nie nur ko wał. Brak jed nak by ło opi su i pla -
nów czę ści pod wod nej – sło wac ki nu rek
nie spo rzą dził do ku men ta cji i nie spo sób
już by ło się z nim skon tak to wać.

Wia do mo by ło, że pierw sze trzy sy fo ny
mo żna wy pom po wać i po mniej wię cej 300

SPELEOnurkowanie
w Tatrach Słowackich

Czerwone Wierchy                                                           fot. Paveł Pokrievka
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me trach dość cia snych ko ry ta rzy do cho dzi
się do sy fo nu czwar te go, któ ry ma po -
nad 100 me trów dłu go ści, oko ło 10 me trów
głę bo ko ści i kon ty nu uje się. Ce lem ak cji,
po za dal szą eks plo ra cją, mia ło być ta kże
spo rzą dze nie pla nów sy fo nu czwar te go
od je go po cząt ku.

W week end 15-16 li sto pa da 2014 po je -
cha li śmy z Pol ski na miej sce, na sło wac ką
stro nę Tatr, eki pą SPE LE Onur ko wa nia i gro -
to ła zów ze spe le oklu bu Aven So sno wiec.
Sło wac cy gro to ła zi od dwóch dni by li już
na miej scu i wy pom po wy wa li wo dę
z trzech pierw szych, ma łych sy fo nów.

Dzię ki te mu stwo rzy li do god ne wa run ki
do przej ścia aż do koń ca par tii su chych.
Doj ście z ba zy, któ rą sta no wi ła gór ska cha -
ta, do otwo ru ja ski ni to oko ło go dzin na gór -
ska wy ciecz ka. W so bo tę po go da
do pi sy wa ła, za tem by ło to przy jem no ścią,
choć oczy wi ście po łą czo ną z wy sił kiem
nie sie nia cię żkie go sprzę tu nur ko we go.
Otwór znaj du je się na wy so ko ści 1450 m n.

Transport powierzchniowy                                                       fot. Jerzy Dedyk Wypompowywanie wody         fot. Jerzy Dedyk
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p. m. Ja ski nia jest sto sun ko wo wą ską i dość
pro stą „ru rą”, a na jej koń cu, po po ko na niu
kil ku me tro we go pro żku, znaj du je się nie -
wiel ka piasz czy sta pla ża i je zior ko sy fo nal -
ne. Wo da w sy fo nie by ła sto ją ca, jed nak
pew nie pod czas wio sen nych roz to pów pły -
nie w kie run ku otwo ru. Tem pe ra tu ra po wie -
trza w ja ski ni wy no si ła 2OC, a wo dy 3
stop nie.

Po do nie sie niu sprzę tu spe le onur ko we go
na miej sce, si ła mi pol sko -sło wac kiej eki py
gro to ła zów, ja ko pierw si za nur ko wa li Sło -
wak Ka rol Ky ska i Po lka Agniesz ka Do -
brzań ska. Ich ce lem by ła na pra wa sta rej lub
po ło że nie no wej po rę czów ki i skar to wa nie
prze nur ko wa ne go od cin ka. Nie mal tuż
po za nu rze niu Ka rol miał awa rię au to ma tu.
Po po ło że niu kil ku na stu me trów po rę czów -
ki, za wró cił. Po nim Agniesz ka roz ło ży ła
na stęp ne 20 me trów i ta kże za koń czy ła
swo je pierw sze nur ko wa nie w sy fo nie znaj -
du ją cym się w głę bi ja ski ni. Aga i Ka rol re -
la cjo no wa li, że sy fon jest sze ro ką na 3-4
me try szcze li ną o wy so ko ści oko ło pół me -
tra, gdzie wo da dość szyb ko się mą ci, ale
tam gdzie jesz cze nie jest zmą co ne jest kry -
sta licz na. Wie dząc już, cze go się spo dzie -
wać, na stęp ny za nur ko wał Ma te usz Po pek

roz wi ja jąc oko ło 100 me trów po rę czów ki.
Pod czas swe go nur ko wa nia do szedł
do przod ka z 1980 ro ku, a na stęp nie prze -
su nął go o 10-15 me trów i za wró cił po osią -
gnię ciu li mi tu ga zo we go.

Ja nur ko wa łem ja ko ostat ni te go dnia.
Wo da na po cząt ku by ła dość zmą co na, ale

to nie mo gło dzi wić – prze wi nę ło się tu już
tro je nur ków. Na to miast tam, gdzie do tarł
je dy nie Ma te usz wi docz ność by ła bar dzo
do bra. Sy fon jest nie re gu lar ną, dość pro stą
szcze li ną, któ ra z po cząt ko wych trzech me -
trów szyb ko zwę ża się do 1-1,5 me tra. Wy -
so kość jest nie wiel ka, mak sy mal nie

transport sprzętu                                                                fot. Jan Smoll
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50-60 cm, a czę sto mniej, ta kże kon fi gu ra -
cja ple co wa od pa da, mo żna nur ko wać
prak tycz nie tyl ko w bocz nej – nu rek w ple -
co wej zwy czaj nie się nie prze ci śnie. Nie
do cho dząc do przod ka Ma te usza, po ok. 90
me trach pły nię cia, za uwa ży łem z pra wej

stro ny sze ro ką szcze li nę i w nią wpły ną łem,
po dej rze wa jąc, że jest to ja kiś ciąg bocz ny.
Jed nak po chwi li osią gną łem li mit ga zo wy
i za wró ci łem – mia łem dwie bu tle 4-li tro -
we, a śred nia głę bo kość w sy fo nie to 8-10
me trów, w naj głęb szym miej scu 11,7 m.

W dro dze po wrot nej skar to wa łem prze nur -
ko wa ne par tie, a po po wro cie na ba zę spo -
rzą dzi łem wstęp ny szkic sy fo nu, z któ re go
wy ni ka ło, że sy fon idzie w głąb ma sy wu.

Po mi łym, peł nym opo wie ści spe le owie -
czo rze część eki py tak pol skiej, jak i sło -

Czerpanie wody z syfonu                                                    fot. Pavel Pokrievka Przy syfonie 4              fot. Pavel Pokrievka
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wac kiej zwi nę ła się do do mów i w nie -
dzie lę dzia ła li śmy już szczu plej szy mi si ła -
mi. Te go dnia nur ko wa łem ja ko pierw szy.
Wi docz ność się po pra wi ła i to nur ko wa nie
by ło praw dzi wą przy jem no ścią. Bar dzo cie -
szy łem się, że za bra łem su che rę ka wi ce,
gdyż wo da by ła wy raź nie chłod na. Po do -

tar ciu na przo dek do wią za łem po rę czów kę
i po pły ną łem jesz cze oko ło 10 me trów, do -
cho dząc do za ci sku – świa tło ko ry ta rza idą -
ce go lek ko w dół zmniej sza się tam
do szcze li ny o sze ro ko ści me tra i wy so ko -
ści 20-25 cm. Z le wej stro ny znaj du ją się
więk sze ka mie nie do od wa le nia, a z pra wej

drob ny żwir. Po nie waż da lej, za za ci skiem,
ko ry tarz idzie w pra wo i w dół, sta ra łem się
tam zaj rzeć, by zo ba czyć, jak do kład nie
bie gnie. Za czą łem więc ko pać rę ko ma
z pra wej stro ny, by wło żyć do za ci sku gło -
wę, ale po nie dłu gim cza sie li mit ga zo wy
na ka zał za wra cać. W dro dze po wrot nej
skar to wa łem no wo po zna ne par tie sy fo nu
i wró ci łem do po wierzch ni, prze dzie ra jąc
się przez ko ry tarz usia ny du ży mi ka mie nia -
mi zmniej sza ją cy mi je go wy so kość, któ re
mo men ta mi przy trzy mu ją nur ka, spo wal -
nia jąc tem po pły nię cia.

Ja ko dru gi te go dnia nur ko wał Ma te usz
z za da niem dal sze go roz po zna nia szcze li ny
cią gu bocz ne go, w któ rą wpły nął stwier dza -
jąc jej kon ty nu ację, jed nak bez wy raź ne go
za ry so wa nia ko ry ta rza.

Po ak cji wy nie śli śmy ca ły sprzęt z ja ski -
ni, gdyż wy pom po wa ne sy fo ny już za czę ły
na no wo wy peł niać się wo dą, a na stęp nie
wszyst ko w stru gach desz czu znie śli śmy
do ba zy. Tu prze pa ko wa li śmy się i roz je -
cha li śmy do do mów, koń cząc tę week en -
do wą przy go dę.

Po spo rzą dze niu do kład nych pla nów
oka za ło się, że prze su nę li śmy przo dek
ze 110 na 140 m. Na pew no wró ci my tam

nurkowie i grotołazi przy syfonie 4                                                 fot. Jan Smoll
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z sa per ką i więk szy mi bu tla mi, by – je śli ja -
ski nia pu ści – wy eks plo ro wać ko lej ne par tie
te go sy fo nu.

W ak cji udział wzię li człon ko wie gru py
SPE LE Onur ko wa nie: Do mi nik Gra czyk
„Hon zo” – kie row nik pol skiej eki py,

Agniesz ka Do brzań ska, Ma te usz Po pek
„Bo ber”, Ja cek Strej czyk „Ho mer”, gro to ła -
zi Ave nu So sno wiec: Adam Der sie wicz
„Dre su”, Je rzy De dyk „Zgre dek”, Ro bert
Przy by sław ski, sło wac cy gro to ła zi: Jan
Smoll – kie row nik ak cji, Ga bi ka i F. Ma jer -

nic ko ve, Pa vel Po krie vka, L. Ocka ik, P. Im -
rich, J. Szu ny og, Ka rol Ky ska. 

Dzię ku je my fir mie Am mo ni te Sys tem
za udo stęp nie nie oświe tle nia do sko na le
spraw dza ją ce go się w wa run kach ja ski nio -
wych oraz fir mie „mlin ke si de mo unt”
za sprzęt do nur ko wa nia ja ski nio we go.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

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 dzi Warsz ta ty Spe -
le onur ko wa nia, gdzie szko li nur ków ja ski nio -
wych w sys te mie fran cu skim i part ner skim.

syfon 4                                                                         fot. Jan Smoll

Ekipa                        fot. Jerzy Dedyk
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Za to ka Sa mań ska na pół noc nym
wscho dzie Re pu bli ki Do mi ni kań skiej
to wy jąt ko we miej sce na Mo rzu Ka -
ra ib skim. Mo żna tu ob ser wo wać mię -
dzy in ny mi wa le nie hum ba ki, któ re
przy pły wa ją na go dy oraz uro dzić
po tom stwo. Za to ki Bahía de Sa maná
i Rin cón zo sta ły ja ko pierw sze
na Ka ra ibach przy ję te do Klu bu Naj -
pięk niej szych Za tok na Świe cie.

Klub Naj pięk niej szych Za tok na Świe cie,
z sie dzi bą we Fran cji, po wstał w 1997 r. Je -
go mi sją jest ochro na miejsc wy jąt ko wych
ze wzglę du na przy ro dę i kul tu rę, utrzy ma -
nie miej sco wych wa run ków i roz wią zy wa -
nie pro ble mów zwią za nych z ru chem
tu ry stycz nym. Na li ście Klu bu znaj du je się
m.in. San Fran ci sco Bay w Sta nach Zjed no -
czo nych, Ha Long w Wiet na mie czy Mont
Sa int -Mi chel we Fran cji.

Pół wy sep Sa maná od krył Krzysz tof Ko -
lumb 12 stycz nia 1493 w trak cie swo je go
dru gie go rej su po Ka ra ibach. Co ro ku to

prze pięk ne miej sce przy cią ga co raz wię cej
ob co kra jow ców, jed nak mi mo to wciąż
utrzy mu je swo ją au ten tycz ną at mos fe rę.

Zatoki na Samanie
w Klubie Najpiękniejszych Zatok na Świecie
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Opu sto sza łe pla że, z de li kat nym bia łym
pia skiem i krysz ta ło wą wo dą, nad któ rą po -
chy la ją się pal my ko ko so we, to głów ne
atrak cje re gio nu pół noc no -wschod nie go.
Na przy kład pla ża Rin con przy Las Ga le ras
zo sta ła przez cza so pi smo „Con de Nast Tra -
vel ler” ogło szo na dru gą naj lep szą pla żą
na świe cie.

Ulu bio ną atrak cją na Sa ma nie jest ob ser -
wo wa nie hum ba ków. Z zim nych gren landz -
kich wód co ro ku – od po ło wy grud nia aż
do stycz nia – przy pły wa ją sta da hum ba ków
w licz bie od trzech do pię ciu ty się cy. Zo sta -
ją tu aż do mar ca, ro dząc po tom stwo. We -
dług Świa to we go Fun du szu na rzecz
Przy ro dy (World Wil dli fe Fund) Re pu bli ka

Do mi ni kań ska jest jed nym z naj lep szych
miejsc na świe cie, gdzie mo żna ob ser wo wać
te ol brzy mie stwo ry, wa żą ce na wet do 40
ton. Mo żna je po dzi wiać z wie ży wi do ko wej
Pun ta Ba lan dra lub z ło dzi wy ciecz ko wej,
któ rej wol no pły wać przy sta dzie mak sy mal -
nie 30 mi nut. W dro dze po wrot nej ło dzie za -
trzy mu ją się na wy spie Cayo Le van ta do,
gdzie krę co no re kla mę zna ne go ru mu.
Uczest ni cy wy pra wy mo gą tam spró bo wać
nie zwy kłych mor skich spe cja łów.

