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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Dłu gi ma jo wy week end już nie ste ty za na mi, ma my więc na dzie ję, że po po wro cie z uda nych

im prez nur ko wo - gril lo wo - to wa rzy skich zdą ży li ście od po cząć i wła śnie te raz znaj dzie cie chwi lę cza su na lek -
tu rę naj now sze go nu me ru Nu ras.in fo. Oczy wi ście do sko na le ro zu mie my, że po dłu giej, zi mo wej prze rwie
słoń ce, pach ną ce bzy i so czy ście zie lo na na tu ra za chę ca ją, aby na ja kiś czas po zo sta wić wszel kie go ro -
dza ju mo ni to ry w try bie off. Maj to wła śnie ten mo ment, kie dy po ły sku ją ce ku szą co w lu strach je zior pro -
mie nie sło necz ne pusz cza ją do nas oko, że to już – czas naj wy ższy wra cać pod po wierzch nię. Ta kie
we zwa nie mo ty wu je na wet naj więk szych le niu chów, aby wstali z wy god nych fo te li, wci snęli się w zbyt moc -
no do pa so wa ne pian ki i dali nu ra. My też nie zdo ła li śmy się oprzeć… W ba zach, cen trach i ser wi sach
nur ko wych za uwa ży li śmy wzmo żo ny, ra do sny gwar. Ze szcze gól ną sa tys fak cją ob ser wo wa li śmy mło dych
adep tów nur ko wa nia, któ rzy z nie zwy kłym za pa łem w oczach, wy mie sza nym z ogrom ną cie ka wo ścią i
szczyp tą tre my ma sze ro wali pro sto do wo dy.

Je ste śmy pew ni, że wie lu z nich wpad nie w twar de i wy ma ga ją ce, a jed no cze śnie ja kże eks cy tu ją ce
ob ję cia na szej wspól nej pa sji. Ilu z nich zo sta nie pod wod ny mi od kryw ca mi, pod ró żni ka mi szu ka ją cy mi ta -
jem nic w wiel kim błę ki cie czy też orę dow ni ka mi ochro ny pod wod nej fau ny i flo ry? Kto wie, mo że już wkrót -
ce prze czy ta cie na na szych ła mach ich re la cje ze szko le nia, pierw sze go sa mo dziel ne go nur ko wa nia, a
po tem nie zwy kłych pod ró ży?

Maj to dla wie lu z Was rów nież czas po wa żnych eg za mi nów. Ma tu rzy ści, trzy ma my za Was kciu ki!
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Jest w Chor wa cji ta kie miej sce,
gdzie dzien ne na sło necz nie nie zi mą
wy no si oko ło 4 go dzin a la tem aż
11 go dzin, gdzie mo żna po pły wać w
kry sta licz nie czy stych i cie płych wo -
dach Ad ria ty ku – miej sce, któ re
gwa ran tu je nie za po mnia ne wra że nia!

– Da le ko jesz cze? – ulu bio ne sło wa ma -
łe go Bart ka prze śla do wa ły nas pod czas ka -
żdej pod ró ży do Chor wa cji.

Do dziś wspo mi na my je z wiel kim
uśmie chem i sen ty men tem. Do dać trze ba,
że ja ko ty po wy kil ku la tek nu dził się okrop -
nie w sa mo cho do wym fo te li ku, pod czas
gdy my z upo rem ma nia ków fun do wa li śmy
mu ta ką prze ja żdżkę na wet kil ka ra zy w ro -
ku.

Wyspa Murter
klimaty Dalmacji
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Bo Chor wa cja wcią ga, za ra ża i uza le -
żnia…, tak po zy tyw nie!

Mnie za ra zi ła osiem na ście lat te mu. Nie
na dar mo wspo mi nam pod róż z dziec kiem,
po nie waż do świad cze nie po ka za ło, jak wa -
żny jest spraw ny do jazd na wa ka cje. Wcze -
śniej zwie dza li śmy chor wac kie wy spy,

wła ści wie nie obie ra jąc za cel wy brze ża.
Tym spo so bem spę dza li śmy wa ka cje na
wy spach: Krk, Rab, Cres, Pag, Hvar, a w
mię dzy cza sie od wie dza li śmy pół wy sep
Istria oraz wy spę Vis. Sto jąc w upa le, w
okrut nie dłu gich ko lej kach aut, cze ka ją cych
by do stać się na prom na wy spę, lub by się

z niej wy do stać, sa mi nie raz za da wa li śmy
so bie py ta nie – dłu go jesz cze?

Tym spo so bem je de na ście lat te mu od -
kry li śmy ka wa łek Chor wa cji w sam raz dla
nas – wy spę Mur ter!

Wy bór miej sca nie był przy pad ko wy. Ja -
ko nur ku ją ca ro dzi na, pod ró żu ją ca z ma -
łym dziec kiem, chcie li śmy do je chać w
mia rę szyb ko. Faj nie gdy by by ła to wy spa
oraz naj wa żniej sze – mu si być ba za nur ko -
wa! Wła ści wie bez zbęd ne go za sta na wia -
nia ob ra li śmy kie ru nek. Ma ło by ło wów czas
in for ma cji o tym miej scu, ale to chy ba jesz -
cze bar dziej nas na krę ca ło, więc z pal cem
po ma pie – do tar li śmy! I zo sta li śmy, za -
pusz cza jąc ko rze nie na wie le lat.

Jak wy glą da Mur ter, co tu cie ka we go i dla -
cze go wła śnie to miej sce? Od po wiedź jest
pro sta – jest ono kom plet ne, tu jest wszyst ko
bli sko i w czy sto chor wac kim wy da niu.

Oko li ca na le ży do naj więk sze go i naj bar -
dziej zna ne go chor wac kie go re gio nu hi sto -
rycz ne go – Dal ma cji – kra iny słoń ca,
oli wek, wi na i ryb. Po burz li wej hi sto rii peł -
nej eks pan sji i wpły wów ob cych państw,
miej sco wej lud no ści uda ło się za cho wać
swą sło wiań ską au ten tycz ność. Wśród wie -
lu cen nych za byt ków kul tu ry czuć naj praw -
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dziw szą śród ziem no mor ską at mos fe rę. W
po łą cze niu z naj więk szy mi par ka mi na ro -
do wy mi (o któ rych da lej) oraz la zu rem wo -
dy, kli ma tem, za pa chem i sma kiem
lo kal nych spe cja łów, oko li ca nie ma so bie
rów nych.

Na wy spę Mur ter do stać się mo żna przez
most w miej sco wo ści Ti sno – za le d wie 20
me trów od dzie la ją od sta łe go lą du. Most
jest pod no szo ny dwa ra zy dzien nie. Część
mo rza od dzie la ją ca wy spę od lą du to Ka nał
Mur ter ski, prze cho dzą cy w dal szej czę ści w
Mo rze Mur ter skie – czy li część Ad ria ty ku
wo kół wy spy Mur ter. O wy spie po raz
pierw szy wspo mniał grec ki fi lo zof Pto le me -
usz.

Hi sto ria się ga I wie ku, znaj du ją się tu taj
po zo sta ło ści rzym skie go Co len tum, licz ne
ru iny rzym skich po sia dło ści wy po czyn ko -
wych oraz ów cze snych mo zaik. Z ko lei po -
cząt ki tu ry sty ki na Mur te rze się ga ją lat
trzy dzie stych ubie głe go stu le cia.

Naj mniej szym i naj bar dziej kli ma tycz -
nym mia stecz kiem na wy spie są Je ze ra. Na -
zwa po cho dzi od wiel kich roz le wisk, ja kie
daw no te mu ota cza ły wio skę. Nie prze pusz -
czal ne gle by spra wia ły, że wo da spły wa ją -
ca z po bli skich gór za trzy my wa ła się wo kół
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two rząc ogrom ne ka łu że i bło ta. Do pie ro na
po cząt ku XX wie ku, w wy ni ku sze rzą cej się
ma la rii, osu szo no te pod mo kłe te re ny.

Je ze ra po ło żo ne są bar dzo spe cy ficz nie –
wo kół za to ki na kształt pod ko wy wci na ją -
cej się głę bo ko w ląd, two rzą spo koj ną i
bez piecz ną, osło nię tą od wia trów przy stań
dla że gla rzy i ry ba ków.

I to wła śnie ry ba cy sta no wią trzon te go

miej sca. Tu bo wiem w ro ku 1922 zo sta ła
za ło żo na pierw sza spół dziel nia ry bac ka na
Ad ria ty ku! Ak tu al nie miesz kań cy two rzą
kli mat miej sca z przy jem no ścią po ka zu jąc
swe dzie dzic two, ura cza jąc ty po wo sło -
wiań ską go ścin no ścią... z wi nem, oli wą i
tym wszyst kim, na co po zwa la ją ma łe grun -
ty or ne. Zie mia, ska li sta i gli nia sta, nie jest
ła twa do upra wy.

Tu ży cie ozna cza mo rze, wo dę i wszyst -
ko, co da je wo da. In fra struk tu rę wo kół za to -
ki, port, na brze że – to wszyst ko miesz kań cy
Je zer wznie śli wła sny mi rę ka mi z po mo cą
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wo lon ta riu szy i lo kal nych za so bów ka mie -
nia. Ja ko pierw si na wy spie za czę li rów nież
sta wiać bu dyn ki bez po śred nio przy na brze -
żu. Nad oko li cą do mi nu je ko ściół ba ro ko -
wy z trzy dzie sto dwu me tro wą wie żą z
dzwon ni cą oraz sied mio ma wy jąt ko wy mi
oł ta rza mi. Nie od łącz ną czę ścią ży cia
miesz kań ców Je zer jest lo kal ny folk lor bę -

dą cy po łą cze niem kul tu ry Eu ro py Środ ko -
wej i ba se nu Mo rza Śród ziem ne go z okre su
XVIII -XX wie ku.

Miej sce to, wa żne hi sto rycz nie i kul tu ro -
wo, zna czą co wpły nę ło swe go cza su na
roz wój osad nic twa i tu ry sty ki na są sied nich
wy spach na le żą cych do Ar chi pe la gu Kor na -
ty.

I w tym miej scu prze nie sie my się do cza -
sów ak tu al nych, czy li jak dziś wy glą da ją
wa ka cje w oko li cy Mur ter? Co miej sce ma
do za ofe ro wa nia?

Przede wszyst kim bo ga tą fau nę i flo rę w
la zu ro wych wo dach Ad ria ty ku! Oprócz ty -
po wych pod wod nych sce ne rii śród ziem no -
mor skich, na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
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wy jąt ko wa oko li ca Par ku Na ro do we go Kor -
na ty. Wo dy par ku są wa żnym sie dli skiem
ga tun ków w okre sie tar ła, dla te go zo sta ły
uzna ne za sie dli sko prio ry te to we pro jek tu
Na tu ra 2000. Ży ją tu del fi ny bu tlo no se oraz
je den z naj bar dziej za gro żo nych ga tun ków
na świe cie – żółw mor ski Ca ret ta ca ret ta.

Oprócz te go wy stę pu je tu oko ło 850 ga tun -
ków zwie rząt (ryb, ko ra li, mię cza ków, kra -
bów, szkar łup ni itp.) oraz ko lo nie
kwit ną cych ro ślin pod wod nych (Po si do nia
oce ani ca Po si do nia), któ re uwal nia ją tlen,
stąd na zy wa ne są „płu ca mi mo rza”. Kul to -
we miej sce do nur ko wa nia, wy jąt ko we i

nie za po mnia ne – na li ście „must see” ka -
żde go nur ka! Po nad to kra jo braz nad wod ny,
tak skraj nie od mien ny, bo su ro wy, wy da je
się być zu peł nie bez ży cia – a tu nie spo -
dzian ka – dzie więć ga tun ków stor czy ka
chor wac kie go! 

Ar chi pe lag Kor na ty ma też swo je ta jem -
ni ce, jak cho cia żby nie do koń ca zba da ne
spe le olo gicz nie ja ski nie, źró dło wo dy słod -
kiej oraz... kli fy! To nie spo ty ka ne ni gdzie
in dziej na Ad ria ty ku, stro me, pra wie pio no -
we ścia ny – kli fy przy brze żne od stro ny
otwar te go mo rza. Ukła da ją się na wet w
spe cjal ną kon fi gu ra cję, w lo kal nym dia lek -
cie wy spia rzy zwa ną „ko ro ną”.

Ko ro ny zo sta ły stwo rzo ne przez usko ki
tek to nicz ne i są czę ścią ode rwa nych wysp.
Ko lej ne pro ce sy ero zji pod wpły wem wia tru
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i prą dów mor skich stwo rzy ły se rię ta kich
kli fów, któ re te raz chro nią wy spy od stro ny
otwar te go mo rza... brzmi ta jem ni czo, wy -
glą da mo nu men tal nie.

Nur ko wa nie przy nich to przy go da z
dresz czy kiem emo cji, zwłasz cza że kli fy
scho dzą pod wo dę na wet do 90 me trów w
głąb. Spo tka my tu gro ty i ja ski nie oraz wie -

le pęk nięć skal nych, pó łek i usko ków. Z po -
zo sta łych miejsc nur ko wych wo kół wy spy
Mur ter na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją: Ba -
ćvi ca z wra kiem ku tra ry bac kie go Bor ko
oraz ścia ną od stro ny otwar te go mo rza, Ca -
vlin, Ka pri je, Se dlo, Pi jat, Ka bli nac, Ku kul -
ja ri, Žirie, Ma la Ma re i wie le in nych.
Cie ka wost ką są wra ki trans por tow ców:

Fran ce sca di Ri mi ni oraz Bo rak. Nie daw no
od kry to rów nież wrak bom bow ca z okre su
II woj ny świa to wej: Ju -87. Z pew no ścią nu -
rek na ka żdym po zio mie za awan so wa nia
znaj dzie tu dla sie bie wie le cie ka wych
miejsc do pod wod nych eks plo ra cji.

Oko li ca Je zer i wy spy Mur ter jest bo ga ta
rów nież w wie le atrak cji lą do wych i to w
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pro mie niu za le d wie kil ku dzie się ciu ki lo me -
trów.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je Park Na -
ro do wy KRKA – czy li te ren rze ki Krka i jej li -
nii brze go wej.

Po cząw szy od pięk ne go kra so we go źró -
dła, przez sie dem wo do spa dów, aż do uj -
ścia w oko li cy Szy be ni ka, rze ka wraz z jej
fau ną i flo rą two rzy spe cy ficz ny mi kro kli -
mat, mi stycz ny wręcz mi kro ko smos dźwię -

ków, świa teł i ko lo rów... a wszyst ko w oto -
cze niu Gór Dy nar skich. Przy ostat nim, siód -
mym, wo do spa dzie o na zwie Skra din ski
Buk zor ga ni zo wa ne jest ką pie li sko. Po le -
cam miej sce na ca ło dnio wą wy ciecz kę lub
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na wet dwie wy ciecz ki, je śli ktoś lu bi cie ka -
wost ki ar che olo gicz ne. Jest tu dwa dzie ścia
sta no wisk ar che olo gicz nych, a te re ny sły ną

z po zo sta ło ści for ty fi ka cji z cza sów Ce sar -
stwa Rzym skie go.

Ko lej ne miej sce, któ re war to zo ba czyć,
to Park Kra jo bra zo wy Vran sko Je ze ro – jed -
no z nie licz nych, pra wie nie tknię tych cy wi -
li za cją, na tu ral nych sie dlisk pta ków

wod nych. Je zio ro Vran sko to naj więk sze
na tu ral ne je zio ro w Chor wa cji. Je go po -
wierzch nia wy no si 30,2 km2, sta no wi je den
z naj cen niej szych ob sza rów or ni to lo gicz -
nych w Chor wa cji, jest sie dli skiem za gro żo -
nych ga tun ków pta ków (kor mo ra na i cza pli
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– po pu la cja obej mu je 251 ga tun ków pta -
ków). Mo żna tu wy po ży czyć te le skop i ob -
ser wo wać pta ki, upra wiać węd kar stwo
spor to we lub wy brać się na ro we ro wą wy -
ciecz kę do oko ła je zio ra – ście żki są wi do -
ko we, ale też miej sca mi wy ma ga ją ce.

Oprócz par ków, w bli skim są siedz twie
Mur te ru znaj du ją się du że, hi sto rycz ne mia -
sta: Za dar, Split, Szy be nik, Tro gir. Ich za byt -
ko we sta rów ki wpi sa ne są na li stę świa-

to we go dzie dzic twa UNE SCO, a uni kal ny
kli mat i sce ne rie przy cią ga ją twór ców fil -
mo-  wych kul to wych pro duk cji (jak cho cia -
żby „Gra o Tron”).

Wra ca jąc do sa mych Je zer – ma łe, ma -
low ni cze mia stecz ko od wie lu lat przy cią ga
tych, któ rzy znu dzi li się zgieł kiem wiel kich
miast. Na pro me na dzie nie bra ku je kli ma -
tycz nych knaj pek ser wu ją cych lo kal ne spe -
cja ły, do oko ła pach nie la wen da, sły chać

cy ka dy oraz ci che po mru ki łó dek wra ca ją -
cych o zmierz chu do por tu... Nie jest to
miej sce prze re kla mo wa ne. Ma swo ich sta -
łych mi ło śni ków, któ rzy ma ją tu swo je ulu -
bio ne dzi kie pla że w za to kach ukry tych od
tłu mów. Rów nież tych, któ rych wzy wa nie
tyl ko mo rze, wo da, ale też wspi nacz ka, ra -
fting, sur fing czy chęć za po lo wa nia ra zem z
naj lep szy mi na „gru bą ry bę” pod czas co -
rocz ne go wrze śnio we go świę ta i za wo dów
Big Ga me Fi shing. Oso bi ście mam tu swo -
ją ulu bio ną ście żkę bie go wą oraz tra sę ro -
we ro wą. Śmia ło mo gę pod su mo wać – tu
ka żdy od naj dzie swo je miej sce!

Po zo sta ło spa ko wać ba ga że, sprzęt nur -
ko wy i wy cze ki wać słyn ne go „Da le ko jesz -
cze?” – bo pew ne rze czy po zo sta ją
nie zmien ne.

