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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Choć za okna mi praw dzi wy kwie cień – ple cień, mi mo że słoń ce wciąż to czy nie rów ną wal kę z

chmu rzy ska mi, to jed nak już za pa rę chwil wio sna wy buch nie świe żut ką, so czy stą zie le nią. Po świą tecz nym,
ro dzin nym le niu cho wa niu przy su to za sta wio nych sto łach czas już więc naj wy ższy kry tycz nie przyj rzeć się swo -
jej pian ce, któ ra ca łą zi mę kur czy ła się w sza fie – efekt ubocz ny zbyt rzad kie go użyt ko wa nia, nie pod le ga
re kla ma cji. Je dy ną me to dą, aby znów pięk nie ukła da ła się na na szych zgrab nych cia łach jest na tych mia sto -
we zwięk sze nie ak tyw no ści czy to na świe żym po wie trzu, czy też pod okiem do świad czo ne go in struk to ra w
mod nym klu bie – me to da w tym wy pad ku nie jest wa żna, li czy się efekt! Gdy już pro blem z pian ką ma my
roz wią za ny, war to przyj rzeć się  po zo sta łym ele men tom sprzę tu. W tym wy pad ku, dla od mia ny, do prze glą -
du i ewen tu al nej re ge ne ra cji od da je my sprzęt a nie sie bie, w do dat ku  pa mię taj my, że nie ma tu mo wy o
swo bod nym wy bo rze, gdyż mo że się tym za jąć wy łącz nie pro fe sjo nal ny ser wis. War to za dbać o to jak naj -
szyb ciej, bo przed na mi dłu gi ma jo wy week end, czyli czas, kie dy przy bie ra ją ce co raz bar dziej nie bie ski od -
cień je zio ra nie bez piecz nie po bu dza ją wy obraź nię i od ry wa ją z wy god nych fo teli na wet naj więk szych le niu chów.
W któ rą stro nę skie ru ją pierw sze kro ki? Ra czej trud no po dej rze wać, że bę dzie to zim na rze ka w cen trum
mia sta, choć oko ło pię ciu set śmiał ków tak wła śnie po wi ta ło wio snę, pły nąc barw nym ko ro wo dem w nur tach
olsz tyń skiej Ły ny. Kto nie do je chał, znaj dzie re la cję w naj now szym nu me rze, w któ rym jak zwy kle za pro si -
my Was do od wie dze nia na szych pol skich je zior, ale rów nież po sta ra my się za in spi ro wać do po zna wa nia naj -
dal szych za kąt ków ukry tych pod błę kit ną ta flą wo dy. Za pra sza my do lek tu ry
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Pod po rząd ko wa łem swo je ży cie te -
mu, co ko cham – nur ko wa niu oraz
pod ró żo wa niu. Ni gdy nie przy pusz -
cza łem, że aż tak wie le bę dzie mnie
kosz to wa ła mo ja pa sja, wie le ra zy
za sta na wia łem się nad tym, czy nie
ze rwać z mo im na ło giem i nie wró -
cić do sza re go, co dzien ne go ży cia?
Oka za ło się ina czej, wy bra łem to, co
sil niej sze.

Po chy lam się nad mo im lap to pem, pa -
trząc na Go ogle Maps, kre ślę na kart ce pa -
pie ru plan, któ re go głów nym za mie rze niem
jest po ka za nie mo im przy ja cio łom, jak wy -
glą da raj na krań cu świa ta.

Spo ty kam się z przy ja ciół mi i przed sta -
wiam mój plan. Wszy scy pa trzą na mnie z
nie do wie rza niem, jak na za krę co ne go wa -
ria ta. Na ich twa rzach wi dzę zde ner wo wa -
nie oraz lęk, sa mi chy ba do koń ca nie zda ją
so bie spra wy, że mo że być aż tak pięk nie…

Po kil ku na stu go dzi nach lo tu lą du je my w

Ce bu, w po tę żnej fi li piń skiej aglo me ra cji.
Wo kół nas za tło czo ne azja tyc kie uli ce, w

któ rych ka żdy szu ka odro bi ny cie nia przed
pra żą cym czter dzie sto stop nio wym upa łem.

Filipiny Dive Tour 2015
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Wsia dam do wy na ję tej tak sów ki i roz po -
czy nam mo ją ko lej ną pod róż po Fi li pi nach.
Wraz z gru pą prze miesz czam się na wy spę
Pan glao. Stop nio wo sta ram się daw ko wać
emo cje mo im to wa rzy szom, nie wszyst ko
na raz. Po wo li, zgod nie z pla nem, do cie ra -
my do je dy ne go pol skie go re sor tu na Fi li pi -
nach, pro wa dzo ne go przez Pio tra Chy liń-
skie go. Po za kwa te ro wa niu po ka zu ję naj -
bli ższe oko li ce wy spy. Pierw szy dzień po -
by tu koń czy my wspól ną ko la cją w
fi li piń skim sty lu.

Ko lej ny dzień spę dza my na pla ży, świę -
tu jąc z na szy mi dziew czy na mi Dzień Ko -
biet. Po ochło nię ciu z pierw szych wra żeń,
nad szedł ocze ki wa ny dzień nur ko wy. Ka -
żdy już ma rzył, by za nu rzyć się w czy stych
wo dach i ode tchnąć trosz kę od pra żą ce go
słoń ca. Ran kiem ła du je my się na pod sta -
wio ne pic ku py i prze miesz cza my się do
szwaj car skie go cen trum nur ko we go, z któ -
rym wy pły wa my na pierw sze nur ko wa nia.
Resz ta gru py, ta nie nur ku ją ca, spę dza czas
na zwie dza niu oko li cy oraz na za ży wa niu
ką pie li sło necz nych.

Go di ving! Do pły wa my do ma lut kiej wy -
spy Ba li ca sag, oto czo nej prze pięk ną ra fą,
nie zwy kły mi ko ra lo wy mi ogro da mi oraz
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spa da ją cy mi na głę bo kość kil ku dzie się ciu
me trów stro my mi ścia na mi. Ska cze my do
wo dy, za nu rza my się i… wi dzi my tęt nią cą
ży ciem ra fę, ła wi ce ryb, cho wa ją ce się bła -
zen ki oraz tu i ów dzie prze pły wa ją ce żół -
wie. Po po nad sześć dzie się cio mi nu to wym
nur ko wa niu wy cho dzi my na łód kę. Wszy -
scy mil czą. Pierw sza za bie ra głos Ju sty na:

– Ale tu jest faj nie, chcia ła bym tu miesz -
kać i co dzien nie tak spę dzać czas…

Resz ta gru py nur ko wej po dzie la zda nie
Ju sty ny. Wszy scy wy mie nia ją się spo strze -
że nia mi na te mat od by te go nur ko wa nia. A
to jesz cze nie ko niec, przed na mi na stęp ne
fa scy nu ją ce nur ko wa nia!

Ko lej ne dni na Pan glao przy no szą no we
wra że nia. Za bie ram przy ja ciół na wy ciecz -
kę po wy spie Bo hol, w pierw szej ko lej no -
ści pły nie my rze ką Lo boc, gdzie
wczu wa my się w bo ha te rów fil mu „Czas
apo ka lip sy”, któ re go sce ny by ły krę co ne
mię dzy in ny mi na tej rze ce. Po dzi wia my
oko li cę i roz ko szu je my się na tu ral nym pięk -
nem. Ko lej na nie spo dzian ka to zjazd z
dresz czy kiem – ame ry kań ską ko lej ką nad
rze ką Lo boc. Wra że nia nie sa mo wi te. Grze -
gorz, nasz fil mo wiec, prze ła mu je swój
strach przed wy so ko ścią. Je dzie, jest szczę -
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śli wy, sam nie mo że uwie rzyć, że po ko nał
swo je sła bo ści, wła śnie tu, na Fi li pi nach!
Wsta je i mó wi:

– Ma rek, dzię ku ję, że na mó wi łeś mnie na
ten zjazd. By ło su per, je stem szczę śli wy,
na wet otwo rzy łem oczy!

Jest cu dow nie, wszy scy ro bią pa miąt ko -
we zdję cia i z nie cier pli wo ścią cze ka ją na
ko lej ne wra że nia, któ rych w pro gra mie
mam spo ro. Po dro dze tra fia my do re zer wa -
tu tar sju szy, zaś chwi lę póź niej roz ko szu je -
my się pięk nym wi do kiem jed ne go z cu dów
na tu ry – Cze ko la do wych Wzgórz. Póź nym
po po łu dniem wra ca my do na sze go re sor tu,
wszy scy zmę cze ni, ale szczę śli wi. To do pie -

ro po czą tek na sze go po by tu na Fi li pi nach.
Ko lej ne dni na Pan glao owo cu ją ko lej ny mi
nur ko wa nia mi, tym ra zem w oko li cach wy -
spy Pa mi li can. Pod po wierzch nią ko lej ne
nie sa mo wi te wi do ki, za nu rzam się i wi dzę
pod wod ny raj dla nur ków, po tę żne gor go -
nie, ko ra le oraz wie le ga tun ków ryb, nie sa -
mo wi ta flo ra i fau na. W prze rwie do pły -
wa my na wy spę, na któ rej je my fi li piń ski po -
si łek, wszyst ko wśród miesz kań ców wy spy.
Nie sa mo wi te, ja cy ci lu dzie są go ścin ni, jak
ży ją i jak nas trak tu ją.
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W prze rwach mię dzy dnia mi nur ko wy mi
zwie dzam wy spę, za przy jaź niam się z lo -
kal ną lud no ścią oraz ich zwy cza ja mi.

Po kil ku dnio wym po by cie na Pan glao
nad szedł czas na ko lej ny cel wę drów ki.
Wcze snym ran kiem za bie ram przy go to wa -
ne przez Fi li piń czy ków ka nap ki dla na szej
gru py. Ła du je my się z ba ga ża mi na pod sta -
wio ne pic ku py i je dzie my na łód kę. Po
trzech go dzi nach pły nię cia do cie ra my do
wy spy Ca bi lao. 

Sta wia my no gi na pla ży w fi li piń skim re -
sor cie La Es trel la, pro wa dzo nym przez Fi li -
pin kę o pol skim na zwi sku Za gór ski. Jak
póź niej się oka zu je, Es trel la Za gór ski wy szła

za mąż za mę żczy znę po cho dze nia nie -
miec kie go, któ ry ma pol skie ko rze nie, stąd
też to pol skie na zwi sko. Na wy spie je stem
pierw szy raz, ca ła gru pa jest moc no za sko -
czo na pa nu ją cym tu spo ko jem. Zwie dza my
wy spę. 

Oka zu je się, że mo żna ją obejść w kil ka
go dzin, więc idzie my i po zna je my lo kal ną
lud ność. Tu byl cy, bar dzo za sko cze ni, pa -
trzą na nas ze zdu mie niem. Więk szość
miesz kań ców ni gdy nie po sta wi ła no gi po -
za wy spą. Ży ją w jed nym miej scu – tu się
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uro dzi li, tu cho dzi li do szko ły, tu ży ją i to
co naj wa żniej sze – tu są szczę śli wi!

Dru gie go dnia po by tu po zna je my fi li piń -
skie go di ve ma ste ra Her ber ta Alvi na Go La -
pid, pra cu ją ce go w lo kal nym cen trum
nur ko wym. Pró bu je my go na uczyć kil ku
pol skich zwro tów, ku na sze mu za sko cze -
niu, Alvin do da je ko men tarz pod mo imi
zdję cia mi na fa ce bo oku: „do bre nur ko wa -
nia”. Cie szy my się. Sa ma wy spa Ca bi lao to
osto ja spo ko ju ide al ne miej sce na wy po czy -
nek i nie za po mnia ne nur ko wa nia. Prze pięk -
ne ra fy trud no mi opi sać, to trze ba

zo ba czyć. Po byt na Ca bi lao przy no si nam
wie le wy po czyn ku, nie jest tak in ten syw ny
jak na Pan glo. Jest ina czej, to nie zna czy,
że go rzej czy le piej, po pro stu – ina czej.
Tak jak na pi sa łem wcze śniej, trze ba to zo -
ba czyć... W ka żdym ra zie po le cam go rą co
to miej sce. Mi ja ją dni, nur ku je my, po ra ru -
szyć da lej… Tym ra zem prze do sta je my się
na wy spę Ne gros, gdzie z miej sco wo ści
Ma la ta pay łód ką pły nie my na ma lut ką wy -
spę Apo, na któ rej spę dza my ostat nie dni
na sze go po by tu na Fi li pi nach.

Apo to ma lut ka wy spa z cen trum nur ko -
wym pro wa dzo nym przez Fi li pin kę Li ber tys
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Lon ge. Wła ści ciel ka opo wia da nam swo ją
hi sto rię, o tym jak po wstał re sort na Apo, jak
mu sia ła wy brać po mię dzy ży ciem w do stat -
ku w Wiel kiej Bry ta nii a bu do wą re sor tu i
ży ciem na Apo. Wy bra ła to dru gie. Nie ża -
łu je, jest szczę śli wa, ma swój raj na zie mi,
któ ry na co dzień po ka zu je tu ry stom zza
wiel kiej wo dy.

Dni na Apo upły wa ją zbyt szyb ko. Nur -
ku je my w pod wod nym ra ju – prze pięk ne
ra fy, du żo żół wi, wę ży mor skich, ogrom ży -
cia. W wol nych chwi lach zwie dza my wio -

skę, od wie dza my lo kal ną szko łę, gdzie zo -
sta wia my przy wie zio ne z Pol ski po da run ki.
Miesz kań cy są bar dzo za sko cze ni tym, że
gru pa Po la ków od wie dzi ła szko łę i po da ro -
wa ła uczniom przy bo ry szkol ne. Ży cie tu -
taj to czy się le ni wie. Ka żdy, na wet
naj młod szy miesz ka niec wy spy, ma swo je
obo wiąz ki, któ re wy ko nu je z na le ży tą sta -
ran no ścią. Wszyst ko to czy się jak by w
zwol nio nym tem pie, nikt się nie spie szy.
Czas pły nie, tra cę ra chu bę ja ki jest dzień,
nie pa trzę, któ ra jest go dzi na, mam wy łą -

czo ny te le fon. Sta ram się wpa so wać w lo -
kal ne ży cie. Po wo li od zy sku ję świa do mość,
ogar nia mnie myśl, że za kil ka dni bę dę mu -
siał wró cić do Pol ski, do do mu, do pra cy.
Po mi mo te go je stem szczę śli wy, bo spę dzi -
łem osiem na ście dni na Fi li pi nach, po ka za -
łem gar st ce przy ja ciół, jak wy glą da raj na
krań cu świa ta, gdzie ży cie to czy się swo im
tem pem, gdzie lu dzie są szczę śli wi. Po ka -
za łem, co mnie urze kło i po chło nę ło mo je
ży cie. Co te raz? My ślę, że nad szedł czas, by
znów za siąść przy lap to pie nad Go ogle
Maps z kart ką pa pie ru i za pla no wać ko lej -
ny wy jazd w cie ka we miej sce, gdzie za trzy -
mał się czas, gdzie ktoś zna lazł swój raj na
zie mi.

Ma rek Men cel

in fo@szko la -nur ko wa nia.com
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Hej, przy go do!
Pra gnie nie od kry wa nia pod wod ne -

go świa ta i chęć nie ustan ne go prze -
by wa nia pod wo dą mo że nie źle
na mie szać w gło wie. W ży ciu też!
Przy go dę z nur ko wa niem za czę łam
rów no 14 lat te mu. Jed nak praw dzi -
wą pa sję od kry łam w prze rwie wa -
ka cyj nej pod czas stu diów. Cię żka
pra ca i uko cha ne nur ko wa nie – po -
le cam ka żde mu stu den to wi!

Za nim za czę łam szu kać pra cy na la to w
bra nży nur ko wej, za li czy łam kil ka wy jaz -
dów do Egip tu, Chor wa cji czy nad pol skie
je zio ra. Dzia ła łam ak tyw nie w klu bie nur -
ko wym, zdo by łam kil ka cer ty fi ka tów, ma -
rzy łam o dal szych pod ró żach i szer szych
mo żli wo ściach nur ko wych. Mo ja tę sk no ta
do pro wa dzi ła do te go, że wstrzą sa łam bu -
tel kę z wo dą, abym mo gła wy obra zić so bie
od głos bą bel ków i prze by wa nie w błę ki cie.
To mu sia ło się prze ło żyć al bo na roz wi ja -

nie pa sji, al bo… wy lą do wa nie w wa riat ko -
wie. W koń cu, w 2009 ro ku po je cha łam do
umó wio nej ba zy nur ko wej w Mar sa Alam.
Wy bra łam ten re jon z trzech po wo dów:

Pol ska do pie ro otwo rzy ła się na ten kie ru -
nek, nie mia łam oka zji od wie dzić te go
miej sca oraz sły sza łam, że jest tam spo ro
zwie rza ków pod wo dą. Mu szę przy znać, że

Dziewczyna z Marsa
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nie ża łu ję wy bo ru de sty na cji. Nie prze pa -
dam za du ży mi arab ski mi mia sta mi, za to
uwiel biam bo ga te ży cie pod wo dą. W ten
spo sób zna la złam się w Mar sa Alam i pra -
co wa łam w ba zie Ava lon Di vers. Póź niej
oka za ło się, że mo ja przy go da z tym cen -
trum nur ko wym, z Ju nio rem na cze le, do -
pie ro się za czę ła…

Na Mar sa wra ca łam w ka żdej mo żli wej
prze rwie na stu diach, za ła twi łam in dy wi du -

al ny tok, że bym mo gła jak naj czę ściej tam
by wać. Mu szę przy znać, że to świet ne roz -
wią za nie. Mo ty wu je do szyb kie go za li cza -
nia eg za mi nów! Czę ste la ta nie i brak
sta bi li za cji po ja kimś cza sie oka za ły się jed -
nak trud ne. Mo ja przy go da w ta kim wy da -
niu trwa ła czte ry la ta. Te raz mo gę po dzie lić

się z Wa mi od po wie dzia mi na py ta nia: jak
się pra cu je na koń cu świa ta, czy wy ga sa pa -
sja, czy ko bie cie w bra nży nur ko wej jest
trud niej, a ta kże mo gę opi sać szcze gó ło wo
wszyst kie nur ko we miej sców ki. Dziś po sia -
dam wie dzę nur ko wą w prak ty ce oraz z za -
kre su za rzą dza nia i pro wa dze nia fir my w
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Egip cie. Dziś ta kże du żo bar dziej do ce niam
czte ry po ry ro ku oraz zwy czaj ną mo żli wość
pój ścia do te atru czy na kurs fo to gra fii.

Ży cie na Mar sie
Pra cu jąc i miesz ka jąc w Mar sa Alam

prze ży łam wie le po zy tyw nych chwil. By ło
rów nież kil ka cię ższych. Chło nę łam do -

świad cze nie nur ko we, opie ko wa łam się
gru pa mi płe two nur ków, do sta łam pod wo -
dą wie le lek cji. To by ły nie sa mo wi te chwi -
le! Po zna łam wie lu wspa nia łych lu dzi oraz
zo ba czy łam mnó stwo cu dow nych zwie rza -
ków. I za pew niam, że na Mar sie ży ją ta kie
stwo rze nia jak: del fi ny, du gon gi, ko ni ki

mor skie, re ki ny ra fo we, re ki ny mło ty i wie -
le in nych. Ra fa błysz czy naj bar dziej spo -
śród wszyst kich raf z brze gu w Egip cie.
Dzi kie pla że do da ją uro ku. Mia stecz ko
Mar sa Alam jest ma łym, praw dzi wym, egip -
skim two rem. Mo żna tu zo ba czyć re al ne
ży cie, nie wie lu tu ry stów i po czuć jak by
czas się za trzy mał. Oczy wi ście po kil ku
mie sią cach przy cho dzą in ne my śli: co ja ro -
bię na ta kim pust ko wiu? To fakt. Cza sem
bra ko wa ło jo gur tów, bez któ rych żyć nie
mo gę. 

Cza sem bra ko wa ło ben zy ny. Na po rząd -
ne za ku py ży wie nio wo -go spo dar cze trze ba
by ło jeź dzić do Hur gha dy. To był ta ki ry tu -
ał roz ryw ko wy z kie run kiem na shop ping.
Nie mo gę jed nak po wie dzieć, że bra ko wa -
ło cze goś do ży cia. W skle pi kach mo żna
by ło zna leźć za gra nicz ne pysz no ści, choć
bar dzo wpły wa ły na bu dżet. Z al ko ho lem
nie by ło więk sze go pro ble mu. Słyn ny skle -
pik otwie ra ny na ży cze nie dzia ła do dzi siaj.
W cią gu pa ru lat mia stecz ko roz wi nę ło się,
po wsta ło kil ka wło skich knaj pek oraz sklep
Aqu alun ga. To naj bar dziej za uwa żal ne
zmia ny. Ak tyw ność miesz kań ców wzra sta -
ła wy raź nie po za cho dzie słoń ca. To czy li
roz mo wy to wa rzy skie przy szi szy przy naj -
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mniej do 2:00. To już im pew nie zo sta nie,
ta ka na tu ra.

Je śli cho dzi o miesz ka nia, nie by ły one w
naj lep szej kon dy cji. Jed nak tro chę wy sił ku i
wła sny mi rę ko ma mo żna uczy nić cu da.
Nie ste ty zda rza ły się też sy tu acje, któ rych
nie da ło się prze wi dzieć… Pod czas mo je -
go pierw sze go trzy mie sięcz ne go po by tu do -
sta łam uczu le nia, wy sy pa ło mi rę ce i
swę dzia ło do bó lu. Oka za ło się, że to plu -
skwy pa stwi ły się na de mną, kie dy smacz -
nie spa łam. Fuj! Ko le dzy uchro ni li mnie
przed wi do kiem ma te ra ca od spodu, mi mo
to mia łam opo ry przed kła dze niem się spać
w no wym lo ka lu (wy mie nio nym w try bie
eks pre so wym). In nym noc nym pro ble mem,
w ko lej nym z rzę du miesz ka niu, był me czet
po dru giej stro nie uli cy. Nie by ło li to ści o
5:00 nad ra nem. Co dzien nie! Po ja kimś
cza sie mo żna się przy zwy cza ić, w koń cu o
5:00 po po łu dniu też ma ją mo dły. Nie by ło
też ni czym nad zwy czaj nym, kie dy w ca łym
mia stecz ku wy siadł prąd. Trze ba by ło mieć
w po go to wiu świecz kę i za pal nicz kę.