Jak do te go ra ju do je chać
Na Pół wy spie Sa maná są do dys po zy cji

trzy lot ni ska. Na mię dzy na ro do we Ca tey
(AZS) la ta ją zi mą czar te ry z Ka to wic. Na El
Por til lo (EPS) i Ar royo Bar ril (DAB) lą du ją sa -
mo lo ty z po zo sta łych do mi ni kań skich re -
gio nów. Sa ma nę mo żna zwie dzić ze stat ku.
W 2009 r. rząd do mi ni kań ski otwo rzył au -
to stra dę, któ ra łą czy Sa ma nę z lot ni skiem
mię dzy na ro do wym Las Améri cas w San to
Do min go. Tu ry ści za kwa te ro wa ni w Pun ta
Ca na mo gą po le cieć na wy ciecz kę na Sa -
ma nę ma łym sa mo lo tem. Po dro dze roz cią -
gać się bę dzie za pie ra ją cy dech w pier siach
wi dok na dzi ką przy ro dę, bia łe piasz czy ste
pla że oraz na pa gór ki mo go tes, po ro śnię te
eg zo tycz ną ro ślin no ścią.
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Gdzie miesz kać
Sa maná zna na jest z sze ro kiej ofer ty za -

kwa te ro wa nia: od ma łych ho te li, apar ta -
men tów, wil li, ho te li bu ti ko wych aż
po mię dzy na ro do we ku ror ty all -in c lu si ve.
Te zna leźć mo żna głów nie w re gio nie San -
ta Bárba ra de Sa maná, me tro po lii sa mań -
skiej pro win cji, za ło żo nej w 1751 r., a ta kże
w let ni skach Las Ga le ras i Las Ter re nas. We -
dług por ta lu Tri pA dvi sor do naj po pu lar niej -
szych ho te li na le ży np. Lu xu ry Ba hia
Prin ci pe Cayo Le van ta do, Ca sa Co son,
Grand Ba hia Prin ci pe El Por til lo lub bo uti -
que ho tel Ban ni ster.

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
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, gdzie mó wi się po hisz-
pań sku, a gdzie po dzi wiać mo żna ró żno rod -
ny kra jo braz. Zna leźć tu mo żna 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 ha 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: https://www. fa ce bo ok. com/Rep. Do -

mi ni kan ska

https://www. fa ce bo ok. com/Re pu bli ka. Do mi ni -

kan ska

Twit ter: @do mi ni kan ska

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

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

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info


http://aquadiver.pl
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Opis zda rze nia
Nur ko wa nie w głę bo kim ka mie nio -

ło mie. Tem pe ra tu ra po wie trza oko ło 5
stop ni Cel sju sza. Scho dzi my, dwo je
nur ków pod sta wo we go stop nia i pro -
wa dzą cy wy so kie go stop nia. Scho -
dząc z au to ma tem, któ ry uległ
za lo dze niu dzień wcze śniej, je stem
przy go to wa ny na je go po wtór ne za -
lo dze nie. 

Za nu rza my się po wo li, po sto ku, do głę -
bo ko ści 38 me trów. Da je się od czuć ra dość
i za do wo le nie z nur ko wa nia, oglą da my
ogrom ne gła zy gra ni tu na dnie. Przej rzy -
stość wo dy do cho dzi do 10 me trów, a więc
jest bar dzo du ża. Na gle po wo li za czy na mi
za ma rzać au to mat od de cho wy (za czy na le -
cieć z nie go po wie trze ca ły czas, czy bio rę
wdech, czy nie, on i tak wy pusz cza po wie -
trze). Po ka zu ję nur ko wi pły ną ce mu obok
„OK” i pod pły wam do nur ka pro wa dzą ce -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Zakręcanie zaworów butli pod wodą
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go, po ka zu jąc mu za lo dzo ny au to mat. Nu -
rek pro wa dzą cy po da je mi swój za pa so wy
au to mat pod łą czo ny do je go bu tli (octo pus)
i po da je sy gnał „do gó ry”. Trzy ma my się we
tro je ra zem i usi łu je my od bić się od dna
na płe twach. Przez pe wien czas pra ca płe -
twa mi nie da je re zul ta tu, więc do pusz czam

po wie trza do swo jej ka mi zel ki i roz po czy -
nam po wol ne wy nu rza nie. W tym cza sie
nu rek pro wa dzą cy za krę ca mo ją bu tlę (mia -
łem po je dyn czą bu tlę jed no za wo ro wą, je -
den au to mat). Wy nu rza my się co raz
szyb ciej. Na głę bo ko ści oko ło 20 me trów
nu rek pro wa dzą cy stwier dza, że wy nu rza -

my się zbyt szyb ko i bio rąc za mój in fla tor
gwał tow nie go po cią ga, otwie ra jąc za wór
upu sto wy na ra mie niu. Z ka mi zel ki ucho -
dzi ca łe po wie trze, za czy na my gwał tow nie
opa dać, ko zioł ku jąc i krę cąc się w ko ło.
Dziew czy na – trze ci nu rek – pusz cza nas
i zo sta je z bo ku, usi łu jąc zna leźć swój in -
fla tor, aby do pu ścić po wie trza do swo jej ka -
mi zel ki, ale w tym ca łym za mie sza niu był
trzy ma ny przez nur ka pro wa dzą ce go gdzieś
nad mo ją gło wą. Szu kam więc je go in fla to -
ra, aby do pu ścić je mu po wie trza do ka mi -
zel ki. Na je go le wym ra mie niu wy czu wam
ru rę kar bo wa ną, zsu wam po niej rę kę (ca ły
czas opa da jąc), wci skam za wór i jed no cze -
śnie czu ję w dło ni ma łą me ta lo wą koń ców -
kę, do któ rej nie zo stał pod łą czo ny
prze wód po wietrz ny z po wo du je go bra ku.
Pod czas opa da nia (jak by wszyst kie go by ło
ma ło) za ma rza mi ten au to mat od de cho wy,
któ ry zo stał mi po da ny przez nur ka pro wa -
dzą ce go. Znaj du ję ostat kiem sił mój in fla -
tor, chcę do bić po wie trza do swo jej
ka mi zel ki i wte dy przy po mi nam so bie, że
prze cież mo ja bu tla zo sta ła za krę co na!
Czu ję ucisk w uszach. Opa da my. To
wszyst ko, co pa mię tam z nur ko wa nia. Od -
zy ska łem przy tom ność w ka ret ce. Zo sta łem
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wy do by ty z wo dy (przez nur ka pro wa dzą -
ce go) w sta nie śmier ci kli nicz nej i re ani mo -
wa ny naj pierw na brze gu, a po tem
w ka ret ce „R”. Wszy scy tro je ży je my.

Ko men tarz
Ten opis był już kil ka lat te mu pu bli ko -

wa ny, uży wam go za zgo dą au to ra. Jest
szcze gól nie dy dak tycz nie cen ny. Po ka zu je,
jak zło że nie wie lu błę dów, któ re przy pad -
ko wo zo sta ły po peł nio ne w tej sa mej ak cji,
pro wa dzi do wy pad ku nur ko we go. Wy pa -
dek nie wy ni ka z jed ne go błę du: mu siał by
to być błąd bar dzo po wa żny, a przed ta kim
chro nią pro ce du ry spraw dza ją ce (spraw -
dze nie sprzę tu, od pra wa przed nur ko wa -
niem, oce na wła sne go sa mo po czu cia itp.).
W po da nym opi sie wi dzi my na to miast zło -
że nie wie lu prze kro czeń, więk szych
i mniej szych. Pierw szym błę dem jest nie -
pra wi dło wy skład ze spo łu. Płe two nur ko wie
pod sta wo we go stop nia nie po win ni uczest -
ni czyć w ta kim nur ko wa niu. Na stęp nym
błę dem jest nie pra wi dło wa kon fi gu ra cja
sprzę tu. Nu rek pro wa dzą cy nie miał prze -
wo du umo żli wia ją ce go pom po wa nie ka mi -
zel ki ra tow ni czo -wy por no ścio wej po wie-
trzem z bu tli. Pod czas za nu rze nia pom po -
wał ka mi zel kę usta mi, co oczy wi ście jest

skraj nie trud ne w dy na micz nej sy tu acji
awa ryj nej. Ogrom nym błę dem, mo gą cym
kosz to wać ży cie, by ło za krę ce nie pod wo -
dą za wo ru, do któ re go pod łą czo ny był za lo -
dzo ny au to mat. Ta skan da licz na tech ni ka,
któ ra jest dro gą pro sto do gro bu, zo sta ła
szcze gó ło wo opi sa na w roz dzia le do ty czą -

cym za lo dze nia au to ma tów od de cho wych.
W po da nym zda rze niu za mknię cie za wo ru
unie mo żli wi ło od dy cha nie z za lo dzo ne go
au to ma tu i pom po wa nie ka mi zel ki. Przy tej
kon fi gu ra cji sprzę tu (po je dyn cza bu tla jed -
no za wo ro wa) tech ni ka za krę ca nia pod wo -
dą za wo ru bu tli jest nie do pusz czal na.



Nuras.info 1/2015

75

Na stęp nym chro no lo gicz nie po wa żnym
błę dem jest wy pusz cze nie po wie trza z ka -
mi zel ki part ne ra po przez otwar cie za wo ru
na ra mie niu (ten jac ket miał in fla tor tak
skon stru owa ny, że po sil nym po cią gnię ciu
za nie go otwie rał się za wór upu sto wy na ra -
mie niu). Za wór ten, ma ją cy bar dzo du żą
śred ni cę i du że mo żli wo ści opró żnia nia jac -
ke tu, słu ży do spo wal nia nia zbyt pręd kie go
awa ryj ne go wy nu rze nia, jed nak do ty czy to
sy tu acji, gdy na przy kład za lo dzo ny in fla tor
sta le pom pu je ka mi zel kę i nie ma ry zy ka,
że po wie trza w ka mi zel ce za brak nie,
a wręcz prze ciw nie – jest go wciąż nad -
miar. Na to miast w po da nym zda rze niu nie
tyl ko in fla tor sta le nie pom po wał, ale
w ogó le nie pom po wał. Prze cież bu tla by ła
już za krę co na! W tej sy tu acji otwar cie za -
wo ru na ra mien ne go (po przez po cią gnię cie
za in fla tor) spo wo do wa ło wy pusz cze nie ca -
łe go po wie trza z ka mi zel ki, wte dy gdy nie -
mo żli we by ło jej po now ne na peł nie nie.
Oczy wi ście pod czas wy nu rze nia ko niecz -
ne jest wy pusz cza nie nad mia ru po wie trza
z ka mi zel ki (aby spo wol nić na ra sta ją cą
wraz z wy nu rze niem pręd kość wy nu rza nia
i nie do pu ścić do prze kro cze nia pręd ko ści
do pusz czal nej), lecz wła śnie nad mia ru,

a nie ca łe go po wie trza. Spo wo do wać to bo -
wiem mu si po now ne opad nię cie nur ka
na dno, co się wła śnie sta ło. W po da nej sy -
tu acji na le ża ło wy pusz czać po wie trze
mniej szy mi por cja mi, w stan dar do wy spo -
sób – przy ci skiem upu sto wym in fla to ra, nie
zaś za wo rem na ra mien nym. Rów nież po -
stę po wa nie z part ner ką po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Po mysł za bra nia jej in fla to ra
był by być mo że kro kiem w do brą stro nę
(nu rek pro wa dzą cy za mie rzał za pew ne
użyć part ner ki, wraz z jej ka mi zel ką, do wy -
do by cia ca łej gru py), gdy by był kon se -
kwent nie re ali zo wa ny, nie zaś po rzu co ny
w po ło wie. Jak zwy kle, ty po wym błę dem,
bar dzo czę sto po peł nia nym, jest znacz ne
prze wa że nie nur ków, o czym świad czą sło -
wa: „usi łu je my od bić się od dna na płe -
twach. Przez pe wien czas pra ca płe twa mi
nie da je re zul ta tu”. Ta kie na gro ma dze nie
błę dów i ewi dent ne „nur ko wa nie za wszel -
ką ce nę”, co jest zła ma niem pod sta wo wych
za sad bez pie czeń stwa, mu sia ło do pro wa -
dzić i do pro wa dzi ło do wy pad ku. Póź niej -
sza ak cja ra tun ko wa (po wy do by ciu
nie przy tom ne go na po wierzch nię) by ła pra -
wi dło wa i za koń czy ła się suk ce sem. Po mi -
mo skraj nie kry tycz nej oce ny te go

nur ko wa nia, na uzna nie za słu gu je bo ha ter -
skie za cho wa nie pro wa dzą ce go, któ ry
w za ist nia łej sy tu acji nie opu ścił gru py, lecz
wal czył na dal o wy do by cie jej z opre sji.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że w tym mo men -
cie za cho wał się jak nu rek.

To masz Stru gal ski

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

wej, tłu ma czo nej na kil ka ję zy ków ksią żki To ma sza

Stru gal skie go „Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz kich

do świad czeń”. In ne ksią żki To ma sza Stru gal skie go

mo żna ku pić tu: www.ksiegarnia.iknt.pl

Filmy z wypowiedziami Tomasza Strugalskiego

można oglądać tu: www. youtube.com

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Rok 2014 ob fi to wał w no we przy -
go dy i wy zwa nia. Po wie dzia ła bym,
że ca ły rok upły nął mi wła śnie
pod ha słem przy jaźń i przy go da. Co
się dzia ło w mię dzy cza sie?

Od stycz nio we go wy pa du na Mal tę i nur -
ko wa nia na le żą ce wo kół niej uro kli we
wra ki, ta kie jak ogrom ny Um El Fah ro ud,
któ ry stał się do mem dla du żej ła wi cy ba ra -
kud aż po gru dnio wy week end nad Hań -
czą, mo im ulu bio nym pol skim je zio rem,
od licz nych wy jaz dów na Hań czę, prze pro -
wa dzo nych szko leń po wy wiad z Nu no Go -
me sem, od pierw sze go wde chu wzię te go
na re bre athe rze, aż po go dzi ny spę dzo ne
na pi sa niu wła snych spe cja li za cji...