Go sia Ko peć

go sia@na uti lus.com.pl

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info
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W wy pra wie zor ga ni zo wa nej przez Cen -
trum Nur ko we Nur ker si wzię ło udział dwa -
na ście osób: Le szek, Grześ, Pi tek, Ja cek,
Se bek, Mo tyl, Flis, Er nest, Wil czy, To mek,
Hel mut i Psy che ja ko wspar cie po wierzch -
nio we.

Ła two nie by ło. W dniu wy jaz du oka za -
ło się, że po ży czo ny agre gat nie cią gnie

sprę żar ki, a bez sprę żar ki nur ki nie dzia ła ją.
Za czę ła się sza leń cza jaz da po mie ście w
po szu ki wa niu sil niej sze go agre ga tu. Cen -
trum do wo dze nia na Lu to mier skiej peł ne
by ło lu dzi prze stę pu ją cych z no gi na no gę,
zja da ją cych za pa sy, wy pi ja ją cych li try ka -
wy, bie ga ją cych na szyb ki obiad do ba ru
obok, w koń cu ze zre zy gno wa niem żło pią -

cych pi wo w to wa rzy stwie trzech lo kal sów,
tuż obok śmiet ni ka. Pa dły pro po zy cje, że -
by za miast do Es to nii po je chać do jed ne go
z człon ków eki py na dział kę, traw ka jest, je -
zio ro jest, na wet da się po nur ko wać, jak już
się ktoś na praw dę uprze. Ko szul ki wy jaz do -
we ma my, zro bi my so bie zdję cie na tle pło -
tu i wy star czy, nie?

Dru go to ro wo trwa ła dys ku sja z Es to nią,
czy da się pod łą czyć sprę żar kę u nich bez -
po śred nio do prą du w ścia nie. Wil czy, pró -
bu ją cy się cze goś do wie dzieć te le fo nicz nie,
usi ło wał przy po mnieć so bie ja kie kol wiek
zwro ty po ro syj sku, po nie waż oka za ło się,
że to je dy ny nasz wspól ny ję zyk. Osta tecz -
nie skoń czy ło się na ma ilu po an giel sku, na
któ ry po pół to rej go dzi nie przy szła od po -
wiedź: si ła jest, wtycz ka pa su je, mo żna

Rummu Karjäär
czyli ekspedycja nurkowa, 9-12.04.2015 r.

Rum mu Karjäär (Es to nia, pro win cja Har ju) to za la ny ka mie nio łom przy za -
mknię tym z koń cem 2012 ro ku so wiec kim wię zie niu. Gdy zma lał po pyt na wy -
do by wa ne tam su row ce (wa pień), za koń czo no eks plo ra cję i odłą czo no pom py.
Wy ro bi sko au to ma tycz nie na peł ni ło się wo da mi grun to wy mi i po wsta ło wy jąt -
ko we je zio ro: z za to pio ny mi bu dyn ka mi wię zien ny mi, kon struk cja mi nie zna ne -
go prze zna cze nia, frag men ta mi mu rów, ru in, sia tek. Ta jem ni cze pod wod ne
mia stecz ko. Nic więc dziw ne go, że przy cią ga żąd nych cie ka wych wi do ków nur -
ków. Nur ko wa nie w Rum mu Karjäär wy da je się być na ty le atrak cyj ne, że nie -
strasz na jest na wet dłu ga – bo kil ku na sto go dzin na – pod róż.
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pod pi nać sprę żar kę do ścia ny, bę dzie dzia -
łać.

Jed no cze śnie zna lazł się agre gat, za tem
za opa trze ni w bac kup (ni czym GUE) mo gli -
śmy wresz cie za pa ko wać się do dwóch bu -
sów i jed nej oso bów ki i ru szyć w tra sę.
Ja kieś czte ry go dzi ny póź niej, niż to pla no -
wa li śmy.

Przed na mi oko ło 15 go dzin jaz dy, z
krót ki mi prze rwa mi na sta cjach ben zy no -

wych (na wscho dzie nie któ re sta cje są no cą
nie czyn ne). Jak tyl ko wje cha li śmy na Li twę,
wszy scy na tych miast za czę li re cy to wać:
„Li two! Oj czy zno mo ja!…”. Prze jazd przez
Li twę był pro sty i przy jem ny, tra sa omi ja ła
mia sta i wio ski, pra wie nie by ło te re nów za -
bu do wa nych. Wszyst ko zmie ni ło się na Ło -
twie, gdzie je cha li śmy przez wszyst kie
ist nie ją ce wio ski, a i as falt nie co się spsuł.
W Es to nii za to tra sa wio dła la sa mi.

Oko ło 8 ra no do tar li śmy do Rum mu,
przede fi lo wa li śmy głów ną uli cą wzdłuż
mu rów by łe go wię zie nia i zna leź li śmy za -
sta wio ną be to no wy mi za po ra mi dro gę nad
wo dę. No, ale nie tak się uma wia li śmy,
praw da? Po wie lu pró bach zna leź li śmy
wresz cie prze jazd nad je zio ro, nie co na -
kom bi no wa ny, bo przez te ren wię zie nia,
któ re go część zaj mu je te raz pry wat na fir ma.
Bra ma by ła otwar ta, sko rzy sta li śmy, z dru -
giej stro ny wy je cha li śmy dziu rą w pło cie i
dość wy bo istą i dziu ra wą dro gą do je cha li -
śmy w miej sce, gdzie mo żna się by ło roz -
ło żyć. 1107 km za na mi. Wresz cie!

Po zba da niu te re nu wo kół to wa rzy stwo
za czę ło się wy pa ko wy wać i na stą pi ło za -
kła da nie obo zu. Ka żda ku wet ka czy skrzyn -
ka nur ko wa zna la zła miej sce dla sie bie,
pa no wie za czę li wy ska ki wać z ciu chów i
ubie rać ró żne go ro dza ju bie li zny i ocie pla -
cze pod su che ska fan dry, a To mek za czął
wbi jać się w pian kę. Tro chę się z nie go
pod śmie wa łam, ale oka za ło się, że on tak
na po wa żnie i wte dy prze sta łam się śmiać.
Wo da mia ła 4 stop nie…

Nad na szy mi gło wa mi co i rusz prze la ty -
wał ja kiś F -16, ro biąc strasz nie du żo ha ła su
o nic. Wia ło kon kret nie. Ha ła so wa ło. Sło -
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necz ko świe ci ło. Usiąść nie by ło gdzie, bo
pod ło że ka mie ni ste. Se bek co i rusz coś ko -
muś na pra wiał, po pra wiał, kon fi gu ro wał i
usta wiał, a po tem na stą pi ło gre mial ne za pi -
na nie so bie ska fan drów i po je dyn cze wcho -
dze nie do wo dy, gdzie w koń cu ze bra ła się
nie zła grup ka mą cą cych nur ków. W koń cu,
kie dy już pra wie wszy scy we szli, Ja cek zre -
zy gno wał z atrak cji, stwier dził, że jest zim -

no, że na trzech me trach są trzy stop nie i on
po sie dzi na sło necz ku. I wy szedł. A resz ta
roz la zła się po akwe nie.

Wil czy o akwe nie
Za la ne po zo sta ło ści wię zie nia zaj mu ją

sto sun ko wo nie wiel ki ob szar w za chod nim
krań cu zbior ni ka, od gro dzo ny od resz ty
akwe nu idą cym po dnie mu rem. Bez po -

śred nio przy pla ży nad nur ko wi skiem wy -
ra sta usy pa na z urob ku ok. 60-me tro wa gó -
ra o fan ta zyj nych kształ tach. Pod wo dą
znaj du je my kil ka czę ścio wo zruj no wa nych
bu dyn ków wię zien nych, do któ rych mo żna
wpły nąć. Nie któ re z nich nie ma ją stro pów.
Są frag men ty mu rów, sia tek i za sie ków z
dru tu kol cza ste go, spo ro me ta lo we go zło -
mu, dru tów, dziw nych kon struk cji me ta lo -
wo -be to no wych nie zna ne go prze zna cze -
nia. Jest tro chę ryb i za ro śli, są za to pio ne
drze wa.

W prak ty ce ca ły „plac za baw” znaj du je
się na ob sza rze oko ło 150 x 200 me trów.
Wi zu ra: 5-7 me trów (zi mą po win na być
lep sza). Mak sy mal na głę bo kość w re jo nie
za la nych za bu do wań: do 5 me trów. Tem -
pe ra tu ra wo dy: oko ło 4-5oC. Za gro że nia
pod wo dą to du ża ilość ele men tów kon -
struk cyj nych, ster czą cych prę tów zbro je -
nio wych, dru tu kol cza ste go a ta kże
po miesz cze nia ze stro pem czy wą skie
przej ścia. Przy czym po miesz cze nia ze stro -
pem ma ją co naj mniej jed ną ścia nę otwar -
tą na ze wnątrz (bra ma ga ra żo wa?), wię cej
niż jed no wyj ście i w żad nym miej scu
oświe tle nie nie by ło nie zbęd ne. W nie któ -
rych po miesz cze niach przy dnie za le ga ko -

Nurkersi Team
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lo ro wa za wie si na, a w pa ru miej scach ła -
two po ru szyć rdza wy na lot na ko ro du ją -
cych ele men tach, stąd ostro żność w
po ru sza niu się jest wy so ce za le ca na.

Po wyj ściu z wo dy Flis za jął się gril lem,
pro fe sjo nal nie przy pra wia jąc mię so w to -
reb ce fo lio wej (mi ski na sta nie nie mie li -
śmy). Na je dzo ne nur ki po roz kła da ły się po
w mia rę rów nych, pła skich po wierzch niach
i za pa no wał ma razm oraz chra pa nie. Jak by
nie by ło – za na mi nie prze spa na noc, mę -
czą ca dro ga i zni kąd ra tun ku, a do łó żek
da le ko. Po pierw szym nur ku część wy szła

z wo dy ze skost nia ły mi frag men ta mi lu dzi -
ka, nie któ rym nie dzia ła ły dło nie, in ni coś
mam ro ta li o za la nych ska fan drach. Grzecz -
nie za py ta łam, czy bę dą wcho dzić dru gi
raz. Od po wie dzia ło mi mil cze nie…

Po dość dłu gim cza sie ktoś się od wa żył:
„No, ja to bym wszedł na chwi lę…”. Po wo -
li i z opo rem, ale zde cy do wa li się wszy scy.
Cho ciaż nie któ rzy bar dziej przez sen chy -
ba.

Po dru gim nur ku za pa ko wa li śmy się do
aut i po mknę li śmy do na sze go miej sca za -
kwa te ro wa nia – Ho li day Ho me Ve skijőe –
do mu wy po czyn ko we go oko ło 30 km na
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wschód od Rum mu, po ło żo ne go 2 km od
mo rza. Te 2 km mnie za in spi ro wa ły i za ży -
czy łam so bie ro man tycz ne go spa ce ru nad
mo rze, bo tak. Wil czy za strze żeń nie zgła -
szał, resz ta się nie wy po wia da ła. Tym cza sem
przy stą pi li śmy do pro duk cji obia do -ko la cji i
bi cia bu tli. Si ła by ła, agre gat na szczę ście nie
był ko niecz ny. Do eks klu zyw ne go obia du w
po sta ci pul pe tów ze sło ika Mo tyl po kro ił po -
mi do ry (zgło sił się pra wie na ochot ni ka :),
czym zdo był uzna nie ga wie dzi.

Po obie dzie wy szło na jaw, że na wy -
ciecz kę nad mo rze wy bie ra ją się wszy scy. Z
od po wied nim wspar ciem w po sta ci płyn -

nej. Pe le ton roz cią gnął się dość szyb ko na
kil ka set me trów, ale dziel nie parł do przo -
du, cho ciaż po ja wi ły się gło sy, że te go mo -
rza to tu wca le nie ma, że mo że to w dru gą
stro nę, al bo że to chy ba 20 km, nie 2. I tak
do tar li śmy do dro gi przez las, któ ra w koń -
cu mi się znu dzi ła i po szłam la sem bez po -
śred nio. I zna la złam to mo rze w koń cu,
cho ciaż już się ściem nia ło. Es toń skie mo rze
wy glą da jak du że je zio ro i jest usia ne przy
brze gu gła za mi. Ani chy bi na rzu to wy mi.

Po wrót do do mu trwał nie co dłu żej, bo i
dro ga po wrot na zro bi ła się nie co szer sza,
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ale szczę śli wie wszy scy do tar li i kto żyw,
kon ty nu ował im pre zę. In te gro wa li śmy się w
ja dal ni z ko min kiem i te le wi zo rem, po łą -
czo nej z ma lut ką kuch nią. Po za tym par ter
zaj mo wa ły dwa po ko je trzy oso bo we, ła -
zien ka i sau na. Na pię ter ku by ły jesz cze
trzy po ko je, w tym dwa czte ro oso bo we i
jed na trój ka, ka żdy z wła sną ła zien ką.
Wszyst ko w drew nie, pięk nie utrzy ma ne,

cho ciaż w na szym po ko ju bra ko wa ło sza fy
na ubra nia, a część okien po dob no się nie
otwie ra ła. Z dom ku wy cho dzi się pro sto na
spo ry ta ras z wi do kiem na las. Ge ne ral nie
cał kiem przy jem ne miej sce.

Po bud ka w so bo tę o świ cie wy szła śred -
nio. Po przed nia noc spę dzo na w pod ró ży,
nur ko wa nie i w koń cu kon kret na im pre za
in te gra cyj na zmę czy ły wszyst kich i wsta li -

śmy nie co póź niej, niż pla no wa li śmy. I bar -
dzo le ni wie się zbie ra li śmy. Śnia dan ko,
kaw ka, ogar nia my się i je dzie my zno wu do
Rum mu. Tym ra zem przez sklep spo żyw -
czy, któ ry nie omal prze oczy li śmy, bo ni jak
nie przy po mi nał skle pu. Jed nak po przej -
ściu we wnętrz nych drzwi wy glą da ją cych
zu peł nie jak drzwi do to a le ty w pol skim
blo ku z lat 70. tra fi li śmy do cał kiem do brze
za opa trzo ne go skle pu. Na by li śmy chleb
(pol ski jest lep szy), na po je i przy pra wy do
mię ska i ru szy li śmy da lej.

Na wjeź dzie zonk – bra ma jest za mknię -
ta. Na szczę ście nie na kłód kę, ale po wstał
cień nie po ko ju, co bę dzie, jak ją na praw dę
za mkną… Bę dzie my się mar twić póź niej.
Tym cza sem – do je żdża my na miej sce, wy -
pa ko wu je my gra ty i jest jak zwy kle: krzą ta -
ni na, szyb kie na pra wy, do pa so wy wa nie
sprzę tu. Pierw si śmiał ko wie wcho dzą do
wo dy, pierw si za la ni z niej wy cho dzą…
Nie któ rym ciek nie rę ka wi ca, nie któ rzy od -
kry wa ją no we dziur ki w ska fan drze. To mek
wbi ja się w pian kę i grze je się na sło necz ku.
Tro chę mu za zdrosz czę, w koń cu też mo -
głam wziąć pian kę… Ale po za nu rze niu
dło ni w wo dzie szyb ko zmie niam zda nie: 4
stop nie to ja kaś ma sa kra. I pięk ne słoń ce
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wca le tej tem pe ra tu ry nie ni we lu je, tym bar -
dziej że wie je wście kły wiatr. Dziś za to
przy naj mniej nic nie la ta po na szym es toń -
skim nie bie, za to po ja wia ją się lo kal si, nie -
któ rzy ży wo za in te re so wa ni ca łym
nur ko wym sprzę tem. Sta je my się czuj ni, na
szczę ście nie do cho dzi do żad nych mię -
dzy na ro do wych in cy den tów.

Po pierw szym nur ku Grześ wy le wa ze
swo je go su che go ska fan dra li try wo dy. Ko -
men ta rze nie po zo sta wia ją na nim su chej
nit ki: „A, to na tym wła śnie po le ga pół su -
chy, tak?”. Grześ nic so bie z te go nie ro bi i
spo koj nie idzie na dru gie go nur ka w swo im
za la nym su chym ska fan drze… W mię dzy -
cza sie kon su mu je my mię sko z gril la. Kieł -
ba sa oka zu je się być śred nio ja dal na. Ma my
pierw szą (i na szczę ście ostat nią) ga strycz ną
ofia rę: Er nest po ko na ny przez po ży wie nie
od po czy wa od nur ko wa nia. Ja cek grze bie
w sprzę cie, ja przy sy piam na ko cy ku. Sło -
necz ko grze je.

Po nur ko wa niu Wil czy za bie ra mnie na
spa cer na wzgó rze. Jest nie sa mo wi te, skła da
się z sa mych żle bów, wy jąt ko wo ufor mo -
wa ne, twar de, ale ze żwir kiem na wierz chu.
Spa cer nie jest ła twy, ale wi do ki re kom pen -
su ją nie wy go dy. Wra ca my się spa ko wać i

za li czyć jesz cze jed ną z wież stra żni czych
z wi do kiem na wię zie nie i je zio ro. Pięk nie
jest!

Wy jazd z wię zie nia oka zu je się być nie -
co utrud nio ny, bo bra ma fak tycz nie jest za -
mknię ta na kłód kę. Nie szko dzi, co by z nas
by li za Po la cy, gdy by śmy so bie nie po ra dzi -

li. Na sze „ra dze nie so bie” nie jest co praw -
da naj mi lej wi dzia ne przez pra cow ni ka fir -
my, któ ry jesz cze jest na po ste run ku.
Do wia du je my się, że mo żna by ło z nim
usta lić wjazd na te ren, po mógł by… Na
szczę ście ko lej ny in cy dent mię dzy na ro do -
wy zo sta je za że gna ny (uff) i po pa miąt ko -
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wym zdję ciu ru sza my w stro nę Tal lin na.
W Tal lin nie oka zu je się, że wszy scy wie -

dzą, do kąd chcą iść, ale ka żdy wska zu je in -
ny kie ru nek i nikt nie wie, gdzie je ste śmy na
ma pie. Ma pę ob cza ja Pi tek i przy po mo cy
miej sco wych obie ra my je dy nie słusz ny kie -
ru nek – na Basz tę Gru bą Mał go rza tę, bo -

wiem tam jest pol ski ak cent, ta bli ca upa -
mięt nia ją ca bra wu ro wą uciecz kę pol skiej
jed nost ki ORP Orzeł, in ter no wa nej we
wrze śniu 1939 r. w tal liń skim por cie. Ta bli -
ca zna le zio na, ob fo to gra fo wa na, mo żna iść
coś zjeść. Tra fia my do sym pa tycz nej, przy -
ho te lo wej knajp ki. Ze sta wio no sto li ki dla

ca łej na szej dwu nast ki i do sta li śmy me nu.
Głów nie po ro syj sku… An giel skich mie li
chy ba nie do bór. Po zło że niu za mó wie nia
wszy scy wy cią gnę li te le fo ny, bo ktoś wy -
cza ił dar mo we Wi -Fi. Na kar mio no nas
smacz nie, acz nie zbyt ob fi cie. No do bra,
pierw szy głód za spo ko jo ny, czas wra cać do
do mu.