Pra ca
Je śli wy da je Wam się, że pra ca w cen -

trum nur ko wym w upal nym, arab skim kra -
ju jest lek ka i roz ryw ko wa, za pew niam, że

tak nie jest. Jest to wspa nia łe do zna nie, ale
od po wie dzial ność za Was jest ogrom na!
Wo da jest dla mnie ni czym po wie trze, ale
zda ję so bie spra wę z jej po tę gi. To jest jed -
na, ma leń ka chwi la, kie dy mo że coś się wy -
da rzyć. Upal ne dni la tem wca le nie
sprzy ja ją, na wet je śli ko cham słoń ce i wy -

so ką tem pe ra tu rę. Ból gło wy w ta kie dni był
czymś nor mal nym. Je śli za py ta cie mnie o
ko bie ce dni – a pod kre ślam, że tyl ko jed no
miej sce nur ko we mia ło do stęp do to a le ty –
to po wiem Wam, że po dzi wiam sa ma sie -
bie. Nie wie le wi dzia łam w Mar sa Alam pra -
cu ją cych ko biet. In struk to rów nie bra ko-
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wa ło u nas czy u kon ku ren cji, ale ko biet
nur ku ją cych dzień w dzień już tak wie le nie
by ło. U nas, przez rok, pra co wa ła Ka sia. Po -
zo sta łe pa nie, czę sto prze ra żo ne ży ciem na
Mar sie, ucie ka ły do więk szych me tro po lii
jak Hur gha da czy Sharm -el -She ikh. Nie
ukry wam, że tra fia li się rów nież pa no wie,
któ rzy po dwóch dniach da wa li no gę. Ja ko
że nie zaj mo wa łam się wy łącz nie nur ko wa -
niem, lecz też ogól nie ba zą, mar ke tin giem
czy ma ila mi, zda rza ło mi się pra co wać po
dwa dzie ścia go dzin na do bę. O wol nym
week en dzie mo że cie w bra nży nur ko wej
za po mnieć. Cza sem zda rza ła się praw dzi -
wa nie dzie la, jed nak za zwy czaj jest to pra -
ca przez sie dem dni w ty go dniu. Staff oko ło
17:00 ma już czas dla sie bie, zaś dla me na -
dże ra – bę dą ce go 24 go dzi ny na do bę pod
te le fo nem – „czas dla sie bie” nie za czy na
się ni gdy, al bo jest on bar dzo ogra ni czo ny.
Mi mo to pra ca po łą czo na z co dzien - nym
wi do kiem na la zu ro we mo rze jest fe no me -
nal nym do świad cze niem, po któ rym bar dzo
trud no jest wró cić do sza rej rze czy wi sto ści
w Pol sce. Ła two mo żna przy zwy cza ić się
do do stat ku wo dy i słoń ca, a nie wy obra żal -
nie trud no wró cić do zim na i desz czu. W
koń cu nur ko wa nie ka żde go dnia trak to wa -
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łam ja ko przy jem ność, by póź niej przy siąść
przy kom pu te rze z wi do kiem jak na pocz -
tów ce. Sys tem pra cy jest zu peł nie in ny. W
nur ko wa niu jest wię cej swo bo dy i prze by -
wa nia wśród lu dzi w luź niej szej at mos fe rze,

co jest oka zją do po zna nia na praw dę wspa -
nia łych osób. To chy ba przy jem niej sze niż
sztyw ne spo tka nia w biu rze z wi do kiem na
uli cę?

Po pra cy
Po pra cy mia łam dwie opcje: po nur ko wać

dla sie bie, jesz cze raz po nur ko wać, al bo po -
czy tać ksią żki. Mo głam też po space ro wać
wzdłuż dro gi al bo iść do knajp ki. Ukul tu ral -
nia nie się nie wcho dzi ło w grę. Wy bra łam
oczy wi ście mak sy mal ne ko rzy sta nie z nur ko -
wa nia. Dzię ki te mu mo głam roz wi jać swo ją

pa sję, zdo by wać umie jęt no ści in struk tor skie
czy nur ka tri mik so we go. Do cho dzę więc do
czę sto za da wa ne go mi py ta nia – czy pra cu -
jąc w ba zie nur ko wej i nur ku jąc przy naj -
mniej 2-3 ra zy dzien nie z klien ta mi, pa sja
na dal jest pa sją? To bar dzo in dy wi du al na
kwe stia. U mnie pa sja ni gdy nie wy ga sła.
Zmie nia się odro bi nę po dej ście. Bar dzo pa -
so wał mi układ, że ni gdy nie by łam jed no ra -
zo wo w Egip cie dłu żej niż czte ry mie sią ce.
To po wo do wa ło, że wra ca łam na krę co na i z
utę sk nie niem, by wejść do wo dy! 
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Zde cy do wa nie wię cej cza su na do dat ko -
we nur ko wa nia po świę ca łam na po cząt ku
mo jej przy go dy. Póź niej, kie dy zna jo mość
z Ju nio rem roz wi nę ła się trosz kę bar dziej, a
ba za mia ła co raz wię cej klien tów, do dat ko -
we fun di ves usta la li śmy so bie w wol ne nie -
dzie le. Pra cy za wsze mie li śmy spo ro.
Wie czo rem zo sta wał tyl ko skra wek cza su
na ko la cję i spa ce rek. Wte dy też zmie ni li -
śmy miej sce za miesz ka nia na wło ską wil lę

i od ra zu mi lej się ży ło! Przy tul ne miesz kan -
ko z wi do kiem na mo rze, czy ste i za dba ne,
spra wi ło, że zmie ni li śmy sys tem pra cy. Ma -
ile po zo sta wa ły na wie czór, na wy god nej
ka na pie.

Kil ka lat te mu trud niej by ło pod jąć de cy -
zję o wy jeź dzie do Egip tu. Mnie, ja ko ko -
bie cie, by ło jesz cze trud niej. Dłu go mia łam
wąt pli wo ści, czy wszyst ko bę dzie w po -

rząd ku, czy dam so bie ra dę. To by ło jak
wal ka o ma rze nie. Je cha łam do lu dzi, któ -
rych nie znam. Nie wie dzia łam, czy bę dą
li ba cje al ko ho lo we, czy spo koj ne wie czo -
ry. Nie mia łam pew no ści, czy bę dę po tra fi -
ła do brze pro wa dzić gru py i czy w ogó le się
na da ję do pra cy w nur ko wa niu. Mar sa
Alam wy da wa ło mi się strasz li wie od le głe.
Nikt z mo ich zna jo mych tam nie był i nikt
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nic nie wie dział. Ava lo no wa ba za by ła no -
wo ścią na ryn ku. Gdy by nie Go ogle, tak
szyb ko bym tam nie tra fi ła. Oszczęd no ści
na pierw szy po wrót sa mo lo tem nie by ły za
wiel kie i przed sa mym wy jaz dem mia łam
co raz wię cej wąt pli wo ści. Na wet przy ja -
ciel, któ ry wcze śniej po pie rał mój po mysł,
za czął je mieć. Za ofe ro wał jed nak, że w ra -
zie ja kich kol wiek pro ble mów, po pro stu po

mnie przy le ci. To mnie prze ko na ło do koń -
ca. Dziś przy jaź ni my się w trój kę, bo jak na -
pi sa łam na po cząt ku, je den wy jazd mo że
ży cie za mą cić jesz cze bar dziej. Dziew czy -
ny, je że li ma rzy cie, by po pra co wać i po nur -
ko wać, na pisz cie do mnie!

Pau la An drze jew ska

pau la@ava lon di vers.com

http://www.wioskisos.org


http://www.tecline.com.pl


http://www.tecline.com.pl
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Za pra szam na stresz cze nie dru giej
czę ści wy kła dów dr. An dreya Bi zy -
uki na, któ re mia ły miej sce pod czas
Tar gów Nur ko wych Pod wod na Przy -
go da w War sza wie.

Nie dziel ne spo tka nie to nie sa mo wi ta
opo wieść o pod wod nej pod ró ży przez trzy
mo rza i jed no je zio ro. Ca łość wy kła du po -
łą czo na zo sta ła ze wspa nia łą pre zen ta cją
zdjęć au tor stwa dr. An dreya Bi zy uki na – fo -
to gra fa pod wod ne go, eks per ta bra nży nur -
ko wej w Ro sji.

Kam czat ka – ta jem ni czy wschód
W naj bar dziej wy su nię tej na wschód

azja tyc kiej czę ści Ro sji le ży du ży pół wy sep
od dzie la ją cy Mo rze Ochoc kie i Mo rze Be -

Podróż przez trzy morza
i jedno jezioro
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rin ga – kra ina 160 wul ka nów – z cze go 30
jest na dal ak tyw nych.

Kam czat ka zo sta ła ukształ to wa na głów -
nie w pro ce sach wul ka nicz nych. Wy stę pu -
je tu kli mat mor ski mon su no wy. Głów nym
mia stem jest Per to pa vlo vsk Kam chat sky –
mia sto po mni ków hi sto rii z cza sów bi tew

bry tyj skich. Znaj du je się ono u stóp wul ka -
nu Klu chew skoy, na brze gu za to ki Avchin -
sky. Ca ła lą do wa część pół wy spu ob fi tu je
w atrak cje, któ re war to po znać za nim wy -
bie rze my się na nur ko wa nie. Tu taj, w gór -
skim te re nie po śród lo dow ców, za czy na
swój bieg wie le rzek. Rze ki z ko lei przy cią -
ga ją zwie rzy nę – Kam czat ka to kra ina nie -
dźwie dzi, któ re w rwą cych wo dach

znaj du ją po ży wie nie w po sta ci ło so si.
Ostat ni mi cza sy, jak się oka zu je, mu szą ry -
wa li zo wać o to po ży wie nie z ludź mi. Tu ry -
sty ka roz wi ja się, or ga ni zo wa ne są tu taj
spły wy pon to na mi po łą czo ne z po ło wem
ryb. Uwiel bia ną przez tu ry stów część wy -
praw na Kam czat kę sta no wią eks tre mal ne
no ce spę dza ne na dzi ko – w le sie, pod na -
mio ta mi, przy ogni sku. Dla spra gnio nych
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cie pła Kam czat ka ofe ru je mnó stwo go rą -
cych, gór skich źró deł.

Ja kie wa run ki spo tka my pod wo dą? W
pół noc no -za chod niej czę ści Pa cy fi ku to tyl -
ko +4 stop nie Cel sju sza – ale dzię ki te mu
wo da ob fi tu je w bo ga te ży cie, nie spo ty ka ne
w cie plej szych re jo nach. Za rów no or ki, jak
i lwy mor skie to dla nur ków nie la da grat ka!
Zwie rzę ta te wręcz wy cze ku ją i z za cie ka -
wie niem ob ser wu ją ka żdą eks pe dy cję od -
wie dza ją cą ich wo dy. Szcze gól nie moc no
re agu ją na dźwięk sil ni ka ło dzi. Uwa gę nur -
ków sku pia ją rów nież czę sto po ja wia ją ce
się me du zy – spo rych roz mia rów i w du -
żych ilo ściach. 

Dno wspa nia le przy ozda bia ją ogrom ne
ane mo ny. Jed nak nie za prze - czal nym kró -
lem tych wód jest krab kam czac ki – ogrom -
ny i sil ny na ty le, że po tra fi prze gryźć wąż
au to ma tu!

Ca łe wy brze że wo kół Pół wy spu Kam -
czat ka jest ty po wo ska li ste. Two rzy nie po -
wta rzal ne wi do ki.

Baj kał – per ła Sy be rii
Miej sce jest dość zna nym i po pu lar nym

ce lem wy praw tu ry stycz nych. Nie ka żdy
jed nak miał oka zję spraw dzić, co kry ją wo -
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dy Baj ka łu – a to one wła śnie sta no wią uni -
kal ne dzie dzic two.

Baj kał jest naj star szym i naj głęb szym je -
zio rem na Zie mi. Za wie ra 25% za so bów
słod kiej wo dy na na szej pla ne cie. Na zy wa -
ny jest czę sto „szma rag do wym kró le stwem”
– wo da ma ko lor zie lo ny, więk szość gą bek
oraz stwo rzeń tu ży ją cych rów nież przy bie -
ra wszyst kie od cie nie zie le ni. Wspo mnia ne

gąb ki są do sko na łym źró dłem pro duk cji tle -
nu dla wód Baj ka łu, dla te go też przy cią ga -
ją mnó stwo mniej szych stwo rzeń. Do wo-
dem na czy stość wód Baj ka łu jest obec ność
gam ma ru sów – ma łych ra ków, na zy wa nych
„sta cja mi czysz czą cy mi” te go uni kal ne go
akwe nu. Baj kał jest śro do wi skiem na tu ral -
nym dla wie lu en de micz nych ga tun ków
ryb. Je zio ro ma cha rak ter za pa dli sko wy –
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znaj du je się w ro wie tek to nicz nym, któ re -
go brze gi są nie re gu lar ne. Mnó stwo tu za -
rów no grot, ja skiń, jak i wy pły ceń, osu nięć
skal nych z ka mie ni sty mi na sy pa mi. Ca łość
two rzy uni kal ny, pod wod ny kra jo braz.
Więk szość miejsc nur ko wych zlo ka li zo wa -
nych jest przy wy brze żu.

Ze wzglę du na tem pe ra tu rę wo dy +6
stop ni Cel sju sza, za le ca się nur ko wa nie w

su chych ska fan drach oraz do brych ocie pla -
czach. Nie wy stę pu ją tu prą dy, więc je dy -
nym nie bez pie czeń stwem dla nur ka mo że
być wy chło dze nie or ga ni zmu. Nur ku jąc,
na le ży pil no wać głę bo ko ści. Naj lep szą wi -
docz ność wo da w Baj ka le osią ga w czerw -
cu – do 40 me trów, a miej sca mi rów nież do
60 me trów! Ten ter min jest więc opty mal -
ny na nur ko we wy pra wy.

Mo rze Ba rent sa – skal na pu sty nia na po -
wierzch ni i eks plo zja ży cia pod wo dą

Za krę giem po lar nym, w pół noc no -za -
chod niej czę ści Ro sji le ży Pół wy sep Kol ski.
Ota cza ją go wo dy Mo rza Ba rent sa oraz Mo -
rza Bia łe go. Ba da cze przy ro dy twier dzą, że
wła śnie tu spo tka my naj więk szą bio ró żno -
rod ność pod wo dą. Au tor wy kła du – An -
drey Bi zy ukin przy zna je, iż rze czy wi ście,
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nie spo tkał ni gdzie in dziej ta kie go bo gac -
twa fau ny i flo ry pod wod nej, jak w Mo rzu
Ba rent sa. Śmia ło mo żna je na zwać ra jem
dla nur ków i bio lo gów mor skich. Wszyst ko
za spra wą tem pe ra tu ry wo dy sprzy ja ją cej
roz wo jo wi ży cia: +4 do +6 stop ni Cel sju -
sza. Spo tka my tu ogro dy la mi na riów,
ogrom nej wiel ko ści mor skie ane mo ny w
po sta ci „pod wod nych kwia tów” oraz dra -

pie żne ukwia ły. Do cie ka wo stek na le żą
nur ku ją ce pta ki: nu rzy ki i ma sko nu ry – po -
tra fią po lo wać na po ży wie nie głę bo ko pod
wo dą, na wet do 30 me trów, wzbu dza jąc
za cie ka wie nie wśród nur ków.

Wo dy Mo rza Ba rent sa są rów nież do -
mem dla ol brzy mich kam czac kich kra bów.
Czę sto na zy wa ne są „sea mon sters” ze
wzglę du na roz mia ry, ja kie osią ga ją. Kra by

ro sną przez 15 lat. Do pie ro na po wierzch -
ni mo żna w peł ni oce nić ich roz miar – są
po ła wia ne i sta no wią lo kal ny przy smak. Po -
dob nie jak je dy ny ja dal ny ga tu nek je żow -
ców, któ ry wy stę pu je tyl ko w Mo rzu
Ba rent sa. Prze wod ni cy uczą, jak po ła wiać,
oczysz czać i ser wo wać je żow ce.

Oprócz wy mie nio nych ga tun ków, wo dy
te ob fi tu ją w ry by i przy cią ga ją jak ma gnes
fo to gra fów oraz fil mow ców pod wod nych.
Wy pra wa nur ko wa na Mo rze Ba rent sa zde -
cy do wa nie po le ca na jest do świad czo nym
nur kom, przede wszyst kim ze wzglę du na
wy stę pu ją ce tu dość czę sto prą dy. (W tym
miej scu po le cam rów nież wró cić do stycz -
nio we go wy da nia ma ga zy nu Nu ras.in fo, w
któ rym uka zał się ar ty kuł pt. „Mo rze Ba rent -
sa – sa fa ri nur ko we” – cie ka wa re la cja z
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pierw szej pol skiej wy pra wy nur ko wej za
krąg po lar ny, zre ali zo wa nej przez Cen trum
Nur ko we Na uti lus).

Mo rze Bia łe – pod lo do wa przy go da
Akwen po ło żo ny jest mię dzy Pół wy spem

Kol skim a wy brze żem pół noc nej Ro sji. Jest
to je dy ne mo rze w Eu ro pie, któ re zi mą jest

w ca ło ści za mar z nię te, po kry te dość gru bą
war stwą lo do wą. Wo da, jak w więk szo ści
mórz pół noc nych, ma zie lo ny ko lor. Cha -
rak te ry stycz ny dla Mo rza Bia łe go jest jed -
nak ko lor lo du, któ ry oglą da ny od spodu,
zwłasz cza w sło necz ny dzień, jest in ten -
syw nie żół ty. Sce ne ria wów czas wy da je się

być kom plet nie sur re ali stycz na, wra że nia z
nur ko wa nia bez cen ne!

Po mi mo te go, iż do oko ła pa nu je wy jąt -
ko wo su ro wy kli mat a miej sce wy da je się
być dość dzi kie – jest moc no za sie dlo ne już
od cza sów pra daw nych. Ak tu al nie funk cjo -
nu je tu wie le ho te li o bar dzo do brym stan -
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dar dzie a tu ry sty ka nur ko wa jest wy so ko
roz wi nię ta i pro fe sjo nal nie zor ga ni zo wa na.
Nur ko wie upodo ba li so bie to miej sce na
nur ko wa nia pod lo do we oraz wra ko we!
Zwy kle naj wspa nia lej po ro śnię te są skar py
przy brze żne, tu rów nież spo ty ka się wie le
eg zo tycz nie wy glą da ją cych mor skich ro ślin

i zwie rząt. Bar dzo po pu lar nym miej scem
nur ko wym w Mo rzu Bia łym jest wy ro bi sko
po ko pal ni mi ki. W wy ni ku eks plo ata cji po -
wsta ło wie le ja skiń i grot, nie któ re z nich do
dziś nie są eks plo ro wa ne. To miej sce w
rów nym stop niu przy cią ga za rów no nur -
ków tech nicz nych, jak i ja ski nio wych. Na

po kry wie lo do wej Mo rza Bia łe go za le ga
czę sto gru ba war stwa świe że go opa du, któ -
ra wy glą da, jak nie koń czą ce się śnie żne po -
le, dla te go do prze miesz cza nia się na
miej sca nur ko wa nia uży wa się tu taj sku te -
rów śnie żnych. Wo da ma tem pe ra tu rę -1
sto pień Cel sju sza zi mą oraz do +15 stop ni
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Cel sju sza la tem. Nur ko wa nia zi mą or ga ni -
zo wa ne są w ten spo sób, że nu rek scho dzi
pod lód po li nie opu sto wej, któ rej dłu gość
nie mo że prze kro czyć 50 me trów, mak sy -
mal na głę bo kość nur ko wa nia to 25 me trów.
Wi docz ność pod wo dą jest zmien na w za -
kre sie 15-50 me trów i za le ży od miej sca
nur ko wa nia. 

W po bli żu otwo ru w ta fli lo du sta wia się
ma łe, ogrze wa ne dom ki, w któ rych nur ko -
wie mo gą przy go to wać się do nur ko wa nia.
Bar dzo czę sto na po wierzch ni za ma rza
sprzęt – przy dat ne wte dy są ter mo sy z
wrząt kiem, bę dą ce nie od łącz nym ele men -
tem ekwi pun ku nur ko we go. Mo rze Bia łe to

miej sce war te uwa gi – dla do świad czo nych
nur ków.

Ar ty kuł po wstał na pod sta wie pre zen ta -
cji dr. An dreya Bi zy uki na i jest stresz cze -
niem wy kła du, któ ry miał miej sce 01 mar ca
2015 r. pod czas Nur ge su na Tar gach Nur -
ko wych Pod wod na Przy go da. Wy kład z ję -
zy ka an giel skie go tłu ma czy ła Li dia Ko zioł.
Dr An drey Bi zy ukin przy je chał na za pro -
sze nie Cen trum Nur ko we go Na uti lus.

Go sia Ko peć

go sia@na uti lus.com.pl

Fo to: dr An drey Bi zy ukin

gol den me dia1@gma il.com

http://www.czerwonenoski.pl
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http://wtzketrzyn.pl
http://www.activtour.pl/nurkowanie-egipt-marsa-alam-lipiec-2015


http://bare.pl
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Pa trząc na ostat nie 10 lat, mo że -
my za uwa żyć, iż nasz sport, na zy wa -
ny „nur ko wa nie”, roz wi ja się w po -
stę pie geo me trycz nym. Ogrom ny pro -
gres na uki – de kom pre sji, co raz to
now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne w
kwe stiach kom pu te rów, pla ne rów, al -
go ryt mów de kom pre syj nych czy
wresz cie mo żli wo ści sprzę to we. 

Na prze strze ni tych lat mo że my za uwa -
żyć, że nur ko wa nia tech nicz ne/tri mi xo we
sta ły się nie od łącz ną czę ścią nur ko wa nia
re kre acyj ne go. Wszyst kie li czą ce się sys te -
my szko le nio we wpro wa dzi ły pio ny szko -
leń tech nicz nych. Kil ka lat te mu w
nur ko wa niach „open wa ter” (wo dy otwar -
te) po ja wi ła się no wa kon fi gu ra cja sprzę to -
wa – si de mo unt. Sa ma kon fi gu ra cja, choć

w po ję ciu „open wa ter” jest mło da, po sia da
swo je ko rze nie i tra dy cje wy wo dzą ce się
sprzed wie lu lat z nur ko wań ja ski nio wych.

W świe cie nur ko wań re kre acyj nych po ja wi -
ła się 3-4 la ta te mu. Wspo mnia ne wcze śniej
nur ko wa nia tech nicz ne, któ re tak śmia ło za -

Trimix i sidemount
czy można to bezpiecznie połączyć?
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do mo wi ły się w bra nży nur ko wej, co raz
czę ściej za czy na ją spo glą dać w kie run ku
kon fi gu ra cji si de mo unt.

Ma jąc po nad 10 lat do świad czeń w nur -
ko wa niach tri mi xo wych i 4 la ta nur ko wa -
nia w kon fi gu ra cji si de mo unt, po sta no wi -
łem za cząć łą czyć te dwa ele men ty, szcze -
gól nie że na dzień dzi siej szy cię żko jest do -
szu kać się ogól nie przy ję tych stan dar dów i
po my słów uży cia kon fi gu ra cji si de mo unt w
głę bo kich nur ko wa niach tri mi xo wych.

Ni niej szy tekst ma na ce lu przed sta wie -

nie mo ich wnio sków i po my słów na po łą -
cze nie tych dwóch ele men tów i być mo że
zna le zie nie od po wie dzi, czy ma to sens i
czy mo że być bez piecz ne. Ar ty kuł po dzie -
li łem na dwie czę ści, w pierw szej po sta ram
się po rów nać tra dy cyj ną w nur ko wa niach
tech nicz nych kon fi gu ra cję ty pu ze staw
dwu bu tlo wy twin set oraz wła śnie si de mo -
unt. W dru giej czę ści przed sta wię mo je
wła sne wnio ski i po my sły w kwe stiach kon -
fi gu ra cji sprzę tu do głę bo kich nur ko wań w
si de mo unt.