Przede wszyst kim Da hab! I to dwu krot -
nie! Pierw szy raz w tym ro ku wy lą do wa łam
tam w mar cu, pro wa dząc na miej scu kurs.
Ten wy jazd oka zał się nie zwy kle owoc ny
i wa żny pod bar dzo wie lo ma wzglę da mi,
po pierw sze dzię ki za war tym na miej scu

przy jaź niom, któ re za owo co wa ły wspól ny -
mi wy pa da mi na nur ko wa nie, cen ny mi roz -
mo wa mi i cie płym, peł nym do brych

po my słów spoj rze niem na przy szłość. Je śli
mia łam te raz cof nąć się pa mię cią, to uzna -
ła bym, że to był je den z tych prze ło mo -

Przyjaźń i Przygoda
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wych wy jaz dów, gdzie ma łe wy da rze nia
za po cząt ko wu ją więk sze. Za czę ło się
od zro bio ne go z du żą do zą nie śmia ło ści
i nie pew no ści in tra na re bre athe rze... a po -
tem by ło po pta kach. Wpa dłam jak śliw ka
w... śli wo wi cę! Na py ta nie, ja kim cu dem
dość szyb ko i nie ocze ki wa nie wy lą do wa -

łam na do ce lo wej, wy ma rzo nej jed no st ce,
ja ką oka zał się Ham mer he ad, mo gę od po -
wie dzieć tyl ko „to był mo ment!”. Nie dłu go
po tem już po now nie pa ko wa łam wa liz ki
i ru sza łam w dłu gą, za pla no wa ną rok wcze -
śniej pod róż na dru gi kra niec świa ta. Mia -
łam am bit ne pla ny, któ ry wy ma ga ły

nie ma łych przy go to wań jesz cze w Pol sce.
Je den, dru gi i trze ci lot i zna la złam się na...

Fi li pi nach! Dwa mie sią ce na ma lut kiej,
raj skiej wy spie ob fi to wa ły w roz ma ite przy -
go dy i wpad ki, z taj fu nem, któ ry przed łu żył
mi po byt, włącz nie. Tam spę dzi łam
pod wo dą dłu gie go dzi ny na kur sie in struk -
to ra tech nicz ne go TDI na stop nie Ad van ced
Ni trox i De com pres sion Pro ce du res, wró ci -
łam na mój uko cha ny wrak, Mo ga mi Ma ru,
tym ra zem na re bre athe rze. Zwie dza łam
cia sne i ciem ne po miesz cze nia za to pio ne go
pro mu na za awan so wa nym kur sie wra ko -
wym. Le d wie wró ci łam, zde rza jąc się z cy -
wi li za cją, po trze bą no sze nia na so bie
wię cej niż ko stiu mu ką pie lo we go, ru chem
dro go wym i zim nem, a mie siąc póź niej
zno wu pa ko wa łam wa liz ki (nie ma łe wy -
zwa nie!) i wra ca łam do Da ha bu. Tym ra -
zem z ba ga żem pod ręcz nym o wa dze
prze kra cza ją cej gra ni ce roz sąd ku i przy -
zwo ito ści, wy pcha nym ele men ta mi re bre -
athe ra, la tar ką i au to ma ta mi, wy pie ka mi
na twa rzy z emo cji. Mój pierw szy Arch
w Blue Ho le na dłu go zo stał w pa mię ci, bu -
dząc chę ci, że by jak naj szyb ciej tu wró cić,
zo ba czyć wię cej i za nu rzyć się głę biej...

To był też rok zbie ra nia do świad czeń,
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cza sa mi gorz kich, ale bu du ją cych i nie zwy -
kle cen nych. Wszyst kie trud no ści po wo li
na uczy łam się trak to wać ja ko wy zwa nia,
da ją ce mo ty wa cję do jesz cze cię ższej pra -
cy. Nie wiem, jak mo gła bym od wdzię czyć
się za ra dy i wspar cie mo im przy ja cio łom,
na któ rych za wsze mo gę li czyć i do któ rych
zwró cić. To oni da li mi ener gię, że by
po po tknię ciach wsta wać, szu kać no wych
roz wią zań i za wsze pa trzeć na pro blem
z kil ku per spek tyw.

Pod ko niec grud nia spę dza łam dłu gie no -
ce pra cu jąc nad pro jek ta mi dwóch au tor -

skich spe cja li za cji, któ re po ja wią się już
w no wym ro ku. Na wet gdy za sta wał mnie
przy kom pu te rze bla dy świt, wciąż mia łam
du żo ener gii i chę ci. Mam na dzie ję, że oba
pro jek ty przy pad ną do gu stu szer sze mu gro -
nu, bo wło ży łam w nie bar dzo du żo ser ca...

Pla ny na 2015? Nie zdra dzę, ale
rok 2015 bę dzie rów nie in ten syw ny jak po -
przed ni.

Je stem już spa ko wa na na wy jazd na Hań -
czę, gdzie cze ka mnie du żo za ba wy, i tu -
ne le twier dzy w li tew skim Kow nie, wciąż
po gło wie cho dzi mi też Bał tyk, chcę ofi -

cjal nie wy star to wać z tak pie czo ło wi cie
przy go to wa ny mi spe cja li za cja mi au tor ski -
mi. A to prze cież tyl ko pla ny na sty czeń
i tak zwa ny „mar twy se zon”...

Da ria Bo ru ta

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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http://cave-diving.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.wioskasos.org
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Rok 2014 roz po czę li śmy w Egip cie!
Syl we ster nur ko wy pod da chem
gwiazd, by ło pięk nie! 1 stycz nia 2014
po szli śmy na nu ra. Na ostat ni dzień
po by tu w Mar sa Alam za pla no wa li -
śmy ogni sko na pu sty ni – at mos fe ra
ro dem z ksią żek, ist nie ma gicz na. To
by ło nie zwy kle uda ne wej ście w no -
wy 2014 rok!

W lu tym cze ka ły nas Tar gi Nur ko we Pod -
wod na Przy go da w War sza wie. Dwa dni
pre zen ta cji ofer ty, nie koń czą cych się roz -
mów, kon kur sów, wy mia ny do świad czeń
nur ko wych, no wych po my słów, rad, uśmie -
chów, po zna wa nia no wych lu dzi i spo tkań
z przy ja ciół mi oraz sta ły mi Klien ta mi. Po -
zy tyw nych wspo mnień ma my co nie mia ra!

Ko lej ne mie sią ce prze peł nio ne by ły wy -
pra wa mi nur ko wy mi – w mar cu po czu li śmy
ku bań skie ryt my nur ku jąc w ce no tach Za -
to ki Świń oraz w re jo nie Ma ria La Gor da,
zwie dza jąc Ha va nę i po zna jąc praw dzi we
ży cie kra ju ru mu, cy gar i kul to wych sa mo -

cho dów. Ku ba za wład nę ła ser ca mi nur ków!
W mię dzy cza sie in na gru pa nur ków wy -

je cha ła do Wa di La ha mi – na sze go naj bar -
dziej dzie wi cze go miej sca na po łu dniu
Egip tu – de lek to wać się pod wod ny mi ogro -

da mi ko ra lo wy mi sys te mu raf Fu ry Sho al!
W Wa di za wsze jest tak sa mo – cud nie!

W tym sa mym ter mi nie trwa ła wy pra wa
na pu sty nię „Żyć jak Be du in”. Spa nie
pod go łym nie bem, wy ko ny wa nie wszyst -

Nurkowanie z Activtour, czyli rok 2014 w pigułce!
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kich prac lo kal nej spo łecz no ści, po zna nie
na wy ków i zwy cza jów Be du inów, wy pas
zwie rząt i czy ta nie z ma py gwiazd. Wra że -
nia? Coś nie zwy kłe go! Po kil ku dnio wym
prze by wa niu z da la od cy wi li za cji, nie mo -
gli śmy od pu ścić so bie nur cze nia, za tem
skoń czy ło się jak za wsze – pod wo dą.

Na prze ło mie mar ca i kwiet nia po le cie li -
śmy po są siedz ku do… Su da nu. Tam cze -

ka ła na nas fan ta stycz na łódź i dwa dzie ścia
je den nur ko wań! Naj od le glej sze ra fy tra sy
pół noc nej „Ma łej Afry ki” ugo ści ły nas re ki -
na mi sza ry mi, mło ta mi, bar ra ku da mi, tuń -
czy ka mi, sta da mi del fi nów… coś pięk ne go!
Po nad to nur ko wa li śmy w miej scu kul to -
wym – po zo sta ło ściach pod wod nej ba zy Ja -
cqu esa Co uste au – Pre kon tient II, oraz
wra ku Um bria, któ ry zo stał okrzyk nię ty

przez nas naj cie kaw szym wra kiem znaj du -
ją cym się w tej czę ści Mo rza Czer wo ne go.
Po nad to ło wi li śmy lan gu sty i sza le li śmy
na nar tach w Du ba ju. Su dan po le ca my ka -
żde mu!

Ma jów kę spę dzi li śmy na sa fa ri nur ko -
wym w Egip cie, na tra sie Bro thers Is -
lands/Sa lem Express. Ka me ral na at mos fe ra,
mnó stwo śmie chu i za ba wy, in te gra cje,
mię dzy na ro do we ko la cje, im pre zy uro dzi -
no we, a co naj wa żniej sze – re ki ny ko so go -
ny (któ rych 1/3 cia ła sta no wi ogon!)
pły wa ją ce wo kół „Ma łe go Bra ta” i prze pięk -
ne re ki ny mło ty bu szu ją ce w to ni nie opo dal
„Du że go Bra ta”. Spo tka nie z mło ta mi vis -ŕ-
vis da je nie sa mo wi te wra że nie!!!

W tym sa mym cza sie ko lej na na sza gru -
pa de lek to wa ła się fan ta stycz ny mi nur ko -
wa nia mi na te re nie Par ku Na ro do we go
Wa di El -Gi mal, na po łu dnie od Mar sa
Alam, gdzie mor ska fau na by ła nie do opi -
sa nia, a ko lo ry wręcz wy ma rzo ne! Nasz
naj młod szy nu rek Ar tur, lat 9, czuł się do -
słow nie jak ry ba w wo dzie, prze pły wa jąc
po mię dzy ogrom ny mi for ma cja mi ko ra lo -
wy mi! Zuch!

Czer wiec był ide al nym mo men tem na sa -
fa ri nur ko we w Chor wa cji! Rejs po wo dach
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opły wa ją cych Dal ma cję Pół noc ną na ło dzi
Agra mer był pod ka żdym wzglę dem wy jąt -
ko wy! Wa chla rze gor go nii, for ma cje czer -
wo nych ko ra low ców, ośmior ni ce, lan gu sty,
ho ma ry, głę bo kie nu ry, Park Na ro do wy
Kor na ti, śli ma ki, szkar łup nie, pod wod ne ja -
ski nie, ka na ły, nie sa mo wi ta zna jo mość mo -
rza i naj cie kaw szych miejsc nur ko wych
przez ka pi ta na, re we la cyj na at mos fe ra
i prze pysz ne je dze nie to chy ba naj wa żniej -
sze aspek ty opi su ją ce ten wy jazd. Po le ca -
my Ad ria tyk!

Okres wa ka cyj ny spę dzi li śmy na Azo -
rach! Wy spa Pi co to jed no z pięk niej szych
miejsc na Zie mi. Kra jo braz wul ka nicz ny,
nie sa mo wi ta zie leń ro ślin no ści po ra sta ją cej
wy spę, wszech obec ne hor ten sje, kli mat ma -
łych mia ste czek, wio sek i wio se czek, tak ró -
żna od na szej men tal ność Por tu gal czy ków,
nie prze wi dy wal na po go da i nur ko wa nia
na środ ku Oce anu Atlan tyc kie go – to wła -
śnie Azo ry. Pod wo dą wi dzie li śmy kre wet -
ki, ośmior ni ce, ho ma ry, tuń czy ki, kil ka
więk szych i mniej szych ryb, mu re ny,
a przede wszyst kim in ną ro ślin ność, ska ły
wul ka nicz ne, gro ty, łu ki skal ne. Miej sce
znaj du ją ce się w po ło wie dro gi mię dzy Eu -
ro pą a Ame ry ką Pół noc ną, zna ne pod na -

zwą Prin cess Ali ce, da ło nam przy jem ność
nur ko wa nia z ogrom nym sta dem mant,
łącz nie oko ło 30. Ta kie mo men ty zo sta ją
w pa mię ci na za wsze! Wi dzie li śmy też wie -
le ga tun ków del fi nów i dwa ka sza lo ty pod -
czas wha le wat chin gu! Co cie ka we
– wy jazd nur ko wy na Azo ry po łą czo ny był
z warsz ta ta mi fo to gra ficz ny mi za rów no
nad, jak i pod wo dą! Zdję cia z wy jaz du

urze ka ją ka żde go! Wi sien ką na tor cie by ła
pod wod na se sja fo to gra ficz na… w su kien -
kach! Pierw sze go i ostat nie go dnia wy pra -
wy po zna wa li śmy uro ki Li zbo ny!

Je sień by ła go rą ca! Na po czą tek – wy pra -
wa nur ko wa na Ba li i Ar chi pe lag Ko mo do,
a do kład nie wy spę Flo res! Nur ko wa nie
w prą dzie, man ty, du ża ró żno rod ność
pod wo dą, nie sa mo wi te kra jo bra zy In do ne -
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zji, po zna wa nie no wej kul tu ry i spo tka nie
ze słyn ny mi smo ka mi z Ko mo do to tyl ko
kil ka z pięk nych chwil i nie za po mnia nych
nur ko wań pod czas te go wy jaz du! Po le ca -
my nu ry w In do ne zji!

