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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie,
Ko niec ro ku to czas do syć szcze gól ny, sprzy ja ją cy ode rwa niu od rze czy wi sto ści, pę dzą cej wciąż jak -

by szyb ciej i w co raz mniej zro zu mia łym kie run ku. Ma gicz ne, świą tecz ne chwi le spę dzo ne z naj bli ższy -
mi w za ci szu do mo wym po zwa la ją za trzy mać się choć na mo ment, by od po cząć, upo rząd ko wać my śli.
To czas re flek sji, pod su mo wań i pla nów na ko lej ne 12 mie się cy. 

My rów nież ule gli śmy tej wspa nia łej at mos fe rze, ma jąc na dzie ję, że wy ba czy cie nam lek kie opóź -
nie nie w wy da niu stycz nio we go nu me ru. W bla sku  syl we stro wych fa jer wer ków, ży cząc so bie na wza -
jem speł nie nia ma rzeń, w głę bi du szy po sta no wi li ście za pew ne, że zro bi cie wszyst ko, a przy naj mniej
du żo wię cej niż do tych czas, aby ko lej ny rok był tym wy jąt ko wym. I wca le nie my śle li ście o tym, by
jesz cze wię cej pra co wać, praw da? Trzy ma my kciu ki, aby Wa sze pla ny i ma rze nia, zwłasz cza te nur -
ko we, ale rów nież do ty czą ce in nych aspek tów ży cia, nie ulot ni ły się na gle jak bą bel ki no wo rocz ne go
szam pa na. 

Współ pra cow ni cy Nu ra sa po dzie lili się z na mi swo imi pla na mi na rok 2016, część z nich znaj dzie -
cie w naj now szym nu me rze. Wszy scy, któ rzy po sta no wili w tym ro ku spraw dzić co dzie je się w na -
szych je zio rach, gdy mróz  po kry je je gru bą ta flą lo du, mu szą jesz cze chwi lę za cze kać... Wy ko rzy staj cie
ten czas na spraw dze nie sprzę tu i po pra wę kon dy cji nad wą tlo nej za pew ne po świą tecz nym le ni stwie
po śród  licz nych sma ko ły ków. Nie za po mnij cie rów nież o lek tu rze Nu ras.in fo!
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Sa fa ri nur ko we ze ści słym pla nem
po szu ki wa nia ró żnych ga tun ków re ki -
nów Mo rza Czer wo ne go za koń czy ło
się ra do ścią i za do wo le niem. Cel wy -
jaz du zo stał zre ali zo wa ny! Do kła da jąc
do te go świet ną to wa rzy ską at mos fe -
rę oraz do sko na łą ob słu gę na ło dzi
po wstał wy ma rzo ny nur ko wy wy jazd.

Nie ma lep sze go spo so bu na je sien ną
chan drę i pierw sze ka ta ry niż du ża daw ka
nur ko wa nia i brak za się gu ko mór ko we go
przez czte ry dni. To ide al ny spo sób na
praw dzi wy i ak tyw ny wy po czy nek po śród
cie płych wód i pięk nych raf. Tym ra zem na
dłu gi li sto pa do wy week end wy bra li śmy tra -
sę uwzględ nia ją cą praw do po do bień stwo
spo tka nia du żych zwie rza ków.

I tak też 7 li sto pa da wy ru szy li śmy w dwu -
dzie sto oso bo wym skła dzie na po szu ki wa -
nie re ki nów. Ca łą so bo tę za ję ła nam
pod róż. Po le cie li śmy do Mar sa Alam, skąd

uda li śmy się do por tu w Hur gha dzie. Na sza
tra sa obej mo wa ła trzy słyn ne i owia ne kul -

tem miej sca nur ko we: Wy spy Bra ci, De da -
lus oraz El phi sto ne. Dzię ki póź ne mu lo to -

Rekinim tropem
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wi po wrot ne mu zro bi li śmy sześć peł nych
dni nur ko wych, co da ło mak sy mal nie 20
nur ko wań. Licz ba za nu rzeń by ła by zde cy -
do wa nie więk sza, gdy by nie za kaz noc ne go
nur ko wa nia w par kach na ro do wych. Z dru -

giej stro ny, więk szość nur ko wań na tym sa -
fa ri by ła w gra ni cy 30-40 m i mi mo za sto so -
wa nia mie szan ki ni trok so wej EAN 28,
by li śmy dość moc no na sy ce ni azo tem. Wa -
run ki po go do wo -prą do we nam sprzy ja ły.

Tem pe ra tu ra wo dy by ła ide al na 26 do
27OC, po wie trze też cie płe. Je dy nie pod -
czas dru giej no cy wiatr nie przy jem nie nam
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prze szka dzał, kie dy pły nę li śmy kil ka go dzin
do pierw sze go punk tu wy pra wy. Wy bu ja ło
nas jak na po byt na ło dzi przy sta ło. Na
szczę ście po zo sta łe no ce by ły już spo koj -
niej sze.

Pierw szy dzień nur ko wy nie opie wał
chwa łą. Ma ła ra fa w oko li cy Hur gha dy nas
nie za uro czy ła, ale na check di ve nada wa -
ła się zna ko mi cie. Ko lej ne nur ko wa nie na
słyn nej Pa no ra ma Re ef by ło zde cy do wa nie

faj niej sze, spo koj ne, z lek kim prą dem
wzdłuż ra fy. Chęt ni zro bi li też nur ko wa nie
noc ne, a wszy scy zgod nie wy cze ki wa li śmy
po ran ka, by roz po cząć peł ne emo cji po szu -
ki wa nia.
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Dwie sa mot nie wy ra sta ją ce z dna wy sep -
ki przy cią ga ją rze szę fa scy na tów pod wod -
ne go świa ta. Oce nia jąc świet ny stan ra fy,
któ rą za miesz ku ją naj ró żniej sze ga tun ki re -
ki nów, nie ma się co dzi wić, że co raz wię -
cej płe two nur ków wy bie ra sa fa ri za miast
sta cjo nar ne go wy jaz du. Na szczę ście za -

rów no Bro ther`s Is lands, jak i Da eda lus są
pod ochro ną par ku na ro do we go a licz ba ło -
dzi jest ogra ni czo na. Stąd też po bie ra ne są
dość wy so kie opła ty wstę pu.

Pod czas w su mie pię ciu nur ko wań opły -
nę li śmy spo rą część Du że go Bra ta. Mo że -
my po twier dzić obec ność re ki nów ta kich
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jak ra fo wy czy bia ło płe twy, jed nak po ci -
chu li czy li śmy na wię cej atrak cji. Ścia ny

po kry te są mięk ki mi i twar dy mi ko ra la mi,
co da je wspa nia łe wra że nie. Od na leź li śmy
po śród nich żół wia szyl kre to we go i mu re -
nę. Jed no z nur ko wań od by ło się na wra ku
Nu mi dia. Wrak po nad 100 lat jest już omy -
wa ny przez wo dy Mo rza Czer wo ne go, więc
nie bra ku je na nim bo ga te go ży cia. Na wy -
sep ce znaj du je się la tar nia mor ska, któ rą za -

zwy czaj mo żna od wie dzić. Tym ra zem jed -
nak zmia na za ło gi od by ła się śmi głow cem i
nie mie li śmy tej mo żli wo ści.

Ma ły Brat od da lo ny w za się gu wzro ku od
więk sze go, cha rak te ry zu je się nad zwy czaj -
nym ogro dem gor go nii. Tu taj ta kże jest
szan sa na spo tka nie du żych zwie rza ków.
Nam uda ło się tra fić tyl ko na re ki na czar no -
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płe twe go. Zro bi li śmy nur ko wa nie na
wschod niej i za chod niej ścia nie wy spy.

Ko lej ne dwa dni spę dzi li śmy na De da lu -
sie, gdzie za nu rzy li śmy się sześć ra zy. Jest
to ra fa naj bar dziej od da lo na od li nii brze -
go wej Egip tu. Oso bi ście to miej sce przy pa -
dło mi naj bar dziej do gu stu spo śród

wszyst kich miejsc pod czas te go sa fa ri. For -
ma cje twar dych i mięk kich ko ra li spra wia ją,
że nur ko wa nie jest uda ne na wet jak nie
prze pły wa ją re ki ny. Pod tym wzglę dem
mie li śmy jed nak du żo szczę ścia. Pod czas
dru gie go za nu rze nia wsko czy li śmy wprost
na sta do pię ciu re ki nów mło tów. Gru pa
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zwie rza ków wy raź nie się na mi za in te re so -
wa ła i pod pły nę ła się przy wi tać. Wy glą da -
li śmy jak by śmy tań czy li na głę bo ko ści
30-40 m. Raz one pod pły wa ły do nas, a po
chwi li jak mach nę ły płe twą, my go ni li śmy
je. Mo gli śmy przyj rzeć się im z bli ska. Po -
dob no nie za wsze są przy ja zne dla czło wie -
ka, ale my mie li śmy ra do chę, że się z na mi
ba wią! Kształt ich py ska jest na praw dę nie -
zwy kły. Z wy glą du to je den z mo ich ulu bio -
nych ga tun ków (na pierw szym miej scu
chy ba jed nak wy gry wa re kin wie lo ry bi). Po
mniej wię cej 20 mi nu tach od pły nę ły w toń.
Ko lej ne nur ko wa nie by ło już bar dzo re lak -
su ją ce. Obej rze li śmy do kład nie ra fę wska -
ku jąc do wo dy z ło dzi. Na stęp ne go dnia,
peł ni na dziei, zro bi li śmy iden tycz ną tra sę w
po szu ki wa niu gło wom ło tów. I uda ło się!
Jed na gru pa wi dzia ła znów pięć sztuk, a
dru ga aż dzie więć. Nie ma my do brych
zdjęć, za to fil mi ków nam nie bra ku je jak
opły wa ją, pod pły wa ją i oglą da ją nur ków.
Nur ko wa nie z mło ta mi w ska li 1 do 10?
Zde cy do wa nie 10! Pod czas ostat nie go nur -
ko wa nia na ra fie Da eda lus obej rze li śmy do -
kład nie wschod nią ścian kę. Tym ra zem
mo gli śmy na spo koj nie przyj rzeć się pięk -
nej ra fie i jej ko lo rom. Mi mo iden tycz nej

tra sy jak po przed nio – mło tów już nie by ło.
Mo że do brze, bo by śmy jesz cze po wpa da -
li w de co! Tu taj, je dy ny raz w cią gu ty go -
dnia, po sta wi li śmy no gę na lą dzie.
Zwie dzi li śmy la tar nię mor ską, z któ rej roz -
po ście ra się pięk ny wi dok na Mo rze Czer -