Kon fi gu ra cja back mo unt vs si de mo unt w
nur ko wa niach tri mi xo wych

Na po cząt ku określ my so bie, co ozna -
cza ją po ję cia back mo unt i si de mo unt.
Back mo unt za kła da umiej sco wie nie zbior -
ni ków z ga zem do od dy cha nia (po je dyn cza
bu tla, ze staw dwu bu tlo wy ty pu twin set itp.)
na ple cach nur ka, naj czę ściej w po łą cze niu
z urzą dze niem wy por no ścio wym słu żą cym
do kon tro li pły wal no ści (np. ze staw ty pu
pły ta i wo rek). W przy pad ku si de mo unt
zbior ni ki są za mo co wa ne po bo kach nur ka,
na to miast na ple cach znaj du je się tyl ko
urzą dze nie wy por no ścio we, naj czę ściej ze -
staw ty pu si de mo unt.

Ze staw twin set jest zbu do wa ny z dwóch
bu tli po łą czo nych ze so bą most kiem oraz
za wo rem se pa ru ją cym. I ten wła śnie ele -
ment łą czą cy – sys tem gwin tów, o -rin gów i
za wór se pa ru ją cy – jest naj słab szym ele -
men tem ca ło ści. Mo gą zda rzyć się sy tu acje
ude rze nia pod wo dą lub uszko dze nia w
trans por cie, któ re swo je ne ga tyw ne skut ki,
ty pu nie kon tro lo wa ny wy ciek z ma ni fol du,
po ka żą do pie ro w cza sie nur ko wa nia. W ta -
kiej sy tu acji pro ce du ry krę ce nia za wo ra mi
ty pu v -drill mo gą oka zać się nie wy star cza -
ją ce (wy ciek na se pa ra to rze). W ta kim przy -



Nuras.info 4/2015

36

pad ku nu rek w BM mu si pro sić part ne ra o
po da nie ga zu na dłu gim wę żu i dla te go
kon fi gu ra cja ty pu twin set jest kon fi gu ra cją
tyl ko i wy łącz nie do nur ko wań w ze spo le…
co nie wszy scy sto su ją. Nu rek w SM po sia -
da dwie nie za le żne bu tle, któ re nie są ze so -
bą po łą czo ne, więc awa ria jed nej nie ma
wpły wu na dru gą, co da je mu za sad ni czo
więk szą nie za le żność.

Czę sto szko le nia tech nicz ne od by wa ją
się w cie płych wo dach. Za bie ra my na kurs
nasz su chy ska fan der i cien ki ocie placz,
pod czas szko le nia krę ci my lek ko za wo ra -
mi, uczy my się, jak po stę po wać w przy pad -
ku awa rii au to ma tów. Po po wro cie do kra ju
stwier dza my, że czas spraw dzić na sze mo -
żli wo ści w pol skich, zim nych wo dach.
Grub szy ocie placz, mo że ja kaś do dat ko wa
ka mi zel ka, i na gle oka zu je się, że się ga my
do za wo rów le d wo, le d wo, koń ca mi pal -
ców su chych rę ka wic, pod pie ra jąc jed ną
rę ką ło kieć dru giej. Oczy wi ście nie wy obra -
żam so bie sy tu acji, gdy nu rek, któ ry nie się -
ga do za wo rów, wy bie ra się na nur ko wa nie
tech nicz ne, ale ja kie są re alia wszy scy wie -
my… jak le d wo, le d wo, to mó wi my so bie
ok. Czę sto zda rza ją się sy tu acje, iż oso by z
daw ny mi ura za mi bar ków ma ją nie co ogra -

ni czo ny za sięg ra mion czy też pa no wie ma -
ją nad mier nie roz wi nię ty ze staw mię śni w
gór nej czę ści tu ło wia – i tu zno wu się ga ją
le d wo, le d wo, ale uzna ją, że jest ok. W si -
de mo unt na sze bu tle są po bo kach nur ka,
w za sa dzie pod pa cha mi (lek ko cof nię te),
ka żdy szyb ko i spraw nie, bez dziw nych fi -
gur, jest w sta nie do nich się gnąć i je za krę -
cić, w cza sie du żo krót szym niż nu rek w
twin se cie. Mo że my za dać so bie py ta nie,
czy ta ró żni ca w szyb ko ści za krę ca nia, np.
30 se kund, jest zna czą ca? Dla nur ko wań na

40, 50 czy 60 me trów pew nie nie, ale jak
je ste śmy pod wo dą na 120 m, to se kun dy i
mi nu ty ma ją bar dzo du że zna cze nie, ka żda
mi nu ta na dnie to dzie siąt ki mi nut dłu ższej
de kom pre sji, to wska zów ka ma no me tru,
któ ra nie ma lże „w oczach” zmie rza nam w
kie run ku cy fry 0.

Roz pa trz my stan dar do wą sy tu ację awa -
ryj ną ty pu wzbu dze nie się au to ma tu i sta ły
wy da tek (z ang. free flow) – naj czę ściej za -
mar z nię cie au to ma tu lub bą blo wa nie z
przy czyn me cha nicz nych, po wo do wa nych
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np. przez sól mor ską czy ziarn ka pia chu
(czę ste przy nur ko wa niach w wo dach sło -
nych i cie płych). W ta kim przy pad ku stan -
dar do wa pro ce du ra w ze sta wie twin set
mó wi o za krę ce niu za wo ru, z któ re go jest
wy ciek i przej ście na sys tem za pa so wy (dru -
gi au to mat). W SM nu rek po dob nie mu si za -

krę cić awa ryj ną bu tlę i przejść na od dy cha-
nie z dru giej i tu taj mo żna by przy znać, iż
w lep szej sy tu acji jest nu rek w BM, po nie -
waż po za mknię ciu jed ne go za wo ru, ma
ca ły czas do stęp do ga zu po zo sta łe go w ze -
sta wie dwu bu tlo wym, a nu rek w SM ma już
tyl ko po ło wę (mniej wię cej). Ge ne ral nie tak

by by ło, gdy by nie fakt, iż w si de mo unt ma -
my jesz cze dwa in ne wyj ścia, dwie in ne
pro ce du ry. Mo że my zde cy do wać się jed nak
od dy chać z bu tli ze wzbu dzo nym au to ma -
tem, aby wy ko rzy stać gaz z tej bu tli (tech ni -
ka ob słu gi ma nu al nej, czy li za my ka nie i
otwie ra nie za wo ru na czas od de chu – sto -
so wa ne w nur ko wa niach tech nicz nych dla
bu tli de kom pre syj nych ty pu „sta ge”) lub mo -
że my, tak jak na po cząt ku, zmie nić bu tlę na
dzia ła ją cą pra wi dło wo i pró bo wać roz wią -
zać pro blem z awa ryj nym au to ma tem/za -
wo rem. Wszyst kie bu tle w SM są w za się gu
rę ki, ma my je pra wie tak do stęp ne, jak nasz
ser wi sant na swo im sto le ser wi so wym.

W przy pad ku awa rii dru gie go stop nia
mo że my prze krę cić dru gi sto pień i za mie -
nić awa ryj ny na dzia ła ją cy (ma my ich spo -
ro), ale tyl ko przy sto so wa niu tech ni ki
do krę ca nia dru gich stop ni do wę ży LP z
mak sy mal ną si łą rąk, bez sto so wa nia klu czy
(z ang. fin ger -ti gh ten). Na le ży za wsze
spraw dzić przed nur ko wa niem, czy II stop -
nie są wy star cza ją co do krę co ne. W przy -
pad ku awa rii I stop nia mo że my prze krę cić
pod wo dą ca ły au to mat z jed nej bu tli na
dru gą. Po mi mo za la nia I stop nia, au to mat
po wi nien za dzia łać (szcze gól nie tło ko wy).
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Oczy wi ście au to mat po ta kim nur ko wa niu
bę dzie mu siał tra fić do ser wi su. Ma my jesz -
cze jed ną, naj cię ższą w wy ko na niu mo żli -
wość, czy li od dy cha nie awa ryj ne bez po śre-
d nio z za wo ru bu tli… cię żko, ale le piej to
niż nic. Z wy jąt kiem sy tu acji pierw szej, czy -
li pod mia ny II stop ni, po zo sta łe mo żli wo ści
są do stęp ne tyl ko dla nur ków w SM, w twin -
se cie prak tycz nie ca ły nasz den ny sys tem
od de cho wy znaj du je się na ple cach, czy li
na gra ni cy za się gu rąk.

Nie któ rzy z Was mo gli by się za sta na -
wiać, po co nur ko wie SM ma ją dłu gie wę -
że, sko ro są tak nie za le żni? Ano po to, że by
mo gli być war to ścio wy mi part ne ra mi dla
nur ków BM (twin set, po je dyn cza bu tla). Je -
że li ktoś nur ku je tyl ko i wy łącz nie w ze spo -
łach si de mo unt, to po sia da nie dłu gie go
wę ża jest nie po trzeb ną kom pli ka cją.

Ko lej ny ar gu ment, bar dzo wa żny przy
nur ko wa niach głę bo kich z wie lo ma bu tla -
mi. Ka żdy nu rek (na zy wa ny też cza sem
dow cip nie „nur kiem to wa ro wym”) po sia da
na so bie wie le bu tli, co sta no wi dla nie go
wy zwa nie w po ko ny wa niu dłu gich od cin -
ków ho ry zon tal nie, ze wzglę du na du że
opo ry pły nię cia. Jak by nie pa trzeć, przy po -
mi na wiel ko ścią ma ły ba ty skaf.

W tym przy pad ku ogrom ną za le tą nur -
ków SM jest po zio me uło że nie bu tli (przy le -
ga ją do cia ła) zgod nie z na szą po zy cją (trym
bu tli), co two rzy du żo bar dziej opły wo wą
syl wet kę i mniej sze opo ry pły nię cia… a to
na du żych głę bo ko ściach je den z naj wa -
żniej szych ele men tów. Czy mo żna za sto so -

wać tech ni ki ukła da ni bu tli wzdłuż cia ła
przy kon fi gu ra cji ty pu twin set? Za pew ne
tak, ale wy ma ga to za sto so wa nia sys te mu
kil ku d -rin gów, tak jak w SM, co przy obec -
nej mo dzie kon fi gu ra cji ty pu „DIR” jest
„nie etycz ne”... Oso bi ście za czy nam co raz
czę ściej szko lić kur san tów w twin se tach
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wła śnie z sys te mem dwóch d -rin gów bio -
dro wych po jed nej stro nie… ka żdy mo że
spró bo wać i wy brać, co dla nie go jest naj -
lep sze.

Bar dzo przy jem ną za le tą SM jest fakt, iż
w cza sie dłu gich de kom pre sji, szcze gól nie
na pia chu na płyt kiej wo dzie, mo że my od -
piąć więk szość bu tli i le żąc wy cze ki wać na
ko niec nur ko wa nia. Mo że to śmiesz ne, ale
po 2-3 go dzi nach na 6 me trach wszyst ko co
wy god ne jest na „wa gę zło ta”.

Jak to jest z ty mi bu tla mi na po wierzch ni,
bo prze cież nur ko wa nie to nie tyl ko to, co
pod wo dą. Ja koś do tej wo dy mu si my dojść.
W obec nej „biu ro wej” cy wi li za cji co raz
wię cej osób na rze ka na bó le ple ców i sta ra
się je od cią żać. No sze nie ze sta wu dwu bu -
tlo we go, wa żą ce go czę sto nie wie le mniej
niż oso ba no szą ca (drob ne pa nie), sta no wi
czę sto wy zwa nie, szcze gól nie jak mu si my
do trzeć do wo dy wą ską ście żką, cza sem po
schod kach, mię dzy drze wa mi... W SM zno -

si my do wo dy bu tla po bu tli i już bę dąc w
wo dzie do pie ro się ubie ra my. Czy to nie ła -
twiej? Czę sto nur ku ję w Bał ty ku z du żych
pon to nów (RIB). Ubie ra nie się w twin set na
roz chwia nym mo rzu na ło dzi jest utrud nie -
niem i wy ma ga po mo cy in nej oso by. Za nim
wszy scy się ubio rą, już nie któ rzy ma ją
dość. W SM sia da my na „ba lo nie” i do pi na -
my so bie sa mo dziel nie jed ną i dru gą bu tlę...
zno wu je ste śmy sa mo wy star czal ni.

Za nim do tej wo dy wej dzie my, mu si my
naj czę ściej do niej do je chać. Twin set wy -
ma ga ostro żne go uło że nia w ba ga żni ku,
naj le piej na sa mym dnie i pła sko, bo wy -
star czy, że ki lo gra mo wy ba last wej dzie nam
pod bu tlę i już mo że dojść do uszko dze nia
most ka łą czą ce go... W SM ma my dwie luź -
ne bu tle, gdzie je upchnie my nie ma zna -
cze nia, płaszcz bu tli i po je dyn czy za wór
ra czej cię żko jest uszko dzić (choć teo re -
tycz nie jest to mo żli we).

Na ko niec chciał bym po ru szyć ele ment
bar dzo wa żny, czy li jak to jest z tym nur ko -
wa niem głę bo kim po ni żej 100 m? Czy so lo,
czy w ze spo le? Oso bi ście uwa żam – i ta ką
wie dzę sta ram się prze ka zy wać mo im kur -
san tom – że nur ko wa nie tech nicz ne tyl ko i
wy łącz nie w ze spo le. Mu si my zdać so bie
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spra wę, że na tak du żych głę bo ko ściach nu -
rek zda ny jest tyl ko na sie bie. Tam da le ko i
głę bo ko nie ma ra tow nic twa, a naj wa żniej -
szym i jed no cze śnie naj czę ściej pod le ga ją -
cym awa rii ele men tem ca łej tej ukła dan ki
jest... na sza gło wa. Efek ty i dzia ła nia nar ko -

tycz ne azo tu, CO2 czy sa mej głę bo ko ści za -
wsze są i za wsze bę dą nam to wa rzy szy ły
pod czas głę bo kich nur ko wań. Kwe stia jak
na uczy my się je ob słu gi wać. I tu bar dzo wa -
żne dla nas – je że li ma my ja kąś sy tu ację
awa ryj ną, wła śnie tam da le ko i głę bo ko, to

po win ni śmy so bie z nią za wsze po ra dzić sa -
mi, ale fakt, że wi dzi my obok tę na szą przy -
ja ciel ską „mord kę”, na sze go part nu ra, jest
dla nas nie sa mo wi tym wzmoc nie niem...,
czy li sa mo wy star czal ność, ale za wsze w ze -
spo le. A tę wła śnie sa mo wy star-  czal ność nu -
rek w SM ma nie co więk szą niż nu rek w BM.

Pod su mo wu jąc, nie chcia łem Was prze -
ko ny wać do si de mo unt ja ko je dy nej słusz -
nej kon fi gu ra cji, bo tak wca le nie jest. Ca ły
czas pro wa dzę wie le szko leń dla nur ków w
twin se tach i jest to świet na i bez piecz na
kon fi gu ra cja, oczy wi ście je że li umie się ją
pra wi dło wo ob słu gi wać. Mo im ar ty ku łem
chcia łem tyl ko po ka zać, iż nie jest praw dą,
że si de mo unt nie na da je się do nur ko wań
głę bo kich – na da je się jak naj bar dziej, a na -
wet, co po ka za łem po wy żej, ma kil ka drob -
nych za let, choć by na wet sym bo licz nych,
ale kie dy je ste śmy głę bo ko, te sym bo le mo -
gą dać nam więk sze szan se.

W dru giej czę ści mo je go ar ty ku łu po sta -
ram się przed sta wić kil ka mo ich roz wią zań
i po my słów sprzę to wych dla nur ko wań tri -
mi xo wych si de mo unt.

Ce za ry „Cza ro” Abra mow ski

SDI -TDI In struc tor Tra ner
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W ba da niach zre ali zo wa nych przez
DAN USA i DAN Eu ro pe wśród wie lu ró -
żnych ura zów pod czas nur ko wa nia tyl ko u
0,9% wy stą pi ły pro ble my za le żne od de -
kom pre sji. DAN Eu ro pe w 1993 r. okre ślił
to ry zy ko na 1/10000 nur ko wań. We dług
da nych z pro gra mu PDE, na ko niec 2003 r.
wśród nur ków ama to rów za no to wa no 1
przy pa dek cho ro by de kom pre syj nej na
2439 nur ko wań, co da je ry zy ko za cho ro -

wa nia 4/10000 nur ko wań, znacz nie więk -
sze niż osza co wa ne przez DAN Eu ro pe w
1993 r. W 2010 r. ry zy ko to zo sta ło osza -
co wa ne na 3 przy pad ki na 10000 nur ko -
wań.

Cho ro ba de kom pre syj na jest głów nym i
naj po wa żniej szym ry zy kiem zwią za nym z
nur ko wa niem, ale sto sun ko wo rzad ko wy -
stę pu je wśród osób nur ku ją cych re kre acyj -
nie. We dług do stęp nych sta ty styk, licz ba

przy pad ków tej cho ro by wśród nur ków
ama to rów przez ostat nie 10 lat utrzy mu je
się na sta łym po zio mie, po mi mo znacz ne go
wzro stu licz by osób upra wia ją cych nur ko -
wa nie. Opie ra jąc się na do stęp nych da -
nych, mo żna są dzić, że bez pie czeń stwo
pod czas nur ko wań re kre acyj nych znacz nie
wzro sło. Wpływ na to ma rów nież wzrost
ja ko ści wy szko le nia nur ko we go oraz do bra
in for ma cja i ana li zy wy pad ków nur ko wych.

Ogól na licz ba ura zów zwią za nych z nur -
ko wa niem jest ni ższa niż w in nych spor -
tach. Wśród nich aż oko ło 98% to ura zy
spo wo do wa ne przez ba ro trau mę uszu i za -

Statystyka ciężkich urazów nurkowych
wśród polskich nurków
w latach 2003-2014

Obec nie nur ko wa nie re kre acyj ne jest zja wi skiem nie mal ma so wym, szcze -
gól nie w aspek cie roz wo ju tu ry sty ki do miejsc z cie ka wy mi akwe na mi do
nur ko wa nia, szkół nur ko wych i ła twe go do stę pu do sprzę tu. To, co jesz cze
przed kil ku na stu la ty by ło eli tar nym spor tem, obec nie jest dzia łal no ścią upra -
wia ną przez lu dzi we wszyst kich gru pach wie ko wych, ze sta le wzra sta ją cą
licz bą ko biet. Wzrost licz by nur ku ją cych do pro wa dził do zwięk sze nia licz by
wy pad ków i za cho ro wań zwią za nych z nur ko wa niem.
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tok lub ró żne czyn ni ki śro do wi sko we zwią -
za ne z nur ko wa niem. Sta ty sty ki nur ko we
DAN po da ją, że na 100000 nur ków w cią -
gu ro ku gi nie pod czas nur ko wa nia 15-18
osób nur ku ją cych ama tor sko i mniej niż 4
oso by nur ku ją ce za wo do wo. Wy ni ka z te -
go, że nur ko wa nie jest 50-krot nie bar dziej
nie bez piecz ne niż kie ro wa nie sa mo cho -
dem.

Prze gląd da nych do stęp nych w li te ra tu rze
po ka zu je, że wy pad ki nur ko we naj czę ściej
spo wo do wa ne są przez nie wła ści we za cho -
wa nie ofiar lub in nych nur ków – z po wo du
bra ku do świad cze nia, bez myśl no ści lub
igno ran cji. Trud no jest do trzeć do sta ty styk
pro wa dzo nych przez PA DI, CMAS, IDA czy
SSI, gdyż praw do po dob nie w ogó le nie są ro -
bio ne. Na wet DAN USA za wie sił pu bli ko wa -

nie swo ich co rocz nych ra por tów. Ostat ni
uka zał się w 2009 r. i do ty czył da nych za rok
2007. Po za bie żą cy mi do nie sie nia mi o wy -
pad kach nur ko wych na ró żnych stro nach in -
ter ne to wych do stęp ne są też sta ty sty ki pro -
wa dzo ne przez Bri tish Sub -Aqua Club, któ ry
re je stru je oko ło 400 wy pad ków rocz nie.

Do bre opa no wa nie tech ni ki nur ko wa nia
i nie zbęd nej wie dzy teo re tycz nej ma du ży
wpływ na ilość wy pad ków nur ko wych oraz
za cho ro wań pod czas nur ko wa nia. Do dat -
ko wym czyn ni kiem wpły wa ją cym na
zmniej sze nie ilo ści nie po myśl nych zda rzeń
pod wo dą jest ana li za wy pad ków nur ko -
wych, tzn. ana li za błę dów po peł nio nych
przez ofia ry nur ko wa nia. Naj wię cej wy pad -
ków nur ko wych jest skut kiem błę dów po -
peł nia nych przez sa mych nur ków, a rzad ko
są skut kiem awa rii sprzę tu nur ko we go.

Ana li za wy pad ków nur ko wych dla ka -
żde go nur ka jest po ucza ją ca i zwy kle da je
du żo do my śle nia. Roz wa żnym po zwa la
prze wi dy wać błę dy lub wręcz ich uni kać.
W pol skiej li te ra tu rze fa cho wej nie wie le jest
pu bli ka cji po świę co nych ana li zie wy pad -
ków ro dzi mych nur ków. Wśród pol skich
nur ków wy pad ki rów nież wy stę pu ją, ale
wie dza o nich nie jest ła two do stęp na.
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Pierw sza ana li za za cho ro wań wśród nur -
ków, opra co wa na przez prof. K. Ule wi cza,
uka za ła się w 1960 r. Ko lej na, dr. med. J.
Krzy ża ka, uka za ła się po 28 la tach i do ty -
czy ła 33 nur ków (śred nio 8 osób/rok) le czo -
nych hi per ba rią w Ośrod ku Szko le nia
Nur ków i Płe two nur ków Woj ska Pol skie go
w la tach 1983-1986. Od 1986 r. le cze niem
wy pad ków nur ko wych w Pol sce zaj mu je
się Kli ni ka Me dy cy ny Hi per ba rycz nej i Ra -
tow nic twa Mor skie go Uni wer sy tec kie go
Cen trum Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi kal nej
w Gdy ni. Cho ciaż w 1998 r. Kli ni ka zo sta -
ła pod nie sio na do ran gi Kra jo we go Ośrod -
ka Me dy cy ny Hi per ba rycz nej, mi mo
otwar cia w 2000 r. biu ra DAN Pol ska przy
KOHM, do pie ro w 2008 r. zo sta ło opu bli -
ko wa ne przez dr. med. J. Ko ta pierw sze
opra co wa nie do ty czą ce wy pad ków nur ko -
wych wśród 51 nur ków (śred nio 10
osób/rok) w la tach 2003-2007.

Wcze śniej sze opra co wa nia do ty czy ły
zda rzeń pod czas nur ko wa nia nie za koń -
czo nych śmier cią nur ka. W 2008 r. dr inż.
S. Po le szak przed sta wił ana li zę 60 zgo nów
(śred nio 7 osób/rok) wśród pol skich nur ków
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prze pro wa dzo na przez bie głe go są do we go,

w opar ciu o da ne z wy pad ków do star czo -
ne przez sąd do opra co wa nia eks per ty zy.
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niem. Wy da je się, że da ne te nie są peł ne,
gdyż nie wszy scy cho rzy na cho ro bę de -
kom pre syj ną tra fia ją na le cze nie do ko mo -
ry ci śnie nio wej, w KOMH lub in nej. Część

lek kich przy pad ków DCS le czo na jest za -
cho waw czo w naj bli ższych szpi ta lach. Na -
su wa się py ta nie – dla cze go? Z ko lei w
przy pad ku zgo nów pod czas nur ko wa nia
za pew ne nie wszyst kie tra fi ły do ana li zy
przez bie głe go są do we go.