Paź dzier nik to ta kże ide al ny okres
na nur ko wa nie we wspo mnia nym już Wa -

di La ha mi, przy gra ni cy z Su da nem, za tem
i tym ra zem spo rą gru pą po le cie li śmy na ty -
dzień do Egip tu, by po raz ko lej ny roz ko -
szo wać się nur ko wa niem w sys te mie ja skiń
i ko ry ta rzy Clau dia, po dzi wiać ogro dy ko -
ra lo we miej sca nur ko we go zna ne go ja ko
An gel, Ma la hi czy Sta ir way to He aven.

Do te go mo że my do dać czter dzie sto mi nu -
to wy snor ke ling z del fi na mi, ci szę i spo kój
w miej scu wręcz ma gicz nym – cam pie nur -
ko wym. Prze pięk ny re zer wat man grow ców,
spa nie w Na mio tach Kró lew skich i naj lep -
sze je dze nie w Egip cie po raz ko lej ny spra -
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wi ło, że do Wa di La ha mi po pro stu chce się
wra cać!

Na stęp nie – sa fa ri nur ko we na Ma le di -
wach! Dwie spraw dzo ne ło dzie, dwie zu -
peł nie in ne tra sy i jed ne z naj lep szych
nur ko wań ever! Świet na ob słu ga, raj skie

wy spy, nie za po mnia ne ato le, bo gac two
pod wod ne go ży cia. Sa fa ri na Ma le di wach
to wręcz po zy cja obo wiąz ko wa dla ka żde -
go nur ka!

Bor neo – wy pra wa nur ko wa speł nia ją -
ca ma rze nia! Nur ko wa nie na Si pa da nie ura -
sta do ran gi jed ne go z naj lep szych spo tów

nur ko wych na świe cie! Tam na praw dę jest
wszyst ko – tor na da bar ra kud, ogrom ryb pe -
la gicz nych, ró żne ro dza je re ki nów, Na po -
le on Bump He ad Wras se, ośmior ni ce,
żół wie, ba jecz ne ko ra le, przej rzy stość wo -
dy… Ach!! Mo żna tyl ko wzdy chać i wra cać
po now nie na wy spę Ma bul! Oprócz cu -
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dow nych – na praw dę CU DOW NYCH
– nur ko wań, Ma le zja urze kła nas nie wia ry -
god nie dzi ki mi za le sio ny mi te re na mi Bor -
neo, nie za po mnia ną fau ną, gdy prze-
mie rza li śmy dżun glę i życz li wy mi ludź mi!
Po dro dze zwie dzi li śmy jesz cze Mia sto Lwa
– Sin ga pur, któ re po le ca my ka żde mu!

Mek syk... Ale Mek syk!! Wy pra wa nur ko -
wa na ce no ty – stud nie kra so we wy peł nio -
ne wo dą – po raz ko lej ny by ła re we la cyj na!
Nur ko wa nia w tym miej scu na praw dę nie
są prze re kla mo wa ne! Gra świa teł prze ni ka -
ją cych do wnę trza ce no tów, ma gicz na au -
ra sys te mu ja skiń i ko ry ta rzy, dżun gla,

pięk ne ho te le z all in c lu si ve, te qu ila i eg zo -
tycz ne kra jo bra zy spra wia ją, że po raz „n -
-ty” wró ci my do Mek sy ku na nu ry!

Mi ko łaj ki za zwy czaj spę dza my w Egip -
cie. Faj ny, spraw dzo ny ho tel na Mar sie, nie -
li mi to wa ne nur ko wa nia, świet na at mos fe ra
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– cze góż chcieć wię cej? No, mo że pre zen -
tu od Mi ko ła ja, ale Mo rze Czer wo ne aż sy -
pie pre zen ta mi pod czas nur ko wań.

Tym ra zem że gna li śmy sta ry rok we wspo -
mi na nym już dwa ra zy Wa di La ha mi. Syl we -
ster nur ko wy jest dla nas tra dy cją! Po wi ta -
li śmy rok 2015 jak na le ża ło – pod wo dą!

Cóż mo gę po wie dzieć o mi nio nym ro ku?
Był ab so lut nie nur ko wy, pod ró żni czy, cie -
ka wy, pe łen no wych do znań, do świad czeń,

nie sa mo wi tych miejsc, życz li wo ści, wspa -
nia łych lu dzi, no wych in spi ra cji, pla nów….
Był je dy ny w swo im ro dza ju! Ja ki bę dzie
ten 2015? Mam na dzie ję, że jesz cze bar -
dziej nur ko wy i eg zo tycz ny, ob fi tu ją cy
w do bre zda rze nia, prze pięk ne nur ko wa nia,
ogrom pra cy (!), zre ali zo wa ne pla ny i po -
my sły! Chcia ła bym, aby prze peł nio ny był
speł nio ny mi ma rze nia mi tych osób, któ re
nie prze sta ją ma rzyć.

W związ ku ze wsko cze niem w 2015 rok,
chcie li by śmy ży czyć Wam nie sa mo wi tych
nur ko wań, zre ali zo wa nych pla nów i ma -
rzeń, zdrów ka, sa mo za par cia i de ter mi na -
cji w dą że niu do wy zna czo nych ce lów,
do brych lu dzi wo kół sie bie, nie ga sną cej mi -
ło ści do nur ko wa nia, od kry wa nia no wych
lą dów, szczę ścia i uśmie chu – bo uśmiech
jest naj wa żniej szy!

Peł ni no wych po my słów i in spi ra cji po -
sta ra my się spro stać ocze ki wa niom na wet
naj bar dziej wy ma ga ją cych Klien tów, da jąc
z sie bie wię cej niż 100%. Tyl ko mar twy
pień pły nie z prą dem, czół no od kryw ców
pły nie w gó rę rze ki, za tem… śnij… nur -
kuj… od kry waj… z Ac ti vto ur!

Ania So ło du cha -Buć ko 

oraz ca ły Ze spół BTA Ac ti vto ur



http://dalekoblisko.pl/s-oferta,35,okinawa--japonia-17-marzec--02-kwiecie-2015r-zostao-6-miejsc.html
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Kontynuując cykl Praca instruktora
za granicą chciałbym przedstawić
Wam Roberta Pietrasa, PADI Master
Instructora, absolwenta Szkoły
Instruktorów Nurkowania. Robert od
dłuższego czasu pracuje za granicą.

Igor Ni co la os: Ro bert, pra co wa łeś
w wie lu miej scach na świe cie, przez kil ka
ostat nich lat na Cy prze. Czy mógł byś opo -
wie dzieć, jak wy glą da Twój zwy kły dzień
pra cy?

Ro bert Pie tras: Od trzech lat pra cu ję
w cen trum nur ko wym w miej sco wo ści Ay -
ia Na pa. Pra cę zwy kle za czy nam od 7.30.
Od bie ra my lu dzi z ho te lu, tak że by wszy -
scy klien ci by li na ósmą ra no w ba zie. Wte -
dy też za czy na się pa ko wa nie sprzę tu
do nur ko wa nia. Do po łu dnia prze pro wa -
dzam zwy kle dwa nur ko wa nia. Są to wy -
ciecz ki z nur ka mi cer ty fi ko wa ny mi lub
nur ko wa nia szko le nio we – w za le żno ści
od po trze by. Oko ło go dzi ny trzy na stej mam

czter dzie sto mi nu to wą prze rwę na po si łek,
po czym pro wa dzę DSD lub jed no nur ko -
wa nie po po łu dnio we. Teo re tycz nie koń czę
pra cę o go dzi nie osiem na stej, ale ja ko blen -
der mam tro chę wię cej za jęć. Wszel kie ni -
trok sy i in ne mie szan ki są na mo jej gło wie,
więc cza sem koń czę na wet po 22. Raz
w ty go dniu mam dzień wol ny.

IN: Jak wy glą da ją wa run ki pra cy na Cy -
prze?

RP: Cypr, jak by nie by ło, jest kra jem eu -
ro pej skim i przede wszyst kim na le ży
do Unii, więc nie po trze ba tu żad nych wiz
ani po zwo leń. W Egip cie miesz ka łem
w Hur gha dzie, Sharm i Mar sa Alam. Tam
mo żna się po ro zu mieć, je śli ktoś chce, ale
na pew no to nie jest na sza kul tu ra. Bar dziej
„eu ro pej ska” by ła Jor da nia. Na Cy prze ła -
twiej się „od na leźć”. Lu dzie są uprzej mi
i nie in te re su je ich, co kto ro bi. Ay ia Na pa
to miej sco wość tu ry stycz na. Wszy scy pra -
cu je my tu przez osiem mie się cy, od wio sny

do je sie ni, a po tem wszyst ko za my ka my
i od po czy wa my. Prak tycz nie wszyst kie cen -

Praca instruktora za granicą cz. 3
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tra za pew nia ją miesz ka nia/po ko je swo im
in struk to rom oraz Di ve ma ste rom.

IN: Czy in struk tor na Cy prze mu si mieć
wy ku pio ne ubez pie cze nie nur ko we?

RP: Pra cu jąc tu, ma my opła ca ny lo kal ny
ZUS, któ ry po kry wa kosz ty m.in. le cze nia
w ko mo rze hi per ba rycz nej. Pra wo lo kal ne
nie wy ma ga ubez pie cze nia ta kie go jak
DAN, jed nak wy ma ga ją te go cen tra. Co

do ubez pie cze nia uwa żam, że war to je
mieć dla sa me go sie bie i po le cam je wszyst -
kim swo im kur san tom oraz zna jo mym nur -
kom.

IN: Ja kie są śred nie za rob ki in struk to ra
lub di ve ma ste ra na Cy prze?

RP: Pła ce są bar dzo zró żni co wa ne. Naj -
czę ściej za rob ki wa ha ją się od 600 eu ro
do 1700 eu ro. Stan dar dem jest pod sta wa,

do któ rej do li cza na jest pro wi zja. Du żo za -
le ży od cen trum, w któ rym się pra cu je.

IN: Po wie dzia łeś, że pra cu jesz na Cy -
prze przez osiem mie się cy w ro ku. A co ro -
bisz zi mą? Wra casz do Pol ski?

RP: Wcze śniej by ły ta kie okre sy, kie dy
pra co wa łem ca ły rok po za Pol ską. Obec nie
pra cu ję od kwiet nia do li sto pa da, póź niej
wra cam do kra ju. Ro bię so bie krót ki urlop
i bio rę się za nur ko wa nia w Pol sce. Ja ko że
lu bię pra co wać z dzieć mi, zi mą pro wa dzę
w pod war szaw skich szko łach m.in. Pro ject
AWA RE i EFR. W tym ro ku dzie cia ki po ja dą
na ba sen i bę dą mo gły wziąć udział w Bub -
ble ma ker oraz Di sco ver Scu ba Di ving. Po -
za tym za wsze cze kam na pierw szy lód,
po nie waż bar dzo lu bię te nur ko wa nia. Są
ta kie in ne od mo jej „co dzien no ści”.

IN: W ja kich miej scach na świe cie mia -
łeś oka zję pra co wać i któ re z nich naj bar -
dziej Ci się po do ba ło?

RP: Za le ży o co py tasz, świat pod wod ny,
czy pra cę i to co jest po za nią? Pra co wa łem
w Egip cie, Jor da nii, Ma le di wach, Taj lan dii
i Cy prze. Wszyst kie te miej sca są cał kiem
in ne. Je że li cho dzi o to, co mo żna zo ba czyć
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pod wo dą, to Egipt nie miał so bie rów nych.
Ró żno rod ność barw, ilość stwo rzeń, wra ki
– wszyst ko mo żna by ło tam spo tkać. Je że li
cho dzi o pra cę i ży cie to Cypr. To eu ro pej -
ski kraj, naj bli ższy na szej kul tu rze.

IN: Jak uda ło Ci się zna leźć pierw szą
pra cę za gra ni cą?

RP: Na pierw szą pra cę dał mi na miar Wi -
tek Śmi łow ski. Po je cha łem do Hur gha dy

i tam mia łem oka zję pra co wać z Po la ka mi.
Na stęp nie by ło Sharm i wło skie cen trum.
Tak to się po to czy ło, jesz cze bar dziej za ko -
cha łem się w swo jej pra cy…

IN: Co mógł byś do ra dzić oso bom szu ka -
ją cym za trud nie nia za gra ni cą?

RP: Naj le piej szu kać na stro nie PA DI, jest
tam wie le cie ka wych ofert pra cy. Są też in -
ne stro ny an glo ję zycz ne z ofer ta mi dla in -
struk to rów. Bar dzo istot ne jest CV,
me na dże ro wie cen trów zwra ca ją du żą
uwa gę, jak jest na pi sa ne i ja kie in for ma cje
za wie ra. O ję zyk an giel ski nikt na wet nie
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py ta, jest oczy wi ste, że go znasz. Nie jest
trak to wa ny jak ję zyk ob cy. Już od dłu ższe -
go cza su po szu ki wa ni są in struk to rzy ze
zna jo mo ścią ro syj skie go, chiń skie go oraz
nie miec kie go. Im wię cej znasz ję zy ków,
tym więk sze praw do po do bień stwo do sta nia
pra cy. Je że li chce my pra co wać w kra jach
mu zuł mań skich, ta kich jak Ma le di wy, Ka -
tar czy Emi ra ty Arab skie, nie mo że my mieć
wi docz nych ta tu aży, zbyt du żo kol czy ków
itp.

IN: Po sia dasz pre sti żo wy sto pień PA DI
Ma ster In struc to ra. Czy uwa żasz, że do dat -
ko wy wa chlarz upraw nień jest przy dat ny
w pra cy za gra ni cą?