So bot nia im pre za ogra ni czy ła się do
przy go to wa nia ka na pek na dro gę, Se bek za -
rzą dził wy jazd na 5 ra no i wszy scy pa dli
spać – cho ciaż na chwi lę, na te 3 go dzin ki.
Uda ło się wy je chać już o 5:20.

Przed na mi jesz cze wi zy ta w Ry dze. Ło -
twa nas jed nak nie lu bi. Naj pierw ma my
nie przy jem ne spo tka nie z po li cją, po tem
po ga nia nas po go da. Wjazd do Ry gi jest już
za chmu rzo ny, a kie dy za trzy mu je my się
pod Centr� ltir gu sem (ha le tar go we) – za czy -
na lek ko kro pić. Idzie my oglą dać targ, zlo -
ka li zo wa ny tuż przy sta rym mie ście w
sta rych nie miec kich han ga rach po ste row -
cach. Więk szość eki py le ci na sta re mia sto,
my z Wil czym za chwy ca my się se ra mi, wę -
dli na mi, ry ba mi i przy pra wa mi jak dzie ci.
Nie ste ty, w mię dzy cza sie z desz czy ku ro bi
się ule wa i to ty le, je śli cho dzi o zwie dza nie
mia sta.
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Nie wąt pli wie czas do do mu… Pla no wać
ko lej ne nur ko we (i nie tyl ko) wy pra wy.

In for ma cje prak tycz ne
W Es to nii pa nu ją po dob ne wa run ki kli -

ma tycz ne jak w Pol sce, więc na le ży spo -
dzie wać się po dob nej tem pe ra tu ry i
wa run ków po go do wych.

Nad wo dą nie ma ab so lut nie żad nej in -
fra struk tu ry. Po za tym, pla nu jąc wy jazd naj -
le piej za ło żyć, że w Rum mu ni cze go nie
ku pi my, a do „cy wi li za cji” jest spo ry ka wa -

łek dro gi. Tym bar dziej war to pa mię tać o
bez pie czeń stwie: ap tecz ka, ze staw tle no wy
i wy ku pie nie ubez pie cze nia nur ko we go.
Naj bli ższe cen trum nur ko we, o któ rym wie -
my, znaj du je się za Tal li nem (go dzi na dro -
gi), tak więc o ewen tu al ne na bi ja nie bu tli
naj le piej za dbać we wła snym za kre sie.

Bez po śred ni wjazd na pla żę pod gó rą jest
nie mo żli wy. Wi docz na na Go ogle Stre et
View dro ga oka za ła się być za sta wio na be -
to no wy mi za po ra mi.

Naj wy god niej sze zej ście do wo dy znaj -
du je się na pół noc nym brze gu, 25 me trów
na wschód od idą ce go w po przek zbior ni ka
mu ru. Je dy ny czyn ny do jazd pro wa dzi
przez te ren daw ne go wię zie nia: wje żdża -
my przez bra mę obok przy stan ku au to bu -
so we go, na stęp nie kie ru je my się w le wo,
wy je żdża my po za te ren prze świ tem w mu -
rze we wschod niej czę ści kom plek su i je -
dzie my w pra wo ku wo dzie. Na miej sce
do cie ra my ja dąc 500 me trów dro gą mię dzy
mu rem a wo dą. Za le ca na bar dzo ostro żna
jaz da, a nie zbyt ni skie za wie sze nie mo że
być po moc ne.

Al ter na tyw ny do jazd nad wo dę znaj du je
się od po łu dnia zbior ni ka, na dru gim koń cu
idą ce go w po przek zbior ni ka mu ru. Do cie -
ra my tam od ze wnątrz ca łe go kom plek su,
okrą ża jąc gó rę od za cho du i znaj du jąc od -
cho dzą cą w le wo pod ką tem pro stym krót -
ką dro gę do cho dzą cą pra wie nad wo dę.
Do jazd mo że być ucią żli wy, szcze gól nie
po desz czu – grun to wa dro ga jest bar dzo
wy bo ista i peł na za głę bień, w któ rych gro -
ma dzi się wo da.

Beata “psyche” Ciszewska

Marcin Wilk
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Bo ga te pań stwo wcho dzą ce w
skład Zjed no czo nych Emi ra tów Arab -
skich po ja wia się co ja kiś czas w
me diach świa to wych, to z po wo du
no we go pro jek tu ar chi tek to nicz ne go,
to z po wo du naj wy ższe go bu dyn ku
na zie mi, to z po wo du te ni sa i lep -
szych lub nie ste ty cza sem gor szych
me czów Agniesz ki Ra dwań skiej. 

Du że, roz le głe, no wo cze sne mia sto wy -
bu do wa ne na pu sty ni. Dra pa cze chmur,
sze ro kie, czę sto sze ścio pa smo we uli ce cał -
ko wi cie po zba wio ne dziur, dar mo we par -
kin gi i au to stra dy, słoń ce z pia skiem w
po wie wach wia tru, czy sto, bez ja kiej kol -
wiek na chal no ści han dla rzy i na wet z tań -
szą niż mó wi Ja nusz Kor win Mik ke
ben zy ną.

Jak to się sta ło, że się tam zna leź li śmy?
Ko le żeń stwo chcia ło znów Egipt. Mó wię
za tem, że już tam by li śmy kil ka ra zy, mo że
by tak ude rzyć w coś in ne go... Da li mi czas

Dubaj



Nuras.info 5/2015

29

na przed sta wie nie pro po zy cji. Za się gną łem
ję zy ka tu i tam, do wie dzia łem się, że na
pol ski ry nek wcho dzi Emi ra tes Air li ne, a Ka -
ro li na z Octo pus Tra vel do da ła, że w stycz -
niu i lu tym są bar dzo cie ka we pro mo cje.
Sta nę ło za tem na Du ba ju, bo szu ka li śmy
oczy wi ście no wych de sty na cji nur ko wych.

Prze lot i spa nie za ła twi li śmy przez biu ro,
na to miast nur ko wa nia sa mo dziel nie, ko re -
spon du jąc z wie lo ma cen tra mi nur ko wy mi.
Już wte dy do wie dzie li śmy się, że ra czej
nur ku je się po dru giej stro nie, mia no wi cie
na wschod nim wy brze żu. Wy bra li śmy cen -
trum nur ko we, któ re mia ło swo je dwie sie -
dzi by po obu stro nach pół wy spu: nad
Za to ką Per ską w Du ba ju i w Fu ja irah nad
Za to ką Omań ską, któ ra jest czę ścią Mo rza
Arab skie go, a co za tym idzie Oce anu In -
dyj skie go.

Du baj i nur ko wa nie
Po oko ło pię cio go dzin nym lo cie, w trój -

kę (z Ada mem i Ro ber tem), do tar li śmy do
Du ba ju. Tu po ma łych pe ry pe tiach trans -
por to wych do tar li śmy do ho te lu. W na szym
apar ta men cie miesz ka li śmy bar dzo ni sko,
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bo za le d wie na dzie sią tym pię trze. Na stęp -
ne go dnia we zwa li śmy tak sów kę i po je cha -
li śmy do cen trum nur ko we go Al Bo om. Tu
grzecz nie wy peł ni li śmy for mu la rze, po ka -
za li śmy cer ty fi ka ty i DAN -owskie ubez pie -
cze nia. W trak cie usta la nia naj bli ższe go
gra fi ku nur ko we go dla na szej trój ki do wie -
dzie li śmy się, że w Du ba ju prak tycz nie się

nie nur ku je. Wo dy Za to ki Per skiej są nie cie -
ka we, a wi docz ność do cho dzi do 10 cm.
Zna jąc te mat stwier dzi łem, że to wa run ki
bar dziej dla ar che olo gów pod wod nych. Je -
den z in struk to rów po wie dział, że jak się
uprze my, to oczy wi ście mo że my tu nur ko -
wać, ale po co? Ze dwa ra zy w ro ku zda rza

się po noć lep sza wi zu ra, ta ka do me tra, i
wte dy cza sem wy bie ra ją się na ja kieś wra -
ki. Jed no gło śnie stwier dzi li śmy, że je dzie -
my z więk szą gru pą do emi ra tu Fu ja irah.

Dro ga, z jed ną prze rwą na sta cji ben zy -
no wej, trwa ła oko ło pół to rej go dzi ny. W
ba zie cze ka ły na nas tor by z pla kiet ka mi z
imie niem i na zwi skiem. Swo je roz mia ry po -
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da li śmy du żo wcze śniej. Po pro si li, by
wszyst ko spraw dzić, przy mie rzyć i ewen tu -
al nie wy mie nić. Wy glą da ło to pro fe sjo nal -
nie. Na stęp nie po dzie lo no nas na gru py i
od był się wstęp ny brie fing. Wsie dli śmy do
ło dzi nur ko wej i po pły nę li śmy na pierw sze
miej sce. Tuż przed za ło że niem jac ke tów z
bu tla mi do ga da li śmy z na szym prze wod ni -

kiem plan nur ko wy i po chwi li wsko czy li -
śmy do wo dy.

Wi docz ność nas po ra zi ła. Wy no si ła za -
le d wie trzy me try. W wo dzie wy raź ny był
ja kiś osad. Re we la cyj ny hu mor stop niał, a
apa rat po smut niał. Wo da mia ła 23 stop nie
Cel sju sza, na dwo rze by ło 30 stop ni w cie -

niu. Bar dzo szyb ko za czę li śmy za uwa żać
ry by w mniej szych i więk szych ła wi cach.
Jesz cze na ło dzi do wie dzie li śmy się, że
miej sce to lu bią re ki ny czar no płe twe (black -
tip shark) i jest szan sa je spo tkać, a dwa ty -
go dnie wcze śniej pły wał tu re kin wie lo ry bi.
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Na ra zie ob ser wo wa li śmy gro upe ry,
skrzy dli ce, ka rank sy, pa pu go ry by i na je żki.
Nur ko wa li śmy po śród skał i ra fy. Przy pa try -
wa li śmy się bła zen kom, któ re jak zwy kle
na tar czy wie bro ni ły swo ich ukwia łów. W
pew nym mo men cie prze wod nik po ka zał
nam pierw szą mu re nę, któ rych na li czy li śmy
w su mie kli ka. Scho dząc na 20 me trów głę -
bo ko ści, co chwi lę mu sie li śmy pa mię tać o
tym, by się nie zgu bić. Ka żde za trzy ma nie
się na zro bie nie zdję cia oku pio ne by ło po -
szu ki wa niem bą bli part ne ra, któ ry pa trzył
na bą ble prze wod ni ka. Tym spo so bem po
45 mi nu tach do tar li śmy do przy stan ku bez -
pie czeń stwa, by po chwi li wy nu rzyć się i
zro bić to, co Po la cy umie ją naj le piej, a
więc po na rze kać na wa run ki zwią za ne z

wi docz no ścią. Do te go re ki nów ani wi du,
ani sły chu.

Wró ci li śmy do ba zy. Tu cze ka ły na nas
na po je oraz za mó wio ne wcze śniej san dwi -
che. Dru gie za nu rze nie mia ło po dob ny
prze bieg. Tym ra zem spo tka li śmy jed nak
żół wie, z cze go je den na wet chwil kę po zo -
wał do zdjęć. Na gra ni cy wi docz no ści to -
wa rzy szy ły nam ba ra ku dy żół to płe twe.

Nie ste ty nie pod pły wa ły zbyt bli sko, a i nam
nie po zwa la ły się zbli żyć. Znów po dzi wia -
li śmy mu re ny i skrzy dli ce, a ane mon fish
od pę dza ły nas od ukwia łów. Nur ku jąc mię -
dzy ska ła mi, go ni li śmy bar we ny i trig ger
fish. Mi ło tak po pły wać, jed nak szko da pła -
cić ty le pie nię dzy za wa run ki zbli żo ne do
tych np. w Je zio rze Po widz kim.

Po wy nu rze niu i wzię ciu prysz ni ca w
słod kiej wo dzie zde cy do wa li śmy się do pła -
cać, by nur ko wać w są sied nim Oma nie, bli -
żej cy pla pół wy spu.

Tym cza sem wy na ję li śmy sa mo chód.
Mie li śmy już wie dzę, co ile kosz tu je i zde -
cy do wa li śmy się na sa mo chód, re zy gnu jąc
tym sa mym z tak só wek. Ce ny wy naj mu po -
rów ny wal ne są z ty mi w Eu ro pie, na to miast
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koszt 1 li tra ben zy ny bez oło wio wej to 1,65
zł brut to. Po dat ki wy no szą czę sto ze ro, a
mak sy mal nie (nie li cząc np. al ko ho lu) 10%.
O ak cy zie, va cie nikt tu nie sły szał. I tak je -
den dzień po świę ci li śmy na zwie dza nie
Du ba ju, a je den na zwie dza nie ko lej ne go
emi ra tu Abu Dha bi.

Burdź Cha li fa/Burj Kha li fa
Wjazd na naj wy ższy bu dy nek świa ta mo -

żli wy jest po uprzed niej re zer wa cji miejsc i
za ku pie bi le tów. Wy bu do wa ny w pierw szej
de ka dzie XXI wie ku i od da ny do użyt ku w
2009 ro ku jest naj wy ższym, mie rzy 850 m,
bu dyn kiem uczy nio nym rę ką czło wie ka.
Kon tro la jak na lot ni sku, ale wi dok z po nad
350 m n.p.m. za pie ra dech w pier siach.
Wy żej nie ste ty nie wpusz cza ją. Sześć dzie -

się cio pię trow ce są ma ły mi żucz ka mi, a przy
oka zji wi dać, któ re ho te le ma ją ba se ny na
da chach. W od da li ma ja czy za to ka i sztucz -
ne wy spy. Wcze śniej jed nak za glą da my do
naj więk sze go cen trum han dlo we go Du bai
Mall, któ re po sia da stok nar ciar ski, a w nim
śnieg, wy cią gi i 400 me trów tra sy. Na środ -
ku ga le rii znaj du je się ol brzy mie akwa rium,
któ re po dzi wia my z kil ku pię ter. Mo żna w
nim nur ko wać i pły wać łód ką z plek si gla -

so wym dnem. Nie wąt pli wą atrak cją jest po -
kaz mu zycz ny fon tann, któ re wy strze li wu ją
wo dę na wet po noć do 150 m w gó rę, a któ -
re znaj du ją się u pod nó ża wie ży i przy jed -
nym z wejść do Du bai Mall. Rze czy wi ście
jest na co po pa trzeć.

Wy spa pal ma
Opo wia da jąc o wy spie -pal mie (sztucz -

nych wysp jest kil ka) usy pa nej z pia chu, bo
tak so bie du baj czy cy wy my śli li, trze ba
wspo mnieć, że jest ona wiel ko ści mia stecz -
ka. Wje żdża jąc „pniem” ma my trzy pa smo -
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wą uli cę, a po nad gło wa mi na po wietrz ne
me tro. Ka żdy roz cho dzą cy się „liść” to uli -
ca z wil la mi z wyj ściem na wła sną pla żę.
Co ja kiś czas mi ja my ron da, na któ rych mo -
żna swo bod nie za wró cić. Do je żdża jąc do
koń ca „pnia” ma my wi dok na Za to kę Per -

ską. Świet nie wi docz na jest pa no ra ma du -
baj skich wie żow ców, tzw. „ci ty” oraz sied -
mio gwiazd ko wy ho tel -ża giel, w któ rym
jed na do ba kosz tu je 20.000 zł. Nie wiem
tyl ko – czy brut to, czy net to. Par ko wa nie w
za tocz kach jest dar mo we. Spo koj nie mo żna
przy sta nąć, po ro bić zdję cia i nie my śleć, ile
to wszyst ko kosz to wa ło. Zie lo ni też nie bę -
dą za do wo le ni, bo de gra da cja ra fy i śro do -
wi ska po przez bru tal ną in ge ren cję
czło wie ka jest wciąż do koń ca nie wia do -
ma. Nie któ re ga tun ki znik nę ły po noć bez -
pow rot nie.

Przy stan ki „PKS”
Cie ka wost ką są kli ma ty zo wa ne przy stan -

ki au to bu so we oraz me tro na po wietrz ne,
któ re go pra wie w ogó le nie sły chać, a do

któ re go pro wa dzą elek trycz ne scho dy. Wje -
żdża jąc na pe ron, ku pu je my ta nio bi let i
gdy pod je żdża po ciąg, otwie ra ją się jed no -
cze śnie drzwi pe ro nu i drzwi me tra. Ró żni -
ca po zio mów jest nie wy czu wal na, a
od le głość pro gów mie rzo na w mi li me trach.
W środ ku jest czy sto, a wszel kie ko mu ni ka -
ty po da je się za wsze w dwóch ję zy kach:
arab skim i an giel skim.
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Je dze nie arab skie

Je den z wie czo rów po świę ci li śmy na od -
wie dzi ny ory gi nal nej knaj py arab skiej. W
cen trum nur ko wym uzy ska li śmy ad re sy i je -
den z nich wy bra li śmy. Wcho dząc do środ -
ka wzbu dzi li śmy za cie ka wie nie, bo by li śmy
je dy ny mi bia ły mi. Pew nie rzad ko tra fia ją tu
tu ry ści. Po pierw szym szo ku go ści wszyst -
ko wró ci ło do nor my, a my po pro si li śmy
kel ne ra, by za ser wo wał nam arab skie ró -
żno ści. Zna la zły się za tem ba ra ni na, ja gnię -
ci na, wo ło wi na, kur czak i in dyk. Ge ne ral -
nie na ostro z do dat ka mi ziół i wa rzyw. Do
te go wszyst kie go do sta li śmy pi tę czosn ko -
wą, zwy kłą i ja kieś so sy. Nazw już nie pa -
mię tam, a wy jąt ko wo ja koś ich so bie nie
za pi sa łem. Co ca co la uga si ła czę ścio wo

ostry smak, a ra chu nek bar dzo nas ucie szył,
bo wy szło mniej wię cej po 40 zł na oso bę.
Nic ni ko mu nie by ło, a i po le cić mo że my.