Po ni żej przed sta wiam ana li zę wy pad ków
nur ko wych w opar ciu o kon tro wer syj ne
źró dło, spo łecz no ścio wą stro nę in ter ne to -

fot.: Jacek Madejski
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wą pol skich nur ków – Fo rum Nu ras. Po wy -
ższe źró dło za pew ne nie da je peł ne go i w
peł ni wia ry god ne go ma te ria łu ba daw cze go.
Pierw sze wpi sy za no to wa ne zo sta ły w
kwiet niu 2003 r., a do koń ca paź dzier ni ka
2014 r. za re je stro wa nych na niej by ło po -
nad 10300 użyt kow ni ków. Przez po nad 11
lat funk cjo no wa nia fo rum za ini cjo wa nych
zo sta ło po nad 24000 te ma tów, na któ re za -
miesz czo no po nad 300000 po stów.

Ma te riał i me to da
Na stro nie in ter ne to wej www.fo rum -nu -

ras.com w za kład ce „Wy pad ki nur ko we” od
dnia 10.04.2003 r. do dnia 31.10.2014 r.
zo sta ły zgło szo ne 225 te ma ty do ty czą ce
wy pad ków nur ko wych, któ re zgła sza li
uczest ni cy fo rum. Z po wy ższej licz by wy -
bra no 99 te ma tów (44%) do ty czą cych tyl -
ko pol skich nur ków i zgło szeń tyl ko
po wa żnych wy pad ków nur ko wych, na sku -
tek któ rych do szło do za cho ro wa nia na
cho ro bę de kom pre syj ną (DCS – de com pres -
sion sick ness), ura zu ci śnie nio we go płuc (PB
– pul mo na ry ba ro trau ma) lub śmier ci nur ka.

Prze ana li zo wa no licz bę za re je stro wa -
nych wy pad ków w po szcze gól nych la tach i
ich wy nik koń co wy. Ze sta wio no miej sca
za ist nia łych wy pad ków: nur ko wa nie w je -

zio rach i mo rzach, wy pad ki w Pol sce i po -
za na szym kra jem. Zwró co no uwa gę na
mo żli we przy czy ny, któ re do pro wa dzi ły do
nie po myśl ne go prze bie gu i za koń cze nia
nur ko wa nia. W opi sa nych na fo rum 99 wy -
pad kach nur ko wych nie ko rzyst ne na stęp -
stwa nur ko wa nia do ty czy ły 113 osób.

Wy ni ki ba dań
W ana li zo wa nym okre sie aż 70% wy -

pad ków (79 osób) za koń czy ło się śmier cią
oso by nur ku ją cej. Da je to u nur ku ją cych
śred nio po nad 7 zgo nów rocz ne. U 25%

nur ków (28 osób) stwier dzo no cho ro bę de -
kom pre syj ną. Uraz ci śnie nio wy płuc roz po -
zna no tyl ko u 6 osób – 5%.

Wśród 113 osób, któ re ule gły wy pad kom
nur ko wym, 72 (64%) mia ło miej sce w Pol -
sce, a 41 (36%) wy da rzy ło się pod czas za -
gra nicz nych wy jaz dów nur ko wych. 

Więk szość z nich, 67 (59%), wy stą pi ła
pod czas nur ko wa nia w wo dach śród lą do -
wych (je zio rach, ka mie nio ło mach, ja ski -
niach) a 46 (41%), pod czas nur ko wa nia w
mo rzach.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie nast�pstw 99 wypadków nurkowych zarejestrowanych na Forum Nuras, w 
których uczestniczyło 113 osób 
 

Rok Zgon DCS UCP Razem 
Od 10.04.2003 1 1 1 3 
2004 7 6 1 14 
2005 4 1 1 6 
2006 5 2 0 7 
2007 8 0 1 9 
2008 10 1 1 12 
2009 3 1 0 4 
2010 11 5 0 16 
2011 11 0 1 12 
2012 10 1 0 11 
2013 4 7 0 11 
Do 31.10.2014 5 3 0 8 
Razem: 79 28 6 113 

 
W�ród 113 osób, które uległy wypadkom nurkowym, 72 (64%) miało miejsce w Polsce, a 41 (36%) 
wydarzyło si� podczas zagranicznych wyjazdów nurkowych. Wi�kszo�� z nich, 67 (59%), wyst�piła 
podczas nurkowania w wodach �ródl�dowych (jeziorach, kamieniołomach, jaskiniach) a 46 (41%), podczas 
nurkowania w morzach. 

 
Tabela 2. Zestawienie miejsc wyst�pienia wypadków nurkowych zarejestrowanych na Forum Nuras 

 
Gdzie ? Ilo�� Gdzie? Ilo�� 
Polska 72 Jeziora 67 
Zagranica 41 Morza 46 
Razem: 113 Razem: 113 
 
Jeziora w Polsce 54 Jeziora poza Polsk� 13 
Polski Bałtyk 18 Morza poza Polsk� 28 
Razem: 72 Razem: 41 

 
W Polsce jest wiele ciekawych i popularnych miejsc do nurkowania. Nurkuje si� głównie w jeziorach, 
starych zalanych kamieniołomach oraz w Bałtyku, głównie na wrakach. Najwi�cej tragicznych zdarze� 
miało miejsce w jeziorze Ha�cza, które jest mekk� dla �ródl�dowych nurkowa� gł�bokich. W 
analizowanym okresie tam zdarzyło si� najwi�cej wypadków �miertelnych i ci��kich przypadków DCS. 
Zestawienie miejsc, w których doszło do analizowanych wypadków nurkowych przedstawia tabela 3. 
Poza Polsk� najwi�cej tragicznych wypadków (44%) wydarzyło si� w Egipcie (9 zgonów i 9 DCS) podczas 
nurkowania w ciepłej i przejrzystej wodzie. W 6 przypadkach zgon nast�pił po bardzo gł�bokich 
nurkowaniach technicznych, a w trzech przypadkach na skutek „rozjechania” przez łód� motorow�. A� 90% 
przypadków ci��kiej DCS wyst�piło po nurkowaniach w Egipcie. U 2 osób po gł�bokich nurkowaniach 
powy�ej 60 m i u 7 uczestników słynnych safari nurkowych, tj. po 4-5 nurkowaniach w ci�gu doby. Pazerni 
na pieni�dze „Diver Killerzy” złapali swoich „Debil Diverów” i w efekcie sko�czyło si�… jak si� 
sko�czyło. 
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W Pol sce jest wie le cie ka wych i po pu lar -
nych miejsc do nur ko wa nia. Nur ku je się
głów nie w je zio rach, sta rych za la nych ka -
mie nio ło mach oraz w Bał ty ku, głów nie na
wra kach. Naj wię cej tra gicz nych zda rzeń
mia ło miej sce w je zio rze Hań cza, któ re jest
mek ką dla śród lą do wych nur ko wań głę bo -
kich. W ana li zo wa nym okre sie tam zda rzy -
ło się naj wię cej wy pad ków śmier tel nych i
cię żkich przy pad ków DCS. Ze sta wie nie
miejsc, w któ rych do szło do ana li zo wa nych
wy pad ków nur ko wych przed sta wia ta be la 3.

Po za Pol ską naj wię cej tra gicz nych wy -
pad ków (44%) wy da rzy ło się w Egip cie (9
zgo nów i 9 DCS) pod czas nur ko wa nia w
cie płej i przej rzy stej wo dzie. W 6 przy pad -
kach zgon na stą pił po bar dzo głę bo kich
nur ko wa niach tech nicz nych, a w trzech
przy pad kach na sku tek „roz je cha nia” przez
łódź mo to ro wą. Aż 90% przy pad ków cię -
żkiej DCS wy stą pi ło po nur ko wa niach w
Egip cie. U 2 osób po głę bo kich nur ko wa -
niach po wy żej 60 m i u 7 uczest ni ków słyn -
nych sa fa ri nur ko wych, tj. po 4-5
nur ko wa niach w cią gu do by. Pa zer ni na
pie nią dze „Di ver Kil le rzy” zła pa li swo ich
„De bil Di ve rów” i w efek cie skoń czy ło
się… jak się skoń czy ło.
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miało miejsce w jeziorze Ha�cza, które jest mekk� dla �ródl�dowych nurkowa� gł�bokich. W 
analizowanym okresie tam zdarzyło si� najwi�cej wypadków �miertelnych i ci��kich przypadków DCS. 
Zestawienie miejsc, w których doszło do analizowanych wypadków nurkowych przedstawia tabela 3. 
Poza Polsk� najwi�cej tragicznych wypadków (44%) wydarzyło si� w Egipcie (9 zgonów i 9 DCS) podczas 
nurkowania w ciepłej i przejrzystej wodzie. W 6 przypadkach zgon nast�pił po bardzo gł�bokich 
nurkowaniach technicznych, a w trzech przypadkach na skutek „rozjechania” przez łód� motorow�. A� 90% 
przypadków ci��kiej DCS wyst�piło po nurkowaniach w Egipcie. U 2 osób po gł�bokich nurkowaniach 
powy�ej 60 m i u 7 uczestników słynnych safari nurkowych, tj. po 4-5 nurkowaniach w ci�gu doby. Pazerni 
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Ko lej ny mi miej sca mi nur ko wy mi nie -
chlub nie za pi sa ny mi w sta ty sty kach wy pad -
ków pol skich nur ków są: ka mie nio łom w
cze skich Svo bod nych Her ma ni cach oraz
głę bo kie je zio ro al pej skie At ter see w Au strii.
W nur ko wa niach po za Pol ską nie zgło szo -
no przy pad ków ura zu ci śnie nio we go płuc.

W ko lej nej ta be li ze sta wio no wiek ofiar
wy pad ków nur ko wych. Tu taj da ne uzy ska -
ne z ma te ria łu źró dło we go są bar dzo nie -
kom plet ne. Aż w 48% opi sów zda rzeń nie
był po da ny wiek nur ka, któ re go do ty czył
opis. Jed nak z do stęp nych da nych wi dać, że
po nad 40% zgo nów do ty czy ło nur ków w
wie ku 31-50 lat. Bar dzo ma ło do wie dzie li -
śmy się o wie ku 28 nur ków, któ rzy za cho -
ro wa li na cho ro bę de kom pre syj ną. W 3
przy pad kach by ły to oso by w wie ku 21-30

Tabela 3. Zestawienie odnotowanych wypadków nurkowych w popularnych polskich miejscach nurkowych 
(n = 72) 

 
Miejsce wypadku Ilo�� Zgon DCS UCP 
Jez. Ha�cza 19 9 9 1 
Jez. Ł�sk 8 4 2 2 
Kamieniołom Zakrzówek 6 4 0 2 
Jez. Powidzkie 3 3 0 0 
Kamieniołom Koparki 2 2 0 0 
Jez. Piechcin 2 2 0 0 
Inne jeziora po 1 wypadku 14 13 0 1 
Razem: 54 37 11 6 

 
Miejsce wypadku Ilo�� Zgon DCS UCP 
Morze Bałtyckie 18 11 7 0 
Razem: 72 48 18 6 

 
Kolejnymi miejscami nurkowymi niechlubnie zapisanymi w statystykach wypadków polskich nurków s�: 
kamieniołom w czeskich Svobodnych Hermanicach oraz gł�bokie jezioro alpejskie Attersee w Austrii. W 
nurkowaniach poza Polsk� nie zgłoszono przypadków urazu ci�nieniowego płuc. 
 
Tabela 4. Zestawienie wypadków nurkowych odnotowanych poza Polsk� (n = 41) 

 
Kraj nurkowania Ilo�� Zgon DCS 
Australia 1 1 0 
Austria – Attersee 3 2 1 
Czechy – Svobodne Hermanice 6 6 0 
Chorwacja 3 3 0 
Egipt 18 9 9 
Francja – jaskinie 2 2 0 
Irlandia 2 2 0 
Malta 1 1 0 
Niemcy 2 2 0 
Norwegia 2 2 0 
Słowenia 1 1 0 
Razem: 41 31 10 

 
W kolejnej tabeli zestawiono wiek ofiar wypadków nurkowych. Tutaj dane uzyskane z materiału 
�ródłowego s� bardzo niekompletne. A� w 48% opisów zdarze� nie był podany wiek nurka, którego 
dotyczył opis. Jednak z dost�pnych danych wida�, �e ponad 40% zgonów dotyczyło nurków w wieku 31-50 
lat. Bardzo mało dowiedzieli�my si� o wieku 28 nurków, którzy zachorowali na chorob� dekompresyjn�. W 
3 przypadkach były to osoby w wieku 21-30 lat, a w 1 przypadku osoba po 60 roku �ycia. W przypadku 
nielicznych wypadków urazu ci�nieniowego płuc w 50% wiek nurków nie jest znany, ale na uwag� 
zasługuje 1 przypadek dziecka poni�ej 10 roku �ycia. Problem zbyt wczesnego nurkowania sprz�towego i 
nara�ania na uraz nurkowy dzieci. 

 
Tabela 5. Zestawienie wieku nurków, którzy ulegli wypadkom nurkowym (n = 113) 
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lat, a w 1 przy pad ku oso ba po 60 ro ku ży -
cia. W przy pad ku nie licz nych wy pad ków
ura zu ci śnie nio we go płuc w 50% wiek nur -
ków nie jest zna ny, ale na uwa gę za słu gu je
1 przy pa dek dziec ka po ni żej 10 ro ku ży cia.
Pro blem zbyt wcze sne go nur ko wa nia
sprzę to we go i na ra ża nia na uraz nur ko wy
dzie ci.
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Zgon DCS UCP 

Wiek ofiary nieznany 27 24 3 
do 10 lat 

 
1 

11-20 lat 2 
 

1 
21-30 lat 12 3 

 
31-40 lat 14 

 
1 

41-50 lat 18 
  

51-60 lat 4 
  

powy�ej 60 lat 2 1 
 

Razem: 79 28 6 
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Do tra gicz nych wy pad ków nur ko wych
do cho dzi nie mal na ka żdej głę bo ko ści. Tyl -
ko w 25% przy pad ków nie by ła zna na głę -
bo kość kry tycz ne go nur ko wa nia. U 18 osób
(23%), któ re zgi nę ły nie wia do mo by ło na
ja kiej głę bo ko ści nur ko wa ły. Z da nych udo -
stęp nio nych wy ni ka, że naj wię cej, tj. 31
osób (40%) zgi nę ło pod czas płyt kich nur -
ko wań w za kre sie upraw nień P1 lub OWD,
tj. do głę bo ko ści 20 m. Aż 11 osób zgi nę ło
na głę bo ko ści po wy żej 51 m, z cze go 6
osób nur ko wa ło na głę bo ko ści po wy żej 100
m. Po ło wa zna nych przy pad ków DCS nur -
ko wa ła na głę bo ko ści po wy żej 31 m, z cze -
go więk szość po wy żej głę bo ko ści 41 m.

Ana li za przy czyn wy pad ków nur ko wych
opi sy wa nych na Fo rum Nu ras przed sta wia
się bar dzo in te re su ją co. Nie jest za sko cze -
niem, że na 6 przy pad ków ura zu ci śnie nio -
we go płuc, 3 by ły spo wo do wa ne szyb kim
wy nu rze niem. W 1 przy pad ku do ura zu do -
szło po wy mio tach pod wo dą. W 2 przy -
pad kach u nur ków po nur ko wa niu
stwier dzo no od mę opłuc no wą, któ rą le czo -
no w naj bli ższym szpi ta lu, a 2 przy pad ki
UCP skie ro wa no na le cze nie do KOMH.

Bli sko po ło wa (13 osób) za cho ro wa ła na
DCS po szyb kim wy nu rze niu z po wo du
pro ble mów, któ re za ist nia ły pod wo dą, 8
osób zre ali zo wa ło nie do sta tecz ną de kom -

pre sję, a 7 osób by ło „ofia ra mi” sa fa ri nur -
ko we go w Egip cie. U 5 osób, tzw. „Egip -
cjan”, ob ja wy DCS wy stą pi ły pod czas lo tu
sa mo lo tem do Pol ski, z któ rych 3 oso by tra -
fi ły na le cze nie do KOMH. Wśród pol skich
przy pad ków DCS do KOMH na le cze nie
uda ło się 12 osób, a do szpi ta la bli skie go

Do tragicznych wypadków nurkowych dochodzi niemal na ka�dej gł�boko�ci. Tylko w 25% przypadków 
nie była znana gł�boko�� krytycznego nurkowania. U 18 osób (23%), które zgin�ły nie wiadomo było na 
jakiej gł�boko�ci nurkowały. Z danych udost�pnionych wynika, �e najwi�cej, tj. 31 osób (40%) zgin�ło 
podczas płytkich nurkowa� w zakresie uprawnie� P1 lub OWD, tj. do gł�boko�ci 20 m. A� 11 osób zgin�ło 
na gł�boko�ci powy�ej 51 m, z czego 6 osób nurkowało na gł�boko�ci powy�ej 100 m. Połowa znanych 
przypadków DCS nurkowała na gł�boko�ci powy�ej 31 m, z czego wi�kszo�� powy�ej gł�boko�ci 41 m. 

 
Tabela 6. Zestawienie gł�boko�ci nurkowania, na których doszło do wypadku (n = 113) 
 

 
Zgon DCS UCP 

Gł�boko�� nurkowania nieznana 18 10   
do 10 m 16   3 
11-20 m 15   3 
21-30 m 6 4   
31-40 m 8 3   
41-50 m 5 5   
powy�ej 51 m (w tym 6>100 m) 11 6   
Razem: 79 28 6 

 
Analiza przyczyn wypadków nurkowych opisywanych na Forum Nuras przedstawia si� bardzo interesuj�co. 
Nie jest zaskoczeniem, �e na 6 przypadków urazu ci�nieniowego płuc, 3 były spowodowane szybkim 
wynurzeniem. W 1 przypadku do urazu doszło po wymiotach pod wod�. W 2 przypadkach u nurków po 
nurkowaniu stwierdzono odm� opłucnow�, któr� leczono w najbli�szym szpitalu, a 2 przypadki UCP 
skierowano na leczenie do KOMH. 
Blisko połowa (13 osób) zachorowała na DCS po szybkim wynurzeniu z powodu problemów, które 
zaistniały pod wod�, 8 osób zrealizowało niedostateczn� dekompresj�, a 7 osób było „ofiarami” safari 
nurkowego w Egipcie. U 5 osób, tzw. „Egipcjan”, objawy DCS wyst�piły podczas lotu samolotem do 
Polski, z których 3 osoby trafiły na leczenie do KOMH. W�ród polskich przypadków DCS do KOMH na 
leczenie udało si� 12 osób, a do szpitala bliskiego miejscu nurkowania udały si� 2 osoby. Los 11 osób po 
stwierdzeniu objawów DCS nie był znany. 
W�ród analizowanych przyczyn zgonów u nurków, które zestawiono w tabeli 7, według przedstawionych 
opisów najwi�cej (16 przypadków – 20%) było spowodowanych utrat� przytomno�ci pod wod� z nieznanej 
przyczyny. Bardzo niepokoj�ce jest, �e w 13 przypadkach (16,5%) przyczyn� tragedii było zagubienie nurka 
pod wod�, tzn. rozł�czenie si� pary nurkuj�cych. W szeroko propagowanym nurkowaniu partnerskim 
�wiadczy to o braku troski o partnera podczas nurkowania oraz du�ym braku w wyszkoleniu. Niektóre opisy 
zdarze� s� pora�aj�ce. Para wykonuje pierwsze nurkowanie w Polsce, po szkoleniu w Egipcie. W Jeziorze 
Budzisławskim m��czyzna gubi kobiet�, któr� inni znajduj� na 6 metrach, bez maski i fajki, z zakr�con� 
butl� nurkow�. Na Zakrzówku grupa 10 nurków gubi koleg� pod wod�, a inni znajduj� jego zwłoki na 22 m. 
Na jeziorze Ha�cza instruktor gubi kursanta na OWD, którego zwłoki znaleziono na 41 m. 
A� w 14 przypadkach (18%) do �mierci nurka doszło na skutek szybkiego wynurzenia. W 11 przypadkach 
objawy u nurka na powierzchni wskazywały na ci��ki uraz ci�nieniowy płuc, a w 3 przypadkach na ci��k� 
chorob� dekompresyjn�. Na tzw. atak serca zmarło 10 nurków, w tym 5 osób krótko po zako�czeniu 
nurkowania. Siedmiu z nich było w wieku od 42 do 66 lat, a jeden wa�ył około 140 kg. 
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miej scu nur ko wa nia uda ły się 2 oso by. Los
11 osób po stwier dze niu ob ja wów DCS nie
był zna ny.

Wśród ana li zo wa nych przy czyn zgo nów
u nur ków, któ re ze sta wio no w ta be li 7, we -
dług przed sta wio nych opi sów naj wię cej (16
przy pad ków – 20%) by ło spo wo do wa nych
utra tą przy tom no ści pod wo dą z nie zna nej
przy czy ny. Bar dzo nie po ko ją ce jest, że w
13 przy pad kach (16,5%) przy czy ną tra ge dii
by ło za gu bie nie nur ka pod wo dą, tzn. roz -
łą cze nie się pa ry nur ku ją cych. W sze ro ko
pro pa go wa nym nur ko wa niu part ner skim
świad czy to o bra ku tro ski o part ne ra pod -
czas nur ko wa nia oraz du żym bra ku w wy -
szko le niu. Nie któ re opi sy zda rzeń są
po ra ża ją ce. Pa ra wy ko nu je pierw sze nur ko -
wa nie w Pol sce, po szko le niu w Egip cie. W
Je zio rze Bu dzi sław skim mę żczy zna gu bi
ko bie tę, któ rą in ni znaj du ją na 6 me trach,
bez ma ski i faj ki, z za krę co ną bu tlą nur ko -
wą. Na Za krzów ku gru pa 10 nur ków gu bi
ko le gę pod wo dą, a in ni znaj du ją je go
zwło ki na 22 m. Na je zio rze Hań cza in -
struk tor gu bi kur san ta na OWD, któ re go
zwło ki zna le zio no na 41 m.