wo ne. Po zmro ku mie li śmy oka zję utwier -
dzić się w tym, że De da lus na praw dę jest
za miesz ki wa ny przez wie le re ki nów. Trzy
lon gi ma nu sy po lo wa ły z im pe tem przy na -
szej ło dzi. Wy glą da ły na głod ne, agre syw ne
i na praw dę wiel kie osob ni ki.
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Pią tek był na szym ostat nim dniem nur ko -
wym. Mo gli śmy zro bić trzy nur ko wa nia.
Pierw sze z nich od by ło się na słyn nej ra fie
El phi sto ne. Tu taj wra że nia za pew nił nam
je den re kin bia ło płe twy oce anicz ny (lon gi -
ma nus). Przy koń ców ce nur ko wa nia krą żył

płyt ko, zwłasz cza nie opo dal zo dia ka. Gru -
pa, któ rej prze wod ni kiem był egip ski di ve -
ma ster, mia ła nie złe wi do wi sko. Lo kal ny
prze wod nik miał ocho tę się trosz kę po pi -
sać, więc od pły nął od gru py i cze kał aż lon -
gi ma nus się nim za in te re su je. To też się

za in te re so wał. Pod pły wał do nie go bar dzo
bli sko i okrą żył kil ka ra zy, ocie ra jąc się o
płe twę. Re kin wy ko ny wał ner wo we ru chy i
sta rał się za go nić prze wod ni ka ciut głę biej.
Po chwi li za ba wy w kot ka i mysz kę, mi na
nie by ła już ta ka dum na i bo ha ter ska. Prze -
wod nik w koń cu kop nął zwie rzę i szyb ko
wró cił do gru py, któ ra już się w więk szo ści
wy nu rzy ła i we szła na zo dia ka. Oczy wi ście
po tej ak cji, ży wy, na ło dzi, opo wia dał jak
to go re kin za ata ko wał i jak to jest dziś bo -
ha te rem… Do na szej gru py pod pły nął ten
sam osob nik chwi lę póź niej. Zdą ży łam go
zo ba czyć, jak mia łam od dać sprzęt na pon -
ton. Kil ka me trów ode mnie cza ił się tuż
przy po wierzch ni. Bar dzo szyb ko wy szłam
z wo dy!

Ostat nie dwa nur ko wa nia by ły zu peł nie
na lu zie. Od wie dzi li śmy ra fy Abu Dab bab 2
oraz 3. Bar dzo ład ne ko ra low ce i du żo ma -
łych ry bek. Po że gna li śmy Mo rze Czer wo ne
ro biąc gru po we fot ki i od da jąc się pod wod -
nym wy głu pom.

Oczy wi ście przez ca ły ty dzień nie ży li -
śmy wy łącz nie nur ko wa niem. Ze wzglę du
na brak więk szej licz by noc nych za nu rzeń,
dłu gie wie czo ry spę dza li śmy na in te gro wa -
niu się, gra tu la cjach za set ne czy dwu set ne
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nur ko wa nie, na uce sal sy, tań cach, oglą da -
niu gwiazd czy zwy czaj nych po ga du chach.
Łódź ema no wa ła uśmie chem i po zy tyw ną
ener gią! Je dze nie by ło pysz ne, więc za ja da -
li śmy się w do brych hu mo rach. W so bo tę
mie li śmy czas na snor ke ling i sko ki do wo -
dy. Od wa żni ska ka li z sa mej gó ry. Tro chę
stra chu by ło, ale po tem oka zy wa ło się, że
ad re na li na do da je skrzy deł. Ten ostat ni
dzień bez żad ne go po śpie chu był zba wie -

niem. Wszy scy z ża lem stwier dzi li śmy, że
przy da ły by się jesz cze dwa dni na de li kat ny
od po czy nek, na pla żing i pły wa nie, i wy -
spa nie się (bez wsta wa nia o 5:00). To by ło
uda ne sa fa ri! Pod ką tem re ki nie go szla ku, a
jesz cze bar dziej pod ką tem to wa rzy skim.
Nie mo że my się do cze kać ko lej ne go!

Pau la

pau la@ava lon di vers.com

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://www.speleonurkowanie.com


PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

3. PROSTĄ REGULACJĄ PŁYWALNOŚCI  
I NAJWIĘKSZĄ W SWOJEJ KLASIE POJEMNOŚCIĄ = 21L

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

TECLINE PEANUT 21 ASYMMETRIC,  
TO SERIA WORKÓW O WYJĄTKOWYCH CECHACH: 

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.pl
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Dzię ki uprzej mo ści Tom ka Sto py ry,
pod czas ostat nie go week en du mia łem
oka zję prze te sto wać no wą uprząż
Tec li ne Si de 16 do si de mo un ta. Jest
to ko lej na od sło na te go pro duk tu.
Do świad czo ny ze spół Tec li ne nie -
ustan nie słu cha ryn ku i dość szyb ko
do sto so wu je pro duk ty do je go po -
trzeb. 

Zwa żyw szy, że si de mo unt to sto sun ko wo
mło da ga łąź w nur ko wa niu re kre acyj nym,
re ago wa nie na po trze by, któ re ro dzą się w
„bo jach” jest tu nie odzow ne. Na le ży za -
uwa żyć, że Tec li ne pro po nu je bo ga tą ofer -
tę w ka te go rii si de mo unt – oprócz kil ku
uprzę ży, są ta kże de dy ko wa ne au to ma ty,
la tar ki oraz ak ce so ria. War to wspo mnieć,
że w ofer cie są dwa wa rian ty uprzę ży Si de
16 Aven ger z jed ne go ka wał ka ta śmy, w
tym jed na z po kry ciem ke vla ro wym.
Uprząż, któ rą przy szło nam te sto wać to Si -

Tecline Side 16
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de 16 z uprzę żą Com fort, do brze zna ną z
tec li ne’owych skrzy deł. Tec li ne w ten spo -
sób roz wią zał głów ny pro blem in struk to rów
i kur san tów bo ry ka ją cych się na kur sach si -
de mo un to wych z dłu gim pro ce sem kon fi -
gu ra cji i do sto so wy wa nia uprzę ży do
kur san ta.

Pierw sze wra że nie
Wo rek i uprząż sta no wią so lid ną i zwar -

tą kon struk cję. Wszyst ko wy glą da na do -
brze prze my śla ne i spa so wa ne. Na pierw-
szy plus za słu gu je fakt, że na pi sy są ha fto -
wa ne, więc ra czej trwa łe (w uprzę ży in ne -
go pro du cen ta już nie mam kli ku li te rek, bo
się star ły po ro ku nur ko wa nia).

Sam wo rek ma kształt trój ką ta, do któ re -
go na sta łe przy mo co wa ny jest dość sze ro -
ki butt -pla te. Wszyst ko to two rzy „sko ru pę
żół wia”, opły wo wą kon struk cję, któ ra naj -
bar dziej uwy pu kla się na lę dźwiach. Po kry -
ty jest od ze wnątrz chro po wa tą cor du rą
dość przy jem ną w do ty ku, spra wia wra że -
nie bar dzo wy trzy ma łe go. W tej wer sji za -
mon to wa no do dat ko wą spłucz kę na kar ku z
ty po wym, zna nym z jac ke tów, ko ra li kiem
na le wym pa sie bar ko wym. Roz wią za nie te -
go ty pu mo że bu dzić oba wy o ry zy ko za -
cze pie nia się pod wo dą itd. Pro du cent

jed nak w ten spo sób chciał uła twić prze sia -
da nie się na si de mo un ta. Z dru giej stro ny w
ze sta wie do łą cza za ślep kę, dzię ki któ rej, po

zauto ma ty zo wa niu no wych od ru chów, mo -
że my zli kwi do wać spłucz kę i cie szyć się
wor kiem w peł ni pro. We dług mnie jest to
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po mysł tra fio ny w dzie siąt kę! Szcze rze mó wiąc, oso by nur ku ją ce re -
kre acyj nie pew nie do ce nią po sia da nie tej spłucz ki, a pu ry ści ma ją za -
ślep kę.

Od we wnętrz nej czę ści wo rek wy po sa żo ny jest w czte ry so lid ne i
du że kie sze nie ba la sto we. Wo rek jest za mo co wa ny do uprzę ży w
cen tral nej czę ści, na to miast dol na część do dat ko wo przy mo co wa na
jest do pa sa brzusz ne go. Ca łą część we wnętrz ną scho wa no pod es -
te tycz ną, ma syw ną wy ściół ką, któ ra chro ni ple cy od bez po śred nie go
kon tak tu z ba la stem.

Sa ma uprząż to ty po wy Com fort zna ny ze skrzy deł Tec li ne (oczy -
wi ście bez pły ty, bo ta kie kon struk cje też ist nie ją na ryn ku). Pa sy na -
ra mien ne po sia da ją wy god ne na kład ki, któ re chro nią przed
skrę ca niem się i bez po śred nim dzia ła niem pa sów na ra mio na. Ma my
do dys po zy cji po jed nym d -rin gu skła da nym na stro nę i po jed nym d -
-rin gu sta no wią cym sys tem re gu la cji, pod któ ry mo że my coś na szyb -
ko pod piąć w ra zie po trze by. W uprzę ży po zo sta wio no pa sek
pier sio wy, zna ny ta kże z jac ke tów. W mo jej opi nii jest to zbęd ny ele -
ment, acz kol wiek dla osób przy zwy cza jo nych do ko rzy sta nia z nie -
go, bę dzie to mi ły ak cent.

Pas bio dro wy sta no wi ra mę dla dol nej czę ści wor ka, wy po sa żo ny
jest w d -rin gi ru cho me, któ re na tym pa sie dzia ła ją bez za rzu tu.
Wszyst ko za my ka so lid na tec li-  ne’owa klam ra.

Pas krocz ny prze cho dzi przez butt -pla te. Wy po sa żo ny jest w skła -
da ny d -ring. Butt -pla te za słu gu je na uwa gę, po nie waż od po cząt ku w
Si de’ach mon to wa ne są do nie go dość ma syw ne rin gi po dzie lo ne na
trzy czę ści. My ślę, że jest to lep sze roz wią za nie niż je den dłu gi ka wa -
łek dru tu. Po zwa la na ła twiej sze za rzą dza nie sprzę tem i wy god ne
ope ro wa nie ka ra biń czy ka mi. Na ko niec war to wspo mnieć o sys te mie



Nuras.info 1/2016

19

mo co wa nia gum. Tec li ne zre zy gno wał z
po je dyn czej gu my mon to wa nej na ka ra bin -
kach, co uwa żam za słusz ny kie ru nek. Pro -
du cent wy brał sys tem pę tli mo co wa nej do
d -rin gu pier sio we go za po mo cą gu my pro -
wa dzą cej. 