RP: Jak naj bar dziej. Cen tra pa trzą na to,
ja kie kur sy bę dzie my mo gli pro wa dzić. Im
wię cej kur sów prze pro wa dzi my, tym więk -
szą pro wi zję do sta nie my na ko niec mie sią -
ca. Tak na praw dę jest kil ka spe cja li za cji
bar dzo po pu lar nych w re sor tach na ca łym
świe cie – ni trok so wa, głę bo ka, wra ko wa,
do sko na ła pły wal ność, a w tym ro ku Si de -
mo unt. W tym ty go dniu za koń czy łem kurs
Asy sten ta In struk to ra po ro syj sku. Dzię ki
swo im spe cja li za cjom oraz stop nio wi Ma -
ster In struk to ra pro wa dzę wię cej kur sów niż

OWSI czy MSDT, uni kam mo no to nii w pra -
cy i mam wy ższe za rob ki.

IN: Ro bert, cof nij my się do sa me go po -
cząt ku. Jak za czę ła się Two ja przy go da
z nur ko wa niem?

RP: Pra co wa łem ja ko han dlo wiec w jed -
nej z kor po ra cji. Zna jo my z fir my był in -
struk to rem nur ko wa nia. Za da wa łem mu
mnó stwo py tań od no śnie pod wod ne go
świa ta, to on na mó wił mnie na zro bie nie

kur su OWD. Za pi su jąc się na ten kurs, by -
łem tak po zy tyw nie na krę co ny, że wie dzia -
łem już, że bę dę chciał to ro bić za wo do wo
– po łą czyć hob by z pra cą.

IN: Jak wspo mi nasz swój kurs in struk to -
ra nur ko wa nia?

RP: Jak już wspo mnia łem, od sa me go po -
cząt ku wie dzia łem, że chcę zo stać in struk -
to rem. Wszyst kie kur sy ro bi łem w jed nym
cen trum, gdzie szyb ko zna la złem wspól ny
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ję zyk z resz tą eki py. Ca ły wol ny czas po -
świę ca łem na nur ko wa nie i pra cę w cen -
trum. Tam też po zna łem Wit ka. Rok
po kur sie OWD za pi sa łem się na IDC. Swój
kurs in struk tor ski wspo mi nam bar dzo do -
brze. Po zna łem na nim Mi cha ła. Mie li śmy
bar dzo du żą gru pę, dzię ki cze mu by ło we -
so ło. Pa mię tam, że tro chę zmar z łem – mia -
łem wte dy jesz cze pian kę. Dru gim
wspo mnie niem z IDC jest sy tu acja, gdy je -
den z uczest ni ków na wo dach otwar tych
wło żył pod pian kę raj sto py. Na sa mym IE
po sze dłem pierw szy zda wać, dzię ki te mu
nie mu sia łem się dłu go stre so wać.

IN: Co w pra cy in struk to ra po do ba Ci się
naj bar dziej?

RP: Cią gły kon takt z ludź mi z ca łe go
świa ta. Mia łem kur san tów z kra jów arab -
skich, z więk szo ści kra jów eu ro pej skich, ale
ta kże z Chin oraz bry tyj skich i ame ry kań -
skich ofi ce rów. Je stem szczę śli wy, że uda ło
mi się po łą czyć pra cę z hob by. Lu bię pa -
trzeć na za do wo lo ne twa rze po pierw szym
nur ko wa niu. To jest coś, co da je mi ener gię
do dal sze go dzia ła nia.

IN: Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.

http://www.fotopodwodna.pl


http://partnernurkowy.pl
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Skró to wiec – sło wo utwo rzo ne
przez skró ce nie wy ra że nia skła da ją -
ce go się z dwóch lub wię cej słów,
czę sto by wa my lo ny ze skró tem.

KO ZAK
– Ka mi zel ka
– Ołów
– Za pin ki
– Au to mat
– Koń co we ok
Za sa dy do bre go nur ko wa nia – to przede

wszyst kim za sa dy bez piecz ne go nur ko wa -
nia, za rów no dla sie bie, jak i in nych osób.
W przy pad ku nur ko wa nia z uży ciem ze sta -
wu nur ko we go, bu tli, au to ma tu – po zwa la -
ją cych na dłu ższe prze by wa nie pod wo dą
niż to, na któ re po zwa la nam fi zjo lo gia
– jed ną z wie lu pod sta wo wych umie jęt no -

ści jest ka żdo ra zo we pra wi dło we po stę po -
wa nie. Przy dat nym na rzę dziem, uła twia ją -

cym na ukę i zwięk sza ją cym pew ność po -
stę po wa nia, są sche ma ty dzia łań i po stę po -

KOZAK, MEWA WYPOS,
No TOX, BELL, KOKOS
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wań, czę sto okre ślo ne skró tow cem. Mon taż
sprzę tu, po czą tek nur ko wań to za wsze oka -
zja do roz mów i tłu ma czeń oraz ko rek ty do -
tych cza so wych błęd nych przy zwy cza jeń
czy wa dli wych teo rii.

– Mon tuj su mien nie, od te go za le ży
Two je zdro wie czy ży cie!

– Nie oszu kuj sa me go sie bie!
Kon tro la sprzę tu przed nur ko wa niem

obej mu je kil ka czyn no ści spraw dza ją cych
naj wa żniej sze ele men ty w za kre sie pły wal -
no ści, czyn ni ka od de cho we go, sprzę tu i go -
to wo ści. Zacz nij my jed nak nie od pro ce dur,
tyl ko od istot nych ele men tów wcho dzą cych
w ich skład.

Aby spraw dzić wy por ność (pły wal ność),
wy ko nu je my stan dar do wo na stę pu ją ce
czyn no ści:

1. Sprawdź sys tem ob cią że nia swój
i swo je go part ne ra, aby się upew nić, że
wiesz jak ła two uwol nić się od ba la stu, gdy
za ist nie je ta ka ko niecz ność. Za pa mię taj typ
sto so wa ne go przez part ne ra sys te mu oraz
ro dzaj i kie ru nek je go zrzu ca nia. Ob cią że -
nie:

– od po wied nio do bra na ilość ba la stu,
– sys tem od pię cia do stęp ny i ła twy w ob -

słu dze.
2. Sprawdź kom pen sa to ry pły wal no ści

(ka mi zel ka, jac ket), czy wła sny i part ne ra
dzia ła po praw nie. Upew nij się, że wiesz,
jak użyć in fla to ra, ust ni ka i jak z jac ke tu wy -
pusz czać po wie trze. Za pa mię taj rów nież
ilość i ro dzaj za wo rów spu sto wych.

Sprawdź:
– czy wąż ni skie go ci śnie nia pod pię ty jest

do in fla to ra,
– czy jac ket jest od po wied nio na peł nio ny

do wej ścia,
– czy part ner jest za po zna ny z jac ke tem,
– czy bu tla jest pra wi dło wo za mo co wa na.
Aby spraw dzić po wie trze (od dy cha nie),

wy ko naj na stę pu ją ce kro ki:
1. Sprawdź – czy Two ja bu tla i bu tla part -

ne ra jest pra wie cał kiem otwar ta, a za wór
cof nię ty je dy nie o Ľ ob ro tu;
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2. Sprawdź – czy głów ne au to ma ty i au -
to ma ty za pa so we, Two je i part ne ra, do star -
cza ją po wie trze na żą da nie. Czy
al ter na tyw ne źró dło po wie trza jest pra wi -
dło wo umiesz czo ne. Za po znaj się z al ter -
na tyw nym źró dłem u part ne ra;

3. Sprawdź – czy ma no metr u Cie bie
i part ne ra po ka zu je, że bu tla jest peł na,
a wska zów ka się nie po ru sza przy wde chu
z au to ma tu;

4. Sprawdź – czy wszyst kie bu tle są bez -
piecz nie za mon to wa ne w swo ich pa sko -
wych uchwy tach;

5. Ustal, z ja ką ilo ścią po wie trza wra ca -
my (mi ni mum 50 bar).

Aby spraw dzić sprzęt, wy ko nu je my na -
stę pu ją ce czyn no ści:

1. Sprawdź – czy wszyst kie klam ry są po -
za pi na ne i pa ski po do cią ga ne;

2. Sprawdź – czy zlo ka li zu jesz za pię cia
bez pa trze nia;

3. Sprawdź – czy part ner jest za po zna ny
z umiej sco wie niem kla mer;

4. Sprawdź – czy oby dwo je ma cie swo je
ma ski, płe twy i rur ki go to we do za ło że nia;

5. Sprawdź – czy Wa sze wę że są wol ne,
nie za plą ta ne i pra wi dło wo uło żo ne;

6. Sprawdź – czy oby dwo je ma cie ko -

niecz ny sprzęt do dat ko wy, ta ki jak świa tło
czy apa rat fo to gra ficz ny;

7. Udaj cie się do punk tu wej ścia;
8. Sy gnał OK.
Jak to zro bić pra wi dło wo? Więk szość or -

ga ni za cji do pra co wa ła się swo ich pro ce dur,
czę sto okre ślo ne są one skró tow cem. Oto

kil ka z nich:
NA UI – ME WA WY POS
Skró tow ce ME WA WY POS są ła twym

spo so bem za pa mię ta nia se rii kro ków, któ re
po wi nie neś wy ko nać, aby za pla no wać nur -
ko wa nie i spraw dzić so bie wza jem nie
sprzęt. ME WA WY POS ozna cza:
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– Miej sce – roz po zna nie re jo nu;
– EWa ku acja – plan i in for ma cja o słu -

żbach ra tun ko wych na wy pa dek za gro że -
nia;

– Ak cja – pla no wa nie ak tyw no ści.
– WYpor ność – ste ro wa nie pły wal no ścią;
– POwie trze;
– Sprzęt … i nur ku je my.
PA DI – KO KOS

Spraw dze nie part ner skie przed nur ko wa -
niem (KO KOS) skła da się z na stę pu ją cych
ele men tów: 

K – Ka mi zel ka
O – Ob cią że nie
K – Klam ry
O – Od dy cha nie
S – Sy gnał OK
Są też nie zwią za ne z or ga ni za cja mi nur -

ko wy mi przy dat ne skró ty.
Symp to my tok sycz no ści CNS – VEN TID

to skrót od:
Vi sion – za bu rze nia wzro ku
Ears – za bu rze nia słu chu
Na usea – mdło ści
Twit ching – drże nie mię śni
Ir ri ta bi li ty – roz dra żnie ni
Diz zi ness – za wro ty gło wy
Nur ko wie tech nicz ni wy pra co wa li spe -

cy ficz ne, uży tecz ne pro ce du ry uła twia ją ce
pra wi dło wość po stę po wa nia czy oce ny.
W wy ni ku po wta rza nych i do sko na lo nych
ćwi czeń ten ro dzaj nur ko wa nia sta je się co -
raz bar dziej do stęp ny, a okieł zna ne wy po -
sa że nie i pro ce du ry zwięk sza ją po czu cie
pew no ści i kom fort nur ko wa nia.

Bez piecz ne nur ko wa nie tech nicz ne to
wła ści wa po sta wa:
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WA TER
Wis dom – mą drość
At ti tu de – po sta wa
Tra ining – tre ning
Equ ip ment - sprzęt
Re pe ti tion - po wtó rze nie
Oraz od po wied nie pla no wa nie:

„Go od Di ver’s Ma in Ob jec ti ve Is To Li -
ve” (Praw dzi wą mi sją do bre go nur ka jest
żyć):

Go od – Gas (Gaz)
Di ver’s – De com pres sion (De kom pre sja)
Ma in – Mis sion (Mi sja)
Ob jec ti ve – Oxy gen (Tlen)

Is – In ert gas nar co sis (Nar ko za azo to wa)
To – Ther mal (Cie pło)
Li ve – Lo gi stics (Lo gi sty ka)
W ra mach przy go to wań za pla nuj wszyst -

ko. Je śli już mu sisz co kol wiek przy pusz czać
– sprawdź, więc:

AS SU ME
Aca de mic Achie ve ment - (osią gnię cia

aka de mic kie)
Self -Suf fi cien cy - (pre dys po zy cje)
Su rvi val Skills - (umie jęt ność prze trwa nia)
Uni ty Un der wa ter - (jed ność pod wo dą)
Ma tu re Mo ti va tion - (doj rza ła mo ty wa cja)
Expe rien ced Exper ti se (do świad cze nie

i wie dza)
Nur ko wa nie tech nicz ne wy ma ga za sto -

so wa nia wie lu bu tli w trak cie jed ne go nur -
ko wa nia. Bu tle mo gą być na peł nio ne
bar dzo ró żny mi ga za mi: tri mik sem i ni trok -
sem o ró żnej za war to ści tle nu, a na wet czy -
stym tle nem. Nie zmier nie wa żne jest
pra wi dło we ozna cze nie bu tli, aby nie do -
pro wa dzić do po mył ki. Na wet pra wi dło we
ozna cze nie nie jest wy star cza ją cym za bez -
pie cze niem. Naj częst szą przy czy ną wy pad -
ków w nur ko wa niu tech nicz nym jest uży cie
nie wła ści wej mie szan ki od de cho wej (zbyt
bo ga tej w tlen) na da nej głę bo ko ści.
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Ma my więc też już kon kret ne wska zów -
ki co do po stę po wa nia.

BELL
1. Bub ble check – kon tro la szczel no ści

(bą bel ko wa)
2. Equ ip ment mat ching – do pa so wa nie

sprzę tu (klam ry)

3. Long ho se – dłu gi wąż (czy jest „wol ny”)
4. Li ghts – świa tła
Kon tro la Bub ble (bą bel ko wa). Ka żdy

part ner z ze spo łu mu si przejść kon tro lę,
krok po kro ku. Za czy na my od spraw dze nia
nie szczel no ści, któ ra obej mu je kon tro lę
istot nych ele men tów wy po sa że nia i eli mi -

nu je po ten cjal ne pro ble my. Nie wa żne czy
nur ku jesz z bu tla mi na ple cach, jak w kla -
sycz nej kon fi gu ra cji „back mo unt”, czy kon -
fi gu ra cji „si de mo unt” z pod pię ciem bu tli
przez nur ka z bo ku. Part ner po twier dza, że
nie ma wy cie ku. Na stęp nym kro kiem jest
otwie ra nie i za my ka nie za wo rów bu tli de -
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co. Zaw sze sprawdź ci śnie nie, aby unik nąć
pro ble mów pod czas nur ko wa nia. Na stęp -
nie na le ży upew nić się, czy nie ma wy cie -
ków z ma no me tru (SPG) lub wę ża.
Spraw dza jąc sys te my in fla to ra na peł nij
i spuść po wie trze ze skrzy dła. Je śli nur ku -
jesz w su chym ska fan drze, zrób to sa mo
i po twierdź, że sys tem jest spraw ny.