Aż w 14 przy pad kach (18%) do śmier ci
nur ka do szło na sku tek szyb kie go wy nu rze -

 Tabela 7. Zestawienie przyczyn zgonów u nurkuj�cych na podstawie danych 
 dost�pnych na „Forum Nuras” 
 

L.p. Przyczyna Ilo�� 
1 Utrata przytomno�ci pod wod� 16 
2 Zagubienie pod wod� 13 
3 Szybkie wynurzenie � UCP 11 
4 Atak serca (w tym 5 po nurkowaniu) 10 
5 Nurkowanie na wrakach 7 
6 Nurkowanie techniczne gł�bokie 7 
7 Nurkowanie z rebreatherem 4 
8 Szkolenie doskonal�ce 4 
9 Nauka nurkowania 4 
10 Nurkowanie „solo” 4 
11 Nurkowanie w jaskiniach 4 
12 Szybkie wynurzenie � DCS 3 
13 Nurkowanie pod lodem 3 
14 Przeci��enie nurka 3 
15 Rozjechanie przez motorówk� 3 
16 Snorkeling 2 
17 Wybuch butli nurkowej 2 
18 Gł�bokie nurkowanie na powietrzu – 72 m 2 
19 Wyczerpanie – silny pr�d 1 
20 Dziurawy skafander suchy 1 
21 Nurkowanie w nocy 1 
22 Wybuch podwodny (zbieracz militariów) 1 

 
Trudne nurkowania specjalistyczne spowodowały �mier� a� 26 osób (33%). Na wrakach zgin�ło 7 osób, 
podczas gł�bokich nurkowa� technicznych kolejne 7 osób, z rebreatherem 4 osoby, w jaskiniach 4 osoby, 
podczas szkolenia doskonal�cego 4 osoby. Brak liny asekuracyjnej był skutkiem �mierci 3 nurków podczas 
nurkowania pod lodem. 
Podczas nauki nurkowania zgin�ły 4 osoby. W�ród tych osób jedna została zgubiona pod wod�, u innej 
instruktor nie zapobiegł szybkiemu wynurzeniu kursanta, jednej osoby nie udało si� skutecznie doprowadzi� 
do powierzchni po utracie przytomno�ci pod wod�, a jedna osoba zmarła na zawał serca. Podczas nurkowa� 
„solo” zgin�ły 4 osoby, w tym jedna z nich nurkowała samotnie w nocy. 
Brak do�wiadczenia i umiej�tno�ci nurkowania był przyczyn� �mierci 9 osób (11%). Przeci��enie podczas 
nurkowania było przyczyn� �mierci 3 osób. Gł�bokie nurkowanie na powietrzu sko�czyło si� tragicznie u 2 
osób (78 m i 62 m z P1). Małe umiej�tno�ci snorkelingu przy du�ej fali były tragiczne dla 2 osób, a 
wyczerpanie podczas nurkowania w silnym pr�dzie spowodowało �mier� 1 osoby. Jedna osoba zgin�ła z 
powodu zalania wod� dziurawego skafandra suchego. 

 
Omówienie 
Nie ma lepszej metody uczenia ni� uczenie si� na własnych bł�dach. Wiedza zdobyta t� drog� jest 
najtrwalsza i przyjmowana w sposób najbardziej �wiadomy. Niestety tej metody nie mo�na zastosowa� w 
nurkowaniu. Zagro�enie spowodowane popełnieniem bł�du przez nurka jest tak du�e, �e pierwszy bł�d 
mo�e by� równie� ostatnim. Uczmy si� wi�c na cudzych bł�dach. 
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nia. W 11 przy pad kach ob ja wy u nur ka na
po wierzch ni wska zy wa ły na cię żki uraz ci -
śnie nio wy płuc, a w 3 przy pad kach na cię -
żką cho ro bę de kom pre syj ną. Na tzw. atak
ser ca zmar ło 10 nur ków, w tym 5 osób krót -
ko po za koń cze niu nur ko wa nia. Sied miu z
nich by ło w wie ku od 42 do 66 lat, a je den
wa żył oko ło 140 kg.

Trud ne nur ko wa nia spe cja li stycz ne spo -
wo do wa ły śmierć aż 26 osób (33%). Na wra -
kach zgi nę ło 7 osób, pod czas głę bo kich
nur ko wań tech nicz nych ko lej ne 7 osób, z re -
bre athe rem 4 oso by, w ja ski niach 4 oso by,
pod czas szko le nia do sko na lą ce go 4 oso by.
Brak li ny ase ku ra cyj nej był skut kiem śmier ci
3 nur ków pod czas nur ko wa nia pod lo dem.

Pod czas na uki nur ko wa nia zgi nę ły 4 oso -
by. Wśród tych osób jed na zo sta ła zgu bio -
na pod wo dą, u in nej in struk tor nie
za po biegł szyb kie mu wy nu rze niu kur san ta,
jed nej oso by nie uda ło się sku tecz nie do -
pro wa dzić do po wierzch ni po utra cie przy -
tom no ści pod wo dą, a jed na oso ba zmar ła
na za wał ser ca. Pod czas nur ko wań „so lo”
zgi nę ły 4 oso by, w tym jed na z nich nur ko -
wa ła sa mot nie w no cy.

Brak do świad cze nia i umie jęt no ści nur -
ko wa nia był przy czy ną śmier ci 9 osób
(11%). Prze cią że nie pod czas nur ko wa nia
by ło przy czy ną śmier ci 3 osób. Głę bo kie
nur ko wa nie na po wie trzu skoń czy ło się tra -
gicz nie u 2 osób (78 m i 62 m z P1). Ma łe
umie jęt no ści snor ke lin gu przy du żej fa li by -
ły tra gicz ne dla 2 osób, a wy czer pa nie pod -
czas nur ko wa nia w sil nym prą dzie
spo wo do wa ło śmierć 1 oso by. Jed na oso ba
zgi nę ła z po wo du za la nia wo dą dziu ra we -
go ska fan dra su che go.

Omó wie nie
Nie ma lep szej me to dy ucze nia niż ucze -

nie się na wła snych błę dach. Wie dza zdo -
by ta tą dro gą jest naj trwal sza i
przyj mo wa na w spo sób naj bar dziej świa do -
my. Nie ste ty tej me to dy nie mo żna za sto so -

fot.: Miłosz Dąbrowski
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wać w nur ko wa niu. Za gro że nie spo wo do -
wa ne po peł nie niem błę du przez nur ka jest
tak du że, że pierw szy błąd mo że być rów -
nież ostat nim. Uczmy się więc na cu dzych
błę dach.

Przed sta wio ny po wy żej ma te riał ba daw -
czy z na uko we go punk tu wi dze nia mo że
wy da wać się bar dzo kon tro wer syj ny i ma ło
wia ry god ny. Ana li za da nych uzy ska na z
jak by „plot kar skie go” źró dła ko mu ni ka cji
mię dzy nur ka mi, Fo rum Nu ras, da je jed nak
ja kieś in for ma cje, nad któ ry mi war to się za -
sta no wić. Bar dziej wia ry god ne in for ma cje
uzy ski wa ne od in sty tu cji na uko wych nie są
jed nak pra wie w ogó le do stęp ne. Nie wiel -
kim po cie sze niem jest, że ana li zy opra co -
wy wa ne przez au to rów z DAN USA,
Wiel kiej Bry ta nii, Au stra lii i in nych kra jów
rów nież opie ra ją się na nie peł nych da nych
ze bra nych od nur ków.

Na ocz ni świad ko wie tra gicz nych zda -
rzeń, in ni nur ko wie, opi su ją to, co zo ba czy -
li i to, co ich zszo ko wa ło. Otwie ra ło to
zwy kle po ucza ją cą dys ku sję nad przy czy -
na mi zda rze nia, po peł nio ny mi błę da mi
przez nur ku ją cych i spo so ba mi za po bie ga -
nia tra ge diom. Zaw sze by ła to ja kaś „na uka
dla po tom nych”. Opi sy zda rzeń mó wią też

o szo ku ją cej at mos fe rze nie rzad ko pa nu ją -
cej na tzw. „nur ko wi skach”. Week en do -
wych pik ni ków nur ko wych nad Hań czą czy
Za krzów kiem nie za kłó ca ją tra ge die dzie ją -
ce się na są sied nich sta no wi skach nur ko -
wych. Kil ka ra zy opi sy wa no bier ną po sta wę
wo bec tra ge dii in nych nur ków bę dą cych na
brze gu oraz bier ną po sta wę osób, któ re
zgu bi ły swo ich part ne rów nur ko wych. Nie

po ma ga no bę dą cym w po trze bie, bo: „Wy -
da wa ło się nam, że ćwi czą do Re scue!”.

Za zwy czaj wy pa dek i śmierć nur ka nie
są spo wo do wa ne przez je den czyn nik. Naj -
czę ściej jest to wy nik nie praw do po dob ne -
go współ ist nie nia lub na kła da nia się na
sie bie sze re gu błę dów w nie od po wied nim
cza sie i miej scu, gdzie już nie ma mar gi ne -
su bez pie czeń stwa na ich sko ry go wa nie.
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Do śmier ci nur ka ni gdy nie pro wa dzi tyl ko
jed no nie po myśl ne zda rze nie. Zaw sze jest
to sze reg zda rzeń ma ją cych po czą tek już
wte dy, za nim nu rek wej dzie do wo dy. Zna -
ny in struk tor nur ko wa nia To masz Stru gal ski
twier dzi, że wy pa dek nur ko wy, czy li ta kie
od stęp stwo od pla nu nur ko wa nia, któ re
wią że się z za gro że niem ży cia lub zdro wia,
wy ni ka za wsze i wy łącz nie z błę dów czło -
wie ka. Po kry wa się to z ana li zą 1000 tra -
gicz nych wy pad ków wśród nur ków
au stra lij skich, prze pro wa dzo ną przez Acot -
ta w 2005 r. Aż 87% wy pad ków by ło skut -
kiem błę du ludz kie go, 14% bra ku do świad -
cze nia, a 8% bra ku do sta tecz ne go tre nin gu
nur ko we go.

W przed sta wio nej ana li zie na 113 ofiar
za re je stro wa nych wy pad ków sto sun ko wo
ma ło jest przy pad ków cho ro by de kom pre syj -
nej i ura zu ci śnie nio we go płuc. W ze sta wie -
niach za gra nicz nych do mi nu ją przy pad-  ki
DCS, któ re sta no wią 80-90% wszyst kich po -
wa żnych ura zów nur ko wych. Oko ło 5-8%
sta no wią przy pad ki tęt ni cze go za to ru po -
wietrz ne go, a przy pad ki śmier ci nur ka sta no -
wią mar gi nes. Od wró ce nie pro por cji
za re je stro wa nych ura zów na su wa po dej rze -
nie, że bar dzo du żo przy pad ków DCS i UCP

nie zo sta ło zgło szo nych. Wie lu nur ków
uwa ża za dys ho nor za cho ro wa nie na DCS i
lek kie przy pad ki le czą sa mi bez po śred nio po
nur ko wa niu, od dy cha jąc tle nem, lub cier pią
bó le w za ci szu do mo wym. Z wła sne go do -
świad cze nia wiem, że wie lu nur ków, z wie -
lo let nią prak ty ką, nie zna pod sta wo wych
ob ja wów cho ro by de kom pre syj nej.

W sta ty sty kach ame ry kań skich w la tach
1970-2010 śred nio ka żde go ro ku gi nie 125
nur ków (66-147 osób) z Ame ry ki, Eu ro py i Azji,
z cze go oko ło 50-60 osób w USA. W pol skim
opra co wa niu Po le sza ka gi nie śred nio 7 osób
rocz nie, po dob nie jak w obec nej ana li zie.

De no ble i wsp., ana li zu jąc przy czy ny
śmier ci 947 nur ków w la tach 1992-2003, w
814 przy pad kach usta li li do kład ną przy czy -
nę zgo nu. Aż u 70% ofiar ja ko przy czy nę
śmier ci usta lo no uto nię cie, 14% nur ków
zgi nę ło z po wo du tęt ni cze go za to ru po -
wietrz ne go, 13% z po wo du pro ble mów
kar dio lo gicz nych, 2% z po wo du cho ro by
de kom pre syj nej i 1% z po wo du do zna nych
ura zów. Ana li zu jąc ta be lę 7 – przy czy ny
zgo nów pol skich nur ków – mo żna wy wnio -
sko wać, że wy nik koń co wy tra gicz nych
zda rzeń był po dob ny jak w ana li zie De no -
ble i wsp. co ze sta wio no w ko lej nej ta be li.  

 
 Tabela 8. Zestawienie ustalonych i domniemanych przyczyn zgonów nurków  
 wg P. Denoble i J. Krzy�aka 
 

L.p. Przyczyna zgonu w % 
P. Denoble 
n = 814 
1992-2003 

J. Krzy�ak 
n = 79 
2003-2014 

1 Utoni�cie 70 64 
2 T�tniczy zator gazowy – UCP 14 14 
3 Problemy kardiologiczne 13 13 
4 Choroba dekompresyjna – DCS 2 4 
5 Urazy 1 5 
Razem: 100 100 

 
W tym samym opracowaniu w 346 z 947 przypadkach ustalono czynnik inicjuj�cy wypadku, który 
zako�czył si� �mierci� nurka. W 41% przypadków był to brak czynnika oddechowego, w 20% przypadków 
było to uwi�zienie, a w 15% przypadków problemy ze sprz�tem. Podobnie przedstawia si� ustalenie 
czynnika podczas sytuacji krytycznej pod wod�, który uczynił nurka niezdolnym do rozpocz�cia działa� 
ratunkowych. Na 332 z 947 przypadków w 55% było to gwałtowne niekontrolowane wynurzenie, w 27% 
brak czynnika oddechowego i w 13% przypadków problemy z pływalno�ci�. 
W wielu opracowaniach statystyk wypadków nurkowych zwraca si� uwag� na fakt, �e du�y odsetek 
tragicznych nurkowa� dotyczy osób starszych. Vann R. i wsp. w 2008 r. podali, �e 82% kobiet i 72% 
m��czyzn, którzy zgin�li podczas nurkowania było w wieku powy�ej 40 lat, kobiety miały �rednio 43 lata, a 
m��czy�ni �rednio 50 lat. W obecnym zestawieniu 30% stanowiły osoby, które miały powy�ej 40 lat. 
Podsumowuj�c t� smutn� analiz� wypadków polskich nurków nale�y stwierdzi�, �e wielu tragedii mo�na by 
unikn��, gdyby zarówno nurkowie, jak i ofiary dobrze planowali swoje nurkowania, przestrzegali zasad 
dobrej praktyki nurkowej, w praktyce realizowali autentyczne nurkowania partnerskie i mierzyli swoje siły 
na zamiary. 
Jarosław Krzy�ak 
 
Pi�miennictwo 
1. Acott C., Human error and violations in 1000 diving incidents: a revief of data from the Diving 

Incidents Monitoring Study (DIMS). SPUMS J. 2005, 35: 11-17. 
2. Cumming B. – The British Sub-Aqua Club, National Diving Committee, Diving Incidents Report 2013. 
3. Denoble P., Marroni A., Vann R., Annual fatality rates and associated risk factors for recreational scuba 

diving. W: Recreational Diving Fatalities. Proceedings of the Divers Alert Network 2010 April 8-10 
Workshop. Durham, N.C., Divers Alert Network 2011. 

4. Edmonds C., Walker D., Scuba diving fatalities in Australia and New Zealand. The humanfactor., South 
Pacific UnderwaterMed.Soc.J. 1989, 19, 3: 104. 

5. Kot J., Si�ko Z., Michałkiewicz M., Lizak E., Góralczyk P.; Recompression treatment for 
decompression illness: 5-year report (2003-2007) from National Centre for Hyperbaric Medicine in 
Poland. Int.Marit.Health 2008, 59, 1-4: 69-80. 

6. Krzy�ak J., Toczek J., Szcz��niewicz S, Strzelecki M., Analiza przypadków chorób nurkowych 
leczonych hiperbari� w O�rodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w lecie 1983 r. 
Pol.Tyg.Lek. 1984, 39, 31: 1041-1043. 

7. Krzy�ak J. Analiza przypadków chorych leczonych hiperbari� w O�rodku Szkolenia Nurków i 
Płetwonurków Wojska Polskiego w latach 1983-1986. Pol.Tyg.Lek. 1988, 43, 26: 833-837.  



Nuras.info 4/2015

54

W tym sa mym opra co wa niu w 346 z 947
przy pad kach usta lo no czyn nik ini cju ją cy
wy pad ku, któ ry za koń czył się śmier cią nur -
ka. W 41% przy pad ków był to brak czyn ni -
ka od de cho we go, w 20% przy pad ków by ło
to uwię zie nie, a w 15% przy pad ków pro -
ble my ze sprzę tem. Po dob nie przed sta wia
się usta le nie czyn ni ka pod czas sy tu acji kry -
tycz nej pod wo dą, któ ry uczy nił nur ka nie -

zdol nym do roz po czę cia dzia łań ra tun ko -
wych. Na 332 z 947 przy pad ków w 55%
by ło to gwał tow ne nie kon tro lo wa ne wy nu -
rze nie, w 27% brak czyn ni ka od de cho we go
i w 13% przy pad ków pro ble my z pły wal no -
ścią.

W wie lu opra co wa niach sta ty styk wy -
pad ków nur ko wych zwra ca się uwa gę na
fakt, że du ży od se tek tra gicz nych nur ko wań

do ty czy osób star szych. Vann R. i wsp. w
2008 r. po da li, że 82% ko biet i 72% mę -
żczyzn, któ rzy zgi nę li pod czas nur ko wa nia
by ło w wie ku po wy żej 40 lat, ko bie ty mia -
ły śred nio 43 la ta, a mę żczyź ni śred nio 50
lat. W obec nym ze sta wie niu 30% sta no wi -
ły oso by, któ re mia ły po wy żej 40 lat.

Pod su mo wu jąc tę smut ną ana li zę wy -
pad ków pol skich nur ków na le ży stwier dzić,
że wie lu tra ge dii mo żna by unik nąć, gdy by
za rów no nur ko wie, jak i ofia ry do brze pla -
no wa li swo je nur ko wa nia, prze strze ga li za -
sad do brej prak ty ki nur ko wej, w prak ty ce
re ali zo wa li au ten tycz ne nur ko wa nia part -
ner skie i mie rzy li swo je si ły na za mia ry.

Ja ro sław Krzy żak
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Jed ną z istot nych rze czy, za któ re
je ste śmy od po wie dzial ni bę dąc in -
struk to rem nur ko wa nia lub pro wa dząc
cen trum nur ko we, jest do star cza nie
na szym kursantom no wych, in te re su -
ją cych do świad czeń. 

Do brym spo so bem, aby to zro bić jest or -
ga ni za cja wy jaz dów nur ko wych w ró żne
cie ka we miej sca. Dzię ki nim za in te re so wa -
nie nur ko wa niem Wa szych klien tów nie
osłab nie i do star czy im mo ty wa cji do dal -
sze go roz wo ju. Pro wa dząc kur sy war to za -
dbać, aby ich uczest ni cy mie li mo żli wość
za nur ko wa nia w no wych miej scach, dzię ki
cze mu bę dą mie li oka zję za sto so wać po -
zna ne umie jęt no ści w ró żno rod nych wa -
run kach.

Kon ty nu ując cykl ar ty ku łów o miej scach
nur ko wych, w któ re mo im zda niem war to
zor ga ni zo wać wy jazd szko le nio wy lub zor -

Gdzie warto szkolić i organizować wyjazdy nurkowe

Kamieniołomy pod Dreznem cz. 2
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ga ni zo wać zwy kłe nur ko wa nia re kre acyj ne,
chciał bym przy bli żyć Hor kę.

Hor ka jest po pu lar nym ka mie nio ło mem,
zna nym ze swej bar dzo do brej wi docz no -
ści się ga ją cej kil ku na stu me trów. W nie -
miec kim cza so pi śmie nur ko wym
„Tau chen” zo sta ła uzna na ja ko jed no z 10

naj lep szych miejsc nur ko wych na te re nie
Nie miec. Oprócz Niem ców przy je żdża tu
spo ro Po la ków i Cze chów. Mo im zda niem,
jest to świet ne miej sce do pro wa dze nia
szko leń. Na miej scu znaj du je się ba za nur -
ko wa, w któ rej mo że my na bić bu tle, po -
rząd ne to a le ty, kuch nia wraz z du żą

ja dal nią, któ rą mo że my wy ko rzy stać do
prze pro wa dze nia za jęć teo re tycz nych. Du -
żym plu sem Hor ki jest spo ry par king bę dą -
cy jed no cze śnie po lem na mio to wym. Po
za par ko wa niu mo że my roz ło żyć sprzęt tuż
ko ło sa mo cho du (przy da dzą się pla sti ko we
płach ty, na któ rych roz ło ży my sprzęt). Jak
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na nie miec ką ba zę przy sta ło, są tu taj rów -
nież sto ły, na któ rych mo że my zmon to wać
sprzęt nur ko wy. Za le ży, co kto wo li.

Aby dojść do wo dy, mu si my po ko nać kil -
ka pię ter, so lid ny mi, me ta lo wy mi scho da -
mi. Jest to tak na praw dę je dy ny mi nus
Hor ki, bo o ile zej ście jest do syć ła twe, to

wej ście po scho dach w su chym ska fan drze,
ze sprzę tem na ple cach, pod czas go rą ce go
la ta sta no wi nie la da wy czyn. Na sa mym
koń cu scho dy wcho dzą bez po śred nio do
wo dy, co uła twia wej ście i wyj ście z wo dy.
Na do le, obok scho dów, znaj du je się pły -
wa ją ca plat for ma, z któ rej mo że my prze -
ćwi czyć z kur san ta mi wej ście do wo dy
me to dą wy kro ku.
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Za ca ło dzien ną mo żli wość ko rzy sta nia z
ka mie nio ło mu i mo żli wość za par ko wa nia
sa mo cho du trze ba za pła cić 8 eu ro od oso -
by, za na bi cie 15-li tro wej bu tli 7,5 eu ro.
Oso bi ście ja ko ba zę noc le go wą po le cam
Spar mann, z któ re go na Hor kę jest tyl ko 14
km.

Jak już wspo mnia łem na po cząt ku, Hor -
ka po tra fi za chwy cić do brą wi docz no ścią.
Mak sy mal na głę bo kość, w za le żno ści od
po zio mu wo dy, to oko ło 30 me trów. Dzię -
ki kla row nej wo dzie, przy sa mym dnie nie
po trze ba za zwy czaj żad ne go oświe tle nia.
Dno jest ka mie ni ste a pod wo dą mo że my
zna leźć wie le atrak cji. Naj cie kaw sze mo im
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zda niem to: re ki ny, bun kier, au to mat z pa -
pie ro sa mi oraz po zo sta ło ści po wa go ni -
kach. Nur ku jąc mo że my po dzi wiać
rów nież za to pio ne drze wa w za tocz kach.
W jed nej z nich znaj du je się pod wod ne
źró dło (na map ce: Qu el le).

W ka mie nio ło mie mo że my prze pro wa -
dzić nur ko wa nia prak tycz nie dla ka żde go
po zio mu wy szko le nia. Mo im zda niem, jest
to ide al ny zbior nik do po pro wa dze nia nur -
ko wań z kur su AOWD i spe cja li za cji,
szcze gól nie nur ko wa nia głę bo kie go, wie lo -
po zio mo we go z kom pu te rem i do sko na łej
pły wal no ści.

Na map ce za zna czy łem tra sę, któ rą za -
zwy czaj pro wa dzę kur san tów pod czas nur -
ko wa nia głę bo kie go z AOWD. Dno
opa da ją ce pod ką tem oko ło 40 stop ni po -
zwa la w mia rę szyb ko osią gnąć mak sy mal -
ną głę bo kość bez po trze by zbyt dłu gie go
pły nię cia, jed no cze śnie po zwa la jąc kur san -
tom za nu rzać się płyn nie i kom for to wo. Po
zej ściu na dół, war to trzy mać się le we go
zbo cza. Dzię ki te mu nie mi nie my „bun kra”,
któ ry war to obej rzeć i prze pły nąć przez nie -
go. 