Al ko hol
A jak tu jest z al ko ho lem? Nie wol no

wwo zić, na to miast je śli ko goś przy pi li, trze -
ba po szu kać lo ka lu z ory gi nal ną kuch nią
fran cu ską lub wło ską. Ce ny po wa la ją. Bu -
tel ka naj tań sze go wi na kosz tu je ok. 160 zł,
pi wo zaś – je den ku fe lek 0,3 – oko ło 30 zł.
Gdy się jed nak po szpe ra i „prze słu cha” np.
Szko tów, któ rzy są w Du ba ju re zy den ta mi
(wie lu Eu ro pej czy ków, szcze gól nie ja ko in -
ży nie ro wie czy ban kow cy, re zy du je w Emi -
ra tach), mo żna się do wie dzieć, że są ta kie
miej sca, gdzie mo żna ku pić „le gal nie” al -
ko hol. Do tar li śmy w ta kie miej sce, pro wa -

dze ni przez tu tej szych ko le gów re zy den-
tów. Miej sce od da lo ne od „ci ty”, tro chę
przy po mi na ło obóz przej ścio wy. Okien ko
jak w kan cia pie, a tu kul tu ral ne py ta nia:
zim ne czy cie płe na przy kład. W ta kim
miej scu jest i wód ka, i whi sky, i pi wo. To
ostat nie w ce nie 5 zł za pusz kę. Pro blem
za czy na się po za ku pie, bo le gal nie nie mo -
żna wo zić al ko ho lu w sa mo cho dzie. Przy -
ła pa ny kie ro wa idzie sie dzieć. Wszel kie
bu tel ki czy pusz ki mu szą być scho wa ne i
nie na wi do ku. Nasz kie row ca, choć zmar -
kot niał, prze wiózł za kup i chło pa ki mo gli
wresz cie zmyć smak pia sku pu sty ni zło tym
trun kiem.

Du baj ja ko mia sto mo żna zwie dzić w
dwa dni. Że by przejść wszyst kie skle py w
cen trach han dlo wych nie star czy pew nie
dwóch ty go dni, jed nak że by za nur ko wać,
war to po przy lo cie wy na jąć au to i od ra zu
prze je chać do Fu ja irah tu za miesz kać i stąd
pla no wać wy pły nię cia. My po jed nym dniu
za nu rzeń w wo dach na le żą cych do Zjed no -
czo nych Emi ra tów Arab skich zde cy do wa -
nie wy bra li śmy Oman, a nur ko wa nia w
ob rę bie Mu san dam po le cam i nie ba wem
pew nie opi szę.

Woj ciech Zgo ła
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Na ten wy jazd cze ka łam wy jąt ko -
wo in ten syw nie. Co dzien na re ha bi li ta -
cja no gi po nie daw nej ope ra cji by ła
dość ucią żli wa i bo le sna. Zmę cze nie
co raz bar dziej da wa ło się we zna ki,
ale mo ty wa cja do od zy ska nia spraw -
no ści by ła sil na – sło necz ny Da hab,
a w nim słoń ce, nur ko wa nie, je dze -
nie – pe łen re laks. Myśl o tym wy -
jeź dzie nie ustan nie do da wa ła mi sił
w po wol nym pro ce sie zdro wie nia.
Po za tym ze bra ła się fan ta stycz na
eki pa, więc nie po zo sta wa ło mi nic
in ne go, jak tyl ko cze kać na dzień
wy lo tu. 

Na Ten Dzień. Ja dąc do Egip tu za wsze
do kład nie spraw dzam da ty wa żno ści pasz -
por tów mo ich lu dzi, po nie waż do ku ment
mu si być wa żny pół ro ku. Zaj rza łam rów -

nież do swo je go. Wy lot 28 kwiet nia miał
być mo im ostat nim wy lo tem ze sta rym
pasz por tem, bo ter min je go wa żno ści upły -
wał 20 paź dzier ni ka. Pasz port był wa żny
pra wie sześć mie się cy, bez ośmiu dni. Git!
Go dzi na zbiór ki na lot ni sku by ła dość
wcze sna, ale cie szył mnie fakt, że ko ło po -
łu dnia bę dzie my na miej scu, w Da hab i bę -
dzie czas na słod kie le ni stwo przed
in ten syw nym ty go dniem nur ko wań...

Wa że nie ba ga ży przy od pra wie bi le to -
wej jest stre su ją cym mo men tem dla ka żde -
go nur ka. Wia do mo, że sprzęt nur ko wy
wa ży spo ro i pra wie za wsze ist nie je ry zy ko
do pła ty za nad ba gaż. Ale tym ra zem cze ka -
ły mnie więk sze emo cje niż te do dat ko we
kil ka na ście ki lo gra mów. Z uśmie chem po -
da łam pasz port i sły szę:

– Pa ni pasz port jest wa żny mniej niż
sześć mie się cy, nie mo że pa ni po le cieć.

Mam wra że nie, że się prze sły sza łam, że
to tyl ko w mo jej gło wie, więc spo koj nie tłu -
ma czę, że do pół ro ku bra ku je tyl ko ośmiu

Szybki paszport,
czyli jak nie polecieć do Dahab
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dni, więc to chy ba nie pro blem? Na to nie -
mi ła blon dyn ka z grzyw ką od po wia da mi
ze sto ic kim spo ko jem:

– Na wet gdy by jed ne go dnia bra ko wa ło i
tak by pa ni nie po le cia ła. Skoń czy łam z pa -
nią roz mo wę. Pro szę odejść. Prze szka dza
mi pa ni w pra cy.

Nie bę dę tu przy ta czać kil ku na sto mi nu -
to wej dys ku sji z tą zim ną osób ką z od pra wy
bi le to wej, od rzu co nej proś by o skon tak to -
wa nie mnie z prze ło żo ny mi, cham skie go
pa na z nie zdro wo ró żo wa wą twa rzą z ob -
słu gi lot ni ska, sto ją ce go obok, oraz mo jej

wę drów ki do kie row nic twa ca łe go ter mi na -
la, gdzie wresz cie po trak to wa no mnie po
ludz ku i rze czo wo wy tłu ma czo no, dla cze -
go nie mo gę po le cieć. W po ko ju kie row nic -
twa od zy ska łam utra co ną przed chwi lą
wia rę w lu dzi. Usta li łam też plan dzia ła nia,
po bie głam po że gnać mo ją eki pę i... za cząć
dzia łać.

Fakt, że przez ca ły ten czas by ła ze mną
przy ja ciół ka zde cy do wa nie do da wał mi od -
wa gi. Naj pierw po je cha ły śmy do mnie.
Wła śnie wy bi ła ósma ra no. Moc na po ran -
na ka wa i wy tar mo sze nie trzech fu trza stych

do mow ni ków po dzia ła ło jak bal sam na
zszar pa ne ner wy. Uło ży ły śmy zgrab ny
plan: ma ki jaż, fot ka do pasz por tu i urząd
pasz por to wy. Że by dzia łać da lej, mu sia łam
mieć wa żny do ku ment. Pa ni na Kru czej po -
wie dzia ła, że mo że uda się wy ro bić pasz -
port w przy spie szo nym tem pie i bę dzie za
kil ka dni. Kil ka dni? Ale ja mu szę mieć na
już, mu szę le cieć, mu szę do łą czyć do eki -
py. Prze cież ju tro za czy nam kur sy... Co
praw da z gru pą po le cia ło dwóch mo ich za -
ufa nych di ve ma ste rów, ale mi mo wszyst -
ko... Mu szę i ko niec! Na pi sa łam po da nie:
uprzej mie pro szę, bła gam, bar dzo po trze -
bu ję, mu szę ra to wać ho nor i tym po dob -
ne... Wy peł ni łam wnio sek. Mi ła pa ni w
okien ku nr 13 pod po wie dzia ła, że w po da -
niu trze ba na pi sać ju trzej szą da tę. Ju trzej -
sza jest lep sza niż ta za trzy dni, ale ja
na praw dę mu szę dziś... Oka za ło się rów -
nież, że pasz port tym cza so wy, wy da wa ny
na rok, mo żna uzy skać szyb ciej, bo dru ko -
wa ny jest na miej scu, nie po trze ba od ci -
sków pal ców itp., więc pro szę o
tym cza so wy. Do po da nia trze ba do łą czyć
do ku men ty, że mo ja gru pa już cze ka na
mnie w Da hab, a za tem bi let lot ni czy z dzi -
siej sze go ran ka. Wy dru ko wa nie bi le tu, któ -
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re go wer sję elek tro nicz ną mia łam w kom -
pu te rze, oka za ło się za da niem wca le nie ła -
twym. Przy ja ciół ka po szła po po moc do
se kre ta ria tu, ja za dzwo ni łam do zna jo mej
pra cu ją cej tuż za ro giem. Uff, by ła w pra cy
i obie ca ła, że wy druk bę dzie cze kał za kil -
ka mi nut. W tym cza sie oka za ło się, że w
kom pu te rze w se kre ta ria cie nie da otwo rzyć
się pen dri ve’a, ale za to przy ja ciół ce uda ło
się po roz ma wiać z se kre tar ką sze fa i opo -
wie dzieć jej ca łą hi sto rię. Do wie dzia łam
się, że mo je pa pie ry wła śnie od pra wio no do
wy ższej de cy zji... W mię dzy cza sie zdą ży -
łam za dzwo nić do ko le gi, któ re go żo na ma
zna jo me go w biu rze pasz por to wym, któ ry
ewen tu al nie mógł by szep nąć słów ko...
Spra wa na bie ra ła tem pa i ru mień ców. Do
okien ka przy szła jesz cze in na pa ni, któ ra
po wie dzia ła:

– Pro szę zmie nić da tę w po da niu na dzi -
siej szą.

W tym mo men cie po czu łam, że na pew -
no wszyst ko się uda za ła twić, a do Da hab
do trę wcze śniej, niż mi się wy da je. Po od -
biór pasz por tu mia łam sta wić się o go dzi -
nie 14.00.

Peł ną pa rą ru szy ły po szu ki wa nia bi le tu.
Pierw szą wer sją był lot przez Ber lin i Stam -

buł za kosz mar ne pie nią dze, trwa ją cy nie -
ma lże do bę. Ale był. Nie by ło do brze, ale
po sta no wi ły śmy szu kać da lej. Za an ga żo wa -
ły się dziew czy ny z Kra ko wa, Ka to wic,
War sza wy. Po moc i sło wa wspar cia pły nę -
ły ze wsząd. Za dzwo nił pierw szy te le fon z
lot ni ska w Egip cie, że część eki py jest już
na miej scu. Co praw da wie dzia łam jesz cze,
że ostat ni czar ter do Egip tu od la tu je oko ło
17 z Wro cła wia, ale nie by ło mo żli wo ści,
że by na nie go do trzeć, bo sa mo lot do Wro -
cła wia star to wał o 13.30. Szu ka ły śmy za -
tem da lej... Ber lin, Lon dyn, Ka ir. 

Mo żli wo ści by ły, ale te raz cho dzi ło o
czas, no i o fi nan se... By ło już po łu dnie, kie -
dy obie z przy ja ciół ką po czu ły śmy, że na -
tych miast mu si my po je chać na Kru czą do
urzę du pasz por to we go. Ona na wet coś
wspo mi na ła, że by stam tąd nie wy cho dzić,
ale ja nie usie dzia ła bym na miej scu... Szyb -
ka prze siad ka z au ta do au ta i po gna ły śmy.
Ona szu ka ła par kin gu, ja we szłam do urzę -
du i usia dłam. Prze cież nie bę dzie my stać
pół to rej go dzi ny... Na gle po czu łam, jak mo -
je cia ło pod cho dzi do okien ka i sły szę wła -
sny głos:
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– Pro szę pa ni, ja cze kam na pasz port z
dzi siaj na dzi siaj. Gdy by był wcze śniej, to
ja już cze kam...

Pa ni wy mie ni ła mo je na zwi sko i po wie -
dzia ła:

– Już jest.
JEST. Jest? Jak to JEST? Ra ny, je śli jest, to

ja mu szę na lot ni sko! Jest 12.20, więc za go -
dzi nę i dzie sięć mi nut od la tu je ten je dy ny,
naj wa żniej szy sa mo lot, któ ry do wie zie
mnie do ostat nie go czar te ru do Egip tu w
tym ty go dniu.... Aaa, przy ja ciół ko mo ja,
wra caj po mnie, mam pasz port, mu szę na
lot ni sko! Szyb ko!!!

Pra wie wy bie głam (na ty le, na ile po zwo -

li ła mi re ha bi li to wa na no ga) i sta nę łam na
uli cy w ocze ki wa niu na błę kit ny sa mo chód.
Któ rę dy na lot ni sko? Nie wiem, nie wiem,
ja koś w tam tą stro nę, by le szyb ko, by le je -
chać, by le do przo du! Po dro dze do wie -
dzia łam się, gdzie mam ku pić bi let i do kąd
gnać na ter mi na lu. Po bie głam. Bi let był, na -
wet nie dro gi. Kar tą mo żna by ło za pła cić.
Wi dać sa mo lot jesz cze nie od le ciał. O
13.20 do bie głam na bo ar ding i za mar łam.
Bram ka by ła za mknię ta. Co praw da lu dzie
sta li, ale pew nie w ocze ki wa niu na na stęp -
ny sa mo lot. Zro bi ło mi się go rą co. No nie -
mo żli we, że nie zdą ży łam... Jak to? Na wet
nie by ło „last call”. I co te raz? Na gle tłum

ru szył do sta no wi ska. Bo ar ding na lot do
Wro cła wia wła śnie się roz po czął...

Da lej hi sto ria szyb kie go pasz por tu prze -
sta je być emo cjo nu ją ca i ory gi nal na. Ale
dla wła snej przy jem no ści na pi szę, że
usiadł szy w sa mo lo cie do Wro cła wia łzy
szczę ścia za krę ci ły mi się w oczach. Przed
star tem zdą ży łam te le fo nicz nie ku pić bi let
z Wro cła wia do Egip tu. Na wet ohyd ne na -
le śni ki ze szpi na kiem, któ re wcią gnę łam na
na stęp nym lot ni sku, nie po psu ły mi eu fo -
rycz ne go na stro ju. Do le cia łam do kra ju
wiel błą dów, ze zna jo mym Co ur se Di rec to -
rem za bra łam się trans fe rem do Da hab i kil -
ka mi nut przed pół no cą, te go sa me go dnia,
zna la złam się w mo im ulu bio nym po ko ju w
za przy jaź nio nym ho te lu. Za snę łam z po -
czu ciem nie zwy kłej si ły i prze ko na niem, że
wia ra na praw dę czy ni cu da. Je śli do dat ko -
wo ta wia ra, że się uda, spo ty ka się z kil ko -
ma życz li wy mi du sza mi, oka zu je się, że
po wie dze nie „Whe re the re is a will the re is
a way” sta je się ab so lut nym fak tem! Dzię -
ku ję!

po zdra wia my z Da hab

Sy ren ka&Xdi vers Te am 

na zdje ciach Ga bi Rze pec ka



http://www.e-boszkowo.pl
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MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  
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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://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.oceanx.pl
http://www.nautilus.com.pl
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Kie dyś mu si być ten pierw szy raz…
Wszyst ko mu si mieć swój po czą tek.
Ka żda, na wet naj dal sza pod róż za -
czy na się od pierw sze go, ma łe go
krocz ku. Po sta no wi łem więc opi sać
swo ją przy go dę z nur ko wa niem od
po cząt ku. Hi sto rię o tym, jak za czą -
łem od kry wać pod wod ny świat, co
wi dzia łem, z kim by łem i ja kie to
wszyst ko wy war ło na mnie wra że nia
po sta ram się opi sać w ko lej nych ar -
ty ku łach. 

Nie za brak nie na pew no zdjęć za rów no
spod wo dy, jak i po wierzch ni. Po cząt ki za -
wsze są trud ne, co by nie ro bić. Ale gdy
pierw szy raz wej dziesz do cie płe go mo rza
i zo ba czysz ten świat pul su ją cy ży ciem ty -
się cy ga tun ków, te nie zli czo ne bar wy i po -
czu jesz swo bo dę pod wo dą, nie ma już dla
Cie bie ra tun ku. Tak by ło ze mną, tak by ło z
wie lo ma oso ba mi przede mną i tak bę dzie
jesz cze dłu go po mnie…

Ko lej na wy ciecz ka do Egip tu. Wy grze -
wa nie się na pla ży, wy pa dy do mia sta i na

tam ten czas mo je ulu bio ne snor klo wa nie.
Pły wasz po wierz chu – ma ska, faj ka, płe twy

Zostać nurkoholikiem
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i pa trzysz, co się dzie je w głę bi. Ni by
wszyst ko wi dzisz, ale je steś od te go ba aaar -
dzo da le ko i po ja kimś cza sie to już nie wy -
star cza. W koń cu pa da ha sło „in tro
nur ko we”. Ale co to jest w ogó le to in tro?
Nie bar dzo mia łem po ję cie, jak to ugryźć,

ale cie ka wość by ła tak sil na, że wy szu ka -
łem pol skie cen trum nur ko we i za pi sa łem
sie bie i żon kę Mo nicz kę. Z sa me go ra na
uda li śmy się do wy bra ne go cen trum (nie
by ło to tak daw no, bo ja kieś 5 lat te mu, ale
je go na zwa zu peł nie wy pa dła mi z gło wy).