Z jed nej stro ny nie zaj mu je d -rin gu, z
dru giej jed nak znaj dą się zwo len ni cy mon -
to wa nia na ka ra biń czyk, mo ty wu jąc to ła -
two ścią od naj dy wa-  nia gum. Tak czy
ina czej, wszyst kim nie da się do go dzić, a
sys te mów pro wa dze nia gum jest kil ka na -

ście, więc trud no roz pa try wać to w ka te go -
riach plu sów i mi nu sów.

Wo rek wy po sa żo ny jest w stan dar do wy
in fla tor zna ny z in nych pro duk tów Tec li ne.
Pod su mo wu jąc, uprząż spra wia bar dzo do -
bre wra że nie. Tec li ne ro bi spraw dzo ne kon -
struk cje, więc nie mam cie nia wąt pli wo ści,
że ta rów nież jest so lid na i trwa ła.

Kon fi gu ra cja i do pa so wa nie
Do dziś pa mię tam swój kurs sied mo unt i

trzy go dzi ny stra co ne na prze su wa nie pa sków
i do ci na nie gum. A i tak po za ję ciach na ba -
se nie trze ba by ło na no wo ślę czeć nad pa sa -
mi do su che go ska fan dra. Usta wie nie Si de 16
spro wa dza ło się wła ści wie do wy re gu lo wa nia
pa sa brzusz ne go. Pa sy na ra mien ne re gu lu je
się po dob nie jak w jac ke tach. W mo im przy -
pad ku gu my spra wia ły wra że nie ide al nie do -
pa so wa nych. Z do świad cze nia w nur ko wa niu
z alu mi nio wy mi bu tla mi wiem, że mu szę do -
cią żyć się jak naj ni żej, że by zrów no wa żyć
wy por ne den ka. Oka za ło się, że na pa sie
krocz nym pod butt -pla tem ide al nie wcho dzi
dwu ki lo gra mo wy ba last. Wa żna in for ma cja
dla es te tów– mon to wa ny jest od we wnątrz,
więc od ze wnątrz jest nie wi docz ny.

Wstęp na kon fi gu ra cja za ję ła mo ment i
uprząż by ła go to wa do uży cia. War to też
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wię cej po wie dzieć o sys te mie ba la sto wym.
Wo rek od stro ny we wnętrz nej po sia da czte -

ry du że, so lid ne kie sze nie, któ re bez pro ble -
mu zmiesz czą 16 kg, a przy do brym ba la -
ście na wet 20 kg. W gór nej czę ści nad
kar kiem jest ma ła kie szon ka na za mek, któ -
ra po mie ści 1 kg ba la stu, klu cze od au ta etc.
Świet nie na da je się do try mo wa nia. Do dat -
ko wo na pa sie by ły za mon to wa ne 2x5 kg
kie sze nie ba la sto we, któ re w mo jej opi nii są

zbęd ne przy ze sta wie 2x11.1 l alu.
Jak wi dać, kon fi gu ra cja Si de 16 nie ró żni

się ni czym od kon fi gu ra cji jac ke tu. Co za
tym idzie, jest to świet ne roz wią za nie dla
in struk to rów, kur san tów i wszyst kich, któ -
rzy ce nią so bie wy go dę, szcze gól nie pod -
ró żu ją cych i nur ku ją cych w su chych
ska fan drach i pian kach na zmia nę.
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Idzie my pod wo dę
Ubra nie się w uprząż to był mo ment. Za raz po za -

ło że niu i za pię ciu pa sa od nio słem wra że nie jak by
uprząż przy war ła do ple ców. Tro chę scep tycz nie
pod cho dzi łem do kwe stii re gu lo wa nej uprzę ży, czy
nie bę dzie się pod cię ża rem lu zo wać. Nic ta kie go nie
mia ło miej sca. Uprząż przez ca łe nur ko wa nie po zo -
sta wa ła na miej scu. Wpi na nie bu tli nie na strę cza ło
żad nych pro ble-  mów. Sys tem gum pro wa dzą cych
zdał eg za min. W wo dzie wo rek pra co wał bez za rzu -
tu. Od ra zu przy zwy cza iłem się do tej do dat ko wej
spłucz ki i mu szę przy znać, że jest to po pro stu wy -
god ne. Tak jak wspo mnia łem, przez ca łe nur ko wa nie
uprząż za cho wy wa ła się sta bil nie, żad ne zmia ny po -
ło że nia cia ła, ob ro ty, pły wa nie bo kiem, do gó ry no -
ga mi, od pi na nie bu tli nie po wo do wa ły zmian.
Mia łem wra że nie, że uprząż jest przy kle jo na do ple -
ców. Za raz po za nu rze niu da ło się od czuć, że uprząż
wraz z butt -pla tem two rzy sztyw ną kon struk cję i na -
rzu ca wła ści wą po zy cję pod wo dą, co na le ży trak to -
wać ja ko za le tę. Sa ma uprząż w gór nej czę ści nie
ogra ni cza ru chów, a dzię ki ła twe mu sys te mo wi re -
gu la cji po zwa la wpro wa dzić po praw ki w trak cie nur -
ko wa nia. Na po chwa łę za słu gu ją ru cho me d -rin gi. Z
tą ta śmą pra cu ją bez za strze żeń i po zwa la ją w pro sty
spo sób za rzą dzać bu tla mi alu mi nio wy mi pod czas
nur ko wa nia. Butt -pla te z trój dziel ny mi rin ga mi udo -
wod nił swo ją wy ższość nad jed no czę ścio wym. Prze -
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pi na nie sprzę tu od bywa się bez za kłó ceń,
nie ma ry zy ka, że wy pnie my nie to, co trze -
ba i – co naj wa żniej sze – nie ma ry zy ka za -
klesz cze nia się ka ra bin ków, co zda rza się
szcze gól nie przy nur ko wa niu ze sta lo wy mi
bu tla mi. Tro chę wię cej za ba wy mia łem z
dol ną spłucz ką, ale jak za wsze jest to kwe -
stia ćwi czeń w od naj do wa niu. W si de mo -
un tach cen tral ne spłucz ki w dol nej czę ści
wy da ją się być naj lep szym roz wią za niem,
po nie waż z bo ku ma my bu tle, sprzęt na
butt -pla te itd., co w znacz nym stop niu
utrud nia lo ka li zo wa nie ko ra li ka, a spłucz ka
jest od we wnątrz. Tu oczy wi ście ma my uła -
twio ne za da nie, bo w ra zie cze go jest wspo -
mnia na eks tra spłucz ka na kar ku. Pod wo dą
przy pró bie wpię cia „dłu gie go” au to ma tu
stwier dzi łem, że d -rin gi na pa sach bar ko -
wych są za ni sko, ale to kwe stia re gu la cji.
Ko lej nym mi łym za sko cze niem oka zał się
po byt na po wierzch ni. Nie od czu łem kła -
dze nia na twarz, co czę sto jest do me ną ty -
po wych uprzę ży si de mo unt. Je dy ne co
mo żna by za rzu cić, to efekt ści ska nia przy
peł nym wor ku, po nie waż wo rek jest mo co -
wa ny do pa sa brzusz ne go. Z dru giej stro ny
efekt ten ma ją ta kże jac ke ty, a po trze ba na -
bi cia wor ka na full jest ra czej spo ra dycz na.

Zresz tą po nur ko wa niu i oglę dzi nach oka -
zu je się, że w ła twy spo sób mo żna prze ro -
bić uprząż tak, aby zni we lo wać ten efekt,
np. wy pla ta jąc pas, a wo rek mo cu jąc na

gum kach z ka ra biń czy ka mi do d -rin gów.
Re asu mu jąc, pod wo dą jest tak, jak ma

być, nic nie prze szka dza, wszyst ko jest tam
gdzie po win no.
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Pod su mo wu jąc...
Uprząż z wor kiem sta no wi do brze ze sta -

wio ny układ, mi ły dla oka, w któ rym nic nie
po zo sta wio no przy pad ko wi. W wo dzie pra -
cu je bez za rzu tu, spra wia jąc wra że nie jed -
no ści z nur kiem. Roz wią za nia tech nicz ne
ty pu spłucz ka na kar ku, dzie lo ne rin gi na
butt -pla te czy peł na re gu la cja pa sów na ra -
mien nych za słu gu ją na mia no prze my śla nej
kon struk cji, któ ra speł ni wy ma ga nia wszyst -
kich:

– in struk to rzy i cen tra do ce nią ła twość do -
pa so wy wa nia uprzę ży do ka żde go klien ta;

– oso by ce nią ce kom fort ubie ra nia, lub
nur ku ją ce w ró żnych ska fan drach ta kże do -
ce nią re gu lo wa ną uprząż;

– wo rek po przez mo żli wość de mon ta żu
gór nej spłucz ki po zwa la roz wi jać się wraz z
nur kiem i śro do wi skiem, w któ rym nur ku je;

– zwar ta jed no czę ścio wa kon struk cja;
– kon struk cja na rzu ca wła ści wą po zy cję

pod wo dą;
– po jem ne kie sze nie ba la sto we;
– kie sze nie dość ni sko osa dzo ne – wy -

god ne przy bu tlach alu mi nio wych;
– do bra po zy cja na po wierzch ni;
– dzie lo ny ring na butt -pla te (re we la cja);
– ru cho me d -rin gi na pa sie;

– do bre do pa so wa nie – wra że nie ze spo le -
nia;

– do kła da jąc kie sze nie ba la sto we, któ re
do sta łem, bez pro ble mu za bie rze my 26-30
kg bez ko niecz no ści za pla ta nia go na ta -
śmy.

Tec li ne SI DE 16 da ne tech nicz ne:
– wy por ność :16 kg/35lbs;
– zin te gro wa ne kie sze nie ba la sto we oraz

ze wnętrz ne kie sze nie ba la sto we na pa sie
brzusz nym;

– mak sy mal na po jem ność kie sze ni ba la -
sto wych: 16 kg. Alu mi nio wa pły ta;

– re gu lo wa ny pa sy brzusz ny i pier sio wy;
– re gu lo wa ny pas krocz ny;
– 5 d -rin gów (stal nie rdzew na);
– za wór upu sto wy;
– in fla tor ty pu K (33 cm/13”);
– mo żli wość pod łą cze nia in fla to ra z le -

wej lub pra wej stro ny;
– zin te gro wa ne na ra mien ni ki;
– ma te riał: Cor du ra 2000.