Do pa so wa nie sprzę tu. Po wo dem, dla
któ re go chcesz prze pro wa dzić kon tro lę do -
pa so wa nia urzą dze nia jest spraw dze nie
funk cjo nal no ści i przy po mnie nie part ne ro -
wi, gdzie jest je go wy po sa że nie, oraz po -
twier dze nie, że Ty i in ni nur ko wie w ze spo -
le są w po dob nej kon fi gu ra cji. Kon tro la ta
za pew ni przy po mnie nie – je śli za po mnia -

łeś, gdzie znaj du ją się wa żne czę ści wy po -
sa że nia. Je śli nur ku jesz w bar dzo zim nej
wo dzie, krok ten mo że być prze pro wa dzo -
ny na po wierzch ni tuż przed wej ściem.

Long ho se. Dłu gi wąż mu si być ła two do -
stęp ny i za wsze go to wy do szyb kie go po da -
nia w ra zie po trze by, nie za le żnie od te go,
czy wy ko nu jesz nur ko wa nia z bu tla mi
na ple cach, czy w kon fi gu ra cji bocz nej.
Trzy ma jąc w jed nej dło ni dru gi sto pień
i wąż w dru giej, po każ swo je mu part ne ro wi
swój dłu gi wąż i upew nij się, że nie jest ni -
gdzie przy ci śnię ty (szcze gól nie przez bu tlę
bocz ną).

Świa tła. Nur ko wie po win ni za wsze mieć
trzy źró dła świa tła.

– Głów ne świa tło po win no za pew niać
od po wied nią moc oświe tle nia oraz czas
świe ce nia. Sto sow na moc – ża rów ka przy -
naj-  mniej 5W (wat) lub wię cej, np.: 10, 20,
35, 50 czy 100W. Głów ne świa tło po win no
dzia łać nie prze rwa nie przez ca łe nur ko wa -
nie z za pa sem ener gii na nie za pla no wa ne
dzia ła nia. Aku mu la tor za mon to wa ny jest
do dol nej (naj czę ściej) pra wej czę ści uprzę -
ży i ręcz ny „uchwyt Go od ma na” w dło ni;

– Za pa so we świa tło (bac kup) mo że po -
sia dać du żo ni ższe pa ra me try w sto sun ku
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do świa tła głów ne go, je go za da niem jest
umo żli wić bez piecz ne wy nu rze nie w przy -
pad ku awa rii świa tła głów ne go. Czę sto
mon to wa ne też na ma sce lub ka sku;

– Sta łe pod świe tle nie – jest włą czo ne
przez ca łe nur ko wa nie. Ro lę ta kie go oświe -
tle nia speł nia świa tło na ma sce, bły skacz
oraz świa tło che micz ne.

Włą cza nie/wy łą cza nie świa teł. Włącz
świa tło głów ne i po zo staw je pod czas ca łe -
go nur ko wa nia. Po sia da nie la tar ki za pa so -
wej w kie sze ni jest zwią za ne z ry zy kiem jej
nie kon tro lo wa ne go włą cze nia i zu ży cia
aku mu la to rów.

Kie dy wszy scy part ne rzy wy ko na li te kro -
ki i za sy gna li zo wa li ok, ze spół jest go to wy
do nur ko wa nia. Jesz cze za trzy ma nie na ma -
łej głę bo ko ści i spraw dze nie szczel ność
– ob ser wa cja bą bli.

PA DI, DSAT – NO TOX
NO TOX – spe cjal na pro ce du ra wy ko ny -

wa na przy ka żdej zmia nie ga zu. NO TOX
to:

1. N – sprawdź swo je imię (nick) i mak -
sy mal ną głę bo kość ozna czo ną na cy lin drze
(MOD);

2. O – po rów naj ak tu al ną głę bo kość
z MOD na bu tli;

3. T – od kręć za wór bu tli i sprawdź ci -
śnie nie;

4. O – wyj mij dru gi sto pień au to ma tu
i wąż spod taśm mo cu ją cych – sprawdź czy
jest to dru gi sto pień od wła ści wej bu tli. Je śli
tak, przejdź na od dy cha nie z no wej bu tli;

5. X – sprawdź part ne rów z ze spo łu:

– prze śledź wąż od ich dru gie go stop nia
do cy lin dra,

– po rów naj MOD z głę bo ko ścią – czy nie
od dy cha ją po ni żej głę bo ko ści mak sy mal nej
– kie dy wszyst ko jest do brze, po każ znak
OK, kie dy są zbyt głę bo ko, na tych miast wy -
rwij im dru gi sto pień au to ma tu i po daj swój.
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6. Je śli to ko niecz ne, za sy gna li zuj, że wy -
ko na łeś zmia nę ga zu (wskaż dru gi sto pień
w ustach i cy lin der, z któ re go od dy chasz).

Do dat ko wa pro ce du ra przy sto so wa niu
– Ful l fa ce

W przy pad ku sto so wa nia peł nej ma ski,
do daj li ter kę S do pro ce du ry np. BELL/S

– sprawdź za wór po wie trza. Niech part ner
po twier dzi, że za wór ma ski jest cał ko wi cie
za mknię ty i że sys te my re gu la to ra są spraw -
ne.

Cza sem bar dzo nam mo że uła twić i przy -
po mnieć dzia ła nia, szcze gól nie w stre sie,
hu mo ry stycz ne zda nie:

MY Cra zy Mo ther Sells Bal lo ons (Mo ja
sza lo na ma ma sprze da je ba lo ny)

To pa ro mi nu to we ba da nie neu ro lo gicz -
ne – gdzie:

– Mind – stan umy sło wy
– Cra nial ne rves – układ ner wo wy, asy -

me trie w na pię ciu mię śni
– Mo tor – za bu rze nia mo to rycz ne
– Sen sa tion – czu cie
– Ba lan ce – rów no wa ga
Nie za le żnie od te go, jak do świad czo nym

i spraw nym je steś nur kiem, za wsze proś
swo je go part ne ra, aby spraw dzał Twój
sprzęt i Ty za wsze kon tro luj je go sprzęt nie -
za le żnie od spraw dze nia sa mo dziel ne go.
Sto so wa ne skró tow ce na pew no uła twią Ci
pra wi dło wość po stę po wa nia. Jest du żo ła -
twiej usu nąć pro blem, za nim wej dziesz
do wo dy. Je dy ny wy ją tek sta no wią nie któ re
pro jek ty nur ków tech nicz nych, któ rzy mo gą
cza sa mi de cy do wać się na sa mot ne nur ko -
wa nia ze wzglę du na skraj ne nie bez pie -
czeń stwo, któ re im to wa rzy szy.

Je że li wy bie ra my ak tyw ne uczest nic two
w ży ciu nur ko wym, re ali zu jąc okre ślo ne
mo ty wy, ce le i dą że nia, pa mię taj my, że to
wie dza i tre ning, a nie tyl ko ko lej ne ele -
men ty ekwi pun ku, są wła ści wą dro gą
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do celu. Największy mit w nurkowaniu to
wiara w to, że nauka nurkowania w specy-
ficznym środowisku lub ze specyficzną me-
todologią kwalifikuje Cię do nurkowania
wszędzie. Pamiętajmy, że metodologia jest
sytuacyjna, gdyż sytuacje narzucają różnią-
ce się wymagania. Nasze procedury mają
tylko ułatwić i pomóc. Nigdy nie zastąpią
zbieranego powoli doświadczenia oraz
(sic!) myślenia…

Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros =
skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie
wyrażenia składającego się z dwóch lub
więcej słów. Istnieje także niewielka grupa
skrótowców powstałych ze skrócenia jed-
nego słowa. Należy pamiętać, że wymawia-
nie głoskowe i sylabowe skrótowców jest
charakterystyczne dla języka polskiego.
W innych językach obowiązują odmienne
reguły. W związku z tymi różnicami wiele
skrótowców angielskich w języku polskim
wymawianych głoskowo, w języku angiel-
skim wymawianych jest literowo, np.: VIP
– very important person – bardzo ważna
osoba [wymowa: pol. wip, ang. wi-aj-pi]
Ale to, jak i wymowa sylabiczna czy akro-
nim rekurencyjny, to już zupełnie inna hi-
storia.

A Wam i sobie, by zawsze być VSD – ve-
ry safe diver – życzę.

Romuald Hłobaż

PS
Konkurs na akronim na wejście do wody
Wejście do Wody z Łodzi i Pomostu
Istnieją generalne zasady, które stosuje się

do większości wejść z łodzi i pomostu:

Twój kompensator pływalności powinien
być częściowo napompowany, aby dostarczyć
pewnej dodatniej wyporności;

Powinieneś dociskać maskę do twarzy, aby
uniknąć jej zalania lub zerwania;

Powinieneś oddychać przez automat pod-
czas schodzenia;

Powinieneś upewnić się, że obszar wejścia
pod Tobą jest czysty i wystarczająco głęboki
do wykonania tego rodzaju wejścia.
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Kil ka dni przed ka len da rzo wym
ter mi nem Wi gi lii – czyli w tra dy cji
chrze ści jań skiej dnia po prze dza ją ce -
go Bo że Na ro dze nie i koń czą ce go
okres ad wen tu, w na szym klu bie
zor ga ni zo wa li śmy spo tka nie…

Ogła sza jąc „na szą wi gi lię” wspo mnia łem
tyl ko, że nie bę dzie Mi ko ła ja, kar pia i dwu -
na stu po traw. Sło wa do trzy ma li śmy. Bi gos
ma my Pio tra Bos sma na, śle dzik, wi no
i sma ko ły ki Go si -Da nu si wy star czy ły nam
do do brej za ba wy w gro nie osób zna nych

z na szych wy praw, nur ko wań i in nych im -
prez. A że dzie je się te go spo ro, to i na Wi -
gi lii zja wi ło się ty le osób, ile tyl ko nasz
skrom ny klub po mie ścić mo że. Za nim roz -

Tak zwana Wigilia
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mowy rozkręciły się na dobre, były też ży-
czenia i opłatek. Trochę tego nie lubię.
Reszta osób również długo zbierała się
do krępujących nieco życzeń i całusów,
jednak po chwili, ku mojemu zdumieniu,
uprzejmości i buziaki totalnie zawładnęły
ludźmi… To chyba wszystko dzięki odwie-
dzającym nas pięknym dziewczynom, sam
już nie wiem…

Miłosz Dąbrowski

DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    SSSSppppeeeelllleeeeooooNNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  ppaassjjoonnaattóóww!!

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

http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
http://www.avalondivers.com
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Spo tka nie z Hon zo Gra czy kiem
Mój ko le ga „Bo ber” wpadł kie dyś

na bar dzo cie ka wy po mysł.
– Wiesz, chciał bym, aby w To ru niu

za czę to or ga ni zo wać spo tka nia nur -
ko we. Spo tka nia, na któ re bę dą za -
pra sza ne oso by o nie tu zin ko wym
do rob ku nur ko wym. Oso by, któ re bę -
dą prze wod ni ka mi w swo ich nie sa -
mo wi tych hi sto riach – po wie dział.

Tak się wła śnie za czę ło.
Pierw sze spo tka nie od by ło się 27 li sto pa -

da w Wi niar ni Pod An tał kiem. Faj na, kli ma -
tycz na knaj pa. Ide al ne miej sce na ta kie
spo tka nia. Go ściem, któ ry zo stał za pro szo -
ny był Do mi nik Gra czyk, zna ny wszyst kim
ja ko „Hon zo”.

Hon zo po sta no wił nam po opo wia dać
o eks plo ra cji za la nych ja skiń. Zgro ma dze ni

Przez Podziemia Czterech Kontynentów

o eksploracjach podwodnych jaskiń
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słu cha cze zo sta li wcią gnię ci w wy pra wę
po Czte rech Kon ty nen tach. W trak cie pre -
lek cji pre zen to wa ne by ły licz ne fil my, zdję -
cia i in ne ma te ria ły po glą do we
do ku men tu ją ce wy pra wy. Hon zo za brał
nas do ja skiń znaj du ją cych się w Eu ro pie,
Afry ce, Azji oraz w oby dwu Ame ry kach.

Przed sta wia ne by ły ja ski nie w Al ba nii, Ser -
bii, Ko so wie, a ta kże w Mek sy ku czy Pu er -
to Ri co. Ta kże ja ski nie Kau ka zu prze sta ły
być nam ob ce. Opo wieść, oprócz przed sta -
wie nia wie lu fa scy nu ją cych mo men tów,
po ka zy wa ła rów nież trud no ści w or ga ni za -
cji wie lo dnio wych eks pe dy cji. Hon zo opo -

wia dał nam o ży ciu za sy fo nem, o or ga ni za -
cji pod ziem nych obo zów czy ewen tu al -
nych ak cjach ra tun ko wych. Z ca łą
opo wie ścią szło ta kże prze sła nie – ja ski nie
są pięk ne i wy jąt ko we, a jed no cze śnie nie -
bez piecz ne i wy ma ga ją ce. Nu rek ja ski nio -
wy mu si być zdy scy pli no wa ny, bar dzo
do brze wy szko lo ny oraz pe łen po ko ry.
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Spo tka nie cie szy ło się spo rym za in te re -
so wa niem. By li i nur ko wie ja ski nio wi, i nur -
ko wie do pie ro za czy na ją cy swo ją
przy go dę. Przy szły ta kże oso by, któ re ni gdy
nic nie mia ły wspól ne go z głę bo ką wo dą.
Jed nak wszy scy by li za fa scy no wa ni. Ma gia
za la nych ja skiń urze kła ka żde go. Po skoń -
czo nej pre lek cji wszy scy za sie dli do do bre -
go piw ka i do póź nych go dzin noc nych
roz ma wia li o wła snych nur ko wych przy go -
dach.