Pa ni in struk tor obej rza ła nas so bie, wy bra -
ła dla nas ja kieś ró żne cu da, o któ rych wte -
dy nie mie li śmy po ję cia do cze go słu żą i
ru szy li śmy na łódź. Na po cząt ku kil ka za -
sad po ru sza nia się po ło dzi – ma my dwie
stre fy: mo krą i su chą. Do su chej nie wła zi -
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my w mo krych ubra niach ani w bu cio rach.
Wszyst ko jest drew nia ne, dość de li kat ne i
szko da, że by się znisz czy ło. Jak już so bie
zna leź li śmy miej sców ki, przy szła ko lej na
omó wie nie co i jak bę dzie my ro bić. Ca ła
gru pa lu dzi chęt nych na nur ko wa nie usia -

dła pół ko lem przed wspo mnia ną pa nią in -
struk tor i… za czę ło się. Do wie dzie li śmy się,
że od dy chać bę dzie my przez au to mat od -
de cho wy pod łą czo ny do bu tli, któ rą bę -
dzie my mie li przy cze pio ną na ple cach, na

tzw. jac ke cie, jak przy go to wać ma skę do
nur ko wa nia i jak w ra zie po trze by usu nąć z
niej wo dę, gdy by się tam ja koś zna la zła.
Oka za ła się to bar dzo przy dat na umie jęt -
ność, bo cią gle się uśmie cha łem i wo da



Nuras.info 5/2015

45

wla ty wa ła przez zmarszcz ki mi micz ne. Nie
by łem jed nak w sta nie te go po wstrzy mać.
Uśmiech był sil niej szy ode mnie. Po tej „od -
pra wie”, al bo ina czej „brie fin gu”, by ła jesz -
cze chwi la za nim łódź do pły nę ła do ra fy.
Ja ka to by ła ra fa…, za bij cie mnie, nie wiem.
Za bar dzo się ba łem, jak so bie po ra dzę, by

my śleć o ta kich szcze gó łach. Gdy łódź w
koń cu za cu mo wa ła, ubra li nas w te pian ki,
jac ke ty z bu tla mi, opa sa li pa sa mi z oło -
wiem i czu łem się jak słoń w skła dzie por -
ce la ny. Wszyst ko cię żkie, nie wy god ne.
Łódź się bu ja… na cho le rę ja się tu pcha -
łem, trze ba by ło drin ki w ba rze spi jać, ot

co. Nie by ło jed nak od wro tu. W wo dzie
cze ka li już prze wod ni cy. Ze bra łem w so bie
reszt ki od wa gi i omó wio nym wcze śniej
spo so bem wsko czy łem do wo dy. Po sze -
dłem pod wo dę, ale na pom po wa ny jac ket
za raz wy cią gnął mnie na po wierzch nię.
Chwi la na ogar nię cie, gdzie je stem, i już ja -
koś by ło... Gdy już się tro chę uspo ko iłem i
po od dy cha łem z au to ma tu z twa rzą za nu -
rzo ną w wo dzie, przy szedł czas na nur ko -
wa nie. Zgod nie z tym, co usły sza łem na
od pra wie, mam tyl ko od dy chać, pa trzeć co
wo kół mnie i ma chać no ga mi, a za resz tę
od po wie dzial ny jest prze wod nik. Tro chę
trud no się by ło uło żyć w po zio mie, ra czej
by ła to po sta wa na ko ni ka mor skie go, ale
by łem pod wo dą, nur ko wa łem! To, co zo -
ba czy łem pod po wierzch nią, prze ro sło mo -
je naj śmiel sze ocze ki wa nia… Ra fa by ła tak
ko lo ro wa, jak naj wspa nial szy ob raz, wszę -
dzie coś się ru sza ło, coś ży ło. Peł no naj ró -
żniej szych ryb, w bar wach ja kich ni gdy nie
wi dzia łem. Osza ła mia ją ce wra że nie. Pul so -
wa ło, tęt ni ło ży ciem. Te pół go dzi ny pod
wo dą do słow nie mi mi gnę ło. Na szczę ście
zo sta ły zdję cia, film i wspa nia łe wspo mnie -
nia za pi sa ne w pa mię ci. Tu taj na le ży do -
dać, że eki pa z łód ki spi sa ła się le piej niż
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do brze z ro bie niem zdjęć i fil mów z na szej
przy go dy. Nie któ rych zwie rząt uwiecz nio -
nych na tym fil mie nie wi dzia łem wte dy i
do tej po ry nie uda ło mi się ich spo tkać.
Nie mniej jed nak w do mu by ło się czym cie -
szyć. Po tym wy da rze niu wie dzia łem, że
bę dę już na za wsze zwią za ny z nur ko wa -

niem. Obo je to wie dzie li śmy. Obo je my śle -
li śmy o tym sa mym – trze ba zro bić kurs nur -
ko wa nia. Jak nam to szło i co prze ży li śmy –
w na stęp nym ar ty ku le.

Po zdra wiam

Nur ko ho lik z Ma zur

http://www.cmas.pl
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Roz ma wiam z Mar ci nem Dą brow skim,
Sze fem Szko le nia Ko mi sji Dzia łal no ści Pod -
wod nej.

Mar cin Waj dyk: Mar cin, chciał bym że -
byś przed sta wił Czy tel ni kom, jak zo stać in -
struk to rem płe two nur ko wa nia M1
KDP/CMAS. Po wiedz, kto mo że zo stać in -
struk to rem M1 KDP/CMAS?

Mar cin Dą brow ski: Zacz nę od wy ja śnie -
nia po cho dze nia skró tu M1, mo że nie być
to dla wszyst kich oczy wi ste. M1 po cho dzi
od pierw szej li te ry sło wa Mo ni teur, któ re w
ję zy ku fran cu skim ozna cza wła śnie in struk -
tor. Jest to pierw szy sto pień in struk tor ski.
Ale wra ca jąc do py ta nia, w uprosz cze niu,
kan dy dat na in struk to ra mu si po sia dać sto -
pień P3 KDP/CMAS (Płe two nu rek Prze wod -
nik) oraz do świad cze nie nur ko we.
Do dat ko wo kan dy dat na in struk to ra jest zo -
bo wią za ny po sia dać spe cja li za cje umo żli -
wia ją ce bez piecz ne nur ko wa nie w Pol sce

Jak zostać instruktorem płetwonurkowania
M1 KDP/CMAS
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oraz bez piecz ne pro wa dze nie nur ko wań ja -
ko prze wod nik. W skró cie są to spe cja li za -
cje: płe two nu rek ni trok so wy, nur ko wa nie w
su chym ska fan drze oraz nur ko wa nie w ze -
sta wie dwu bu tlo wym. Wy ma ga my rów -
nież, aby kan dy dat po sia dał ukoń czo ny
je den z kur sów zwią za nych z za gad nie nia -
mi me dycz ny mi w nur ko wa niu.Szcze gó ło -
we wy ma ga nia mo żna zna leźć na stro nie
www.cmas.pl.

MW: Tro chę du żo tych spe cja li za cji…
MD: Chce my, że by kan dy dat na in struk -

to ra był oso bą wszech stron nie wy kształ co -
ną nur ko wo. W koń cu bę dzie na uczał
przy szłych adep tów sztu ki nur ko wej. Nie
chce my, aby by ła to oso ba, któ ra le d wo ra -
dzi so bie w wo dzie – in struk tor ma być pro -
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fe sjo na li stą w dzie dzi nie. Szko le nie me -
dycz ne jest jed nym z ele men tów wy szko le -
nia nur ko we go. Mot to na szej or ga ni za cji
brzmi: Ja kość i Bez pie czeń stwo, dla te go
kan dy dat mu si speł nić te wy ma ga nia.

MW: A co z płe two nur ka mi, któ rzy zdo -
by li upraw nie nia w in nych or ga ni za cjach,
czy mo gą zo stać in struk to ra mi M1?

MD: Oczy wi ście, że mo gą. Wszy scy,
któ rzy ma ją rów no wa żny sto pień z P3
KDP/CMAS mo gą przy stą pić do kur su in -
struk tor skie go. In struk to rzy zaś mo gą przy -
stą pić do kur su cross -over. Ma my bar dzo
atrak cyj ne wa run ki przej ścia do na szej fe -
de ra cji. Wie lu in struk to rów wy bie ra
KDP/CMAS ze wzglę du na bar dzo do bry i
przej rzy sty sche mat szko le nia oraz mniej -

sze kosz ty cer ty fi ka cji niż w in nych, ko mer -
cyj nych or ga ni za cjach. Ró żni ce są na praw -
dę znacz ne na ko rzyść KDP.

MW: Jak w ta kim ra zie zgło sić się na
kurs?

MD: Zgło sze nie jest bar dzo pro ste. Na le -
ży po brać z na szej stro ny for mu larz „Zgło -
sze nie na kurs M1”. Znaj du je się w
za kład ce „Szko le nie”. Wy peł nio ny for mu -
larz na le ży prze słać pocz tą lub dro gą elek -
tro nicz ną do biu ra KDP. W ra zie pro ble -
mów czy trud no ści mo żna kon tak to wać się
z biu rem czyn nym co dzien nie.

MW: Wiem, że du żo się po zmie nia ło w
pro gra mie szko le nia in struk to rów. Zo sta ły
wpro wa dzo ne ró żne go ro dza ju udo god nie -
nia. Mo żesz przy bli żyć je Czy tel ni kom?

MD: Tak, to praw da. Po ana li zach sy gna -
łów ze śro do wi ska nur ko we go kurs In struk -
tor ski M1 zo stał zna czą co zmo dy fi ko wa ny.
Po dzie li li śmy go na mo du ły i jest do stęp ny
w kil ku wa rian tach, co za pew nia mak sy -
mal ną ela stycz ność cza so wą i da je uczest -
ni kom du żo więk sze mo żli wo ści.

Kurs trwa dzie więć dni szko le nio wych –
dla osób pra cu ją cych to tyl ko pięć dni urlo -
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pu. Na dzie więć dni skła da ją się mo du ły.
Mo duł me to dy ki ogól nej – pięć dni szko -

le nio wych, w trak cie któ rych kan dy dat zdo -
by wa umie jęt ność bez piecz ne go i sku te-
cz ne go na ucza nia do ro słych i mło dzie ży, a
ta kże otrzy mu je wie dzę z za kre su or ga ni zo -
wa nia i pro wa dze nia szko leń teo re tycz -
nych. Re ali zo wa ne są rów nież za ję cia
spraw no ścio we i z ra tow nic twa.

Mo duł me to dy ki szcze gó ło wej – czte ry
dni szko le nio we prze zna czo ne na część
prak tycz ną. Pod czas te go mo du łu prze ka -
zy wa na jest umie jęt ność na ucza nia płe two -
nur ko wa nia nie zbęd na do or ga ni zo wa nia i
pro wa dze nia szko le nia prak tycz ne go. Po -
sze rza na jest rów nież wie dza o nur ko wa -
niu, aby przy szły in struk tor był au to ry te tem
pod ka żdym wzglę dem.

Mo duł do dat ko wych spe cja li za cji – to
mo duł nie obo wiąz ko wy, prze zna czo ny jest
na kur sy spe cja li stycz ne, trwa od dwóch do
pię ciu dni szko le nio wych. In struk tor, bo
oso ba, któ ra przy stę pu je do te go mo du łu
jest już in struk to rem, ma mo żli wość wy bo -
ru jed nej z trzech opcji, w za le żno ści od
swo ich po trzeb. Łącz nie ma my tu aż sie -
dem spe cja li za cji in struk tor skich: in struk tor
nur ko wa nia noc ne go, in struk tor nur ko wa -

nia na wi ga cyj ne go, in struk tor płe two nur ka
eks plo ra to ra, in struk tor płe two nur ka mło -
dzie żo we go, in struk tor nur ko wa nia w ze sta -
wie bu tlo wym, in struk tor nur ko wa nia
ni trok so we go oraz in struk tor nur ko wa nia w
su chym ska fan drze.

Ist nie je też mo żli wość jed no dnio we go
spo tka nia z ka drą kur su M1. Pod czas te go

mo du łu in struk tor M3 przed sta wia kan dy -
da to wi za gad nie nia, któ re bę dą re ali zo wa -
ne na kur sie in struk tor skim. W ra mach te go
mo du łu re ali zo wa ne jest nur ko wa nie do 30
me trów, po któ rym ka dra kur su prze ka zu je
uwa gi do ty czą ce prak tycz nych umie jęt no -
ści, a w trak cie pod su mo wa nia przed sta wia
te ma ty do uzu peł nie nia przed kur sem. Na -
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le ży jed nak wspo mnieć, że jest to mo duł
nie obo wiąz ko wy i mo że być zre ali zo wa ny
zu peł nie nie za le żnie.

MW: A je śli ko muś przy sło wio wo „po śli -
zgnie się no ga” na po szcze gól nych eta pach
kur su lub za ist nie je sy tu acja lo so wa?

MD: Ka dra kur su w trak cie pro wa dze nia
za jęć pod po wia da, a ta kże wy rów nu je bra -

ki wie dzy i umie jęt no ści. W trak cie kur su
oma wia ne są za gad nie nia, któ re bę dą wy -
ma ga ne do za li cze nia po szcze gól nych eta -
pów. W przy pad ku nie za li cze nia kur su
przez kan dy da ta, ist nie je mo żli wość po pra -
wy w trak cie ko lej ne go kur su M1 or ga ni zo -
wa ne go przez KDP OCSP PTTK. Ca łość
szko le nia M1 nie mo że jed nak prze kro czyć
dwóch lat ka len da rzo wych.

MW: Co uzy sku je nasz kan dy dat po kur -
sie M1?

MD: Oprócz pre sti żu i uzna nia, otrzy mu -
je mię dzy na ro do we upraw nie nia In struk to -
ra M1 KDP/CMAS po zwa la ją ce na
szko le nie stop ni: P1, P2 i P3. Do dat ko wo, w
za le żno ści od wy bra nej opcji szko leń spe -
cja li stycz nych, upraw nie nia do szko le nia
na stę pu ją cych stop ni spe cja li za cji nur ko -
wych:

Płe two nu rek Noc ny
Płe two nu rek Na wi ga tor
Płe two nu rek Eks plo ra tor
Płe two nu rek Mło dzie żo wy
Płe two nu rek Ni trok so wy
Płe two nu rek w Ze sta wie Bu tlo wym
Płe two nu rek w Ska fan drze Su chym

MW: Ja ko szef szko le nia, ja kie ra dy mo -
żesz prze ka zać przy szłym uczest ni kom
kur sów?

MD: W okre sie po prze dza ją cym kurs su -
ge ru ję wy ko nać oko ło 10 nur ko wań w pol -
skich wa run kach, uży wa jąc ze sta wu
dwu bu tlo we go i su che go ska fan dra. War to
też przy po mnieć so bie wie dzę teo re tycz ną
ze szko leń pod sta wo wych. Na kurs do brze
jest za brać no te bo oka, bę dzie po trzeb ny do
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re ali za cji za jęć teo re tycz nych. War to też
pra co wać nad kon dy cją fi zycz ną. Je śli kan -

dy dat na in struk to ra ma py ta nia, za chę cam
do kon tak tu z biu rem KDP/CMAS lub bez -

po śred nio ze mną. Szcze gó ło we in for ma cje
mo żna zna leźć na na szej stro nie.

MW: Ostat nie py ta nie, kie dy mo żna roz -
po cząć kurs M1?

MD: Prak tycz nie „ju tro”. Po prze sła niu
for mu la rza zgło sze nio we go, oraz spraw -
dze niu wa run ków for mal nych przez biu ro
KDP, z kan dy da tem skon tak tu je się in struk -
tor M3, z któ rym mo żna usta lić ko rzyst ny
ter min prze pro wa dze nia jed no dnio we go
opcjo nal ne go mo du łu wli czo ne go w ce nę
kur su. 

Na na szej stro nie www.cmas.pl w za -
kład ce „szko le nie” po da ne są ter mi ny szko -
leń cen tral nych, w tym ta kże sta cjo nar nej
czę ści kur su M1

MW: dzię ku ję za roz mo wę.

http://www.cmas.pl
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W dniach 17- 19 kwiet nia 2015 po
raz je de na sty pro wa dzi łem Warsz ta ty,
pod czas któ rych sta ram się po pu la -
ry zo wać spe le onur ko wa nie zwią za ne
z jed nym ze sty lów nur ko wa nia ja ski -
nio we go – tzw. fran cu skim. Jest mi
on bli ski ze wzglę du na spe cy fi kę
więk szo ści eu ro pej skich ja skiń, gdzie
spraw dza się do sko na le, a ta kże ze
wzglę du na du ży na cisk kła dzio ny na
sa mo dziel ność i my śle nie pod wo dą.

Tym ra zem spo tka li śmy się z uczest ni ka -
mi w So snow cu. Do swo je go cen trum
„Nur ko we Za głę bie” za pro sił nas je go wła -
ści ciel, Da niel Paw łow ski. Po raz pierw szy
mia łem przy jem ność pro wa dzić szko le nie
w tym mie ście. W „Nur ko wym Za głę biu”
od by wa ły się wy kła dy, przy go to wa nie
sprzę tu, ćwi cze nia po wierzch nio we oraz
ła do wa nie bu tli. Nur ko wa nia za pla no wa ne
by ły na Po go rii III i po bli skich „Ko par kach”.

Grup ka szko le nio wa tym ra zem by ła
czte ro oso bo wa, czy li szko le nie od by ło się

jak za wsze w ka me ral nej at mos fe rze. Dzię -
ki te mu mo żna po świę cić wię cej cza su ka -
żde mu z osob na oraz bli żej przyj rzeć się
uczest ni kom. W koń cu to ta kże spo śród
nich re kru tu je my ko lej nych człon ków na -

szych wy praw i dzia łań – a więc mu si my
być pew ni ich umie jęt no ści. Po za mną w
ro li do ra dza ją cych, star szych sta żem spe le -
onur ko wym, wy stą pi ło kil ku uczest ni ków
po przed nich edy cji Warsz ta tów – to ta ka

Warsztaty SPELEOnurkowania

Nauka przekładania automatu                                                fot. Aga Dobrzańska
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na sza nie pi sa na za sa da, że na Warsz ta ty za -
wsze mo gą przy je chać oso by wcze śniej w
nich uczest ni czą ce i da lej do sko na lić swo -
je umie jęt no ści oraz dzie lić się swym do -
świad cze niem i spo strze że nia mi, nie
za wsze zbie żny mi z po glą da mi pro wa dzą -
ce go.