Na stęp nie kie ru je my się w pra wo i pły -
nie my wzdłuż wiel kiej, pio no wej ścia ny.

Tu taj mo że my przejść na płyt szy po ziom,
oko ło 18-20 me trów. Pły nąc da lej, war to
zwró cić uwa gę, aby nie wpły nąć w za tocz -
ki, któ re bę dzie my mi jać po le wej stro nie.
W prze ciw nym ra zie kur san tom mo że skoń -
czyć się wcze śniej po wie trze i bę dzie my
wra cać po po wierzch ni. Po dro dze mo że -
my spo tkać za to pio ne drze wa, ró żne go ro -
dza ju fi gur ki, a pod sam ko niec nur ko wa nia
re ki ny, któ re są za wie szo ne w to ni (ostat nio
by ły w nie naj lep szym sta nie, ale miej my
na dzie ję, że zo sta ną na pra wio ne). Ca łe nur -

ko wa nie zaj mu je oko ło 50 mi nut i kur san -
tom o „nor mal nym” zu ży ciu po wie trza wy -
star cza bu tla 15 l na bi ta do 220 bar.
Pod su mo wu jąc, uwa żam że war to zor ga ni -
zo wać wy jazd do te go ka mie nio łu. Nur ko -
wa nia w nim do star czą kur san tom mnó stwo
ra do ści. Zdję cia wy ko na ne przez mo ją żo -
nę pod czas na szych wy jaz dów mó wią sa -
me za sie bie. W ko lej nym ar ty ku le
po sta ram się przy bli żyć ka mie nio łom Prel -
le i Lu isa.

Igor Ni co la os 
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Dziś pierw sze za ję cia w pa rach.
Przy go da za czy na się już na po -
wierzch ni. Ma my do pły nąć do boj ki
wid nie ją cej nie opo dal. Ala po le wej,
ja po pra wej stro nie in struk to ra
(strasz nie nie wy god na ta pra wa stro -
na). 

To pew nie nie ca łe sto me trów, ale pły -
nię cie po po wierzch ni w peł nym sprzę cie
nur ko wym oka zu je się nie zwy kle mę czą ce.
Po chwi li Ala gu bi się i na wet nie za uwa ża,
że nie pły nie rów no le gle z na mi. Nie sły szy
wo ła nia. Trze ba po cze kać. Ze stre so wa na
ro bi kil ka run dek w kó łecz ko i... wresz cie
nas za uwa ża. Je ste śmy. Od po czy wa my
przy boj ce. To na praw dę cu dow ne uczu cie,
kie dy tak le ży my na ple cach i pa trzy my w
nie bo. Od dy cham głę bo ko i po raz pierw -
szy ła pię luz na po wierzch ni.

No, ale już czas pod wo dę. Za nu rza my

się przy li nie, ca ły czas ćwi cząc pły wal -
ność. W dół i przy sta nek. W dół i przy sta -

nek. Ala po mo jej pra wej stro nie strasz nie
się mio ta i krę ci wo kół wła snej osi. Z ca łych

Startegie nurkowe

Nurkowanie na powierzchni
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sił sta ram się pa no wać nad so bą. Jesz cze by
te go bra ko wa ło, że bym i ja za czę ła ro bić ta -
kie za mie sza nie. Prze cież in struk tor na
pew no się nie roz dwoi. W ogó le to strasz nie
cię żka pra ca ta kie by cie in struk to rem...
Przy stan ki wy cho dzą mi co raz le piej. Te raz
gra my w „łap ki”, choć za pierw szym po dej -

ściem nie ła pię o co cho dzi. Rze czy wi ście
pod wo dą czło wiek mniej roz gar nię ty jest.
Te raz już OK. Na wet i ja wy gry wam jed no
ude rze nie! Uwa ga, bę dzie pró ba gra nia w
łap ki z Alą. Za miast te go – na głe za mie sza -
nie! Czu ję, jak Ala krę cąc się do oko ła wła -
snej osi, wy ry wa mi au to mat z ust.

Za ci skam zę by. Prze cież nie dam się uto -
pić. Trwam jak naj spo koj niej. Przy glą dam
się, jak in struk tor roz wią zu je pro blem.
Dziw ne. W su mie po win nam się ze stre so -
wać, a czu ję się roz ba wio na ca łą sy tu acją.
Wi dać i pod wo dą mo żna się po śmiać.
Choć nie wiem, czy to w mo im nie do świad -
czo nym przy pad ku jest szcze gól nie mą dre
dzia ła nie. Wresz cie Ala znaj du je swój… in -
fla tor i re zy gnu je z wy ry wa nia mo je go au to -
ma tu. Je stem ura to wa na!

Strasz nie tu zim no na tych dzie się ciu me -
trach. Do brze, że uda ło mi się wci snąć do -
dat ko wy dwu mi li me tro wy short pod
ska fan der… I jesz cze za nu rza my się. Za nu -
rza my? A ja wła śnie... wy nu rzy łam się?! Od
ra zu szu kam w my ślach przy czy ny mo jej
po ra żki. Wy tłu ma cze nie jest bar dzo pro ste.
Za miast spu ścić nie co po wie trza, zła pa łam
in fla tor tak, że za czę łam na ci skać oba gu zi -
ki rów no cze śnie i sprzęt po wie dział: „UP”,
do gó ry. Ko niec nur ko wa nia. Ala wy raź nie
ma dość. Po dro dze w stro nę brze gu do wia -
du ję się, że są dwa spo so by ho lo wa nia zmę -
czo ne go nur ka do brze gu. Za tem do dzie ła,
mu szę spró bo wać. Ho lu ję Alę. Prze okrut nie
zmę czo na, ale nie co po cie szo na ho low ni -
czym suk ce sem, do cie ram do brze gu...
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Tuż przed za nu rze niem, czy li nur ko wa -
nie na po wierzch ni

Na pew no sły sze li ście, że ka żde nur ko -
wa nie za czy na się i koń czy na po wierzch -
ni. Po byt pod wo dą jest je go sed nem, ale
dba nie o bez pie czeń stwo i kom fort mu si my
roz po cząć już na eta pie pla no wa nia nur ko -
wa nia. I nie zmier nie cie szy mnie fakt, że
co raz wię cej nur ku ją cych dba o te po -
wierzch nio we pro ce du ry. Jed na kże ja kiś
czas te mu zwró ci łam uwa gę, że nur ko wie,
pa mię ta jąc o pla no wa niu i nur ku jąc zgod -
nie z pla nem, jed ną z je go czę ści trak tu ją
pra wie za wsze po ma co sze mu. To część
po mię dzy za pla no wa niem nur ko wa nia na
brze gu a sa mym ak tem za nu rze nia się pod
wo dę. To prze by wa nie w peł nym sprzę cie
nur ko wym na po wierzch ni.

Oprócz pra wi dło we go spraw dze nia
sprzę tu ist nie je ca ły sze reg wa żnych czyn -
ni ków, któ re za pew nia ją nam bez piecz ne
do pro wa dze nie do mo men tu za nu rze nia.
Po dob nie po wy nu rze niu – gwa ran tu ją bez -
piecz ne do tar cie do brze gu. Naj wa żniej -
szym z nich jest nie usta ją ce utrzy ma nie
kon tak tu z part ne rem. Wy ro bie nie so bie na -
wy ku, że za wsze jest on na wy cią gnię cie
na szej rę ki. Na po wierzch ni wo dy utrzy mu -

je nas po wie trze w ka mi zel ce. Jed nak mi -
mo do bre go wy wa że nia, dość czę sto po ja -
wia się nie pew ność zwią za na z
nie uza sad nio nym bra kiem za ufa nia do te go
ele men tu sprzę tu. Ta kie przy kre wra że nie,
że cię żar kom plet ne go ekwi pun ku nur ko -
we go nie po zwo li na swo bod ne utrzy ma nie
się nad wo dą, a wręcz, że ca ły ten szpej „po
pro stu nas uto pi”. Efek tem tej nie pew no ści
są nie świa do me i nie po trzeb ne ru chy, po -
zor nie po ma ga ją ce w utrzy ma niu się na po -
wierzch ni. Ma cha nie rę ka mi wpro wa dza
ogól ny nie po kój. Mo że my też nie chcą cy
oso bę bę dą cą obok nas ude rzyć. Jesz cze
go rzej, kie dy ta kie nie świa do me ma cha nie
zo sta nie ode bra ne ja ko sy gnał alar mo wy
przez oso bę ase ku ru ją cą nas z brze gu. Z ko -
lei ma cha nie płe twa mi spra wia, że nie świa -
do mie ob ra ca my się wo kół wła snej osi i
tra ci my kon takt wzro ko wy z part ne rem. Co
gor sza, mo że my nie świa do mie od da lić się
od nie go. A co, je śli wła śnie wte dy nasz
part ner bę dzie po trze bo wał na tych mia sto -
wej po mo cy? Je śli wa run ki po wierzch nio -
we bę dą kom for to we – szyb ko mo że my
na pra wić swo je nie do pa trze nie i pod pły nąć
do part ne ra. Ale je śli na po wierzch ni po ja -
wi się sil ne fa lo wa nie lub prąd, bę dzie to

bar dzo utrud nio ne al bo wręcz nie mo żli we.
Jak ra dzić so bie w chwi lach po wierzch -

nio wej nie pew no ści? Spo so by są na praw dę
pro ste i sku tecz ne. Je śli czu je my się nie pew -
nie – po wiedz my part ne ro wi, że tak jest. Już
sa mo po dzie le nie się swo im sta nem psy -
chicz nym da je ulgę. Mo że my chwy cić się
za rę ce i ra zem pły nąć po po wierzch ni. To
po ma ga i fi zycz nie i psy chicz nie. Nie wy -
ko nuj my czyn no ści przy go to waw czych do
za nu rze nia jed no cze śnie. Niech jed na oso -
ba pa trzy i ase ku ru je dru gą do mo men tu
peł nej go to wo ści. Bądź my po zy tyw nie na -
sta wie ni i przy go to wa ni do roz wią za nia ka -
żde go pro ble mu. Ob ser wuj my, py taj my,
po ma gaj my. Ta kie za in te re so wa nie nie zwy -
kle pod trzy mu je na du chu. W przy pad ku
nie po ko ju lub zde ner wo wa nia part ne ra sta -
raj my się uspo ko ić go i roz wią zać pro blem.
Je śli źró dło nie po ko ju jest abs trak cyj ne –
mo że my spró bo wać od wró cić uwa gę part -
ne ra. Cza sem wy star czy uśmiech czy żart
dla roz ła do wa nia na pię cia. Po ma ga też
chwy ce nie się sta łe go punk tu, kon takt fi -
zycz ny oraz spo koj ne od dy cha nie. Mo że -
my po pro sić part ne ra, że by po ło żył się na
ple cach i za mknął oczy. Lub prze ciw nie –
po pa trzył w błę kit ne nie bo i roz luź nił się,
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pod czas kie dy my bę dzie my ase ku ro wać go
i ob ser wo wać oto cze nie.

Po wy nu rze niu z trud ne go nur ko wa nia,
po stre su ją cym prze ży ciu pod wo dą, mo że
po ja wić się uczu cie zmę cze nia. Na wet
ogrom ne go zmę cze nia. To na tu ral na re ak -
cja obron na or ga ni zmu, więc nie wstydź my
się o tym po wie dzieć. Cza sem wy star czy

chwi la roz luź nie nia na po wierzch ni i ma -
my si łę pły nąć da lej. Ale je śli czu je my, że
stres czy po ziom zmę cze nia są na dal sil nie
od czu wal ne, mo że war to po pro sić part ne ra
o po moc w do pły nię ciu do brze gu? Czę sto
nie zda je my so bie spra wy, jak wie le je ste -
śmy w sta nie zdzia łać ty mi pro sty mi spo so -
ba mi. Ile zna czy udzie le nie po mo cy. Ile

zna czy po pro sze nie o tę po moc oraz przy -
ję cie wspar cia. Po czu cie wię zi i wza jem ne -
go za ufa nia oprócz te go, że jest zwy czaj nie
po moc ne jest... po pro stu przy jem ne.

Dziew czy no, je śli chcesz po roz ma wiać
o swo ich oba wach, bo mia łaś po dob ne od -
czu cia na nur ko wa niu i nie wiesz, jak so bie
po ra dzić ze swo im stra chem – na pisz do
mnie i za py taj. Chło pa ku, je śli wsty dzisz się
za py tać swo je go in struk to ra o to, dla cze go
czu jesz się tak, a nie ina czej i bo isz się te -
go, że nie za wsze je steś me ga od wa żny –
na pisz do mnie. Choć by ano ni mo wo. Po -
sta ram się po móc i roz wiać jak naj więk szą
ilość Wa szych wąt pli wo ści... Cze kam na li -
sty: mar gi ta@xdi vers.pl

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

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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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 nawiąże

współpracę z au to rami 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://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts


Nuras.info 4/2015

67

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.czerwonenoski.pl
http://www.oceanx.pl
http://www.nautilus.com.pl
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Ze wzglę du na po trze bę po zna nia
re ak cji wła sne go or ga ni zmu – i zwię-
k sze nie w ten spo sób „świa do mo ści
nur ko wej” – sen sow ne jest prze pro -
wa dze nie tzw. te stu RMV. Jest to
skrót od słów Re spi ra to ry Mi nu te
Vo lu me i ozna cza pro ce du rę spraw -
dze nia, ja ka jest rze czy wi ście ilość
czyn ni ka od de cho we go zu ży wa ne go
przez nur ka pod czas nur ko wa nia. 

Test ten po le ga na tym, że by nu rek – wy -
po sa żo ny w urzą dze nie do do kład ne go po -
mia ru ci śnie nia w bu tli, cza su i głę bo ko ści
nur ko wa nia – spraw dził, ja ki jest je go wy -
da tek od de cho wy pod czas trzech ty po wych
sy tu acji: w spo czyn ku, pod czas stan dar do -
we go nur ko wa nia oraz pod czas znacz ne go
wy sił ku.

Za le ca się sto so wa nie przy rzą dów elek -
tro nicz nych, na przy kład elek tro nicz ne go
ma no me tru i kom pu te ra nur ko we go, ze
wzglę du na ich du żą do kład ność, jed nak
sto so wa nie przy rzą dów ana lo go wych jest

rów nież do pusz czal ne. Kon fi gu ra cja sprzę -
tu po win na być stan dar do wa, ta ka w ja kiej
nu rek za wsze pły wa. Szcze gól nie du że zna -
cze nie ma fakt uży cia ska fan dra su che go,

przy pię cie bu tli de kom pre syj nej i wy wa że -
nie. Na le ży za nu rzyć się na przy kład na głę -
bo kość 10 m i po cze kać, aż usta bi li zu je się
tem pe ra tu ra bu tli. Trwa to zwy kle kil ka, po -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Komory dekompresyjne w ośrodku KOMH w Gdyni
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wiedz my pięć mi nut. Po tym okre sie tem -
pe ra tu ra bu tli jest już w za sa dzie ta ka sa ma
jak tem pe ra tu ra wo dy wo kół bu tli, co ozna -
cza, że spa dek ci śnie nia w bu tli bę dzie spo -
wo do wa ny wy łącz nie ak cją od de cho wą
nur ka, a nie su mo wa niem się tej ak cji i

spad ku ci śnie nia spo wo do wa ne go spad -
kiem tem pe ra tu ry. Na le ży wte dy za no to -
wać, na przy kład na ta blicz ce do pi sa nia,
ak tu al ne ci śnie nie czyn ni ka od de cho we go
w bu tli, po czym prze by wać na tej głę bo -
ko ści przez oko ło pięć mi nut w spo czyn ku,

przy pra wi dło wym wy wa że niu, nor mal nie
od dy cha jąc. Po tym okre sie na le ży za no to -
wać ak tu al ne ci śnie nie w bu tli. Ró żni ca
tych dwóch ci śnień po zwo li, przy uwzględ -
nie niu ob ję to ści bu tli i głę bo ko ści, oce nić
wy da tek stan dar do wy da ne go nur ka w spo -
czyn ku.

Na stęp nie na le ży wy ko nać pły nię cie w
po zio mie, rów nież przez oko ło pięć mi nut,
ze zwy kłą pręd ko ścią sto so wa ną pod czas
nur ko wa nia tu ry stycz ne go. Po upły wie pię -
ciu mi nut na le ży znów za no to wać, ja kie
jest ci śnie nie w bu tli – tym ra zem bę dzie my
mo gli, oczy wi ście rów nież przy uwzględ -
nie niu ob ję to ści bu tli i głę bo ko ści, ob li czyć
stan dar do wy wy da tek te go nur ka, pod czas
zwy kłe go wy sił ku.

Nie któ rzy in struk to rzy za le ca ją wy ko na -
nie jesz cze trze ciej czę ści te stu, sil nie wy sił -
ko wej. Po le ga ona na tym, że nu rek za pie ra
się rę ka mi o prze szko dę na dnie, na przy -
kład o spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa ną
plat for mę, i bar dzo moc no pra cu jąc płe twa -
mi wy ko nu je sil ną pra cę od de cho wą, tak
jak by chciał tę plat for mę „prze sta wić”.
Moc no się przy tym wen ty lu je. Czas tej czę -
ści te stu po wi nien wy no sić dwie mi nu ty,
dłu ższy był by nie bez piecz ny ze wzglę du na

Wnętrze komory dekompresyjne w ośrodku KOMH w Gdyni
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r y  z y  k o
wy stą pie nia
hi per wen ty la cji, czy -
li tak sil ne go wy płu ka nia dwu tlen ku wę gla
z krwi, że re cep tor od de cho wy w mó zgu
(jak wia do mo, re agu ją cy na od po wied nio
ni ski po ziom dwu tlen ku wę gla) nie uru cho -
mi na stęp ne go od de chu. Mo gło by to spo -
wo do wać tzw. uśnię cie pod wo dą. W
za sa dzie sam okres du że go wy sił ku nie jest
wbrew po zo rom bar dzo nie bez piecz ny, po -
nie waż co praw da wen ty la cja jest bar dzo
sil na, ale i wy si łek, a więc pro duk cja dwu -
tlen ku wę gla, też. Pa nu je więc po mię dzy

ni mi rów no wa ga. 
Naj nie bez piecz niej szy jest mo ment tuż
po za koń cze niu wy sił ku, kie dy du żej

pro duk cji dwu tlen ku wę gla już nie
ma, na to miast po bu dzo na wen ty la -
cja trwa jesz cze przez do brą chwi lę,
sku tecz nie wy płu ku jąc dwu tle nek
wę gla z krwi nur ka.

Po now nie na le ży za no to wać ci -
śnie nie w bu tli, tym ra zem po słu ży

ono do usta le nia, ja ki jest sil nie wy -
sił ko wy wy da tek mi nu to wy ba da ne -

go nur ka.
Przy kła do we wy ni ki po mia rów:

– bu tla 12 li trów, głę bo kość 10 me -
trów, ci śnie nie po cząt ko we 200 atm;

– ci śnie nie po ochło dze niu bu tli:
192 atm;

– ci śnie nie po pię ciu mi nu tach
spo czyn ku: 184 atm;

– ci śnie nie po na stęp nych pię ciu
mi nu tach (spo koj ne go pły nię cia):
172 atm;

– ci śnie nie po do pły nię ciu do przy -
go to wa nej w tym ce lu plat for my: 160
atm;

– ci śnie nie po dwóch mi nu tach sil ne go
wy sił ku przy tej plat for mie: 128 atm;

Wy ni ki te da ją od po wied nio: 8 atm, 12
atm oraz 32 atm.

Po uwzględ nie niu dwu na sto li tro wej ob -
ję to ści bu tli ozna cza to od po wied nio: 96 li -
trów, 144 li try oraz 384 li try.

Po uwzględ nie niu cza su prób: 19,2 li -
trów na mi nu tę, 28,8 li tra na mi nu tę oraz
192 li try na mi nu tę.

Po uwzględ nie niu, że wszyst kie pró by
wy ko ny wa no na głę bo ko ści 10 me trów,
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ozna cza to zu ży cie w prze li cze niu na wa -
run ki po wierzch nio we:

– w spo czyn ku: 9,6 li tra na mi nu tę;
– przy nor mal nym pły nię ciu: 14,4 li tra na

mi nu tę;
– przy bar dzo du żym wy sił ku: 96 li trów

na mi nu tę.
Wy ni ki te są dość wy so kie, choć zda rza -

ją się na wet znacz nie wy ższe, zwłasz cza

wśród nur ków nie do świad czo nych, za raz
po kur sie pod sta wo wym. Na le ży dla nich
przyj mo wać wy da tek po wierzch nio wy 20
li trów na mi nu tę lub wy ższy. W przy pad ku
nur ków do świad czo nych, spo koj nie od dy -
cha ją cych (a tyl ko ta cy przy cho dzą na kurs
nur ko wań de kom pre syj nych z de kom pre sją
na wy so kim ni tro xie) mo żna przyj mo wać
wy da tek 15 li trów na mi nu tę.

By łem na po cząt ku dość nie chęt ny sto so -
wa niu te stu RMV. Wy da je się jed nak, że je -
go war tość dy dak tycz na jest znacz na,
po zwa la bo wiem nur ko wi uświa do mić so -
bie wła sne po trze by od de cho we i ko niecz -
ność uwzględ nia nia ich przy pla no wa niu
nur ko wa nia. Po ka zu je ta kże, jak bar dzo
zwięk sza się wy da tek od de cho wy wraz ze
zwięk sze niem wy sił ku pod wo dą. Fakt ten
jest oczy wi sty, lecz dla nie któ rych osób by -
wa szo ku ją cy. Ma to du że, po zy tyw ne zna -
cze nie dy dak tycz ne.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty ksią żki To -

ma sza Stru gal skie go: „Ni trox i wstęp do in nych mie -

sza nin – pod ręcz nik nur ka”. Tę i in ne ksią żki

To ma sza Stru gal skie go mo żna ku pić tu: www.ksie -

gar nia.iknt.pl

http://www.wioskasos.org
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Uda ło nam się speł nić ma rze nie,
nur ko wa li śmy w Ja ski ni Ka spro wa Ni -
żna. Pod czas lu to wej wy pra wy w głąb
ta trzań skich gór, od wie dzi li śmy jed ną
z naj licz niej uczęsz cza nych ja skiń w
Ta trach, znaj du ją cą się w Ta trzań skim
Par ku Na ro do wym. 

Otwór po ło żo ny jest na wy so ko ści 1228
m n.p.m., dłu gość wy no si 3070 m, de ni we -
la cja 47 m. Na koń cu znaj du je się naj dłu -
ższe sy fo na rium w Pol sce, jest to – jak do tąd
– dzie więć sy fo nów. Naj dłu ższy – Sy fon
War sza wia ków – ma 333 me try dłu go ści, a
naj głęb szy – Sy fon Ko ci – ma 30 me trów
głę bo ko ści. Na sza przy go da za mknę ła się
na po cząt ku naj dłu ższe go sy fo nu w Pol sce.
Ja ski nia pod wo dą jest ba da na od lat 60.
ubie głe go stu le cia i ca ły czas jest eks plo ro -
wa na przez pol skich spe le onur ków. Naj -
now sze nur ko wa nia Ka ta rzy ny Kot oraz
Paw ła Po rę by, przy po mo cy spe le olo gów,
za owo co wa ły prze su nię ciem przod ka na
50 m Sy fo nu Ko cie go.