Do mi nik ”KES SER” Kes sel ring

do mi nik@nur ko wa nie re kre acyj ne.pl

PA DI OWSI , PA DI Si de Mo unt In struk tor

EFR In struk tor

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Mia ro wy war kot sil ni ka i set ki ki -
lo me trów do prze je cha nia sprzy ja ły
dłu gim roz my śla niom. Oczy wi ście po -
cząt ko wo do mi no wa ła eks cy ta cja
cze ka ją cym mnie u ce lu nur ko wa niem
w Gru ner See w au striac kiej Sty rii,
ale po ko lej nych ki lo me trach za czą -
łem zwra cać uwa gę i na in ne aspek -
ty po dró ży. 

W oczy rzu ca ła się ła twość z ja ką moż na
by ło prze mie rzać nie ba ga tel ny prze cież dy -
stans. Ty le się zmie ni ło w na szej Pol sce
przez ostat nie 25 lat. I nie cho dzi ło tyl ko o
sa mo cho dy, ale i o ja kość dróg (Wo oow!
Ma my au to stra dy! No nie wszę dzie, ale są)
czy brak gra nic. A prze cież jesz cze kil ka na -
ście lat te mu każ da gra ni ca ozna cza ła go -
dzi ny cze ka nia i dro bia zgo we kon tro le.

Po wy jeź dzie z Kon ge sów ki wje cha łem
na zie mie daw nej CK Au strii. Daw ne Im pe -
rium Habs bur gów co praw da moc no już się

skur czy ło, ale śla dy je go świet no ści wciąż
ist nie ją. Nie tyl ko pod po sta cią mi ja nych

zam ków czy dwor ków, ale i w tra dy cji czy
kuch ni. Ta ostat nią by łem nie zwy kle za in te -

Gruner See
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re so wa ny, ja ko że go dzi ny za kół kiem spo -
wo do wa ły u mnie dość du że uczu cie gło -
du. A wspo ma ga ła je jesz cze nie daw na
lek tu ra Ca fe Mu seum Ro ber ta Ma kło wi cza
(kto nie czy tał, a je dze nie nie jest dla nie go
tyl ko przy krym obo wiąz kiem, niech za raz
szu ka tej po zy cji! Obo wiąz ko wo! To tak

jak by je chać do Pro wan sji, a nie zaj rzeć
wcze śniej do któ rejś z ksią żek Pe te ra May -
le’a!).

Zmierz cha ło, gdy w koń cu wje cha łem w
wą skie ulicz ki Bruck an den Mur. W mia -
stecz ku trwał fe sti wal, więc nie by ło mo wy
o do je cha niu pod pen sjo nat, w któ rym mia -

łem za re zer wo wa ny po kój. Na wi ga cja po -
ka zy wa ła 400 me trów do ce lu, więc nie na -
my śla jąc się dłu go, za miast wal czyć z
za mknię tym ru chem na kil ku uli cach, za -
par ko wa łem pod strze li stą wie żą ko ścio ła.
Bo to i tra fić bę dzie ła two, ja ko że gó ro wa -
ła ona nad ca łą oko li cą, a i przy oka zji par -
king był dar mo wy. Wy cią gną łem z
ba gaż ni ka ple cak ze sprzę tem fo to, tor bę z
ubra nia mi za rzu ci łem na ra mię i ru szy łem
w kie run ku obie cu ją ce go spo kój i od po czy -
nek po ko ju. Kil ka mi nut mar szu i po za mel -
do wa niu się mo głem oce nić je go kom fort.
Z okien mia łem wi dok (o ile się wy chy li łem
wspi na jąc na pal ce, gdyż by ły to okna po ła -
cio we) na rwą cy prąd pły ną cej po ni żej rze -
ki Mur, w któ rej od bi ja ły się świa tła
nad brzeż nych knajp i re stau ra cy jek. Je dze -
nie! No wła śnie, prze cież by łem zno wu
bar dzo głod ny. Szyb ko umy łem się i z
książ ką pod pa chą („Cze ka nem Po rucz ni -
ka” au tor stwa De ni sa Urub ko) ru szy łem na
po szu ki wa nie póź ne go obia du. Chwi lę mi
to za ję ło, bo z miej sca skre śli łem mi ja ne po
dro dze po dwo je trat to rii wło skiej i grec kiej,
ale w koń cu roz sia dłem się wy god nie za
sze ro kim, ja sno oświe tlo nym sto łem w tra -
dy cyj nej au striac kiej go spo dzie. Ka le cząc
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swój ku la wy nie miec ki (oj, bo daw no już
nie uży wa łem, ale za punkt ho no ru wzią -
łem so bie nie od zy wa nie się po an giel sku)
za mó wi łem wiel kie go scha bo we go i sa łat kę
ziem nia cza ną z ce bul ką na ostro. Ko lej ne
kil ka na ście mi nut cze ka nia, któ re wraz z
De ni sem spę dzi łem na sto kach ne pal skie go
Ma ka lu w ostrym, zi mo wym wie trze i śnie -
gu i oto przede mną po ja wił się słusz nych
roz mia rów pół mi sek z dwo ma upoj nie

pach ną cy mi ka wał ka mi Wie ner Schnit zel.
Nie by ło na co cze kać. Tro chę sa mo lub nie
zo sta wi łem De ni sa sam na sam z pa no ra mą
hi ma laj skich szczy tów z Mo unt Eve re stem
na cze le i z za pa łem, ja ki mo że z sie bie wy -
krze sać tyl ko oso ba praw dzi wie głod na, za -
ata ko wa łem mie nią ce się ciem nym zło tem
pa nier ki pla stry wie przo wi ny. Ależ to by ło
pysz ne! Ale i zmę cze nie za czę ło ro bić swo -
je. Z każ dym ko lej nym kę sem czu łem, że
po wie ki sta ją się co raz cięż sze, a myśl o za -
mó wie niu dru giej por cji obia du od pły wa
co raz bar dziej w nie byt, ustę pu jąc miej sca
wi zji po zy cji ho ry zon tal nej w wy god nym
łóż ku. Nie by ło na co cze kać. Ure gu lo waw -
szy ra chu nek szyb kim kro kiem ru szy łem w
kie run ku po bli skie go Ga sthof fu na od po -
czy nek.

Noc mia łem nie spo koj ną. Jak ja so bie po -
ra dzę z po łów ko wy mi zdję cia mi? Czy znaj -
dę ko goś, kto mi ze chce chwi lę
po po zo wać? Wąt pli wo ści nie da wa ły się ła -
two od pę dzić. W my ślach opra co wy wa łem
róż ne wa rian ty usta wień apa ra tu i ana li zo -
wa łem hi po te tycz ne sy tu acje. W koń cu jed -
nak nad szedł ra nek. Sło necz ny i ra do sny,
co po twier dzi ło pro gno zy i roz wia ło pierw -
sze z mo ich zmar twień, to do ty czą ce po go -

dy. Prze cież w le ją cym desz czu wie le bym
nie osią gnął. Pod nie sio ny na du chu tym
nie wiel kim suk ce sem zsze dłem po skrzy -
pią cych scho dach z pię tra na par ter, na cze -
ka ją ce już na mnie śnia da nie.

Do Gru ner See mia łem 30 ki lo me trów.
Ru szy łem więc nie spiesz nie z przy ko ściel -
ne go par kin gu i pną cą się ła god nie w gó rę
dro gą skie ro wa łem się ku po bli skim al pej -
skim szczy tom. W świe tle po ran ka zie leń
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la sów po ra sta ją cych zbo cza wspa nia le kon -
tra sto wa ła ze skal ny mi szczy ta mi. Ale onie -
mia łem z za chwy tu, gdy po mi nię ciu
ko lej ne go za krę tu przed mo imi ocza mi
otwo rzy ła się pięk na pa no ra ma z wierz -
choł ka mi gór po kry ty mi bia lut kim śnie giem.
To on wła śnie, top nie jąc w pro mie niach
wio sen ne go słoń ca, za si lał w wo dę ma low -
ni cze Gru ner See, czy niąc z nie go nie tyl ko
zbior nik o wspa nia łej wi docz no ści, ale i do -
tkli wie zim nej wo dzie. Na wą skiej dro dze
po ja wia ło się co raz wię cej sa mo cho dów.
Przede mną cięż ko pię ły się pod gó rę czte -
ry ho len der skie va ny, każ dy pe łen nur ków i
ich sprzę tu. Na par kin gu by ło jesz cze bar -
dziej mię dzy na ro do wo. Ję zyk nie miec ki
mie szał się z pol skim i cze skim, fla mandz -
ki z fran cu skim i wło skim. Ist na Wie ża Ba -
bel. Za par ko wa łem z bo ku, tuż przy ścia nie
la su i po wę dro wa łem nad je zio ro. By ło
pięk ne. O tak wcze snej po rze nur ko wie nie
zmą ci li jesz cze je go po wierzch ni, i w krysz -
ta ło wej wo dzie od bi ja ły się oko licz ne al pej -
skie szczy ty. Sie lan ka. Nie spiesz nie
wró ci łem do sa mo cho du, by ubrać ocie -
placz i su chy ska fan der. Po sta no wi łem, że
naj pierw zaj mę się zdję cia mi po łów ko wy mi
„na su cho”, to zna czy sto jąc w wo dzie, ale

bez ca łe go cięż kie go sprzę tu, co po zwo li
mi po eks pe ry men to wać z usta wie nia mi
apa ra tu i do brać opty mal ny wa riant fo to gra -
fo wa nia. Po kil ku pierw szych przy miar kach
mniej wię cej wie dzia łem, co chcę uzy skać
i w któ rą stro nę mam zmie rzać z na sta wa -
mi. Nie by ło źle. Sły sząc za ple ca mi oj czy -
sty ję zyk, po pro si łem jed ne go z
szy ku ją cych się do wej ścia do wo dy nur -
ków, by przez chwi lę po wi siał na dwóch
me trach głę bo ko ści, po zu jąc mi do pa ru
zdjęć. Znów za bra łem się do pra cy, tym ra -
zem jed nak nie uwiecz nia jąc tyl ko dna, ale
i wi szą ce go w to ni nur ka. Wy cho dzi ło to
cał kiem, cał kiem. Po dzię ko wa łem mu więc
za po moc i ru szy łem w dro gę po wrot ną do
sa mo cho du po resz tę sprzę tu.