Jak za wsze, po dzie li łem szko le nie na kil -
ka blo ków i w ka żdym z nich kła dłem na -
cisk na roz wój in nych cech uczest ni ków:
przy go to wa nie men tal ne i zro zu mie nie za -
cho dzą cych pod wo dą zja wisk i pro ce sów,
tre ning ma nu al ny i wy ra bia nie pa mię ci
mię śnio wej oraz kon tro la sie bie, oto cze nia
i sy tu acji pod wo dą.

Z pew nym za sko cze niem, zdzi wie niem i
wręcz nie do wie rza niem spo tkał się po kaz ele -
men tów ekwi pun ku spe le onur ko we go – ileż to
mo żna wy ko nać sa mo dziel nie lub do sto so wać
do trud niej szych wa run ków ja ski nio wych. I nie
za wsze jest to tyl ko kwe stia fi nan so wa, pew nych
„pa ten tów” nie zbęd nych w ja ski ni po pro stu na -
dal nie ma w ofer cie sprzę tu do nur ko wa nia.

Przygotowanie sprzętu               fot. Homer Nauka poruszania się                                                      fot. Aga Dobrzańska
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Za ję cia tra dy cyj nie roz po czy na ły się ra -
no i koń czy ły póź nym wie czo rem. Jed nym
sło wem – in ten syw nie. Głód wie dzy wy stę -
pu ją cy u uczest ni ków był tak du ży, że przy -
ćmie wał na wet ten fi zjo lo gicz ny. Pierw sze-
go dnia czas zle ciał szyb ko na dys ku sjach,
mon to wa niu i przy go to wy wa niu ele men -
tów sprzę tu spe le onur ko we go oraz ćwi cze -
niach po wierzch nio wych. Cza su by ło na

ty le ma ło, że ka żdy do stał do dat ko we za da -
nie do mo we do wy ko na nia.

Nur ko wa nia roz po czę li śmy dru gie go
dnia wcze snym po po łu dniem. Nie uda ło się
nie ste ty od szu kać na Po go rii ka mie ni ste go
miej sca z ru ra mi, któ re mia ło na nie wiel kiej
głę bo ko ści imi to wać wa run ki zbli żo ne do
ja ski nio wych. By ły tyl ko ro ślin ność i mu li ste
dno. Ge ne ral nie do te go ty pu szko le nia nie

są to od po wied nie wa run ki – te mu szą cha -
rak te ry zo wać się kli ma tem zbli żo nym do ja -
ski nio we go, a więc w wo dach otwar tych
wy stę pu ją ce z re gu ły tyl ko w ka mie nio ło -
mach i sztucz nych wy ro bi skach. W sto sun -
ko wo nie wiel kiej wi docz no ści wy ko na li -
śmy więc tyl ko wstęp ne ćwi cze nia w si de -
-mo un cie, czy li z bu tla mi po bo kach cia ła,
co dla nie któ rych by ło zu peł nie no wym do -
świad cze niem nur ko wym. Z mniej szym lub
więk szym suk ce sem wszy scy je jed nak wy -
ko na li. Ela stycz nie i szyb ko do sto so wu jąc
się do zmian pro gra mu szko le nia wy ni ka ją -
cych z wa run ków w akwe nie, wró ci li śmy
do ko lej nych wy kła dów i ćwi czeń po -
wierzch nio wych.

Nie mal ca ły trze ci dzień spę dzi li śmy na -
to miast nad wo dą Ko pa rek, pod czas nur ko -

Nauka kartowania                                                          fot. Aga Dobrzańska

Autor tłumaczy niuanse speleonurkowania
fot. Aga Dobrzańska



Nuras.info 5/2015

57

wań wy ko nu jąc ko lej ne ele men ty zwią za -
ne m.in. z pra wi dło wym po rę czo wa niem,
wy ko ny wa niem po mia rów pod wo dą, do -
sko na le niem pły wa nia bez płetw i ma ski,
po ru sza niem się w „czar nej ma sce” po po -
rę czów ce oraz z wy ci na niem się z za plą ta -
nia czy od szu ki wa niem zgu bio nej po rę czó-
w ki. Nie jed no krot nie by ła to dla uczest ni -
ków trud na wal ka, tak ze so bą, jak i z prze -
ciw no ścia mi przy ro dy. Mi chał Sma ga tak
wspo mi na warsz ta ty:

„Rze czy, któ rych nie wi dać na fil mach z
nur ko wa nia w ja ski niach. Po rę czo wa nie,
de po rę czo wa nie, muł ata ku ją cy po do tknię -
ciu ka żde go obiek tu. Pły wa nie w ze ro wej
wi docz no ści. To chy ba do bry przed smak
ja ski ni.”

Nie wszy scy za li czy li te ćwi cze nia, ale
po zo sta ję z ni mi w kon tak cie i wiem, że już
ćwi czą do po praw ki. Wy ko rzy stu ją już ta -
kże na by te umie jęt no ści w swych nur ko wa -
niach wra ko wych i je zio ro wych. Ja ko
in struk tor nur ko wa nia i na uczy ciel aka de -
mic ki wiem, że nie za wsze wie dza i umie -
jęt no ści przy cho dzą od ra zu, nie kie dy
po trze ba wię cej cza su na przy swo je nie so -
bie teo rii czy wy ro bie nie pew nych od ru -
chów, naj wa żniej sze jed nak to się nie

Nurkowanie na Pogorii

Marsz do wody                                                              fot.Aga Dobrzańska
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pod da wać. Wte dy w koń cu – prę dzej czy
póź niej – się uda je. We dług Łu ka sza Stel -
masz czy ka:

„Warsz ta ty war te są uczest nic twa. To trzy
in ten syw ne dni zdo by wa nia wie dzy i umie -
jęt no ści, któ re bę dą przy dat ne nie tyl ko w
ja ski niach. Spo sób, w ja ki są pro wa dzo ne
zmu sza do sa mo dziel ne go szu ka nia roz -
wią zań. Jest to bar dzo do bra na uka sa mo -
dziel no ści za rów no pod wo dą, jak i na
lą dzie.”

Warsz ta ty pro wa dzę siód my rok, jed nak
cią gle mo dy fi ku ję i udo sko na lam prze ka zy -
wa nie wie dzy, w czym po moc ne są uwa gi
uczest ni ków, o któ re pro szę po za koń czo -
nym szko le niu. Jak nie mal za wsze i tym ra -
zem by ły one po zy tyw ne, np. Mag da Sta rek
po wie dzia ła:

„Du żo z nich wy nio słam, w tym tro chę
za ufa nia do sie bie ja ko nur ka i z te go się
bar dzo cie szę. A po za tym wszyst kie dla
mnie no we umie jęt no ści – wy ci na nie, po -
rę czo wa nie, kon fi gu ra cja bocz na itp. – na
pew no kie dyś wy ko rzy stam, zresz tą z bocz -
nej już ko rzy stam”.

Swo je go cza su – w związ ku z roz po -
wszech nia niem nie praw dzi wych in for ma cji
przez oso by pró bu ją ce pod wa żyć mój au -

Uczestnik pod bacznym okiem instruktora                                      fot. Aga Dobrzańska

Doskonalenie poruszania się po poręczówce                                   fot. Aga Dobrzańska
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to ry tet szko le nio wy – za da łem py ta nie o
oce nę pro wa dzo nych prze ze mnie Warsz -
ta tów wszyst kim by łym ich uczest ni kom, a
by ło ich nie mal 50. Od po wie dzia ło mi po -
nad 80% z nich, wszy scy bar dzo po zy tyw -
nie. By ło to nie zwy kle mi łe. Po czu łem, że
mo ja pra ca in struk tor ska jest do ce nia na i
na wet już nie czu łem po trze by, by udo wad -
niać ko mu kol wiek, że się my li. Ale wszyst -
kie te od po wie dzi prze cho wu ję na
wy pa dek po wtó rze nia ta kiej sy tu acji. Oczy -
wi ście nie po pa dam w sa mo za chwyt i sta -
ram się ka żde ko lej ne Warsz ta ty
po pro wa dzić jesz cze le piej, pa mię ta jąc, co
mó wią sa mi uczest ni cy.

W warsz ta tach bra li udział: Mag da Sta -
rek, Agniesz ka Do brzań ska, Łu kasz Stel -
masz czyk, Mi chał Sma ga, Mi chał Le siak,

Ja cek Strej czyk „Ho mer” i To mek Za piór.
Na ko niec jesz cze dwa cy ta ty pu en tu ją ce

mo je krót kie wspo mnie nie. Pierw szy au tor -
stwa Mag dy Sta rek i Łu ka sza Stel masz czy -
ka: „Nam się bar dzo po do ba ło i bę dzie my
po le cać zna jo mym” oraz dru gi Mi cha ła
Sma gi: „No we, no we, no we. Du żo no we -
go. Wy kła dy, ćwi cze nia na po wierzch ni i w
wo dzie. Trze ba się nie źle na po cić, aby na -
dą żać i wy ko ny wać ko lej ne ćwi cze nia.

Spoj rze nia zdzi wio nych eme ry tów – bez -
cen ne!”.

Au tor: Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

Au tor jest za ło ży cie lem gru py SPE LE Onur ko wa nie

zaj mu ją cej się eks plo ro wa niem no wych pod wod nych ja -

skiń, szko le niem z za kre su ra tow nic twa spe le onur ko we -

go, tu ry sty ką i wy pra wa mi spe le onur ko wy mi, nur ko -

wa nia mi re kre acyj ny mi w ja ski niach. 

Dyplomy wreczone                                                          fot. Anna Budziarek
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Kwie cień 2015, Hań cza
Nie spo sób zga dy wać czy to

pięk ne oko licz no ści przy ro dy, czy
też in ne, nie wy tłu ma czal ne wzglę dy
za gna ły Gru pę Nur ków Ja ski nio wych
na Hań czę, je zio ro, któ re sły nie
wpraw dzie z głę bo ko ści, ale na
pró żno szu kać tam stro pu...

Mi ło śni cy prze strze ni za mknię tych i za -
la nych zgro ma dzi li się tłum nie w ba zie Ba -
na na Di vers, przy cią gnię ci nie tyl ko
mo żli wo ścią spo tka nia się i omó wie nia pla -
nów na przy szłość, ale też cie ka wym pro -
gra mem te ma tycz nym.

So bo ta
Za czę li śmy spo tka nie od teo re tycz ne go

wstę pu, w trak cie któ re go Lu cy na opo wie -
dzia ła czym jest GNJ PZA, ja kie są ce le, do -
tych cza so we osią gnię cia i pla ny na
naj bli ższą, jesz cze te go rocz ną przy szłość.
Te go dnia mo gli śmy wy słu chać też dwóch,
nie zwy kle cie ka wych pre zen ta cji Paw ła Po -

rę by. Pierw sza do ty czy ła tech nik nur ko -
wych, któ re przy da ją się w nur ko wa niu ja -
ski nio wym. Wszyst kim nie świa do mym

chcę od ra zu wy ja śnić, że przez nur ko wa -
nie ja ski nio we nie ro zu mie my tu taj wy łącz -
nie tu ry sty ki w po pu lar nych i pięk nych

Relacja z warsztatów GNJ
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miej scach, ale przede wszyst kim spe cy ficz -
ne i znacz nie bar dziej za awan so wa ne ak -
cje spe leo, ta kie jak nur ko wa nie w ta trzań-
skich ja ski niach, czy eks plo ra cje na te re nie
Al ba nii. Po krót kiej prze rwie i uzu peł nie niu
za pa sów ka wy w kub kach nad szedł czas na
wy so ce in te gra cyj ne za ję cia gru po we, czy -
li Ko mis Pa ten tów Sprzę to wych, skon cen -

tro wa ny głów nie na wy mia nie po my słów i
wi zji do ty czą cych kon fi gu ra cji bocz nej –
pro wa dzo ny przez dwóch pa sjo na tów kon -
fi gu ra cji bocz nej, Ar ka „Ża bę” No wa kow -
skie go i Bła że ja Pru skie go. Tu taj mo żna
by ło po słu chać za rów no o tu nin go wa niu i
zmia nach wpro wa dza nych w po pu lar ne na
ryn ku roz wią za nia i ze sta wy, jak i o wła -

snych, ga ra żo wych i zu peł nie uni ka to wych
pro duk cjach.

Po po łu dniu, in te lek tu al nie roz grza ni
roz wa ża nia mi do ty czą cy mi si de mo un tu,
wró ci li śmy do pre zen ta cji i po now nie mo -
gli śmy po słu chać Paw ła, któ ry tym ra zem
opo wia dał o pro ble mach de kom pre syj nych,
z któ ry mi spo tkał się oso bi ście w trak cie
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nie któ rych ak cji. Trud no ści, któ re nie po ja -
wia ją się w cza sie nur ko wa nia w wo dzie
otwar tej, tu taj na bie ra ją zu peł nie no we go
zna cze nia. Przede wszyst kim po ja wia się
kwe stia pro fi li ła ma nych, czy li wy mu szo -
nych bu do wą ja ski ni, a ta kże po trze ba
wpro wa dze nia do dat ko we go kon ser wa ty -

zmu wy ni ka ją ce go z trud nych wa run ków,
w któ rych ak cje się od by wa ją – zmę cze nie,
od wod nie nie, prze mar z nię cie i licz ne nur -
ko wa nia po wtó rze nio we spra wia ją, że tra -
dy cyj ne mo de le de kom pre syj ne i li mi ty
ge ne ro wa ne przez na wet naj lep sze kom pu -
te ry prze sta ją się spraw dzać.

Wie czór przy niósł lek kie roz luź nie nie i
dys ku sję, któ ra roz wi nę ła się po pre zen ta -

cji Jar ka, na sze go naj szyb sze go i naj bar -
dziej wy bie ga ne go ko le gi. Z wła ści wym so -
bie za pa łem opo wie dział nam o
ko rzy ściach, ja kie nie sie ze so bą re gu lar ne
bie ga nie, zwłasz cza w po łą cze niu ze zdro -
wym odży wia niem. Te mat tym bar dziej
atrak cyj ny, że nad cho dzą ce la to po tra fi do -
brze zmo ty wo wać wszyst kich do więk szej
ak tyw no ści.
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W do brych na stro jach i od po wied nio za -
in spi ro wa ni en tu zja stycz ny mi wy po wie -
dzia mi Jar ka mo gli śmy przejść do
prze wi dzia ne go na póź no wie czor ne go dzi -
ny wie czor ku fil mo we go.

Nie dzie la
Więk sza część dnia upły nę ła nam na za -

ję ciach prak tycz nych zwią za nych z kar to -

wa niem. Za czę li śmy od ćwi czeń na su cho,
wy ko ny wa nych w na pręd ce za in sce ni zo -
wa nej w ga ra żu „ja ski ni”, gdzie przy uży -
ciu wszyst kich stan dar do wych na rzę dzi i
wła snej po my sło wo ści mo gli śmy, pra cu jąc
w ze spo łach, spraw dzić na wła snej skó rze,
jak du żej do kład no ści i uwa gi wy ma ga kar -
to wa nie.

Póź niej chęt ni mo gli prze ko nać się, jak
przy swo jo ne na po wierzch ni umie jęt no ści
za sto so wać pod wo dą. Na dru gim par kin -
gu, za le d wie kil ka me trów pod po wierzch -
nią lo do wa tej wo dy, cze ka ła na nas
skom pli ko wa na ja ski nia, przy go to wa na
przez Jar ka Ku ra. Uzy ska ne w cza sie nur ko -
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wa nia da ne, za pi sa ne na ta blicz ce i prze pi -
sa ne „na czy sto”, stwo rzy ły póź niej trój wy -
mia ro wy, wy ge ne ro wa ny przez pro gram
kom pu te ro wy, mo del ja ski ni.

Ob ser wo wa nie efek tów, ja kie da je ze bra -
nie po mia rów sta ło się do brą oka zją do
omó wie nia te go rocz nych pla nów wy jaz do -
wych GNJ, w tym przede wszyst kim za pla -
no wa ne go na ten rok wy jaz du do Al ba nii.

Po po łu dniu część uczest ni ków za czę ła
się roz je żdżać, po zo sta li tyl ko naj tward si i
naj bar dziej żąd ni wie dzy. Jesz cze w nie -
dzie lę mo gli śmy po słu chać Ka si, któ ra opo -
wia da ła o nur ko wa niu w ja ski ni Ka spro wej
Ni żnej i zwią za nych z lo gi sty ką trud no -
ściach, któ re się po ja wi ły. Dru gą, ogrom ną
atrak cją dla wszyst kich za in te re so wa nych
nur ko wa niem na obie gach za mknię tych by -
ła pre zen ta cja do mo wej pro duk cji CCR w
kon fi gu ra cji si de mo un to wej, pro wa dzo na
przez kon struk to ra, Jar ka Ku ra.

Na sam ko niec war to wspo mnieć, że
GNJ PZA wzbo ga cił się o no wych człon -
ków i sym pa ty ków: Ro ber ta Gosz czyń skie -
go, Jar ka Sta sie łę, Bła że ja Pru skie go, Arie la
Łu ka szew skie go i mnie, Da rię Bo ru tę.

W warsz ta tach udział wzię li: Lu cy na Cie -
ślik, Ka ta rzy na Tu rzań ska, Ka mi la Że brow -
ska, Ame lia So ko łow ska, Mał go rza ta
Łu ka szew ska, Da ria Bo ru ta, Ja rek Kur, Pa -
weł Po rę ba, Da rek Ker mer, Bła żej Pru ski,
Krzysz tof Do bro wol ski, Se ba stian Do bro -
wol ski, Ariel Łu ka szew ski, Da rek Ler mer,
Ar ka diusz No wak, Ma ciek Bi liń ski, Ja ro sław
Sta sie ło, Ro bert Gosz czyń ski.

Da ria Bo ru ta



http://www.facebook.com/OlsztynWaterShow
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W tym mie sią cu za pro szę Was do
ko lej ne go ka mie nio ło mu, znaj du ją -
ce go się w oko li cy Dre zna, do któ -
re go war to zor ga ni zo wać wy jazd
nur ko wy. Tym ra zem od wie dzi my
Prel le w miej sco wo ści Has slich.