Pierw sze go dnia dzia łań w ja ski ni prze -
trans por to wa li śmy sprzęt dla jed ne go spe -
le onur ka. Ak cja trans por to wa prze bie gła
bar dzo spraw nie, ka żdy miał ze so bą wo rek
ja ski nio wy, wor ka mi z bu tla mi za mie nia li -

śmy się w mia rę utra ty sił. Przed wy ru sze -
niem mie li śmy wie le po my słów na po ko na -
nie je zior ka. Pla no wa li śmy skon stru ować
ma ły pon ton, któ ry po mógł by nam prze pra -
wić się przez prze szko dę. Jed nak naj szyb -

Kasprowa Niżna pod wodą
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szym i naj efek tow niej szym spo so bem by ło
prze nie sie nie wszyst kie go i wszyst kich na
bar kach Ma riu sza. Po nie speł na trzech go -
dzi nach by li śmy już przy pierw szym sy fo -
nie, go to wi do skrę ca nia sprzę tu. 

Nur ko wa nia od by wa ły się so lo w kon fi -
gu ra cji si de mo unt. Szlak prze cie rał Ja kub,
któ ry do tarł do Sy fo nu War sza wia ków. Na -
sza gór na gra ni ca zo sta ła wy zna czo na na tu -

ral nie, przez próg za czwar tym sy fo nem,
nie mo żli wy do po ko na nia bez uży cia mał -
py i wy cią gnię cia wszyst kie go sa mo dziel -
nie po nad próg, co dia me tral nie
zwięk szy ło by czas spę dzo ny w ja ski ni.
Pierw szy – Sy fon Dan ka – ma 6 me trów dłu -
go ści oraz 3 me try głę bo ko ści. Ku ba miał
mo żli wość nur ko wa nia w kry sta licz nie
przej rzy stej wo dzie, jak sam mó wił, cię żko
by ło stwier dzić, czy jest pod wo dą, czy na
po wierzch ni. Dru gi – Sy fon Kra kow ski – ma
15 me trów dłu go ści i oko ło 6 me trów głę -
bo ko ści. W po rów na niu do pierw sze go,
znacz nie bar dziej się mą ci, co ni we lo wa ło
wra że nie nur ko wa nia w prze zro czy stej wo -
dzie. Za dru gim sy fo nem mo gli śmy po dzi -
wiać pięk ny wo do spad znaj du ją cy się w
Sa li Ka skad, na któ ry oczy wi ście mu sie li śmy
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się wspiąć. Trze ci – Sy fon Mu min ków – dłu -
gi na pół me tra i rów nież na ty le głę bo ki, z
ra cji bar dzo ma łe go prze kro ju wy ma gał od -
pię cia bu tli i prze czoł ga nia się przez ma ły
otwór. Po po ko na niu go prze cho dzi li śmy
do Sy fo nu Ma mu cie go dłu gie go na 42 me -
try i głę bo kie go na 15 me trów. Po wy nu rze -
niu znaj do wa li śmy się w cia snej stud ni pod

pro giem, na któ re go po ko na nie nie mo gli -
śmy so bie po zwo lić. Po wrót od by wał się w
akom pa nia men cie wo do spa dów z prze -
pięk ną wi docz no ścią pod wo dą. Je dy nie
mąt z Sy fo nu Kra kow skie go de li kat nie psuł
ma gicz ną at mos fe rę.

Pod czas dro gi po wrot nej za uwa ży li śmy,
że w Gnieź dzie Zło tej Kacz ki za czę ła zbie -

rać się wo da, co w du żym stop niu utrud ni -
ło by nam dzia ła nie pod czas ko lej nych ak cji
w ja ski ni. Peł ni na dziei wró ci li śmy do na -
szej ba zy spe le olo gicz nej w Wi to wie. Usta -
li li śmy, że ko lej ne go dnia za nur ku ją
wszy scy, z uwa gi na po gar sza ją ce się wa -
run ki po go do we i znacz ne do dat nie tem pe -
ra tu ry, któ re mo gły skut ko wać za la niem
Gniaz da Zło tej Kacz ki. Na szą eki pę po -
więk szył Hon zo, któ ry miał nur ko wać z Bo -
brem, Ma riusz zaś ze mną. Po spa ko wa niu
ca łe go sprzę tu oraz za bra niu no wych bu tli
ru szy li śmy w głąb ja ski ni. Gdy do tar li śmy
do Gniaz da, pod ję li śmy de cy zję, że te go
dnia trze ba wy nieść ca ły sprzęt z ja ski ni, w
prze ciw nym wy pad ku za la ne gniaz do
ozna cza ły by od cię cie na szych rze czy. Na
miej scu nur ko wym oka za ło się, że w jed -
nym ska fan drze uległ awa rii pier ścień od
su chych rę ka wic. Sta wia ło to pod zna kiem
za py ta nia nur ko wa nie Bo bra oraz mo je,
mie li śmy bo wiem nur ko wać w nie spraw -
nym ska fan drze. Plan uległ zmia nie, nur ko -
wa li śmy po ko lei, na ile wy star czy ło nam
cza su w je dy nym spraw nym ska fan drze.
Pierw szy za nu rzył się Ma riusz, po nim Hon -
zo. Resz ta pró bo wa ła na pra wić pier ścień
oraz usta lić plan dzia ła nia. Omi ja jąc pro -
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ble my na tu ry tech nicz nej, uda ło się za nur -
ko wać ca łej eki pie, do cie ra jąc do naj dłu -
ższe go sy fo nu.

Dro ga po wrot na prze bie ga ła znacz nie
wol niej niż trans port wor ków do sy fo nów.
Sprzęt, któ ry trans por to wa li śmy przez dwa
dni, mu sie li śmy prze nieść za Gniaz do Zło -

tej Kacz ki. W prze ciw nym wy pad ku mo gło -
by dojść do za peł nie nia gniaz da wo dą i po -
zba wia nia nas ekwi pun ku. Po do tar ciu do
gniaz da, zde po no wa li śmy bu tle w bez -
piecz nym miej scu, aby wró cić po nie pod -
czas ko lej nej ak cji. Na stęp ne go dnia
opu ścił nas Hon zo, któ ry mu siał wró cić do

swo ich obo wiąz ków. Ostat ni dzień spę dzo -
ny w ja ski ni był naj lżej szym dniem ca łej
wy pra wy. Ka żdy, wy po sa żo ny w pu sty wo -
rek ja ski nio wy, miał swój cel – do trzeć do
zde po no wa nych bu tli i prze trans por to wać
je do ba zy. Na spo koj nie mo gli śmy po dzi -
wiać pięk no ja ski ni, któ ra dzię ki nie sa mo -
wi tym na cie kom po zwa la ła na chwi le
za po mnie nia o po cie, krwi i obe lgach, któ -
re zo sta wi li śmy pod czas eks pe dy cji. W wy -
pra wie bra li udział: Ja kub Ma cie jew ski,
Ma te usz Bo ber Po pek, Ma riusz Lin ke, Do -
mi nik Hon zo Gra czyk, Wik tor Tro ja now ski.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się
Wieś ko wi Za ho ro wi i Paw ło wi Po rę bie, za
uży cze nie osprzę tu, któ ry znacz nie uła twił
nam dzia ła nia w ja ski ni.

Wik tor Tro ja now ski

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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Mniej po pu lar ne od ob le ga ne go
Za krzów ka, Nart czy Hań czy, a co za
tym idzie no we miej sce dla za pa leń -
ców nur ko wa nia do eks plo ra cji, pod -
wod nych eska pad i pe ne tra cji, z
nie spo ty ka ną flo rą i fau ną. Je zio ro
Na rie to jed no z trzy dzie stu naj więk -
szych je zior w Pol sce. Ku si tym, że
na dal jest ma ło od kry te i jest nad
nim du żo spo koj niej niż nad po ło żo -
nym w od le gło ści 100 km Je zio rem
Le le skim czy od da lo ną o 250 km
Hań czą.

Je zio ro Na rie znaj du je się w za chod niej
czę ści wo je wódz twa war miń sko -ma zur -
skie go, za le d wie 12 ki lo me trów od mia sta
Mo rąg. Po ło żo ne nad nim miej sco wo ści, ta -
kie jak Kre to wi ny czy Bo ga cze wo, wy peł -
nia ją się wcza so wi cza mi, gdy tyl ko zro bi
się cie pło. Sa mo je zio ro jest ryn ną po lo -
dow co wą o po wierzch ni prze kra cza ją cej
120 hek ta rów, sil nie roz wi nię tej li nii brze -

go wej o dłu go ści oko ło 50 ki lo me trów i
mak sy mal nej głę bo ko ści 43 me trów. Wo da

w Na rie zo sta ła za li czo na do II kla sy czy -
sto ści. Na atrak cyj no ści bez sprzecz nie zy -

Narie – zapomniany akwen?
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sku je ono dzię ki 19 wy spom, któ re są po -
roz rzu ca ne po ca łej po wierzch ni je zio ra.

Na rie jest zbior ni kiem sie la wo wym, dzię -
ki cze mu cha rak te ry zu je je do bra wi zu ra,
la tem oko ło 3-4 me trów, a zi mą się ga ją ca
na wet oko ło 8 me trów. Ro ślin ność two rzy
dość wą ski pas przy brze żny, dzię ki cze mu

na nie wiel kiej głę bo ko ści mo żna po dzi wiać
je dy ne w swo im ro dza ju pod wod ne łą ki.
Licz ne za to ki na je zio rze do da ją mu uro ku
oraz są schro nie niem dla ró żnych ga tun ków
ryb. Nur ku jąc mo żna ob ser wo wać ła wi ce
oko ni, pło cie li ny, szczu pa ki, mię tu sy, lesz -
cze, wę go rze, su my, wzdrę gi, a w Za to ce

Po na ry cier pli wi mo gą li czyć na san da cze.
O czy sto ści wo dy w je zio rze świad czy rów -
nież obec ność ra ków, któ rym od po wia da ją
bo ga te w tlen wo dy zbior ni ków sie la wo -
wych.

Dla nur ków, któ rzy chcą po znać pod -
wod ne Na rie swo je usłu gi świad czy ba za
nur ko wa Na rie Scu ba Club. W se zo nie let -
nim otwar ta jest przez ca ły ty dzień, a po za
nim na nur ko wa nie mo żna umó wić się in -
dy wi du al nie. Ba za współ pra cu je z in struk -
to ra mi, pod okiem któ rych mo żna od być
kurs w sys te mie PA DI lub CMAS. Na miej -
scu ist nie je mo żli wość wy po ży cze nia
sprzę tu oraz na peł nie nia bu tli po wie trzem.
Pod wo dą są trzy plat for my do ćwi czeń
oraz po rę czów ka. Oko li ce ba zy są bar dzo
cie ka wym miej scem do nur ko wa nia. Vis a
vis znaj du je się jed na z dzie więt na stu wysp
– Go ła Kę pa – wo kół któ rej mo żna spo tkać
po kaź ne ła wi ce oko ni, a flo ra two rzy nie -
spo ty ka ny pod wod ny kra jo braz. Ukształ to -
wa nie dna jest bar dzo uroz ma ico ne, z
głę bo ki mi ryn na mi i pa gór ka mi. Wi docz ne
jest to rów nież w po bli żu ba zy, dzię ki cze -
mu mo żna do sko na lić umie jęt no ści na wi -
ga cji pod wo dą. Po za ska fan dra mi,
ma ska mi czy in nym ekwi pun kiem na wy -
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po sa że niu ba zy jest łód ka, do któ rej zmie ści
się mak sy mal nie pię ciu nur ków z peł nym
sprzę tem. Dzię ki te mu go ście ma ją mo żli -
wość do tar cia wła ści wie w ka żdy in te re su -
ją cy ich za ką tek je zio ra. Gdy by głę bo ko ści
w Na rie oka za ły się nie wy star cza ją ce, z ba -
zy or ga ni zo wa ne są rów nież wy jaz dy na
nur ko wa nie w in nym, po bli skim je zio rze o
głę bo ko ści się ga ją cej bli sko 70 me trów.
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Po nur ko wa niu do dys po zy cji od wie dza -
ją cych jest re stau ra cja, z pysz nym do mo -
wym je dze niem oraz ho te lik przy na le żą cy
do ba zy. W ra zie peł ne go ob ło że nia wła ści -
cie le słu żą po mo cą przy zna le zie niu noc le -
gu o do wol nych stan dar dzie w oko li cy.

Te re ny w po bli żu je zio ra Na rie są rów -

nież bar dzo atrak cyj ne dla osób, któ re z
nur ko wa niem ma ją nie wie le lub nic wspól -
ne go. W za chod niej czę ści pół wy spu Kre -
to wi ny dzia ła szkół ka wind sur fin go wa,
nie da le ko jest kil ka stad nin ko ni, a od da lo -
ne o oko ło 12 ki lo me trów mia sto Mo rąg
swo im uro kiem przy cią gnie nie jed ne go

wiel bi cie la hi sto rii. Oso by lu bią ce ak tyw nie
spę dzać czas wol ny mo gą ob je chać ca łe je -
zio ro przy go to wa ny mi szla ka mi ro we ro wy -
mi. Cie ka wost ką jest, że na naj więk szej
wy spie na Na rie – Wiel kim Ostro wiu – ro -
sną po nad dwu set let nie li py bę dą ce po mni -
ka mi przy ro dy.

Je zio ro Na rie i je go oko li ce to świet ne
miej sce dla nur ków i przy nur ków. War to je
od wie dzić jak naj szyb ciej! Szcze gól nie że
w Kre to wi nach 2 ma ja od bę dzie się pik nik
or ga ni zo wa ny przy współ udzia le władz
Mo rą ga, De ca th lo nu i Na rie Scu ba Club. W
póź niej szym ter mi nie od bę dą się rów nież
De mo Days.

Za pra szam

Mag da le na Za cha rzew ska
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Oświe tle nie nur ko we to rzecz
wręcz nie zbęd na, je żeli wcho dzi się
w ten sport na po wa żnie. W kra ju
la tar kę na le ży mieć prak tycz nie na
ka żdym nur ko wa niu, je żeli za mie rza -
my scho dzić oko ło dzie się ciu me trów
i ni żej, za gra ni cą przy da je się w du -
żo głęb szych miej scach. A są prze -
cież jesz cze, ka pi tal ne, noc ne
nur ko wa nia. 

Na ryn ku ma my do wy bo ru ma sę faj nych
la ta rek. Jest gru pa la ta rek wy so kiej kla sy
pro du ko wa nych przez fir my o ugrun to wa -
nej po zy cji na mię dzy na ro do wym ryn ku
nur ko wym – mo wa tu o Am mo ni te, Li gh -
t4Me, Gral ma ri ne cho cia żby. Za glą da nie w
ich cen ni ki przy pra wia jed nak o de li kat ny
za wał ser ca. Chce my mieć moc, mu si my
wy su płać cza sem i gru be ty sią ce. Przy
mniej szych la tar kach jest już nie źle, ale nie
tak, że by by ło ja koś su per oka zyj nie. Są też
la tar ki bu dże to we, ma je w ofer cie De ca th -

lon. Są też ró żne wy na laz ki pa łę ta ją ce się
po za ka mar kach cen trów nur ko wych – kla -
sycz nie ta ka la tar ka wy ko na na jest z ja kie -
goś pla sti ku w ra żą cym ko lo rze, czę sto
wy glą da wręcz... ama tor sko. Ka żdy po sia -
dacz ta kiej la tar ki al bo nie przej mu je się
swo im ama tor skim wy glą dem, al bo la tar ką
nie spe cjal nie chwa li się na nur ko wi skach.
Nie mó wiąc już o mo cy tych wy na laz ków –
bździ deł ka le d wo na da ją się na pol skie wa -
run ki. Nie zbyt bo ga ty nu rek ma więc nie zły
orzech do zgry zie nia. Oczy wi ście, mo że
so bie za pew nić la tar kę ty pu „bac kup” z ga -
my la ta rek lep szych i tu taj cza sa mi sto su nek
mo cy do ce ny jest bar dzo przy jem ny. Sam
pły wam na tec li ne’owym LED US 15, choć
trze ba przy znać, że jej chiń ski ro do wód jest
bar dzo oczy wi sty. Wy star czy po szu kać i
zo ba czyć, że ta sa ma la tar ka sprze da wa na
jest pod in ny mi mar ka mi przez ró żnych
pol skich dys try bu to rów, a jest to iden tycz na
kon struk cja. Za lo go Tec li ne w tym przy -
pad ku trze ba za pła cić wię cej. La tar ka ma

faj ne pa ra me try i pó ki co mi wy star cza,
choć wciąż ma rzę o po rząd nym świe tle vi -
deo. W koń cu fil mo wa nie spra wia mi du żo
fraj dy. A tu już wy bo ru spe cjal nie nie mam.
Te sto wa łem kil ka roz wią zań „bu dże to -
wych”. V -pro od Gral ma ri ne (2880 zł) – ce -
na wy so ka, a ja nie by łem za chwy co ny
pły wa niem z ty mi dwo ma „gaz -rur ka mi” o
gra cji i ela stycz no ści szpa dla. Oświe tle nie
du że i ma ło po ręcz ne, nie wiel ki za kres re -
gu la cji ką ta świe ce nia. Te sto wa łem Li gh -
t4Me Go Pro 1800 lu me nów. Faj ne
świa teł ka (w su mie ok. 1200 zł), jed nak
wszyst ko na go od ma nie, któ ry naj szczę -
śliw szym uchwy tem do oświe tle nia i ka me -
ry vi deo nie jest, do te go kró ciut kie ra mio na
i brak ada pte ra do ka me ry, pod któ rą ze staw
po dob no po wstał. By łem naj bli żej ku pie nia
te go ze sta wu, ale w koń cu się wy co fa łem z
po my słu. Cze ka łem na coś, co speł ni mo je
ocze ki wa nia i nie bę dzie kosz to wa ło ty le co
uży wa ny sa mo chód. Oka zu je się, że wresz -
cie jest na dzie ja. Na pol skim ryn ku po ja wi -

Hi Max – witaj mocy!
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ła się fir ma Hi -Max. Od pierw szych sy gna -
łów na ten te mat strzy głem usza mi i pod py -
ty wa łem wszyst ko wie dzą ce go o
oświe tle niu Paw ła Kacz mar skie go (pmk –
pu bli ka cje w Nu ras.in fo). W koń cu mo gły
wpaść w mo je ła py la tar ki od Hi -Ma xa.
Umów my się od ra zu – to la tar ki o chiń skim
ro do wo dzie, jed nak wy gląd ma ją kla sycz -
ny, nur ko wy – „tech nicz ny”. Gwa ran cja jest
pol ska i re ali zo wa na jest w kra ju bez ko -
niecz no ści wy sy ła nia do Chin, al bo cze ka -
nia na czę ści z Chin. W tych la tar kach
naj wa żniej szym atry bu tem jest sto su nek
mo cy do ce ny. Nie oce niam tu ilo ści lu me -
nów po da wa nych przez pro du cen ta. Do
po mia rów lep szy jest zde cy do wa nie Pa weł
Kacz mar ski (Nu ras.in fo, nu mer 2/2015).

Oce niam je tyl ko pod ką tem uży tecz no ści.
W pacz ce z Hi -Ma xa do sta łem spo ry wy bór
la ta rek do te stów. Oprócz wspo mnia ne go
oświe tle nia do vi deo – 2x Hi -Max X8 z pod -
sta wą do apa ra tów i go pro, z ra mio na mi ko -
ra li ko wy mi – przy szły:

H01 – „dzie lo na” – ulu bio ny typ oświe -
tle nia w Pol sce – świa tło na go od ma nie z
za sob ni kiem na ogni wa. De kla ro wa na moc
3500 lm, kąt świe ce nia 9 stop ni, 3 dio dy
Cree XM -L U2;

X7 – „du ża”, rów nież 3500 lm, ale świa -
tło za mknię te z ogni wa mi w jed nej po dłu -
żnej obu do wie;

H10 – „stro bo” – mniej lu me nów, sko ko -
wy wy bór try bów świe ce nia, łącz nie z mi -
ga niem;

H7 – „su wak” – płyn na re gu la cja świe ce -
nia za po mo cą su wa ka, cien ka po dłu żna
obu do wa;

X5 – „bac kup” – bar dzo po ręcz ny i moc -
ny bac ku pik.

Za bra łem ca łe pu dło świa teł i aku na na -
szą wy pra wę na Za krzó wek, by wspól nie z
nur ka mi je prze te sto wać. Nie ste ty, prak -
tycz nie nie by ło oka zji po te sto wać „stro bo”,
a do H01 też mu szę się jesz cze po przy mie -
rzać, by w peł ni (d)oce nić to świa tło. Sku pi -
łem się na ze sta wie do vi deo.

2x Hi -Max X8
Dwa nie wiel kie świa teł ka, ka żde ma ją ce

da wać po 860 lm, wy po sa żo ne w po je dyn -
czą dio dę Cree XM -L U2, kąt świe ce nia faj -
ny, bo 120 stop ni, ka żde za si la ne jed nym
ogni wem 18650. Do te stów mia łem do star -
czo ne cał kiem za cne ogni wo pro duk cji Hi -
-Max. La tar ki pra co wa ły przez kil ka
nur ko wań dzien nie i nie za uwa ży li śmy
spad ku mo cy. Pod sta wa ze sta wu da je mo -
żli wość mon ta żu ka me ry Go Pro (w ze sta -
wie ada pter pod Go Pro), in ne go apa ra tu lub
ka me ry kom pak to wej. W cen trum pod sta -
wy znaj du je się stan dar do wy gwint fo to.
Dwa du że ra mio na ko ra li ko we od da la ją
świa tło od ka me ry i po zwa la ją ład nie je

Od le wej „Du ża”, „Su wak”, „Bac kup”, ze staw vi deo i „Dzie lo na”
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ukła dać we dle ży cze nia. Je den z te ste rów
za uwa żył, że ra mio na są dość ma syw ne, a
za ci ski po mię dzy ko ra li ka mi nie dość moc -
ne i ra mio na mia ły ten den cję do zmia ny
uło że nia w przy pad ku dość dy na micz ne go
pły nię cia, ta kże że pier ście nie włą cza nia
mo gły by być więk sze. Ja te go nie za uwa ży -
łem i nie mia łem ta kich kło po tów. Pod sta -
wa z ra mio na mi zde cy do wa nie naj le piej
spodo ba ła mi się w po łą cze niu z wcze śniej
te sto wa ny mi ze sta wa mi vi deo. Ze staw jest
po ręcz ny, ustaw ny, nie mu si my go spe cjal -
nie prze ra biać, a w przy pad ku trans por tu
mo żna go ład nie roz ło żyć i skom pak to wać.
Wszyst kie ele men ty pra co wa ły do brze, nie
wi dzia łem spe cjal nie żad nych wad ty po -
wych dla ta nich pro duk tów. Sa me la tar ki
da wa ły ład ną, moc ną po świa tę o sze ro kim
ką cie, speł nia jąc swo ją ro lę przy do świe tla -
niu fo to gra fo wa nych ele men tów. Oczy wi -
ście ilość świa tła tych dwóch la ta rek nie
po wa la i nie za stą pi pro fe sjo nal ne go ze sta -
wu, nie mniej jed nak na tle kon ku ren cji w
tej kla sie wy pa da bar dzo do brze. Za ce nę
rzę du 1200 zł otrzy mu je my bar dzo faj ne
świa teł ka, do brą pod sta wę i dłu gie ra mio na
ko ra li ko we. Jak dla mnie, ze staw re we la cyj -
ny.