Po kil ku ko lej nych mi nu tach znów mo -
głem za nu rzyć się w zim nych wo dach je -
zio ra. Koń czy łem wła śnie za kła da nie płetw,
gdy sto ją cy obok ko le ga po pro sił mnie o po -
moc. Ni Bo ga nie mógł na cią gnąć na but od
su cha ra sprę ży ny płe twy. Nie mógł i już.
Zresz tą nie by ło nic w tym dziw ne go, bo jak
sam przy znał, jest nur kiem cie pło wod nym i
wód te go ty pu uni ka ra czej jak ognia. Wi -
dać to by ło zresz tą po je go pięk nym, jak
spod igły czer wo no -sta lo wym ska fan drze.

Faj nym, zwłasz cza do zdjęć. Już się w my -
ślach ucie szy łem na ta ką moż li wość, ale
naj pierw klęk ną łem, by mu po móc. W koń -
cu skoń czy li śmy z płe twa mi, więc cof ną łem
się kil ka me trów na klęcz kach a po tem
wsta łem i ru szy łem ku głęb szej wo dzie, gdy
na gle dziw ny chłód i wil goć ude rzy ły mnie
w le we ko la no. Co jest?! By ło mi co raz zim -
niej i co raz bar dziej mo kro… Czyż bym roz -
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darł su char ka? Nie był te raz jed nak czas na
ta kie dy wa ga cje. I tak nic nie mo głem zmie -
nić. Po wo li wy pu ści łem po wie trze z jac ke -
tu i wo da ci chut ko za mknę ła się na de mną.
Po zo stał tyl ko szum au to ma tu. Wi docz ność
po wa la ła. By ło fan ta stycz nie. To miej sce
nie przy pad ko wo moż na by ło wy brać na
wszel kie go ro dza ju te sty i po ka zy sprzę tu.
Ma jąc po le wej stro nie wi ją cą się na me trze
pod po wierzch nią le śną ścież kę, ru szy łem
przed sie bie.

Gru ner See za si la ne jest wo da mi z top -
nie ją cych al pej skich lo dow ców, tak więc
je go głę bo kość i po wierzch nia zmie nia ją się
wraz z po ra mi ro ku. Do mak sy mal ne go po -
zio mu (ok. 12 me trów) spo ro dziś bra ko wa -
ło, bo po dob no w naj głęb szym miej scu
mia łem szan sę osią gnąć 7 me trów. Szko da,
bo przez to spo ro atrak cji te go akwe nu mi
umknę ło. Nie by ło moż li wo ści fo to gra fo wa -
nia za la nych ła we czek czy most ków. Choć
czy aby na pew no… Dno po wo li wy pły ca -
ło się i po ro śnię te zie lo ną tra wą łą ki by ły
już tuż po de mną. A na wprost tkwił… za -
la ny do po ło wy drew nia ny mo stek. Tyl ko
gór na część ba rier ki wy sta wa ła na po -
wierzch nię, resz tę wciąż jesz cze skry wa ła
wo da. Ale o faj nych zdję ciach nie by ło mo -
wy. Na most ku ko czo wa ła eki pa kil ku nur -
ków, któ rym zu peł nie nie uśmie cha ło się
od pły nię cie od opa no wa nej prze pra wy.
Przy tym wo dę zmą ci li tak bar dzo, że przy -
szło by mi dłu go cze kać na jej po pra wę.
Szko da…

Ru szy łem w dro gę po wrot ną, tym ra zem
pły nąc pod słoń ce, któ re gdy tyl ko wy su ną -
łem się zza za ko la je zio ra wpa dło do wo dy
dłu gi mi sno pa mi pro mie ni. Gru be i chu de,
dłu gie i krót kie tań czy ły w to ni i do bie ga ły

do dna two rząc fan ta zyj ne wzo ry. Je zio ro
po ka za ło swo ją in ną twarz. Rów nie pięk ną.
Roz ko szo wa łem się tym wi do kiem przez
mo ment, gdy co raz do tkliw sze zim no w no -
gaw ce, jak i w ca łym już do le czło wie ka
przy po mnia ło mi, że czas już wra cać. Dy -
sząc i par ska jąc wy sze dłem w koń cu na
brzeg i po czła pa łem w dół, do par kin gu, zo -
sta wia jąc za so bą mo kre śla dy. W le wej no -
gaw ce mia łem co naj mniej jed no wia der ko
wo dy, któ ra upoj nie chlu po ta ła przy każ -
dym kro ku. Wy raź nie prze cie ka łem.

W koń cu, gdy już za ło ży łem na sie bie
su che ubra nie, mo głem za jąć się su cha rem.
Dłu go szu kać nie mu sia łem. Spraw ca za la -
nia był wi docz ny aż nad to – pa skud ne roz -
dar cie dłu go ści po ło wy pa znok cia
wy star czy ło, bym był ca ły mo kry. A niech
to! I to już na pierw szym nur ko wa niu! Do -
brze że mia łem ze so bą dru gi, za pa so wy
ocie placz. Ten pierw szy roz ło ży łem na da -
chu Peu ge ota, by ja koś pod sechł w wio sen -
nym słoń cu, a na dru gie nur ko wa nie
wy ją łem sta re go Aqu alun ga. Przy naj mniej
w cza sie za kła da nia sprzę tu mia łem szan sę
za cho wa nia ja kie go ta kie go kom for tu.

Mar cin Trzciń ski
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://www.oceanx.pl
http://www.enurek.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com
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Raz w ro ku sta ram się po je chać
na nur ko wa nia zu peł nie re kre acyj ne –
ła twe i przy jem ne – w ra mach re ge -
ne ra cji sił i zo ba cze nia cze goś zu peł -
nie dla mnie no we go. Sta ram się, by
każ de go ro ku by ło to in ne miej sce,
ta kie w któ rym jesz cze nie by łem.
Waż ne, by by ło cie pło i sło necz nie, a
wo da, po za tym że cie pła, po win na
być przej rzy sta.

Wio sną wy bra łem ter min wy ciecz ki. Gru -
dzień wy da wał się naj lep szy – po za se zo -
nem, więc bez tu ry stycz ne go tło ku, w tym
cza sie w Pol sce już zim no, a na Ka na rach
wciąż cie pło i sło necz nie. Przy oka zji do wie -
dzia łem się, że jest róż ni ca kil ku stop ni Cel -
sju sza po mię dzy pół no cą a po łu dniem wy spy
i le piej kie ro wać się na po łu dnie. Tem pe ra -
tu ra przez ca ły rok jest mniej wię cej sta ła –
zi mą jest cie pło, a la tem bez upa łów. Do te -
go za le d wie kil ka desz czo wych dni w ro ku.
Sło wem, ide al ne wa run ki przez ca ły rok.

La tem ku pi łem bi le ty lot ni cze – li nie Ry -
ana ir la ta ją bez po śred nio z Mo dli na na Te -

ne ry fę. Gdy mia łem już za re zer wo wa ny ter -
min, ho tel i prze lot przy szedł czas na ro zej -

Honzo Dive na Teneryfie

Geoff i Honzo przed nurkowaniem w PalMar Cave                              fot. Anna Budziarek
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rze nie się za spra wa mi nur ko wy mi. Nie
spie szy łem się z tym i za czą łem szu kać pod
ko niec li sto pa da. Baz nur ko wych jest tam
bez li ku. Ko le ga „Żubr” (Ma rek Ty cho niuk),
któ ry kil ku krot nie by wał w tam tych oko li -
cach, po le cał pol ską ba zę w oko li cy Los
Cri stia nos. Na pi sa łem więc do nich w

pierw szej ko lej no ści, ale z po wo du bra ku
od ze wu po kil ku dniach na pi sa łem do
trzech baz ob co ję zycz nych. Od po wie dzia -
ły mi dwie z nich, ale w jed nej mie li tyl ko
dwa dni na nur ko wa nia. Mnie in te re so wa ły
trzy dni nur ko we, pa kiet sze ściu nur ko wań.
I tak roz po czą łem szcze gó ło wą ko re spon -

den cję z ba zą Atlan tic Di vers i jej sze fem
Geof fem. Oka za ło się, że ofe ru ją w ce nie
nur ko wań bez płat ny prze wóz z ho te lu do
por tu i z po wro tem. Tak więc od le głość ba -
zy i por tu od mo je go ho te lu nie by ła żad -
nym pro ble mem. Cie ka wost ką jest, że za
ca ły sprzęt nur ko wy do pła ca się za le d wie
oko ło 5 eu ro do każ de go nur ko wa nia, a
więc sto sun ko wo nie wie le. Zde cy do wa łem

Ster Condesito                                                                     fot. Honzo StingRay Wreck                   fot. Honzo
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się jed nak za brać swój sprzęt, bo gdy bym
go nie za brał, to je chał bym z nie mal pu stą
tor bą – mo je po trze by na ty go dnio wy wy -
jazd są mi ni mal ne. Po kil ku ma ilach wszyst -
ko by ło usta lo ne, na wet miej sca, gdzie
mie li śmy nur ko wać.

Na kil ka dni przed wy lo tem, po in ter ne -
to wym od pra wie niu się do czy ta łem, że w
Ry ana ir sprzęt spor to wy pod le ga do dat ko -
wym opła tom. Za czą łem prze trzą sać In ter -
net, by do wie dzieć się szcze gó łów – ni gdy
do dat ko wo nie pła ci łem za prze wóz gra tów
nur ko wych, a la ta łem do tąd do Egip tu,

Chor wa cji, Mek sy ku, Pu er to Ri co, Wiel kiej
Bry ta nii, na Mal tę. Ni cze go in te re su ją ce go
jed nak nie zna la złem, ale stwier dzi łem, że
w su mie jest to mój oso bi sty ba gaż i chy ba
mo gę prze wo zić róż ne gra ty, je śli nie na ru -
sza ją bez pie czeń stwa lo tu. Za pa ko wa łem
się więc tak, by nie prze kra czać wy mia rów

Matka Boska                       fot. Honzo mątwy                                                                             fot. Honzo
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ani wa gi ba ga żu, któ ry za bie ra łem do ka bi -
ny (tor ba 10 kg i ma ły ple ca czek). Mój po -
mysł eli mi no wał za bra nie stan dar do we go
ze sta wu nur ko we go – był on za du ży i za
cięż ki. Pod sta wo wym sło wem przy pa ko -
wa niu by ło sło wo mi ni ma lizm. Za bra łem
naj lżej sze płe twy, za miast nor mal ne go jac -

ke tu mój no szak z de ski do kro je nia i si de -
mo un to wy wo rek wy por no ścio wy X -De ep,
pian kę bez ocie pla cza i rze czy oso bi ste.
Nie za bra łem na rzę dzia do cię cia – ba łem
się kon fi ska ty na lot ni sku. Tor ba wa ży ła 9,7
kg. Do ple cacz ka spa ko wa łem au to mat,
apa rat z obu do wą, la tar kę, kom pas i kom -

pu ter. Mi mo obaw o wy mia ry ba ga żu, uda -
ło mi się wsiąść do sa mo lo tu bez pro ble -
mów.