Prel le jest ka mie nio ło mem, któ re go naj -
więk szą atrak cją są pio no we, gra ni to we
ścia ny opa da ją ce na po nad 30 me trów.
Mak sy mal na głę bo kość zbior ni ka to 46 me -
trów. Jest to świet ne miej sce do prze pro wa -
dza nia nur ko wań ze spe cja li za cji głę bo kiej,
AOWD czy kur sów tech nicz nych, ta kich
jak Te c40. Go spo da rzem ka mie nio ło mu
Prel le jest cen trum „Tauch schu le Dres den”.
Aby za nur ko wać, na le ży za pła cić 10 eu ro
od oso by. Opła ta da je nam mo żli wość ca ło -
dnio we go ko rzy sta nia z ka mie nio ło mów
Prel le i le żą ce go nie da le ko Ste ina, w któ rym
„Tauch schu le Dres den” ma swo je cen trum,

Gdzie warto szkolić i organizować wyjazdy nurkowe

Kamieniołomy pod Dreznem cz. 3
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sklep, i sprę żar kow nię. Bi let mo że my ku pić
w przy le ga ją cym do Prel le mu zeum (któ re
nie ste ty jest rzad ko otwar te) lub w cen trum
przy ka mie nio ło mie Ste ine. Wraz z bi le tem
do sta nie my klucz (kau cja 20 eu ro) otwie ra -
ją cy szla ban i po zwa la ją cy wje chać na te -
ren ka mie nio ło mu. Na miej scu znaj du je się

ob szer na po la na, na któ rej mo żna za par ko -
wać sa mo cho dy i roz ło żyć się ze sprzę tem.
W po bli żu wej ścia znaj du ją się ła wecz ki na
sprzęt oraz dwie drew nia ne wia ty, w któ -
rych mo że my prze pro wa dzić omó wie nia.
Nie ste ty, po za ty mi ele men ta mi, nie ma tu -
taj wię cej udo god nień. W po rów na niu z
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Hor ką doj ście do wo dy jest bar dzo wy god -
ne, po nie waż ma my do po ko na nia tyl ko kil -
ka nie wiel kich schod ków. Po wej ściu do
wo dy znaj dzie my się w płyt kiej za tocz ce,
w któ rej mo żna za ło żyć płe twy, skon tro lo -
wać i po pra wić sprzęt. Sa mo nur ko wa nie w
ka mie nio ło mie to czy sta przy jem ność wy -
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na gra dza ją ca nie do stat ki w in fra struk tu rze.
Wi docz ność w tym ka mie nio ło mie jest za -
le żna od po ry ro ku. Za zwy czaj do ter mo kli -
ny wi docz ność wy no si oko ło 5 me trów,
na stęp nie spa da, ale po ni żej 18-20 me tra
ule ga znacz nej po pra wie i wy no si kil ka na -
ście me trów. Pod czas nur ko wa nia mo że my
po dzi wiać reszt ki urzą dzeń z cza sów eks -
plo ata cji ka mie nio ło mu, wrak ło dzi mo to -

ro wej oraz in ne ce lo wo za to pio ne atrak cje,
ta kie jak np. miś ma skot ka. Chcąc prze pro -
wa dzić nur ko wa nie na 40 me trów ze spe -
cja li za cji głę bo kiej, naj le piej za nu rzyć się
pio no wo w dół przy ścia nie, po pra wej stro -
nie za raz od wej ścia do wo dy. Po opad nię -
ciu do dna, kie ru je my się na za to pio ną
łódź, któ rą mi ja my po pra wej stro nie. Przy
ło dzi dno ca ły czas opa da, więc nie po win -

ni śmy mieć pro ble mu ze zna le zie niem
czter dziest ki. Je że li cho dzi o noc le gi, mo -
że my sko rzy stać ze wcze śniej opi sy wa nej
ba zy nad Spar man nem, któ ra znaj du je się
od Prel le w od le gło ści 10 km, a ta kże za re -
zer wo wać noc leg nad ka mie nio ło mem Ste -
ina w dom kach lub na po lu na mio to wym.
Po nur ko wa niu bar dzo du żą atrak cją dla
na szych kur san tów mo że być wi zy ta w
przy le ga ją cym do Prel le mu zeum ka mie nio -
ło mu. Znaj du ją się tam dzia ła ją ce ma szy ny
do ob rób ki gra ni tu, ko lej ka oraz wy sta wa
przed sta wia ją ca hi sto rię ka mie nio ło mu. Po -
le cam.

Igor Ni co la os
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Trzech nur ków z Czar no by la, któ -
rzy za ce nę swo je go ży cia ura to wa -
li Eu ro pę. 26 kwiet nia 1986 to dzień
naj więk sze go w Eu ro pie wy pad ku w
elek trow ni ato mo wej. Wie my o niej
wie le, ale czy sły sze li ście o tych bo -
ha te rach? Byli to Wa le ry Bez pa łow
(żoł nierz, w elek trow ni był in ży nie -
rem), Alek siej Ana nen ko (in ży nier
zna ją cy po ło że nie za wo rów awa ryj -
nych) i Bo rys Ba ra now (zwy kły ro -
bot nik, któ ry zgo dził się po móc).

Dzie sięć dni po awa rii eki py ra tow ni cze
od kry ły, że po wsta ło za gro że nie znacz nie
po wa żniej sze niż pierw sza eks plo zja re ak -
to ra. Na sa mym po cząt ku ak cji ra tun ko wej
stra ża cy pró bo wa li ga sić po żar przy po mo -
cy wo dy z wę ży stra żac kich. Wo da wle wa -
na do re ak to ra zo sta ła sil nie ska żo na, a
na stęp nie spły wa ła do ni ższych czę ści kom -
plek su. Na to miast w po miesz cze niu re ak to -
ra po wsta ła sztucz na la wa (tzw. ko rium) z

pia sku, gli ny i bo ru, któ ry mi pró bo wa no ga -
sić pło ną cy gra fit. La wa ta po wo li prze ta pia -

ła pod ło gę po miesz cze nia re ak to ra. Gdy by
jej się to uda ło i spły nę ła by do za la nych po -

Nurkowie z Czarnobyla
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miesz czeń, spo wo do wa ło by to gwał tow ną
re ak cję, któ ra do pro wa dzi ła by do po tę żnej
eks plo zji, roz sie wa ją cej ska że nie na znacz -
ną część Eu ro py. Wa le ry Bez pa łow, Alek -
siej Ana nen ko i Bo rys Ba ra now zgło si li się
na ochot ni ka do zej ścia do za la nych po -

miesz czeń i otwar cia za wo rów awa ryj nych,
któ re umo żli wi ły by od pro wa dze nie ska żo -
nej wo dy. Mie li oni po brać sprzęt do nur -
ko wa nia, zejść pod wo dę i po ru sza jąc się
wzdłuż rur do trzeć do za wo rów. Ana nen ko
wie dział gdzie do kład nie one się znaj du ją,

a Ba ra now miał po ma gać obu in ży nie rom
oświe tla jąc dro gę. Wszy scy wie dzie li, ja ka
sy tu acja pa nu je w środ ku, a mi mo to zde cy -
do wa li się na tę sa mo bój czą mi sję, mie li je -
dy nie jed ną proś bę, aby po ich śmier ci
pań stwo za ję ło się opie ką nad ich ro dzi na -
mi.
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Re flek tor Ba ra no wa prze stał pra co wać
dość szyb ko po zej ściu pod wo dę, na
szczę ście ra tow ni cy zdą ży li do trzeć do rur
od pły wo wych i od te go mo men tu Ana nen -
ko był w sta nie na śle po po pro wa dzić trój -

kę do ce lu. Mę żczyź ni po myśl nie otwo rzy -
li za wo ry, a na stęp nie po wró ci li do resz ty
eki py ra tun ko wej. Dwaj z nich zmar li w
mo skiew skim szpi ta lu dwa ty go dnie póź niej
i zo sta li po cho wa ni w trum nach z gru bą

war stwą oło wiu. Tro chę dłu żej prze żył Bo -
rys Ba ra now, ale je go los rów nież był prze -
są dzo ny.

Wie le mie się cy póź niej usta lo no, że la -
wa fak tycz nie prze pa li ła pod ło gę po miesz -
cze nia re ak to ra i oce nio no, że gdy by nie
mi sja od wa żnych nur ków, śmierć od pro -
mie nio wa nia po nio sło by wie le set ty się cy
Eu ro pej czy ków.

W po bli żu czwar te go re ak to ra, za sło nię -
te go be to no wym sar ko fa giem, po sta wio no
po mnik ku czci „li kwi da to rów” (ra tow ni -
ków) pra cu ją cych przy usu wa niu skut ków
awa rii.

Źró dło: oc cwe stlo thian.com

wikipedia





http://aquadiver.pl
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Na wstę pie dwa sło wa o tym, jak
się zo sta je do brym in struk to rem nur -
ko wa nia. Otóż nie mo żna te go osią -
gnąć me to dą krót kie go kur su i
ob wie sze nia się dro gim sprzę tem.
Oso bo wość na uczy cie la na le ży w so -
bie bu do wać la ta mi, wy ko rzy stu jąc do
te go do świad cze nia z wie lu ró żnych
dzie dzin, dzia ła ją ce w sy ner gii. 

Na zdję ciach po ka zu ję Pań stwu po mni ki
żoł nie rzy ra dziec kich po le głych w wal kach
o wy zwo le nie Pol ski, sto ją ce w par ku -mau -
zo leum przy ul. Żwir ki i Wi gu ry w War sza -
wie. Nie cho dzi o po li tycz ny wy dźwięk
tych rzeźb. Cho dzi o to, że ja ko ma leń ki
chłop czyk spa ce ro wa łem po tym par ku z
mo im ta tu siem, przy glą da jąc się rzeź bom
po ka zu ją cym żoł nie rza, któ ry w wal ce nie
opusz cza ran ne go part ne ra. 

Z tych rzeźb, już ja ko ma leń kie dziec ko,
uczy łem się, co ozna cza part ner stwo i od -
po wie dzial ność za dru gie go czło wie ka. To,
co mi wte dy wpły nę ło do gło wy, za owo co -

wa ło po la tach uda ną, po nad dwu dzie sto -
let nią ka rie rą in struk to ra płe two nur ko wa nia.
Pod czas tej ka rie ry w żad nej z mo ich baz

ni gdy nikt nie zgi nął. Part ner stwo i tro skę
za wsze wy zna cza łem ja ko naj wa żniej sze
war to ści nur ko wa nia. War to ści, któ re spra -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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wia ją, że je ste śmy szla chet ny mi ludź mi.
Ma to szcze gól ne zna cze nie we współ -

cze snym świe cie, w któ rym po ja wi li się
nur ko wie, al bo na wet in struk to rzy nur ko -
wa nia, świa do mie po zo sta wia ją cy nie do -
świad czo nych nur ków sa mych na śmierć,
twier dząc, że ich cu dzy los nie ob cho dzi.
To bar ba rzyń stwo wy da je się nie wia ry god -

ne, ale nie ste ty jest praw dzi we, a ana li za
wy pad ków nur ko wych do star cza pod do -
stat kiem gorz kie go ma te ria łu w tej kwe stii.

Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy na mnie gło -
so wa li w gło so wa niu na oso bo wość ro ku
2014 i za pra szam do lek tu ry mo ich ksią żek.
W wy ni ku tych wy bo rów naj bar dziej zdu -
mie wa ją ce jest to, że ni gdy nie wła zi łem ni -

ko mu w ty łek, tyl ko twar do, za wsze, przez
ca łe ży cie na zy wa łem rze czy po imie niu.
Gdy np. uwa ża łem, że ktoś jest za bój cą, na -
zy wa łem go za bój cą, lek ce wa żąc po praw -
ność po li tycz ną, któ ra jest naj groź niej szym
ter ro ry stą na szych cza sów. 

Ni gdy więc nie kan dy do wa łem w żad -
nych wy bo rach, bo my śla łem, że i tak żad -
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nych nie wy gram. A tu pro szę, nie spo dzian -
ka. Lu dzie gło so wa li SMS -ami. Zwy kli, nor -
mal ni lu dzie.

To bu dzi pew ną na dzie ję, że kil ku dzie -
się cio let ni do ro bek pol skie go i świa to we go
nur ko wa nia nie zo sta nie jed nak zmar no wa -
ny. Na dzie ję, że nur ko wie ro zu mie ją, że
nur ko wa nie jest czyn ni kiem łą czą cym lu -
dzi, bu du ją cym głę bo kie re la cje mię dzy ni -
mi. Re la cje po le ga ją ce na za ufa niu,
part ner stwie i przej mo wa niu się cu dzym lo -
sem – war to ściach bez cen nych we współ -
cze snym świe cie peł nym sa mot no ści, a na
pew no cen niej szych niż ja kiś tam ko lej ny,
psu na bu dę po trzeb ny, re kord głę bo ko ści.
Dla te go tak tę pię roz ma itych „re kor dzi -
stów”, a zwłasz cza tych, któ rzy upra wia ją
„re kor dziar stwo” głę bo ko ścio we. Nie zda -
ją so bie spra wy z te go, że mie sza jąc do nur -
ko wa nia ele ment spor to wej ry wa li za cji
za bi ja ją to, co w nur ko wa niu naj cen niej sze:
bu do wa nie ze spo łu i tro skę o part ne ra. Czę -
sto rów nież za bi ja ją sa mych sie bie, a po -
śred nio rów nież in nych nur ków – tych,
któ rzy wzię li z nich przy kład.

Nur ko wa nie to znacz nie wię cej niż mie -
sza nie ga zów, kon fi gu ro wa nie sprzę tu i ma -
cha nie płe twa mi. To przede wszyst kim

umie jęt ność zna le zie nia się w zgra nym,
god nym za ufa nia ze spo le. Od lat kon se -
kwent nie wal czę o ta kie wła śnie ro zu mie -
nie nur ko wa nia.

War to ścio wym wy na laz kiem jest trak to -
wa nie nur ko wa nia ja ko zja wi ska so cjo lo -
gicz ne go, wspól no to twór cze go, a więc
ab so lut nie bez cen ne go w świe cie peł nym
sa mot no ści. Fakt, że pra wie wszyst kie fe de -
ra cje nur ko we pod ję ły ten wą tek – i że prak -
tycz nie w ka żdej z nich ak cen tu je się ze -
spo ło wość nur ko wa nia – bar dzo mnie
cie szy i do wo dzi, że spra wa ma sens.

Oczy wi ście mo żna spro wa dzić nur ko wa -
nie do ro li spor tu eks tre mal ne go – prze krzy -
ku jąc się no win ka mi sprzę to wy mi i
osią gnię ty mi głę bo ko ścia mi czy po ko na ny -
mi trud no ścia mi tech nicz ny mi. Nur ko wa nie
spad nie wte dy do ta kiej ro li, ja ką ma np.
eks tre mal na jaz da na de sko rol ce po po rę -
czy scho dów. Na ucza nie nur ko wa nia sta -
nie się po pro stu na ucza niem ru chu, a nie
spo so bu my śle nia. Nur ko wa nia bę dą wte dy
mo gli na uczać po pro stu ab sol wen ci AWF,
a ja na pew no zre zy gnu ję z za wo du. Od
mo men tu, kie dy in struk tor prze sta nie być
wy cho waw cą, a za cznie być wy po ży cza -
czem sprzę tu i pusz cza czem pre zen ta cji w

po wer po in cie – ta ro bo ta prze sta nie mnie
in te re so wać.

Kil ka lat te mu Grze gorz „Ba nan” Do mi -
nik, in struk tor któ ry wkrót ce po tem uto pił
się pod czas jed ne go ze swo ich so lo wych
nur ko wań, po wie dział w wy wia dzie dla
ma ga zy nu „Nur ko wa nie”, że sta ra się, że by
je go osią gnię cia w głę bo kim so lo wym nur -
ko wa niu zo sta ły wpi sa ne do księ gi re kor -
dów Gu in nes sa (ar ty kuł „157 m w Czar nym
Ka nio nie”, Ma ga zyn Nur ko wa nie, czer wiec
2005). Po my śla łem wte dy, że to rze czy wi -
ście od po wied nie miej sce dla ta kich osią -
gnięć. Po win ny się zna leźć po mię dzy
wy czy na mi fa ce ta, któ ry od bi jał pi łecz kę
ping pon go wą 24 go dzi ny bez prze rwy a fa -
ce ta, któ ry zjadł trak tor trąc go na opił ki i
do sy pu jąc so bie co dzien nie przez rok do je -
dze nia. Wszyst kie te „osią gnię cia” są ty le
sa mo war te i tak sa mo po pchnę ły na szą cy -
wi li za cję do przo du.

To masz Stru gal ski

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

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu szą wró cić –

fi lo zo fia nur ko wa nia” (ksią żka + pły ta DVD z 5 fil ma mi

z ży cia ba zy nur ko wej). Tę i in ne ksią żki te go au to ra mo -

żna ku pić tu: ksie gar nia.iknt.pl

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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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
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Nie prze szko dzi ła im w tym wspa nia ła
po go da, ku szą ca, peł na słoń ca i drob ne go
pia sku pla ża, na któ rej na do bre obu dzi ło

Festiwal Filmów Podwodnych w Gdyni
Pierw sze na praw dę cie płe i sło necz ne dni tej wio sny spę dzi li śmy nad brze -

giem Bał ty ku. Z ra do ścią za wi ta li śmy w go ścin nych pro gach Mu zeum Ma ry -
nar ki Wo jen nej w Gdy ni, przyj mu jąc za pro sze nie do współ two rze nia Fe sti wa lu
Fil mów Pod wod nych zor ga ni zo wa ne go w ra mach pro jek tu Le gen da Mor ska
Gdy ni. 24- 25 kwiet nia w sali au dio wi zu al nej Mu zeum licz nie zgro ma dzili się
pa sjo na ci wiel kie go błę ki tu, mi ło śni cy pod wod ne go ży cia za tro ska ni lo sem gi -
ną cych ga tun ków, jak rów nież miesz kań cy Gdy ni, któ rzy z nur ko wa niem nie -
wie le mie li wspól ne go, przy naj mniej do tej po ry… 
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się ży cie ob fi tu ją ce w mnó stwo atrak cji, nie
tyl ko dla cia ła, ale jak ze zdzi wie niem
stwier dzi li śmy, rów nież dla du cha… Wra -
ca jąc jed nak do fe sti wa lu… zgod nie z ideą
prze glą du, w na wią za niu do co raz więk szej
po pu lar no ści tu ry sty ki nur ko wej, au to rzy
pro wa dzą cy pre lek cje, pod czas pre zen ta cji
ma te ria łów fil mo wych sta ra li się prze ka zać
szer szej pu blicz no ści swój za chwyt pod -

wod ną kra iną, jed no cze śnie pod kre śla jąc
ko niecz ność wy ka za nia się naj wy ższą tro -
ską o fau nę i flo rę znaj du ją cą się po dru giej
stro nie lu stra wo dy.