Spo tka nie z Do mi ni kiem za po cząt ko wa -
ło no wy, prę żnie roz wi ja ją cy się pro jekt.
Nur ko we spo tka nia w Wi niar ni Pod An tał -
kiem bę dą od by wa ły się cy klicz nie. Bę dą to
spo tka nia z ludź mi o wy jąt ko wym do rob ku
nur ko wym, któ rzy chcą się nim po dzie lić
i za brać słu cha czy do swo je go pod wod ne -
go świa ta.

Ja kub Ma cie jew ski – SPE LE Onur ko wa nie

fot.: Anna Budziarek
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Zapraszamy
do udziału 

w trzeciej edycji
plebiscytu

Czytelników
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http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
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http://godiving.pl
http://www.cave-diving.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Trud no jed no znacz nie stwier dzić,
czy za pre zen to wa ny w stycz niu 2014
Olym pus Stu lus TG - 850 jest na stęp -
cą te sto wa ne go przez nas w na
prze ło mie ro ku mo de lu TG - 830.
Wszyst ko za spra wą Olym pu sa TG -
- 835, któ ry po ja wił się w lu tym
i któ ry jest bar dziej zbli żo ny wy glą -
dem i pa ra me tra mi do star sze go
mo de lu. Mi mo to war to po rów nać
spe cy fi ka cję wszyst kich trzech mo de-
li. 

Po ka zu je ona wy raź nie, czym te sto wa ny
mo del wy ró żnia się od po zo sta łych. Choć za -
sto so wa no w nim ma try cę o tych sa mych pa -
ra me trach, to jest ona wspie ra na przez
now szy pro ce sor ob ra zo wy ozna czo ny ja ko
Tru ePic VII. Jed nak na naj więk szą uwa gę za -
słu gu je zu peł nie no wy obiek tyw skła da ją cy
się z 11 ele men tów uło żo nych w 9 gru pach
(w tym 5 ele men tów as fe rycz nych). Przy świa -

Test aparatów podwodnych 2014 - część II

Olympus Stylus Tough TG-850
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tło si le f/3.5–5.7 po sia da on za kres ogni sko -
wych 3.74–18.7 mm, co po prze li cze niu
na peł ną klat kę da je nam 21–105 mm. Tak
sze ro ki kąt z pew no ścią przy da się pod wo -
dą, gdzie w wy ni ku ró żnic we współ czyn ni ku
za ła ma nia świa tłą w wo dzie i po wie trzu ogni -
sko wa pod wo dą ule ga wy dłu że niu o oko -

ło 1/3. Z ko lej nych no wi nek war to wy mie nić
od chy la ny ekran LCD, co mo żna uznać
za wy ró żnik w tej kla sie apa ra tów.

A wszyst ko to za mknię to w kom pak to wej
obu do wie, któ ra we dług za pew nień pro du -
cen ta ma wy trzy mać za nu rze nia na głę bo -
ko ściach do 10 me trów. 

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Kor pus Olym pu sa TG -850 wy ko na ny zo -

stał z do brej ja ko ści twar de go i po ro wa te go
pla sti ku, a na przed niej ścian ce umiesz czo -
no ele ment me ta lo wy. Wszyst ko to spra wia
wra że nie so lid no ści, jed nak ści ska jąc obu -
do wę mo żna usły szeć de li kat ne skrzy pie -
nie, któ re świad czy o tym, iż nie jest ona
ide al nie sztyw na, a jej ele men ty mo gły by
być nie co le piej spa so wa ne. Wo kół ekra -
nu LCD za sto so wa no bar dziej mięk ki pla -
stik nie co gor szej ja ko ści.

Roz miesz cze nie i funk cje przy ci sków
Olym pu sa TG -850 są nie mal iden tycz ne
w po rów na niu do tych za sto so wa nych
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w star szym mo de lu. Je dy na ró żni ca do ty czy
za mia ny lo ka li za cji przy ci sku uru cha mia ją -
ce go tryb wi deo z dźwi gnią do zmia ny
ogni sko wej. W re zul ta cie na gór nej ścian ce
zna lazł się włącz nik, spust mi gaw ki oraz
wspo mnia na dźwi gnia, a na tyl nej:

– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo,
– ko ło wy bo ru try bów,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb pod glą du

zdjęć,
– przy ci ski kie run ko we, któ ry mi mo że my

też zmie niać usta wie nia lam py bły sko wej,
sa mo wy zwa la cza oraz wy brać in for ma cje
wy świe tla ne na ekra nie i usu wać zdję cia
w try bie pod glą du,

– przy cisk OK do za twier dza nia wy bo -
rów,

– przy cisk ME NU uru cha mia ją cy me nu
głów ne. 

Wi dać więc, że pro du cent nie zre zy gno -
wał z wy god ne go ko ła wy bo ru try bów, jed -
nak zna la zły się na nim nie co in ne opcje
niż w TG -830. Są to:

– iAU TO – tryb de tek cji sce ny,
– Tryb P – pro gram Au to,
– e -Por tra it – gład ka to na cja skó ry

do oglą da nia w HDTV,
– Św. gwiazd z rę ki – tryb do zdjęć noc nych,

– Pa no ra ma – tryb zdjęć pa no ra micz -
nych,

– ART – tryb po zwa la ją cy wy brać je den
z 7 fil trów ar ty stycz nych,

– Su per ma kro. 
Na obu do wie te sto wa ne go Olym pu sa

znaj dzie my tyl ko jed ną klap kę, któ ra skry -
wa uni wer sal ne złą cze USB 2.0 Hi -spe ed,
wyj ście mi cro HDMI ty pu D, aku mu la tor li -
to wo -jo no wy LI -50B oraz slot na kar ty
SD/SDHC/SDXC, któ ry jest kom pa ty bil ny
z kar ta mi Eye -Fi oraz Fla shA ir. Klap ka ta zo -
sta ła wy po sa żo na w blo ka dę w po sta ci
dźwi gni, któ rą po za mknię ciu mu si my ręcz -
nie prze su nąć.

Pod czas te stów sztyw no ści szyb ki chro -
nią cej ekran LCD oka za ło się, że jest ona
dość mięk ka i na głę bo ko ści 10 me trów ugi -

na się na ty le moc no, iż do ty ka po wierzch -
ni mo ni to ra. W dłu ższym okre sie cza su mo -
że to do pro wa dzić do uszko dze nia je go
po wierzch ni lub od bar wie nia w tym miej -
scu.

Sko ro już je ste śmy przy ekra nie LCD, to
na le ży tu po chwa lić kon struk to rów za za -
sto so wa nie me cha ni zmu po zwa la ją ce go
na je go od chy le nie. Jest to wy ró żnik w tej
kla sie pro duk tów i zde cy do wa nie przy da je
się on pod wo dą, bo wiem czę sto zda rza się,
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iż ka dru jąc pod wo dą po wierzch nia ekra nu
dzia ła jak lu stro i w re zul ta cie nic na niej
nie wi dzi my. Me cha nizm od chy la ją cy po -
zwa la na zmia nę ką ta po ło że nia mo ni to ra
i wy eli mi no wa nie te go nie ko rzyst ne go zja -
wi ska.

Na ko niec war to wspo mnieć o pla sti ko -
wym gwin cie sta ty wo wym, któ ry nie ste ty
po ło żo ny jest na brze gu dol nej ścian ki, ja -
kieś 5 cm od osi obiek ty wu.

Eks plo ata cja
Olym pus TG -850 bar dzo do brze zniósł

na szą pro ce du rę te sto wą. In ten syw ne użyt -
ko wa nie nie po zo sta wi ło na nim więk szych
skaz. Na obu do wie mo że my do strzec je dy -
nie nie wiel kie za ry so wa nie na przed niej
ścian ce oraz wgnie ce nie na ro gu ekra -
nu LCD, czy li w miej scu, któ re na szym zda -
niem jest naj bar dziej na ra żo ne
na uszko dze nia. Sa ma po wierzch nia mo ni -
to ra nie ustrze gła się kil ku za dra pa niom,
jed nak są one po wierz chow ne.

Czysz cze nie TG -850 nie stwa rza ło więk -
szych pro ble mów. Osa dy z so li ła two scho -
dzi ły z obu do wy, na któ rej nie ma zbyt
wie lu za ka mar ków, w któ rych mo gły by się
one gro ma dzić. Wy cie ra jąc apa rat mu si my
pa mię tać o od chy le niu ekra nu i usu nię ciu
spod nie go wo dy, jed nak ta ma ła nie do god -
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ność jest z na wiąz ką re kom pen so wa na
przez mo żli wość od chy la nia LCD.

Funk cje do dat ko we
W te sto wa nym Olym pu sie nie znaj dzie -

my ani in ter fej su Wi Fi, ani też od bior ni ka
GPS. Kon struk to rzy wy po sa ży li jed nak apa -
rat w bar dzo przy dat ny ga dżet nie ko niecz -
nie zwią za ny z fo to gra fią. Dłu ższe
przy trzy ma nie przy ci sku IN FO po wo du je
za pa le nie bar dzo ja snej dio dy LED znaj du -
ją cej się obok lam py bły sko wej i dzię ki te -
mu z TG -850 mo że my ko rzy stać jak
z pod ręcz nej la tar ki.

Olym pus zo stał rów nież wy po sa żo ny
w tryb zdjęć pa no ra micz nych. Za sa da je go
dzia ła nia jest ana lo gicz na, jak w więk szo -

ści apa ra tów wy po sa żo nych w tę funk cję.
Na ci ska jąc spust mi gaw ki i prze su wa jąc
apa rat w pra wą stro nę re je stro wa nych jest
wie le zdjęć, z któ rych au to ma tycz nie po -
wsta je wy ni ko wa pa no ra ma. Użyt kow nik

mo że zde fi nio wać, czy bę dzie to pa no ra ma
stan dar do wa, czy peł na o szer szym ką cie
wi dze nia. Po ni żej pre zen tu je my pa no ra my
wy ko na ne przy oby dwu usta wie niach.

Pro ces wy ko ny wa nia i za pi sy wa nia pa -

Panorama w trybie STD

Panorama w trybie FULL

tryb P tryb HDR
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no ram prze bie ga bez więk szych pro ble -
mów, jed nak na wy ni ko wych zdję ciach
czę sto wi dać miej sca łą cze nia skła do wych
fo to gra fii.

Ko lej ną przy dat ną funk cją jest tryb zdjęć
HDR. Po jej usta wie niu i na ci śnię ciu spu stu
mi gaw ki apa rat wy ko nu je kil ka eks po zy cji

o ró żnym po zio mie na świe tle nia i skła da je
au to ma tycz nie w wy ni ko we zdję cie. Po ni -
żej pre zen tu je my zdję cia tej sa mej sce ny
wy ko na ne w try bie P oraz HDR.

Wi dać, iż za sto so wa nie try bu HDR po -
pra wi ło roz pię tość to nal ną fo to gra fo wa nej
sce ny. W ciem nych par tiach ujaw ni ło się

wię cej szcze gó łów, a za oknem nie ma już
ty lu prze pa leń.

Olym pus TG -850 zo stał też wy po sa żo ny
w funk cję wy ko ny wa nia zdjęć do fil mu po -
klat ko we go. W me nu mo że my usta wić licz -
bę zdjęć (mak sy mal nie do 99), od stęp cza su
po mię dzy ni mi (od 10 se kund do 60 mi nut)
oraz opóź nie nie roz po czę cia wy ko ny wa nia
zdjęć (od 0 do 60 mi nut). Nie ste ty apa rat
nie skła da au to ma tycz nie fil mów po klat ko -
wych i mu si my te go do ko nać za po mo cą
pro gra mu kom pu te ro we go. Je dy ne, na co
po zwa la TG -850 w tym wy pad ku, to se -
kwen cyj ne od twa rza nie zdjęć in ter wa ło -
wych w try bie pod glą du.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Olym pu sa TG -850 użyt ku je się pod wo -

dą po dob nie jak opi sy wa ny przez nas
na po cząt ku ro ku mo del TG -830. Apa rat ja -
ko je dy ny z te sto wa nych tu mo de li zo stał
wy po sa żo ny w ko ło wy bo ru try bów. Jest to
roz wią za nie, któ re za wsze chwa li my
w przy pad ku wo dosz czel nych kom pak tów,
po nie waż po zwa la ono na ła twe i szyb kie
prze łą cza nie się po mię dzy pro gra ma mi.
Nie ste ty w TG -850 nie jest ono tak funk cjo -
nal ne, jak w przy pad ku TG -2. W wy ższym
mo de lu mo że my bo wiem zde fi nio wać
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na ko le swo je dwa wła sne try by z za pi sa -
nym wcze śniej ze sta wem pa ra me trów.
W TG -850 ta kiej mo żli wo ści nie ma, za tem
chcąc mieć na ko le na staw do stęp ny je den
w try bów pod wod nych mu si my go wcze -
śniej wy brać w usta wie niu SCN. Nie ste ty,
Olym pus kon se kwent nie sto su je w swo ich
apa ra tach nie zbyt prze my śla ne try by do fo -
to gra fii pod wod nej i nie ina czej jest w tym
wy pad ku, bo wiem te sto wa ny mo del ofe ru -
je nam w tej kwe stii 4 opcje:

– ZDJĘ CIE – do wy ko ny wa nia zdjęć
na pla ży lub w ba se nie,

– SZE RO KI KĄT 1 – ide al ny dla pod wod -
nych kra jo bra zów,

– SZE RO KI KĄT 2 – ide al ny dla pod wod -
nych zdjęć ak cji,

– MA KRO – ide al ny dla pod wod nych
zbli żeń obiek tów. 