X5 – „bac kup”
To ko lej ny hi cior wy jaz du, wszyst kim te -

stu ją cym przy padł do gu stu. Ma ły, ale po -
tę żny. Ta ki nie po zor ny li li put. Wi dzisz
ta kie go, śmie jesz się z nie go, od pa lasz, wa -
lisz so bie nim po oczach i… ślep niesz. Lek -
ki, po ręcz ny i od bie dy po słu ży nur ko wi za
głów ne świa tło. W koń cu ta sa ma dio da, ale
sku pio na w lu strze da ją cym 7-stop nio wy
kąt świe ce nia. Pro du cent de kla ru je 1100
lm. Po rów ny wa łem go z ró żny mi świa teł ka -
mi, w tym z mo im oso bi stym. Du żej ró żni -

cy nie wi dzia łem. Po rów ny wa li śmy to świa -
tło też ze star szy mi brać mi z Hi -Ma xa i
uwa ża li śmy, że wca le przy nich nie bled -
nie. Do rzu cić tyl ko try tyt kę, ka ra biń czyk i
ma my bac ku po we świa tło ide al ne. Pro du -
cent de kla ru je, że przy do star czo nym ogni -
wie 18650 la tar ka po świe ci oko ło 65 mi nut.
My bez ła do wa nia ob słu ży li śmy coś ko ło
te go i to w zim nej za krzów ko wej wo dzie.
Świa tło do koń ca świe ci ło moc no. Su ge ro -
wa na ce na de ta licz na to 250 zł. Już wie my,
że to bę dą lu dzie ku po wać.
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X7 – „du ża”
3500 lm, rze czy wi ście la tar ka spo ra, po -

tę żniej sza od mo je go LED US 15, przy
czym nie spe cjal nie by ło wi dać tę moc. To
so lid ne, du że świa tło, któ re jed nak, jak na
tę ilość diod, mo im zda niem, po win no wy -
paść le piej. Za bra łem ją na jed no nur ko wa -
nie. Ge ne ral nie je stem oswo jo ny z la tar ką
po dob nych ga ba ry tów i nur ko wa ło mi się z
nią do brze. Wra ca łem jed nak z po czu ciem,
że w tym ze sta wie niu mój LED wy gry wa
sto sun kiem wiel ko ści do mo cy, ce ny rów -
nież.

H7 – „su wak”
Płyn na re gu la cja świe ce nia za po mo cą

su wa ka, cien ka, po dłu żna obu do wa. „Su -
wak” jest bar dziej smu kły, lżej szy od X7.
Ma my też trzy dio dy, jed nak mniej szą moc
świe ce nia. W rę ku le ży zde cy do wa nie le -
piej niż X7, du żo faj niej pra cu je w trak cie
nur ko wa nia, a moc ma cał kiem przy zwo itą.
Gdy bym miał do wy bo ru wy mie nić swo je -
go LED -a na jed no z tych dwóch świa teł,
zde cy do wa nie wy brał bym H7. Je dy nym mi -
nu sem te go wy bo ru jest su wak – nie ste ty
okrut nie ła two jest przez przy pa dek nim po -

ru szyć, ga sząc so bie świa tło, al bo wręcz
od wrot nie, nie opatrz nie je włą cza jąc.

Świa tła Hi -Ma xu to za peł nie nie pew nej
ni szy, pro duk ty, któ rych mi szcze gól nie bra -
ko wa ło na na szym ryn ku. W bar dzo przy -
stęp nej ce nie do sta ję świa tło o do brych
pa ra me trach, z pol ską gwa ran cją i jesz cze
do te go wy glą da ją ce tak, że się nie mu szę
wsty dzić na nur ko wi sku. Nie są to świa tła
wol ne od wad, ale na wet dro ższym ku zy -
nom zda rza ją się ró żne nie do cią gnię cia, a
tu ogrom ną za le tą jest ce na. Li czę, że
wkrót ce bę dę mógł po rząd nie prze te sto wać
„dzie lo ną” i „stro bo”, a jest też mo wa o
moc niej szej wer sji oświe tle nia vi deo. Bę -
dzie co te sto wać!

Ja kub Cie ślak
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WWF Pol ska ogło si ło rok 2015 ro -
kiem mor świ na! To do sko na ła oka zja,
że by śmy za po znali się z ty mi uro -
czy mi i ma ło zna ny mi zwie rzę ta mi,
któ re ży ją w na szym mo rzu.

Czy wie cie – jak wy glą da mor świn? Wie -
cie, ile tych sym pa tycz nych, nie wiel kich
wa le ni za miesz ku je Bał tyk?

Więk szość z nas do sko na le ko ja rzy zie lo -
ne wo dy Mo rza Bał tyc kie go z ty sią ca mi le -
żą cych na dnie wra ków, z barw ną i
nie rzad ko tra gicz ną hi sto rią mor skich bi -
tew, szla ków han dlo wych i sztor mów, któ -
re po chło nę ły nie zli czo ne ilo ści okrę tów.
Na sze mo rze nie sły nie, jak tro pi kal ne wo -
dy, z buj nej przy ro dy, tęt nią cych ży ciem raf
ko ra lo wych i ty się cy ga tun ków zwie rząt.
Nie ozna cza to, że Bał tyk jest pu sty, za -
miesz ki wa ny je dy nie przez śle dzie, dor sze
i flą dry, o któ rych ist nie niu przy po mi na ją
licz ne sma żal nie ryb oraz uro cze, choć nie -
licz ne fo ki, na któ re na tknąć się mo gą co

więk si szczę ścia rze spa ce ru ją cy po pla ży.
W Bał ty ku ży ją też mor świ ny! To nie -

wiel kie wa le nie, mie rzą ce nie wię cej niż
180 cm dłu go ści i wa żą ce zwy kle mniej niż

60 kg. Są bli sko spo krew nio ne z del fi na mi.
Odży wia ją się głów nie ry ba mi ła wi co wy mi
i przy den ny mi, ale nie gar dzą też sko ru pia -
ka mi i glo na mi. Choć wy jąt ko we, za gro żo -

Bałtyckie morświny

fot.: Dawid Kilon
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ne wy gi nię ciem i bar dzo przy tym sym pa -
tycz ne, jak ich więk si ku zy ni, to cię żko im
by ło zdo być tak du żą po pu lar ność.

Dla cze go? Prze cież przy po pu lar no ści,
ja ką cie szą się del fi ny, wy da je się dziw ne,
że tak nie wie le wie my o ich bli skich ku zy -
nach, ży ją cych tuż pod na szym no sem!

Mor świ ny nie są tak to wa rzy skie, nie na -
wią zu ją kon tak tów z ludź mi i nie to wa rzy -
szą ło dziom, wy ska ku jąc nad wo dę.

Pro wa dzą sa mot ni czy i skry ty tryb ży cia, co
spra wia, że ba da nia i ob ser wa cje są bar dzo
utrud nio ne. Do pie ro w ostat nich la tach za -
an ga żo wa nie za awan so wa nej tech no lo gii
w pro jek cie SAM BAH, pro wa dzo nym przy
współ pra cy wie lu kra jów Unii Eu ro pej skiej
i or ga ni za cji po za rzą do wych, umo żli wi ło
nie tyl ko do kład ną oce nę li czeb no ści mor -
świ nów, ale też ob ser wa cję ich mi gra cji i
spo so bu po ro zu mie wa nia.

Wie my już, że w Bał ty ku ży je za le d wie
450 mor świ nów, a to zde cy do wa nie zbyt
ma ło, by mo gły prze trwać bez na szej po -
mo cy. Ko rzy sta ją ze zdol no ści do echo lo -
ka cji, któ ra umo żli wia im za rów no
od naj dy wa nie je dze nia, omi ja nie prze -
szkód i ko mu ni ka cję. Nie ste ty, ma ona też
sła be stro ny, przez któ re mor świ ny na ra żo -
ne są na nie bez pie czeń stwo. Echo lo ka cja
nie po zwa la na wy kry wa nie sie ci zło żo -
nych z cien kich ny lo no wych li nek. Szcze -
gól nie nie bez piecz ne są sie ci staw ne
skrze lo we i pław ni ce. Mor świ ny wpa da ją w
nie i pró bu jąc się uwol nić, za plą tu ją co raz
moc niej, aż gi ną, udu szo ne i wy czer pa ne
wal ką. Te nie wiel kie bał tyc kie wa le nie są
wy czu lo ne na ha ła sy ge ne ro wa ne przez ło -
dzie mo to ro we i so na ry. Co raz więk szy
ruch wod ny, na ra sta ją ce za nie czysz cze nie
śro do wi ska i ry bo łów stwo spra wia ją, że
ochro na ma łych, bał tyc kich wa le ni jest za -
da niem trud nym, wy ma ga ją cym dzia ła nia
dłu go ter mi no we go i wie lo płasz czy zno we -
go.

Naj więk szym za gro że niem dla po pu la cji
bał tyc kich mor świ nów jest przede wszyst -
kim przy łów, czy li przy pad ko we schwy ta -
nie w sie ci do po ło wu ryb. Jak wszyst kie

fot.: Dawid Kilon
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ssa ki, te wa le nie po trze bu ją co pe wien czas
wy nu rzyć się do po wierzch ni, by za czerp -
nąć po wie trza. Za plą ta ne w sie ci, któ rych
nie są w sta nie w po rę do strzec, zwy czaj nie
się du szą i mar twe, wy cią ga ne są przez ry -
ba ków ra zem z sie cia mi.

Stwo rzo ne m.in. przez WWF pla ny
ochro ny bał tyc kie go mor świ na obej mu ją
umiesz cza nie tzw. pin ge rów, czy li sy gna li -
za to rów dźwię ko wych, któ re od stra sza ły by
mor świ ny od roz ło żo nych sie ci, za po bie ga -
jąc tym sa mym za plą ta niu.

Osob ną ka te go rią za gro żeń zwią za nych
wła śnie z sie cia mi, któ rych nie roz wią żą
prze pi sy zwią za ne z ry bo łów stwem ani
umiesz cza nie pin ge rów są tak zwa ne „sie ci
wid ma”, czy li po zry wa ne lub po rzu co ne
sie ci ry bac kie, za cze pio ne o wrak lub ele -
men ty dna mor skie go.

To jed ne z naj bar dziej za bój czych i nie -
bez piecz nych mor skich śmie ci. Sta no wią
za gro że nie nie tyl ko dla ży ją cych w Bał ty ku
zwie rząt, od mor świ nów i fok po przez ró -
żne ga tun ki ryb, któ re gi ną za plą ta ne i unie -
ru cho mio ne w tych pu łap kach, ale ta kże
dla nur ków. O tra gicz nych wy pad kach, któ -
re wią za ły się z uwię zie niem w sta rych sie -
ciach nie trze ba przy po mi nać żad ne mu

nur ko wi, któ ry ma choć kil ka lat do świad -
cze nia. Ze wzglę du na stwa rza ne przez sie -
ci -wid ma za gro że nie i żni wo, ja kie zbie ra ją
wśród mor skiej fau ny, na ca łym świe cie od -
by wa ją się cza sem dość pra co chłon ne i
trud ne ak cje wy do by wa nia ta kich sie ci.
Wy ma ga ją one jed nak bar dzo so lid ne go
przy go to wa nia i spraw ne go, do brze wy -
szko lo ne go ze spo łu nur ków, któ rzy po tra fią

fot.: Dawid Kilon
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bez zbęd ne go ry zy ka prze pro wa dzić ca łą
ak cję. Z te go wzglę du są zde cy do wa nie
mniej po pu lar ne od czę stych ak cji sprzą ta -
nia akwe nów z po mniej szych śmie ci.

Na wet bez tak spek ta ku lar nych ak cji, ka -
żdy z nas mo że przy czy nić się do ochro ny
tych nie wiel kich, bał tyc kich wa le ni, któ re
uzna no za kry tycz nie za gro żo ne wy gi nię -
ciem, choć by po przez do ko ny wa nie od po -
wie dzial nych wy bo rów kon su menc kich
(li stę ryb, któ rych po ło wy nie są tak ob cią ża -

ją ce dla śro do wi ska przy go to wa ło WWF i
mo żna ją tam prze czy tać), dba nie o czy stość
nad brze giem mo rza, do ta cje na rzecz or ga -
ni za cji zaj mu ją cych się ochro ną mor świ nów
(jak ak cja „ad op tuj mor świ na” WWF). Wa -
żne jest też zgła sza nie do strze żo nych zwie -
rząt od po wied nim in sty tu cjom, ta kich jak
Sta cja Mor ska na He lu lub Błę kit ny Pa trol.

Prze trwa nie bał tyc kich wa le ni za le ży od
Nas!

Daria Boruta

bałtycki morświn znaleziony w sieci rybackiej                                          WWF Polska

http://xdivers.pl
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W so bo tę, 14 mar ca 2015, ty dzień
przed Skor pe no wym Spły wem Ły ną,
po sprzą ta li śmy star to wy od ci nek rze -
ki. Pra cy by ło co nie mia ra. Na
szczę ście po ja wi ła się pra wie dwu -
dziest ka mi ło śni ków czy stej rze ki z
klu bów Skor pe na i Aqu adi ver. 

A by ło co zbie rać… W wo dzie zna leź li -
śmy sta ry kom pu ter, eks pres do ka wy – pra -
wie spraw ny, mo ni tor, garn ki, wia dra, pił kę
no żną, koł dry, po dusz ki oraz pa rę czer wo -

Posprzątaliśmy Łynę z AKP Skorpena i Aquadiver
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nych, dam skich nart. Naj wię cej jed nak by -
ło zwy kłych fo lio wych wor ków, bu te lek po
pi wie, wo dzie oraz ró żnych na po jach, a ta -
kże in nych śmie ci, w tym po sa dzon kach
drzew, któ re mo gły po cho dzić z po bli skich
ogro dów dział ko wych.

Po dru giej stro nie rze ki mi ło śni cy ta nich
win owo co wych za pew nia li nas, że nie
śmie cą, a bu tel ki za bie ra ją ze so bą. Jed nak

chwi lę póź niej pu ste szkło wy lą do wa ło w
Ły nie. Czy żby sy zy fo we pra ce? Oby nie,
dla te go ape lu je my przy oka zji – zwra caj cie
uwa gę na to, co dzie je się wo kół Was! Ze -
bra li śmy kil ka dzie siąt wor ków, któ re do star -
czył Re mon dis, po dob nie jak wiel ki
kon te ner, któ ry w du żej czę ści zo stał za peł -
nio ny. Re la cję z na szej ak cji mo żna zo ba -
czyć na stro nie TVP Olsz tyn.

www.olsz tyn.tvp.pl
Ja ro sław Ko wal ski

http://olsztyn.tvp.pl/19256384/lyna-posprzatana-i-gotowa-na-wiosne
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Po chmur ny so bot ni po ra nek nie
za chę cał do wyj ścia z do mu. Za
oknem sza ro, mia sto przy po mi na ją ce
kra jo braz po bi twie – roz ko pa ne
wszerz i w po przek, w ocze ki wa niu
na pierw sze po kil ku dzie się ciu la tach
li nie tram wa jo we – do te go nie zbyt
wy so ka tem pe ra tu ra nie bu dzi ły po -
zy tyw nych sko ja rzeń, któ re zwy kle
to wa rzy szą nam wraz z nad cho dzą cą
wio sną.

Jak by na prze kór te mu wszyst kie mu, ku
zdzi wie niu nie licz nych prze chod niów, z
olsz tyń skie go mia stecz ka aka de mic kie go
wy ru szył gwar ny po chód, nie zwy kle ko lo -
ro wy, a jed no cze śnie nie zwy kle… dziw ny.

Kil ka set osób, w ró żnym wie ku, od kil ku -
let nich dzie ci, po przy gar bio nych se nio rów,
pięk ne ko bie ty, zbyt szczu pli mło dzień cy,
jak rów nież osob ni ki, któ rych płci nie da ło
się okre ślić, wszy scy w stro jach nie ko niecz -
nie w ja ki kol wiek spo sób da ją cych się skla -

XII Skorpenowy Spływ Łyną
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sy fi ko wać te ma tycz nie. Ró żno rod ność ko -
stiu mów by ła tak wiel ka, że ro bot ni cy, pra -
cu ją cy w ja skra wych ka mi zel kach i ka skach
przy re mon cie dro gi, śmia ło mo gli do łą czyć
do roz ba wio nej eki py. By li ter ro ry ści, zwie -
rzę ta, ryb ki, ru sał ki, stra ża cy, wi kin go wie,

płe two nur ko wie, naj ró żniej sze masz ka ro -
ny. Łą czy ło ich jed no, sze ro kie uśmie chy na
za do wo lo nych twa rzach, jak by na prze kór
chmu rom i wszyst kim po nu ra kom. No do -
brze, prze cież to wła śnie w tym ter mi nie
jest pierw szy dzień wio sny, więc pew nie

kie ru ją się w stro nę naj bli ższe go olsz tyń -
skie go mo stu, aby uto pić Ma rzan nę! Nie po -
kój ob ser wu ją cych to in try gu ją ce
wi do wi sko znacz nie wzrósł, gdy oka za ło
się, że po prze by ciu roz ko pa nych traw ni -
ków, usma ro wa ni po ko la na bło tem uczest -
ni cy mar szu, za miast to pić ku kłę, sa mi



Nuras.info 4/2015

92

za czę li wcho dzić do zim nej, ciem nej wo -
dy. Wte dy wszyst ko sta ło się ja sne… Nie,
nie by li, to człon ko wie żad nej z sekt od da -
ją cy się wio sen nym ry tu ałom. To mi ło śni cy
nur ko wa nia, któ rzy już po raz siód my spo -
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tka li się w nur tach war miń sko -ma zur skiej
rze ki.

W te go rocz nym spły wie, or ga ni zo wa -
nym przez Aka de mic ki Klub Płe two nur ków
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Skor pe na, w tym ro ku wzię ło udział oko ło
pół ty sią ca płe two nur ków. Już na pierw szy
rzut oka wi dać by ło, że uczest ni cy przy go -
to wy wa li się do wy da rze nia du żo wcze -

śniej, być mo że pierw sze po my sły po wsta -
ły na wet rok te mu, pod czas ubie gło rocz nej
im pre zy. Wszak bu do wa ło dzi przy sto so -
wa nej do pły wa nia po rze ce mu sia ła za jąć
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wi kin gom wie le cza su. Trze ba przy znać, że
ich pra ca nie po szła na mar ne, łaj ba pre -
zen to wa ła się zna ko mi cie. Mi mo że do po -
ło wy wy peł nio na by ła wo dą, wciąż pły nę ła

przed sie bie, do sa mej me ty. Wy da wać by
się mo gło, że me an dro wa nie le ni wą rze ką
przez sto li cę War mii i Ma zur nie wy ma ga
szcze gól nych umie jęt no ści, jak nie bez -

piecz ne to wy zwa nie prze ko na ła się jed nak
eki pa, któ ra nie ocze ki wa nie zo sta ła wy rzu -
co na przez nie po słusz ny ka jak pro sto do
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wo dy. Okrzy ków nie za do wo le nia do bie ga -
ją cych z miej sca zda rze nia za raz po wy nu -
rze niu nie po wsty dził by się au tor naj wię-
k sze go słow ni ka po pu lar nych prze kleństw i
uro ków spo ty ka nych na zie miach pol skich.
Ma my na dzie ję, że nie do bie gły one do
uszu naj młod szych wi dzów, któ rzy z nie -
do wie rza niem w oczach i otwar ty mi z za -
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chwy tu usta mi po dzi wia ły wiel kie, ży we
za baw ki, któ re z ja kie goś po wo du po sta no -
wi ły po pły wać so bie w Ły nie. Naj więk sze
wra że nie zro bił wiel ki, bia lut ki, mię ciut ki

jak ka czusz ka kró lik, któ ry jed nak w oba -
wie o swą śnie żno bia łą pu szy stość nie za -
mo czył na wet łap ki. W wo dzie ta pla ło się
za to mnó stwo prze ró żnych stwo rzeń z po -
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gra ni cza świa tów re al ne go i baj ko we go.
Pod jed nym z mo stów, z brze gu, przy glą dał
się barw ne mu ko ro wo do wi prze pięk ny pies
ra tow nik, któ ry co chwi lę zmie niał zda nie,
któ re mu z to piel ców na le ży po móc, a mo -
że był to je den z nur ków, ale jed nak nie

zde cy do wał się wejść do wo dy? W ka żdym
ra zie osob nik o kształ cie lśnią ce go, czar ne -
go wo do ła za zdo łał okieł znać swój in stynkt
opie kuń czy, by nie prze ry wać za ba wy, co
nie ste ty nie uda ło się jed ne mu z płe two nur -
ków. Pod tym sa mym mo stem mia ła miej -

sce zu peł nie nie roz sąd na ak cja ra tow ni cza,
mia no wi cie ktoś z pły ną cych wy ło wił Ma -
rzan nę. Je że li więc pa trząc za okno lub
szczel niej opa tu la jąc się sza lem za sta na -
wia cie się, gdzie jest wio sna… szu kaj cie
win ne go, z pew no ścią jest na li ście uczest -
ni ków spły wu. Ostat nio był wi dzia ny w
oko li cach Par ku Cen tral ne go, gdzie w tym
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ro ku znaj do wa ła się me ta. Na pew no wi -
dział go ktoś z kil ku set wi dzów, cze ka ją -
cych na zmar z nię tych śmiał ków na brze gu.
Cze ka ła tam na nich, a ja kże, or kie stra, cie -
pły po si łek i spo ro in nych atrak cji. Za ba wa
nie za koń czy ła się oczy wi ście wraz z koń -
cem spły wu. Or ga ni za to rzy za pla no wa li
jesz cze kon cert olsz tyń skie go ze spo łu Łyd -

ka Gru ba sa oraz tań ce do bia łe go ra na w
sie dzi bie Skor pe ny w Kor to wie. Re la cja z
tej czę ści wy da rze nia zo sta ła jed nak ob ję ta
cen zu rą, kto nie był, niech ża łu je…

Już ko lej ny raz płe two nur ko wie, spo ty ka -
jąc się tak licz nie w jed nym miej scu, aby

wspól nie po wi tać wio snę, przy oka zji oży -
wi li swo ją ra do ścią i en tu zja zmem uśpio ną
jesz cze po zi mie sto li cę War mii i Ma zur.
Przez kil ka go dzin spo koj na, mo żna na wet
za ry zy ko wać, że nie zau wa ża na na co dzień
przez olsz ty nia ków rze ka, sta ła się bar dziej
za tło czo na niż uli ce w go dzi nach szczy tu.

Ja ko pod su mo wa nie ide al nie pa su je tu
czę sto spo ty ka ny na na szych ła mach opis…
egip skich raf: „Nie wia ry god ne bo gac two
pod wod ne go ży cia za pie ra ło dech w pier -
siach, już wie my na pew no, że tu wró ci -
my…”

Za tem do zo ba cze nia, za rok!
Ania
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http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://cave-diving.pl
http://wtzketrzyn.pl
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://www.avalondivers.com


http://aquadiver.pl


http://www.facebook.com/OlsztynWaterShow