Na dwa dni Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen -
nej prze sta ło ko ja rzyć się wy łącz nie ze
zbio rem in te re su ją cych, acz nie ru cho mych
eks po na tów, któ rych hi sto rię mo że my so bie
wy łącz nie wy obra żać. Tym ra zem od wie -

dza ją cy mo gli się gnąć głę biej, ocza mi nur -
ków, któ rzy po pro wa dzi li wi dzów wprost
do za to pio nych wra ków spo czy wa ją cych
mię dzy in ny mi na dnie Bał ty ku, ta kich jak
np. Fran ken, Bre men ha ven czy Ter ra.
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W trak cie prze glą du za pre zen to wa ne zo -
sta ły fil my krę co ne za rów no przez ama to -
rów, jak rów nież przez pro fe sjo na li stów
zaj mu ją cych się nur ko wa niem na co dzień.

Jak na praw dzi wy fe sti wal przy sta ło, nie za -
bra kło po zy cji do ku men tal nych, ale rów -
nież fa bu lar nych. Wi dzo wie, któ rzy na
wie le go dzin po zo sta li w wy god nych fo te li -

kach, mie li nie zwy kłą oka zję za po znać się
z ty tu ła mi, któ re trud no by ło by zo ba czyć
gdzie kol wiek in dziej, jak np.: „Ba djao. Du -
chy z mo rza” Eli zy Ku ber skiej, „De ep Lo ve”
Ja na Ma tu szyń skie go, czy „Nad Mo rzem” w
re ży se rii Pe dro Go za lez -Ru bio. Pod wod ny
świat zo stał za pre zen to wa ny w ró żnych
uję ciach. Raz ja ko śro do wi sko ży cia wspa -
nia łych zwie rza ków, ba wią cych się jak
psia ki fok czy dal szych krew nia ków del fi -
nów – mor świ nów, któ re zna la zły się na
skra ju wy gi nię cia. In nym ra zem ja ko nie me -
go świad ka wo jen nej za wie ru chy i cmen ta -
rzy sko owia nych le gen da mi wra ków, któ re
wciąż skry wa ją nie jed ną ta jem ni cę.... Au tor
ko lej ne go fil mu za chwy cił się z na to miast
ko lo ro wy mi, tęt nią cy mi ży ciem ra fa mi ko -
ra lo wy mi Mo rza Czer wo ne go.

Pod wod ny świat pre zen to wa ny ocza mi
nur ków, na ukow ców i ama to rów, z pew no -
ścią za sko czył wi dzów nie zwy kłą ró żno -
rod no ścią i bo gac twem ży cia. Ma my
na dzie ję, że uda ło się ta kże po ka zać pro -
ble my, z któ ry mi bo ry ka ją się miesz kań cy
głę bin i zwró cić uwa gę na ko niecz ność
ochro ny śro do wi ska, w któ rym ży ją. Pa mię -
taj my o tym, że pod po wierzch nią je ste śmy
za le d wie go ść mi, nie za wsze mi le wi dzia -



Nuras.info 5/2015

81

ny mi…, cho ciaż po obej rze niu fil mu o spo -
łecz no ści Ba djao, któ rej człon ko wie przez
wie ki ży li jak ry by, więk szość ży cia spę dza -
jąc w wo dzie, mo żna od nieść zu peł nie od -
wrot ne wra że nie.

Film fa bu lar ny za my ka ją cy fe sti wal, o tak
bar dzo wie lo znacz nym ty tu le „De ep Lo ve”,
był naj lep szym pod su mo wa niem ca łe go
po ka zu. Opar ta na fak tach hi sto ria za pa lo -
ne go nur ka, któ ry po uda rze jest spa ra li żo -
wa ny i nie mo że mó wić, ale przy po mo cy
part ner ki ro bi wszyst ko, by le tyl ko zno wu
móc nur ko wać po ka zu je jak wiel ką si łę po -
tra fi wy zwo lić praw dzi wa mi łość do wiel -
kiej, błę kit nej ot chła ni. Tym, co go na krę ca
i mo ty wu je do dal szej wal ki jest wiel kie ma -
rze nie – chciał by po now nie nur ko wać głę -
bo ko, choć jest to po wa żne za gro że nie dla
je go zdro wia i ży cia. Od zy wa się w nim żą -
dza po ko ny wa nia gra nic wła snych mo żli -
wo ści. Oka zu je się, że pa sja więk sza niż
strach i de ter mi na cja, aby po now nie za cząć
żyć po zwa la ją mu stop nio wo po ko ny wać
ko lej ne kro ki do co raz więk szej spraw no ści
i ra do ści dnia co dzien ne go. Tak wiel ka mi -
łość do pod wod nej kra iny mo że przy tra fić
się ka żde mu z Was. Mo że się to zda rzyć
na gle, ale naj czę ściej im bar dziej po zna je -

my ta jem ni ce wiel kie go błę ki tu, tym więk -
sze uczu cie za czy na się w nas bu dzić…

Fe sti wal Fil mów Pod wod nych zor ga ni zo -
wa ny w Gdy ni był ko lej nym już po ka zem,
pro pa gu ją cym nur ko wa nie, któ re od kil ku
lat or ga ni zo wa ne są w ca łej Pol sce. Ma ra -
ton Fil mów Nur ko wych, któ ry po wstał na
ba zie Fo rum Nu ras oprócz za chę ca nia do
po zna wa nia pod wod nej kra iny, pre zen to -
wa nia nie zwy kłych fil mów z naj dal szych
za kąt ków świa ta, zwra ca szcze gól ną uwa gę

na ochro nę bo gac twa ży cia ukry te go pod
ta flą wo dy, przy dnie. Je że li uwa żasz, że ta -
ki po kaz po wi nien się od być się w Two im
mie ście, skon tak tuj się z na mi http://ma ra -
ton fil mo wy.com/. Miesz kań ców Gdy ni i tu -
ry stów od wie dza ją cych to pięk ne mia sto
już dziś za pra sza my na ko lej ny ma ra ton,
któ ry być mo że od bę dzie się już pod czas
wa ka cji. 

Za pra sza my
AB
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Dwa la ta te mu w Sta rych Ja błon kach na
je zio rze Sze ląg do by ły się III mi strzo stwa w
ło wiec twie pod wod nym, o któ rych pi sa li -
śmy w P. W tym ro ku (19-20 czerw ca) nasz
przed sta wi ciel brał udział w po dob nej im -
pre zie zor ga ni zo wa nej przez Mor ski Klub
Płe two nur ków, od dział PTTK Ma ry nar ki
Wo jen nej przy współ udzia le ko mi sji pod -
wod nej ZG PTTK i ko mi sji tu ry sty ki pod -
wod nej okrę gu PTTK w Gdań sku. Za wo dy
po raz pierw szy mia ły od być się nie na wo -

dach śród lą dzia, a w Za to ce Puc kiej w oko -
li cy Re dy. Wy ty czo no boj ka mi kwa dra to wy
akwen, przy le ga ją cy bo kiem do lą du o dłu -
go ści ok. 1,5 km. 

Głę bo kość prze cięt nie 3-8 m, a więc ra -
czej płyt ko. Do star tu sta nę ło 40 dru żyn (po
trzech za wod ni ków) z ca łe go kra ju, a ta kże
pięć ekip z Cze cho sło wa cji. Zor ga ni zo wa -
ne to by ło im po nu ją co. Ka żdy za wod nik
cią gnął za so bą ko lo ro wą boj kę, któ ra
wska zy wa ła gdzie po lu je, co uła twia ło
orien ta cję ase ku ru ją cym i resz cie za wod ni -
ków. 

Sa me ło wy nie ste ty nie wy pa dły tak zna -
ko mi cie. Ło wi sko oka za ło się nie zwy kle
ubo gie w ry bę i ma ło atrak cyj ne wi do ko wo.
Wo da o tem. 13OC; przej rzy stość 2-3 me -
try; sła bo za ro śnię te, je dy nie przy dnie ro -
dza je jak by mchu. 

Ry by: szczu pa ki, wę go rze, któ rych na le -
ża ło się spo dzie wać i któ re za zwy czaj by -
wa ją tam o tej po rze ro ku, po sztor mach i

Z archiwum

Łowiectwo podwodne
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bu rzach roz pro szy ły się i od pły nę ły. Tak więc ok. 50 % za wod ni ków
wró ci ło nie wi dząc ryb w ogó le. Ci co mie li szczę ście wy cią ga li głów -
nie wę go rze i szczu pa ki. 

Za wo dy trwa ły przez 4 godz. Oto wy ni ki IV mi strzostw in dy wi du -
al nie: 1. Edward Nie rzwic ki z Mor skie go Klu bu Płe two nur ków z Gdy -
ni 3005 pkt.; Woj ciech Pstro koń ski też z KP Gdy nia 1318; 3.
Sta ni sław Paw łow ski z woj ska pkt. 1313, a więc wy gra li za wod ni cy,
zna ją cy miej sco we ło wi ska, choć czwar tym był Cze cho sło wak: Pe ter
Lan dys z Cze skiej Li py.

(WP)
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Nie ma już chy ba oso by, któ ra nie
zwró ci ła by uwa gi na ta jem ni cze
skrzy necz ki z na klej ką bły ska wi cy wi -
szą ce w ró żnych miej scach pu blicz -
nych. Cha rak te ry stycz na bły ska wi ca i
du ży na pis AED jest wy raź ny, aby
wia do mo by ło, do cze go to słu ży.

Jesz cze kil ka, kil ka na ście lat te mu urzą -
dze nie to by ło rzad ko ścią w Pol sce. Dys po -
no wa ły nim głów nie spe cja li stycz ne słu żby
ra tu ją ce ludz kie ży cie (straż po żar na, po go -
to wie, szpi ta le). Po wej ściu Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej pew ne prze pi sy za czę ły obo -
wią zy wać i nas, za tem la wi no wo po ka za ły
się urzą dze nia do au to ma tycz nej de fi bry la -
cji ser ca w miej scach, gdzie prze by wa du -
żo lu dzi, czy li na dwor cach, lot ni skach, w
urzę dach pań stwo wych czy hi per mar ke -
tach. Za rów no pra cow ni cy in sty tu cji, jak i

licz ni wła ści cie le firm zda li so bie spra wę,
że war to po sia dać ta kie urzą dze nie u sie bie
w lo ka lu, miej scu pra cy nie za le żnie od
obo wią zu ją cych prze pi sów. Idzie my np. do
urzę du gmi ny i na 100% de fi bry la tor AED
bę dzie tam wi siał w wi docz nym miej scu.
Wi dzia łem już ta kie urzą dze nia w te atrze,
w me trze war szaw skim, przy chod niach le -
kar skich, na ba se nie, w cen trach nur ko -
wych itp.

No więc do brze, de fi bry la to ry są, jest ich
co raz wię cej, ale czy la ik, prze cięt ny zja -
dacz chle ba z pod sta wo wą al bo na wet mi -
zer ną wie dzą o udzie la niu pierw szej
po mo cy przed me dycz nej uży je go, czy bę -
dzie wie dział jak? Czy w ogó le we źmie pod
uwa gę, aby użyć te go urzą dze nia do ra to -
wa nia ży cia ko goś, u ko go stwier dzo no za -
trzy ma nie ak cji ser ca.

Zacz nij my od szko leń z za kre su pierw -

Automatyczny defibrylator AED

bać się czy nie?

Stacja AED na Dworcu Głównym we Wrocławiu
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szej po mo cy. Nie wszyst kie fir my, in sty tu -
cje fun du ją ta kie szko le nie swo im pra cow -
ni kom. Wia do mo, kosz ty są cię te. Po dru gie
nie wszyst kie fir my zaj mu ją ce się szko le nia -
mi z za kre su pierw szej po mo cy przed me -
dycz nej de mon stru ją to urzą dze nie pod czas
swo ich szko leń. Jest ich na szczę ście co raz
mniej, ale jed nak są.

Pod czas swo ich szko leń za wsze de mon -
stru ję uży cie au to ma tycz ne go de fi bry la to ra
AED i nie ma lże za wsze wi dzę zdzi wio ne
mi ny uczest ni ków. Nikt nic nie po wie, ale
w oczach wi dzę to stwier dze nie: „ To ta kie
pro ste? Tyl ko ty le?”

Kosz ty au to ma tycz ne go de fi bry la to ra
AED

Kie dyś kosz ty by ły bar dzo wy so kie. W
dzi siej szych cza sach pro du cen tów przy by -
ło, za tem si łą rze czy ce ny sta ły się kon ku -
ren cyj ne. Spo koj nie mo żna ku pić
pod sta wo wy de fi bry la tor do ra to wa nia ży -
cia ludz kie go już od 5000 zł. Kie dyś ce ny
za czy na ły się od 8000 zł w gó rę. Oczy wi -
ście są tań sze i dro ższe, ale idea jest ta sa -
ma – przy wró cić ser ce do bi cia. Nie któ re
mo de le ma ją wbu do wa ne tzw. „czar ne
skrzyn ki”, jak w sa mo lo tach, któ re re je stru -
ją, co dzia ło się wo kół włą czo ne go de fi bry -
la to ra.

Pod czas szko leń z za kre su udzie la nia
pierw szej po mo cy przed me dycz nej uży wa
się de fi bry la to rów szko le nio wych, tj. ta kich
któ re nie da ją fi zycz nie im pul su elek trycz -
ne go, jed nak po ka zu ją do kład nie za sa dę
dzia ła nia au ten tycz ne go urzą dze nia. Je śli zaj -
mu jesz się szko le nia mi z za kre su pierw szej
po mo cy przed me dycz nej, za chę cam, abyś
za czął de mon stro wać pod czas swo ich szko -
leń, jak użyć AED. Kosz ty urzą dze nia de -
mon stra cyj ne go za czy na ją się już od 600 zł!

Jak pro sić ko goś o przy nie sie nie de fi bry -
la to ra?

Spró buj wy mó wić te raz na głos – de fi bry -
la tor. Nie ko niecz nie wy cho dzi to z ła two -
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ścią, praw da? Te raz wy obraź so bie sy tu ację,
że ko goś ra tu jesz i pro sisz oso bę z tłu mu,
aby przy nio sła de fi bry la tor. Efekt mo że być
ró żny. Pa mię tam opo wieść jed ne go z
uczest ni ków kur su, kie dy to wy słał ko goś
chęt ne go do po mo cy przy ra to wa niu star -
szej pa ni. Ak cja dzia ła się w su per mar ke cie.
Ów chęt ny czło wiek po biegł do ochro ny
skle pu z py ta niem czy mo że cie dać AGD
do po mo cy. Tak więc pró buj my ró żnych
zwro tów. Pro szę przy nieść de fi bry la tor,
pro szę przy nieść AED, pro szę przy nieść
urzą dze nie do elek trycz ne go ma sa żu ser ca,
pro szę przy nieść au to ma tycz ny de fi bry la -
tor, pro szę przy nieść to urzą dze nie wi szą -
ce na słu pie, pro szę przy nieść…

Nie ma al bo nie sły sza łem jesz cze na ty -
le do brej pol skiej na zwy, aby prze cięt ny,
przy pad ko wy czło wiek wie dział – po co ma
pójść i co przy nieść. Mo że jest to wy zwa nie
i czas po szu kać prost szej na zwy?

Do cze go słu ży au to ma tycz ny de fi bry la -
tor AED?

W sy tu acji gdy u oso by po szko do wa nej
usta ło bi cie ser ca, mu si my na tych miast roz -
po cząć re ani ma cję. Jed nak mo że pa mię -
tasz, że tyl ko oko ło 20% ta kich ak cji
przy no si sku tek. Uży cie AED pod no si tę sta -
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ty sty kę o oko ło 23%. Na praw dę war to użyć
te go urzą dze nia, je że li jest do stęp ne, a Ty
pod ją łeś się ak cji re ani ma cyj nej przy ja kimś
nie szczę śli wym wy pad ku. Nie bój się te go!
Wy star czy włą czyć urzą dze nie. Na pew no
zo ba czysz tam przy cisk on/off al bo
włącz/wy łącz. Da lej urzą dze nie po pro wa -
dzi Cię, jak przed szko la ka za rę kę. Zwy -
czaj ne, pro ste po le ce nia gło so we bę dą Cię
in stru owa ły, co i w ja ki spo sób ro bić. De fi -
bry la tor słu ży do te go, aby po bu dzić im puls

elek trycz ny ser ca czło wie ka, któ ry to z ko -
lei od po wia da za skurcz i roz kurcz mię śnia
ser co we go.

Jak na ra zie to je den z naj lep szych spo so -
bów na od ra to wa nie czło wie ka przez la ika,
gdy po go to wie tak szyb ko nie do je żdża.
Nie trze ba skom pli ko wa ne go szko le nia, aby
wie dzieć, jak włą czyć de fi bry la tor. Je śli
masz ja kieś oba wy, a chciał byś się upew -
nić, przyjdź na szko le nie, gdzie w pa kie cie
jest uży wa nie au to ma tycz ne go de fi bry la to -
ra AED.

Ar ty kuł, któ ry wła śnie prze czy ta łeś/aś,
jest tyl ko su mą mo ich ob ser wa cji i do świad -
czeń, na pew no w li te ra tu rze i In ter ne cie
znaj dziesz bar dziej fa cho we ob ja śnie nia
za sa dy dzia ła nia de fi bry la to ra. Mo ją in ten -
cją by ło to, aby w pro sty, przy stęp ny spo -
sób za cie ka wić Czy tel ni ka i od cią gnąć go
od obaw przed uży ciem te go urzą dze nia,
gdy na stą pi ta ka po trze ba. Być mo że ni gdy
nie bę dziesz mieć tej oka zji, a być mo że
bar dzo szyb ko prze ko nasz się, że…

Ru di Stan kie wicz
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