W ich dzia ła niu prak tycz nie nic się nie
zmie ni ło od ostat nie go te stu i w re zul ta cie
w try bie SZE RO KI KĄT 1 apa rat wy mu sza
błysk lam py bły sko wej, w try bie SZE RO KI
KĄT 2 nie po zwa la na zmia nę ogni sko wej,
a w po włą cze niu try bu MA KRO au to ma tycz -
nie usta wia ogni sko wą na 105 mm. W re zul -
ta cie koń czy się to tym, że przed wej ściem
do wo dy uru cha mia my tryb SZE RO KI KĄT 1

i w me nu wy łą cza my lam pę bły sko wą, bo
pod czas snur ko wa nia i nur ko wa nia do ni cze -
go nam się ona nie przy da je, a je dy nie po wo -
du je szyb kie roz ła do wa nie aku mu la to ra
i wy eks po no wa nie za nie czysz czeń pły wa ją -
cych w wo dzie, od któ rych od bi ja się świa tło.
Dla przy kła du za miesz cza my po ni żej zdję cia
wy ko na ne pod wo dą z lam pą bły sko wą i bez.

Nie ste ty, gdy wy nu rzy my się na chwi lę
z wo dy i prze łą czy my ko ło w tryb P, a na -
stęp nie po wró ci my do usta wie nia SCN, to
apa rat po wró ci nam do wy bra ne go wcze -
śniej try bu dla zdjęć pod wod nych, ale nie -
ste ty przy wró ci też in ne usta wie nia
de dy ko wa ne dla te go pro gra mu, czy li np.
w przy pad ku try bu SZE RO KI KĄT 1 po now -
nie włą czy wy mu sza nie lam py bły sko wej.

Sy tu ację nie co ra tu je fakt, że ko lo ry sty ka
zdję cia wy ko na ne go na po wierzch ni w try -
bie pod wod nym jest pra wi dło wa, a je dy nie
mo że my bo ry kać się z je go lek kim nie do -
świe tle niem.

W związ ku z tym ka żdo ra zo wa zmia na

Zdjęcie z lampą błyskową

Zdjęcie bez lampy błyskowej

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
podwodnym
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try bu te ma tycz ne go, czy na wet wy łą cze nie
i włą cze nie apa ra tu wią że się z ko niecz no -
ścią po now ne go do sto so wa nia usta wio nych
wcze śniej pa ra me trów, ta kich jak tryb lam -
py bły sko wej, kom pen sa cja eks po zy cji, czy
tryb AF. A do ko nu je my te go za po śred nic -
twem me nu głów ne go lub me nu bocz ne go,
któ rych układ jest ana lo gicz ny jak star szych
mo de lach se rii TG.

Po ru sza nie się po me nu jak i prze sta wia -
nie opcji od by wa się bez zbęd nych opóź -
nień. Nie mie li śmy też po wo dów do na-
rze kań na szyb kość dzia ła nia apa ra tu, czy
czas po trzeb ny do za pi sa nia da nych na kar -
tę pa mię ci. Wszyst ko od by wa się w mgnie -
niu oka. Au to fo kus za sto so wa ny w TG -850
zna ko mi cie spi su je się za rów no w przej rzy -
stych jak i męt nych wo dach. Pod czas
wszyst kich nur ko wań dzia łał on spraw nie,
szyb ko i co naj wa żniej sze, bar dzo do kład -
nie. Z ob słu gą przy ci sków nie bę dzie my
mieć pro ble mów na wet w przy pad ku, gdy
nur ku je my w rę ka wi cach, po nie waż gu zi ki
są wy star cza ją co du że i do brze osa dzo ne.
Po ro wa ty pla stik na obu do wie spra wia, że
apa rat trzy ma się dość do brze na wet w mo -
krych dło niach, a sze ro ka, za pi na na opa ska

na nad gar stek sku tecz nie za bez pie cza go
przez zgu bie niem.

War to też wspo mnieć o ekra nie LCD za -
sto so wa nym w TG -850. Wy świe tla ny
na nim ob raz jest bar dzo do brej ja ko ści, na -
wet w sil nym słoń cu nie tra ci on na wy ra zi -
sto ści i kon tra ście. W wie lu sy tu acjach
zde cy do wa nie przy da je się me cha nizm po -
zwa la ją cy na je go od chy la nie, bo wiem uła -
twia on ka dro wa nie pod czas nur ko wa nia.

Na ko niec oma wia nia użyt ko wa nia apa -
ra tu pod wo dą grze chem by ło by nie na pi -
sać kil ku słów na te mat ogni sko wej
obiek ty wu. Jak już wspo mi na li śmy, za czy na
się ona od od po wied ni ka 21 mm, co de kla -
su je kon ku ren cję, gdyż ogni sko wa Ni ko na
za czy na się od 24 mm, a Ca no na i Fu ji film

Canon D30 – odpowiednik 28 mm
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od 28 mm. Te kil ka mi li me trów pod wo dą
ro bią ogrom ną ró żni cę, bo wiem – jak już
wcze śniej pi sa li śmy – bo ry ka my się tam
z pro ble mem wy dłu że nia ogni sko wej. Naj -
lep szym te go przy kła dem są 4 po ni ższe
zdję cia wy ko na ne wszyst ki mi te sto wa ny mi

apa ra ta mi na naj szer szym mo żli wym ką cie.
Nie trze ba chy ba ni ko go prze ko ny wać,

jak bar dzo tak sze ro ki kąt wi dze nia uła twia
fo to gra fo wa nie pod wo dą.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Pod wod ne te sty Olym pu sa roz po czę li -

śmy w ka szub skim je zio rze Kłod no. Dość
szyb ko oka za ło się, że choć apa rat na wet
w sła bych wa run kach oświe tle nio wych bar -
dzo do brze ra dzi so bie z od wzo ro wa niem

Fujifilm XP70 – odpowiednik 28 mm

Nikon AW120 – odpowiednik 24 mm

Olympus TG- 850 – odpowiednik 21 mm
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szcze gó łów, to ko lo ry sty ka zdjęć po zo sta -
wia ła tro chę do ży cze nia, gdyż wi docz na
jest dość moc na zie lo na do mi nan ta.

Po nur ko wa niach w Egip cie na szym
oczom uka za ły się fo to gra fie o ko lo ry sty ce
dość ty po wej dla wcze śniej szych kon struk -
cji Olym pu sa. Zdję cia na ma łych głę bo ko -
ściach wy ró żnia ły się bar dzo ład ną
ko lo ry sty ką, a bar wa głę bi mo rza tra dy cyj -
nie zo sta ła od wzo ro wa na ide al nie i in ni
pro du cen ci mo gli by brać z te go przy kład.
Nie ste ty wraz ze wzro stem głę bo ko ści ko -
lo ry sty ka dość szyb ko ule ga po gor sze niu,
bo wiem apa rat nie jest w sta nie wal czyć
z nie bie ską do mi nan tą. W re zul ta cie fo to -
gra fie wy ko ny wa ne na głę bo ko ści oko ło 10

me trów są już moc no po zba wio ne barw,
cze go do wo dzą dwa po ni ższe przy kła dy.

Tra dy cyj nie mu si my po chwa lić Olym pu -
sa za od wzo ro wa nie de ta li na zdję ciach,
bo wiem stoi ono na przy zwo itym po zio mie,

a wra że nie ro bi kon tra sto wość uzy ski wa -
nych ob ra zów. Co cie ka we, nie tra ci my jej
na wet fo to gra fu jąc pod słoń ce na nie wiel -
kiej głę bo ko ści.

Ko rzy sta jąc z try bu „SZE RO KI KĄT 1”
mo że my dość moc no zbli żyć się do fo to gra -
fo wa ne go obiek tu, co po zwa la nam uzy -
skać przy zwo itą ska lę od wzo ro wa nia.
Mo że my jesz cze po pra wić efekt uru cha -
mia jąc tryb „MA KRO”, jed nak w tym wy -
pad ku fo to gra fię mu si my wy ko ny wać
z więk szej od le gło ści, po nie waż TG -850
blo ku je ogni sko wą na dłu gim koń cu. Po wo -
du je to dość spo re pro ble my ze sta bil nym
trzy ma niem apa ra tu. Mi mo to cza sem uda
nam się wy ko nać nie po ru szo ne zdję cie
o zna ko mi tej ska li od wzo ro wa nia.

Ko rzy sta jąc z lam py bły sko wej pod czas
fo to gra fo wa nia z nie wiel kich od le gło ści
mu si my li czyć się z fak tem, iż wpro wa dzi
ona spo re wi nie to wa nie. Ra tun kiem w tej
sy tu acji mo że być sko rzy sta nie z try bu
„MA KRO” i od da le nie się od obiek tu. Dzię -
ki te mu uzy ska my pra wi dło wo oświe tlo ny
kadr i du żą ska lę od wzo ro wa nia.

O ko lo ry sty ce fil mów pod wod nych mo -
żna na pi sać do kład nie to sa mo, co w przy -
pad ku zdjęć. Od wzo ro wa nie barw

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości
5 metrów

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości
10 metrów
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na ma łych głę bo ko ściach z pew no ścią za -
chwy ci nie jed ne go użyt kow ni ka, na to miast
scho dząc co raz głę biej bę dzie my bo ry kać
się z utra tą ko lo ry sty ki, bo wiem ob ra zy zo -
sta ną zdo mi no wa ne od cie niem nie bie skie -
go. Szcze gó ło wość ru cho mych ob ra zów

stoi na bar dzo wy so kim po zio mie, do te go
są one bar dzo kon tra sto we i pra wi dło wo
na świe tlo ne. Nie ste ty od biór koń co wy psu -
ją pro ble my ze sta bi li za cją, bo wiem po wo -
du je ona nie przy jem ne fa lo wa nie ob ra zu.
Dzia ło się tak za rów no przy try bie sta bi li -

za cji hy bry do wej, jak i zwy kłej, a wy łą cze -
nie te go me cha ni zmu po wo do wa ło nie -
przy jem ne drga nia. Zda rza ły się też de li kat -
ne pro ble my z usta wia niem ostro ści za raz
po uru cho mie niu na gry wa nia oraz pod czas
zoo mo wa nia, co do sko na le ilu stru je pierw -
szy przy kła do wy film.

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

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

Za le ty:
– od por ność na na cisk 100 kg,
– wy świe tlacz czy tel ny pod wo dą na wet

w sil nym słoń cu,
– funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie,
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -

na nych w cie płych wo dach na ma łych głę -
bo ko ściach,

– bar dzo do bra ko lo ry sty ka fil mów krę -
co nych w cie płych wo dach na ma łych głę -
bo ko ściach,

– bar dzo do bre od wzo ro wa nie de ta li
na zdję ciach pod wod nych,

– bar dzo do bre od wzo ro wa nie de ta li
na fil mach pod wod nych,

– uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz nych,
– uży tecz ny tryb HDR,

Zdjęcie w trybie „SZEROKI KĄT 1”

Zdjęcie w trybie „MAKRO”

Zdjęcie z lampą w trybie „SZEROKI KĄT 1”

Zdjęcie z lampą w trybie „MAKRO”
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– wbu do wa na la tar ka,
– kom pa ty bil ność z kar ta mi Eye -Fi, Fla -

shA ir,
– tryb zdjęć in ter wa ło wych,
– bar dzo sze ro ki kąt wi dze nia,
– od chy la ny ekran LCD,
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na nych

na po wierzch ni w try bie pod wod nym,
– szyb ki i cel ny au to fo kus. 
Wa dy:
– szyb ka ochron na ekra nu LCD ma ło od -

por na na ci śnie nie wo dy,
– wy mu szo ny błysk w try bie „SZE RO KI

KĄT 1” unie mo żli wia szyb kie wy ko na nie
kil ku zdjęć,

– nie uży tecz ne try by pod wod ne,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych

w zie lo nych wo dach,
– sła ba ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych

krę co nych w zie lo nych wo dach,
– pro ble my ze sta bi li za cją w try bie wi -

deo,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w cie płych wo -

dach na więk szych głę bo ko ściach,
– sła ba ko lo ry sty ka fil mów w cie płych

wo dach na więk szych głę bo ko ściach. 
Kosz tu ją cy 1200 zł Olym pus TG -850 jest

naj dro ższym pro duk tem w tym te ście. Wi -

docz nie za sto so wa nie sze ro ko kąt ne go
obiek ty wu do brej ja ko ści oraz me cha ni zmu
od chy la nia ekra nu LCD wy win do wa ły je go
ce nę na ta ki po ziom. Z te go też po wo du
pro du cent uzu peł nił swo ją ofer tę o nie dro -
gie go TG -835. Dzię ki te mu w te go rocz nej
ofer cie ja poń skie go pro du cen ta ma my trzy
mo de le z prze dzia łu 870–1800 zł, tak więc
ka żdy mo że wy brać coś dla sie bie. Jed nak
po ja wia się py ta nie, czy TG -850 jest wart
ta kich pie nię dzy. Trud no jed no znacz nie
stwier dzić. Z pew no ścią obiek tyw o ogni -
sko wej od 21 mm, od chy la ny ekran LCD,
ład ne zdję cia i fil my pod wod ne na ma łych
głę bo ko ściach sku szą nie jed ne go ama to ra
fo to gra fii. Dru dzy z pew no ścią uzna ją, że
wo dosz czel na tyl ko do 10 me trów obu do -
wa oraz brak ta kich funk cjo nal no ści jak Wi -

Fi oraz GPS dys kwa li fi ku ją ten mo del w ich
oczach. Jak za wsze wszyst ko za le ży więc
od po trzeb i ocze ki wań.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

r.olech@optyczne.pl

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/olympus3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/olympus2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/olympus1.MOV