Po wy lą do wa niu i otwar ciu drzwi ude -
rzy ło mnie go rą ce i su che po wie trze. Prze -
jazd do ho te lu, roz pa ko wa nie i
od po czy nek. Z Geof fem umó wi łem się na -
stęp ne go dnia o 8:30 przed ho te lem. Bus
przy je chał punk tu al nie, jed nak pro wa dził

Geoff i płaszczka                                                                   fot. Honzo Lawowe dno                       fot. Honzo
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go nie Geoff, a in ny in struk tor z ba zy – Dan.
Sym pa tycz ny, we so ły eks tra wer tyk. Po do -
tar ciu do ba zy po zna łem Geof fa, któ ry jest
eme ry to wa nym bry tyj skim nur kiem woj sko -
wym o du żym do świad cze niu nur ko wym.
Z ba zy po je cha li śmy do por tu, gdzie przy -
go to wa li śmy łódź i wy pły nę li śmy na po zy -
cję. Pod czas wszyst kich nur ko wań
wy stę po wał prąd o zmien nej si le – od sła be -

go po przez umiar ko wa ny do sil ne go, wi -
docz ność wo dy się ga ła 30 m, a jej tem pe ra -
tu ra wy no si ła 21 stop ni nie za leż nie od
głę bo ko ści. Na wszyst kie nur ko wa nia pły -
wa li śmy dwu na sto oso bo wą ło dzią pneu ma -
tycz ną, po zy cje znaj do wa ły się w od le-

gło ści kil ku do kil ku na stu mi nut pły nię cia
od por tu.

Pierw szą od wie dzo ną po zy cją był wrak
Con de si to. Zo sta ła z nie go prak tycz nie tyl -
ko ru fa le żą ca na głę bo ko ści ok. 15 m, więc
nie ma tam zbyt wie le do pe ne tra cji, za to

Condesito2                                                                        fot. Honzo
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mno gość form ży cia by ła za chwy ca ją ca.
Uda ło nam się na po tkać ko lo nię salp i dwie
mą twy, te ostat nie nie po zwo li ły jed nak
zbli żyć się do sie bie za bar dzo.

Na dru gim nur ko wa niu po pły nę li śmy na
ma ły wra czek zwa ny Stin gray Wreck. W za -

sa dzie to ta ka du ża sza lu pa, jed nak to, co
zro bi ło na mnie naj więk sze wra że nie, to
trzy, a póź niej czte ry du że płaszcz ki – o
roz pię to ści skrzy deł do dwóch me trów –
pły wa ją ce wo kół nas w na dziei na po ży -
wie nie. Nur ko wie oswo ili je re gu lar nie do -

kar mia jąc. Do tar li śmy do 20 m głę bo ko ści.
Trze cie nur ko wa nie by ło dla mnie, ja ko

nur ka ja ski nio we go, atrak cją. Ni gdy wcze -
śniej nie nur ko wa łem w ja ski niach la wo -
wych, a tu ta ko wa się znaj du je, no si na zwę
Pal Mar Ca ve. To dość du ża, ale ni ska sa la z

Salpa                                                                              fot. Honzo Condesito                         fot. Honzo
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ko lum ną po środ ku, od któ rej od cho dzą pro -
mie ni ście ko ry ta rze o róż nej dłu go ści. W
środ ku cza ją się płaszcz ki nie mniej sze niż
te z po przed nie go nur ko wa nia. Pły wa jąc
znacz nie mą cą wo dę, po nie waż w ja ski ni
jest du żo osa du den ne go. Wej ście do ja ski ni
znaj du je się na głę bo ko ści 30 m, przed nią

jest krzyż upa mięt nia ją cy nur ka, któ ry się tu
uto pił, a nie opo dal znaj du je się fi gu ra Mat ki
Bo skiej. Cie ka wost ką był wi dok pla te au nad
ja ski nią – mo gli śmy pły wać po mię dzy bą bla -
mi wy do by wa ją cy mi się przez ma łe otwo ry
w stro pie ja ski ni po na szym nur ko wa niu. By -
ło to bar dzo cie ka we nur ko wa nie.

Ko lej ne dwa nur ko wa nia to oko li ce Ali
Ba ba Ca ve – gro ty znaj du ją cej się na 40 m
głę bo ko ści, w któ rej ktoś umie ścił szop kę
bo żo na ro dze nio wą. Nad ja ski nią spo tka li -
śmy wy le gu ją ce go się na pia sku re ki na.

Ostat nie nur ko wa nie to Rock de Fa bien i
pły wa nie w ol brzy miej ła wi cy ba ra kud, a
po tem zej ście skal nym tu ne lem do 50 m
głę bo ko ści. Na de kom pre sji mo gli śmy po -
dzi wiać pięk ny układ skał, któ re two rzy ła
za sty ga ją ca la wa.

Na Te ne ry fie jest wie le cie ka wych miejsc
do nur ko wa nia, te któ re od wie dzi łem to za -
le d wie nie wiel ki skra wek te go, co skry wa
się pod wo dą. Tak że oso by nie nur ku ją ce z
za cię ciem do tu ry sty ki znaj dą tu coś dla sie -
bie. Na wy spie znaj du je się naj wyż szy w
Eu ro pie wul kan (po nad 3700 m n.p.m.), są
wy so kie kli fy Los Gi gan tes, wą wóz In fer no
czy też plan ta cje ba na now ców, aqu apark i
par ki z licz ny mi ga tun ka mi zwie rząt. A tak -
że za dba ne pla że piasz czy ste i ka mie ni ste,
o od cie niach od żół te go do czar ne go. Na
pew no jest to miej sce, któ re war to od wie -
dzić, oso bi ście zde cy do wa nie po le cam.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl
bąble z jaskini                                                                     fot. Honzo
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.fotopodwodna.pl
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W sierp niu 2015 ro ku eki pa Be st -
di vers tra fi ła do Al ba nii. Jak nie trud -
no się do my ślić, chcie li śmy po znać
pod wod ne ta jem ni ce te go nie od kry te -
go jesz cze przez pol skich nur ków
kra ju. Nie ste ty miej sco wa po li cja z
ja kichś wzglę dów za bro ni ła nur ko wa -
nia, tak więc sta ra jąc się szyb ko
zor ga ni zo wać coś in ne go, tra fi li śmy
nad Je zio ro Ochrydz kie w Ma ce do nii,
zwa ne ma ce doń skim mo rzem. 

Jest to naj star sze je zio ro w Eu ro pie i naj -
głęb sze na Bał ka nach. 286 me trów głę bo -
ko ści, kry sta licz na wo da, po nad dwie ście
ga tun ków fau ny, wszyst ko to brzmia ło dość
obie cu ją co. W do dat ku kil ka ga tun ków wy -
stę pu je tyl ko w tym miej scu na świe cie, są
to tzw. ga tun ki en de micz ne, w tym mię dzy
in ny mi pstrąg ochrydz ki.

Je zio ro, z uwa gi na swój cha rak ter, no si
mia no „ży wej ska mie li ny”. Pod wo dą od ra -
zu rzu ca się w oczy, że każ dy skra wek ska -
ły po ro śnię ty jest omuł ka mi, któ re

Macedonia – Jezioro Ochrydzkie
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do dat ko wo fil tru ją wo dę. Mia sto Ochry da,
le żą ce nad tym nie zwy kłym je zio rem, w
1979 ro ku wpi sa no na świa to wą li stę dzie -

dzic twa UNESCO. Po dró żu jąc z War sza wy
sa mo cho dem, do po ko na nia mie li śmy po -
nad 1800 km, ale na praw dę war to! Wo da

przej rzy sto ścią do rów nu je Mo rzu Czer wo -
ne mu. Wszyst kim, któ rzy jesz cze tam nie
do tar li pod po wiem, że to oko ło 20-30 me -
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trów wi zu ry. Wi docz ność pod wo dą mo że
się jed nak po gor szyć po ob fi tych opa dach
desz czu. We wrze śniu 2015, pod czas na -
szych nur ko wań wi docz ność utrzy my wa ła
się w oko li cach 17 m, tem pe ra tu ra wo dy

wy no si ła przy po wierzch ni 23o C, ter mo kli -
na wy pa da ła na oko ło 18 me trach. W je zio -
rze jest mnó stwo ryb, do słow nie mnó stwo.
Głów nie sło necz ni ce, ale wi dać i pstrą gi
ochrydz kie, i ja kieś ry by po dob ne do na sze -

go kle nia. Je zio ro sły nie jed nak przede
wszyst kim ze słod ko wod nych gą bek
ochrydz kich (ga tu nek en de micz ny, ży je tyl -
ko w tym je zio rze). Wo da jest tak przej rzy -
sta, że na głę bo ko ści 40 me trów nie
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po trze ba la ta rek. Na ukow cy i ar che olo dzy
z róż nych śro do wisk eks plo ro wa li dno te go
zbior ni ka i zna leź li mnó stwo in te re su ją cych
śla dów, świad czą cych o daw nych kul tu -
rach ży ją cych w oko li cy. Jed no z cie kaw -

szych miejsc to „Mu zeum na wo dzie”,
gdzie moż na po dzi wiać to, co kie dyś by ło
pod wo dą, ale my, nur ko wie, mie li śmy oka -
zję oglą dać po zo sta ło ści wy ko pa lisk pod
po wierzch nią, miej sce peł ne róż nych ar te -
fak tów, ko ści itp. Wy ko na li śmy dwa nur ko -

wa nia. Jed no w miej scu, gdzie ścia na opa -
da do 190 me trów głę bo ko ści, dru gie wła -
śnie pod „Mu seum on Wa ter”. W Je zio rze
Ochrydz kim wi du je się wę go rze, ale są i
wę że. Fak tycz nie wi dzia łem jed ne go cho -
wa ją ce go się w szcze li nie mię dzy ska ła mi.
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Za rów no jed no, jak i dru gie nur ko wa nie do -
star czy ło nam nie sa mo wi tych emo cji. Na -
wet ośmio go dzin na po dróż w jed ną stro nę
z Al ba nii i z po wro tem nie wy da wa ła się
już tak uciąż li wa.

W oko li cy war to za nur ko wać tak że w
źró dłach Czar ne go Dri nu. Po dob no jest to
na ty le nie praw do po dob ne miej sce, że nie
po win no się go omi nąć, więc na pew no

tam wró cę. Ja ko że jest to ka wał dro gi z Pol -
ski, war to wy brać się tu na ty dzień. Dro go
nie jest, a oprócz nur ko wa nia jest co zwie -
dzać. Oko li ce prze pięk ne!

Na pew no tam wró cę i to mo że już w
2016 ro ku. Kto chęt ny, za pra szam!

Ru di Stan kie wicz

fot.: au tor

--

https://www.wioskisos.org/
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Zapraszamy
na wyjazd

turystyczno-nurkowy
ddoo  IIssllaannddiiii

w terminie 8-16.06.2016
Przejrzystośc wody

150 metrów !!!
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.cmas.pl
http://www.cave-diving.pl
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O CMAS - ie i pa trio ty zmie, czy -
li mój sto su nek do Ko mi sji Dzia łal -
no ści Pod wod nej ZG PTTK i do
fe de ra cji nur ko wych in nych niż CMAS

Zaw sze by łem sil nie kry tycz nie na sta wio -
ny do sze fo stwa, na wet mu szę przy znać, że
ja kieś dzie sięć lat te mu wy my śli łem zło śli -
we roz wi nię cie skró tu KDP (Kil ku Dziw -
nych Pa nów), któ ry przy jął się w
śro do wi sku. Trze ba jed nak przy znać, że or -
ga ni za cja ta w po ło wie lat 90. zro bi ła
ogrom ną ro bo tę i oca li ła przed zmar no wa -
niem ten ka wa łek Pol ski, za któ ry od po wia -
da ła. Szko da, że nasz prze mysł czy in ne
dzie dzi ny ma jąt ku na ro do we go nie zna la -
zły rów nie gor li wych i umie jęt nych obroń -
ców. Zno we li zo wa no i ujed no li co no
pro gra my szko le nia płe two nur ków, wpro -
wa dzo no su ro wą kon tro lę ja ko ści kur sów –
je dy ny ta ki sys tem wśród dzia ła ją cych w
Pol sce or ga ni za cji nur ko wych.

Dzia ło się to w po ło wie lat 90., w bar dzo
trud nych i nie bez piecz nych cza sach, gdy

za or ga ni za cję nur ko wań wzię ły się gro ma -
dy dy le tan tów, któ rzy tyl ko ła du ją bu tle, nie
po no szą za nic od po wie dzial no ści (a na wet
w ogó le nie poj mu ją zna cze nia te go sło wa)
i my ślą, że zna leź li świet ną me to dę na
szyb kie za ro bie nie „wa ka cyj nej ka sy” – w
spo sób lek ki, ła twy i przy jem ny.

Tym cza sem nur ko wa nie jest dzia łal no -
ścią zbyt trud ną i zbyt wa żną, że by mo żna
by ło po zwo lić jej roz wi jać się we dług za -
sad „wol nej ame ry kan ki”. Wy brać się z
kum pla mi na nur ko wa nie to nie to sa mo, co
wy brać się z kum pla mi na pi wo czy na te -
ni sa. Z ca łym sza cun kiem dla pi wo szy i te -
ni si stów.

Nur ko wa nie mu si być uję te w su ro we i
ry go ry stycz ne or ga ni za cyj ne ra my. Mu si zo -
stać wy raź nie okre ślo na od po wie dzial ność
or ga ni za to ra za bez pie czeń stwo ak cji. Ma -
leń kie klu by, szkół ki i klu bi ki, gru pu ją ce
„krew nych i zna jo mych kró li ka” ma ją cza -
sem bar dzo do brych nur ków, to fakt, ale nie
za wsze tak by wa i po win ny być twar do dys -
cy pli no wa ne przez cen tral ną or ga ni za cję

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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szko le nio wą o co naj mniej ogól no pol skim
za się gu. Do brym or ga ni za to rom ona nie za -
szko dzi, a sła bych zdy scy pli nu je lub wy eli -
mi nu je dla do bra nas wszyst kich.
Na praw dę zda rza ją się jesz cze nur ko wa nia
or ga ni zo wa ne bez za bez pie cze nia nur ko -
wi ska tle nem! Ta kich i po dob nych skan da -
li nie ste ty nie jest wca le ma ło.

Do pó ki to nie na stą pi, bę dzie my mie li
da lej do czy nie nia z cha otycz nym roz wo -

jem „szkó łek” nur ko wych, pro wa dzo nych
przez po zba wio nych ja kie go kol wiek do -
świad cze nia mło dzi ków, któ rym się wy da -
je, że jak ma ją mię dzy na ro do wy „pla stik”
in struk tor ski, to już mo gą wszyst ko. Jak by
au to ry tet i pro fe sjo na lizm mo gły być opar -
te na „pla sti ku”, a nie na la ta mi bu do wa -
nym do świad cze niu i po czu ciu
od po wie dzial no ści. Pa ra fra zu jąc zna ne
okre śle nie „ko los na gli nia nych no gach”
mo żna by po wie dzieć, że spo ra część in sty -
tu cji zaj mu ją cych się szko le niem nur ko -
wym to ko lo sy na no gach pla sti ko wych.

KDP/CMAS jest or ga ni za cją, w któ rej
wła dze są wy bie ra ne przez in struk to rów w
wy bo rach co czte ry la ta. Je śli ktoś się nie
na da je do peł nio nej funk cji, mo że ro bić
szko dę co naj wy żej przez te czte ry la ta, a
w na stęp nych wy bo rach mo żna go zwy -
czaj nie skre ślić – to jed na z naj więk szych
za let de mo kra cji. W żad nej in nej nur ko wej
or ga ni za cji szko le nio wej w Pol sce ta kiej de -
mo kra cji nie ma.

KDP/CMAS po peł nia wie le błę dów, a
pro gra my szko leń są wciąż jesz cze da le kie
od do sko na ło ści. Np. na kur sach P2 i P3 w
pro gra mach są tzw. „mi le praw dy” – to tal ny
ab surd po cho dzą cy nikt już chy ba nie pa -

mię ta skąd. Ta dzi wacz na za ba wa po le ga
na tym, że ka że się nur kom, że by przez ki -
lo metr (w przy pad ku kan dy da tów na P2)
lub 1500 me trów (w przy pad ku kan dy da -
tów na P3) ści ga li się po po wierzch ni z in -
ny mi kan dy da ta mi. Do szło już na wet do
ta kie go skan da licz ne go ab sur du, że za pi su -
je się cza sy w ja kich prze pły nę li ten od ci -
nek. Nie któ rzy po tra fią szczy cić się tym, że
np. wy gra li ta ki wy ścig! Nikt ja koś nie za -
uwa ża, że że by wy grać ta ki wy ścig, trze ba
po zo sta wić z ty łu in nych nur ków, czy li
part ne rów. Jest to tak ra żą co sprzecz ne z
ideą part ner stwa w nur ko wa niu, że do praw -
dy trud no to wy ra zić sło wa mi... Ta kie ho -
do wa nie „wy ści gow ców”, za miast nur ków
trosz czą cych się o part ner stwo, prę dzej czy
póź niej skoń czy się czy jąś śmier cią, bo -
wiem złe na wy ki (np. na wyk ści ga nia się)
za pa da ją w pa mięć ła twiej niż do bre. Roz -
pad i nisz cze nie jest za wsze ła twiej sze niż
bu do wa nie i two rze nie po zy tyw nych war -
to ści. Sy tu acja, w któ rej naj pierw przez dłu -
gi czas, czę sto kil ka lat, uczy się mło de go
nur ka part ner stwa w nur ko wa niu, po tem
zaś, gdy doj dzie on do po zio mu kur su P3,
ka że mu się ści gać z in ny mi nur ka mi, jest
tak skraj nie zła, tak an ty wy cho waw cza i
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głu pia, że to aż nie do wia ry, że by ktoś przy
zdro wych zmy słach mógł ją pro mo wać.
Nie ste ty świat nur ko wy zna ta kie, a na wet
jesz cze gor sze ab sur dy.

Jed ną z naj więk szych za let KDP/CMAS
jest ze zwo le nie do świad czo nym in struk to -
rom na mo dy fi ko wa nie w pew nym za kre sie
pro gra mów szko leń. Jest to wy ni kiem za ufa -

nia ja kie or ga ni za cja mo że mieć do wy so -
kiej kla sy in struk to rów KDP. Ża den in ny
sys tem szko le nia nur ko we go nie da je do -
świad czo ne mu in struk to ro wi ta kiej sa mo -
dziel no ści. W kon tek ście po wy ższych
ab sur dal nych „wy ści gów” na kur sach ta
swo bo da na bie ra szcze gól nej war to ści.
Dzię ki niej mo głem do pil no wać, że by w

mo ich ba zach ten ab surd nie był po peł nia -
ny. W Ac ti ve Di vers „mi li praw dy” ni gdy
nie by ło i nie ma.

Fakt, że ma my wła sną, w Pol sce wy pra -
co wa ną fe de ra cję nur ko wą nie dla ka żde go
jest wa żny. Roz ma wia łem kie dyś z bar dzo
zna nym in struk to rem z klu bu Krab Kra ków,
jed ne go z naj star szych klu bów płe two nur -
ko wych w Pol sce. Ten in struk tor po wie dział
mi, że był w klu bie tyl ko dla te go, że po -
zwo li ło mu to bez płat nie ko rzy stać z...
ciem ni fo to gra ficz nej! Dla ta kich lu dzi nie
ist nie je to żsa mość ani tra dy cja, a w ka żdym
ra zie nie sta no wią one war to ści. Dla mnie
jed nak jest wa żne, że by mieć świa do mość
te go, że się nie wy pa dło sro ce spod ogo na.
Choć w ser cu je stem le wa kiem, to jed nak
ro zu miem, o ile zu ba ża czło wie ka brak
świa do mo ści, że stoi za nim do świad cze nie
po ko leń i war to ści przez te po ko le nia zbu -
do wa ne. Pol ski CMAS jest sym bo lem wiel -
kiej mą dro ści, w tym ta kże po li tycz nej, co
nie jest czę ste w na szym kra ju. Lu dzie, któ -
rzy ten CMAS two rzy li a po tem umie li go
obro nić w twar dej, ko mer cyj nej wal ce na
ryn ku po ka za li, że są kimś. Je stem dum ny z
te go, że zna la złem się wśród nich. Na to -
miast ko le dzy, któ rzy po szli po li nii naj -
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mniej sze go opo ru i za miast wspól nie pra -
co wać nad po pra wie niem oj czy zny, ode szli
do ob cych fe de ra cji, zna leź li w tych fe de -
ra cjach (je śli mie li szczę ście) co naj wy żej
te sa me war to ści, któ re i tu da ło by się wy -
pra co wać, gdy by się tyl ko umia ło wal czyć.

Ku po wa nie ob cych pro gra mów szko le -
nio wych i po słu gi wa nie się ob cy mi upraw -
nie nia mi in struk tor ski mi jest ta ką sa mą
pu łap ką jak sto so wa nie ob cych li cen cji w
prze my śle – jest to dro ga do ni kąd.

Skon stru owa ne w Pol sce i przy ję te w pol -
skim CMAS -ie pro gra my szko le nio we, np.
no wa tor ski pro gram szko le nia w nur ko wa -
niach pod lo dem, oka zu ją się nie gor sze od
do wol nych in nych na świe cie, a nie kie dy są
naj zwy czaj niej lep sze. Ma my wła sny kraj i
jest wie le wart. Jest cze go bro nić. Jak po -
wie dział Ge ro ni mo Lin col no wi: „Ta zie mia
nie jest na sprze daż”.

Ale je śli ktoś był tu tyl ko po to, że by mieć
ciem nię fo to gra ficz ną, no to fak tycz nie nie
ma się z nim jak do ga dać.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st sel le ro wej

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

cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią żki te -

go au to ra mo żna ku pić tu: www.ksie gar nia.iknt.pl

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże ad -

wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła -

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką. Jest zwo len ni kiem

su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or ga ni za to -

rów spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo uczest -

ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko we, w

pro wa dzo nych przez nie go ba zach w Pol sce i za

gra ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy -

pa dek.

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Rok 2015, mi mo prze ciw no ści lo su
i dość nie sta bil nej sy tu acji na ryn ku,
wy padł bar dzo do brze. Nie sa mo wi te
jest to, że wciąż co raz wię cej lu dzi
in te re su je się nur ko wa niem. W 2015
ro ku na kurs pod sta wo wy zgło si ła się
du żo bar dziej licz na gru pa kur san tów
niż w 2014. Rok za my ka my z licz bą
170 kur san tów OWD za re je stro wa nych
na kur sie. A prze cież jest jesz cze
wie le in nych kur sów roz wi ja ją cych i
tzw. spe cja li za cji, gdzie rów nież nie
bra ko wa ło uczest ni ków.

Wie le wy praw za rów no za gra nicz nych,
jak i pol skich upły nę ło nie mal że w mgnie -
niu oka. Bar dzo cie ka wym miej scem a za ra -
zem od kry ciem dla nas oka za ło się Je zio ro
Ochrydz kie w Ma ce do nii. Naj star sze je zio -
ro w Eu ro pie za chwy ca nie praw do po dob -
ną przej rzy sto ścią wo dy i ilo ścią ryb
do rów nu ją cą sta wom ho dow la nym. Su per
miej sce, po le cam wszyst kim bez dwóch
zdań.

Jak minął rok 2015 w BestDivers
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Od kry li śmy tak że kil ka cie ka wych akwe -
nów na Ma zu rach, pra wie nie uczęsz cza -
nych. Sło wem, kie ru je my się po wie dze-

niem: „Cu dze chwa li cie, swe go nie zna -
cie”. Ma my w Pol sce na praw dę wie le cie -
ka wych miejsc nur ko wych, nie tyl ko

Hań czę i Za krzó wek. Go rą co za chę ca my,
za in te re suj cie się pięk nem na szej oj czy zny!

Nie ustan nie kon ty nu uje my pod bój no -
wych miejsc nur ko wych na świe cie i w Pol -
sce. Idzie my w tym kie run ku wy trwa le i
wie rzy my, że wie lu fa scy na tów nur ko wa nia
do łą czy do nas w tym ro ku. Już w czerw cu
od kry je my pod wod ne uro ki Is lan dii, a w
lip cu bę dzie my nur ko wa li u pod nó ża wul -
ka nu Strom bo li.

Za pra sza my na pod bo je pod na szym
„sztan da rem”, przy oka zji mo że cie roz wi -
nąć skrzy dła na wie lu ofe ro wa nych przez
Be st di vers kur sach.

Bacz nie ob ser wu je my, że in ten syw nie
roz wi ja się si de mo unt, co raz wię cej osób
de cy du je się spró bo wać co to ta kie go. To
do brze, bo wy da je się, że to jest przy szłość
nur ko wa nia re kre acyj ne go, tak jak w nur ko -
wa niu tech nicz nym tzw. re by.

Ży czy my wszyst kim nur kom i pa sjo na -
tom wiel kie go błę ki tu wspa nia łych pod bo -
jów pod wod nych, nie sa mo wi tych przy gód i
fe no me nal nych wi do ków pod wo dą w
2016 ro ku.

Do sie go ro ku i All The Best od Be st di -
vers!

Ru di Stan kie wicz
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Mi ja ją cy rok był dla człon ków i
przy ja ciół na szej gru py ko lej nym
okre sem in ten syw nej dzia łal no ści
spe le onur ko wej. Uda ło nam się zor -
ga ni zo wać w su mie osiem wy praw
za gra nicz nych. Dwie z nich mia ły na
ce lu eks plo ra cję no wych, nie zna nych
do tąd par tii ja skiń. 

W lip cu eks plo ro wa li śmy Wiel ki Sy fon w
ko sow skiej ja ski ni Gry ka e Ma dhe, prze su -
wa jąc w nim przo dek do 70 m głę bo ko ści
przy nie mal 300 m dłu go ści te go sy fo nu, a
w sierp niu w Ser bii do szli śmy do koń ca ja -
ski ni Vre lo Crnog Ti mo ka, gdzie po nie mal
pół ki lo me tro wym od cin ku dość sze ro kich,
pod wod nych ko ry ta rzy ja ski nia „koń czy
się” wą ski mi szcze li na mi. Sześć wy praw
by ło wy pra wa mi do ja skiń i ko pal ni już
zna nych, któ rych ce lem by ła tu ry sty ka i re -
kre acja lub szko le nie i roz wi ja nie umie jęt -
no ści nur ko wa nia w prze strze niach
za mknię tych. Nur ko wa li śmy w ja ski niach i

sztol niach Al ba nii, Czech, Włoch, Sło wa cji
i Bo śni, po dzi wia jąc pięk ne, zwy kle ob szer -
ne ko ry ta rze w wo dzie o znacz nej przej rzy -
sto ści. Po za tym zro bi li śmy wy pa dy
kra jo we, pod czas któ rych nur ko wa li śmy w
za la nych pod zie miach w Zło tym Sto ku i
Bro wa rze So bót ka oraz ja ski ni Ka spro wej
Ni żnej w Ta trach.

Wszyst kie te wy jaz dy i wy pra wy by ły
oka zją do spo tka nia osób z czę sto od le -
głych za kąt ków kra ju, któ rych nie wi du je -
my co dzien nie, a po za ra do ścią spo tka nia i
wspól ne go nur ko wa nia nie jed no krot nie by -
ły oka zją do za pla no wa nia ko lej nych eska -
pad spe le onur ko wych.

Prze pro wa dzi li śmy dwie edy cje Warsz -
ta tów Spe le onur ko wa nia, pod czas któ rych
za po zna li śmy uczest ni ków z za sa da mi i
tech ni ka mi nur ko wa nia pod stro pem w ró -
żnych sys te mach i kon fi gu ra cjach. Wio sną
go ści li śmy w So snow cu, a je sie nią w Zim ni -
ku. Po szko le niach na sza gru pa po więk szy -
ła się o ko lej ne oso by chęt ne ak tyw nie

spę dzać czas łą cząc pa sje nur ko wą i ja ski -
nio wą.

SPELEOnurkowanie 2015
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Uczest ni czy li śmy ta kże w kon fe ren cjach
i spo tka niach, bę dąc pre le gen ta mi pod czas
tar gów Wiatr i Wo da, na Bal tic te chu, w
olsz tyń skiej Skor pe nie, na IV To ruń skiej
Kon fe ren cji Stu denc kie go Ko ła Ba dań Pod -
wod nych. Opo wia da li śmy tam o ró żnych
aspek tach na szej dzia łal no ści. Na Spe le -
okon fron ta cjach za pre zen to wa li śmy film z
lip co wej eks plo ra cji w Ko so wie.

W tym ro ku „od pa li li śmy” stro nę in ter ne -
to wą www.spe le onur ko wa nie.com, nad
któ rą cią gle pra cu je my. Sta ra my się tam po -
ka zy wać na szą dzia łal ność po przez pu bli -
ko wa nie pla nów ja skiń, re la cji z wy praw,
za miesz cza nie zdjęć i fil mów, ja kie ro bi my
przy oka zji na szej dzia łal no ści.

Na sze wy pra wy i dzia ła nia od lat wspie -
ra ją sprzę to wo fir my zwią za ne z nur ko wa -
niem: Am mo ni te Sys tem – oświe tle nie
pod wod ne, mlin ke si de mo unt – sprzęt do
nur ko wa nia ja ski nio we go, San ti – ska fan dry
i ocie pla cze, No Gra vi ty – ocie pla cze. Do
gro na firm wspie ra ją cych ostat nio do łą czy -
ła fir ma Gan do – po jem ni ki trans por to we.

Uzy ska li śmy też wspar cie fi nan so we od
fir my Ar ma da, za bez pie cze nie tle no we za -
pew nia nam od lat Kli ni ka Me dycz na IBIS,
a me dial ne Free Frog TV i ostat nio KDP

CMAS. Chęt nych do udzie la nia wspar cia
jest co raz wię cej, co nas nie zwy kle cie szy.

Nie uda ło się oczy wi ście zre ali zo wać
wszyst kich pla nów – nie uda ła się wy pra wa
do Ma ce do nii, gdzie przy wspar ciu sło wac -
kich gro to ła zów chce my zba dać za la ne ko -
ry ta rze znaj du ją ce się po nad pół ki lo me tra
pod zie mią. Nie uda ło się ta kże po su nąć do
przo du eks plo ra cji Ob ca snej Vy vie rac ki –
ja ski ni znaj du ją cej się po sło wac kiej stro nie
Czer wo nych Wier chów. Te ak cje bę dzie my
się sta ra li wy ko nać w nad cho dzą cym ro ku.

W przy szłym ro ku chce my kon ty nu ować
na szą dzia łal ność eks plo ra cyj ną, szko le nio -
wą i tu ry stycz ną, sku pia jąc się na głę bo kiej
eks plo ra cji w Ko so wie, roz po czy na jąc te -
mat w Ma ce do nii i Mek sy ku. Opty mi stycz -
nie spo glą da my w kie run ku 2016 ro ku.

W opi sa nych wy jaz dach uczest ni czy li
m.in. na si człon ko wie: Ma te usz Po pek, Ku -
ba Ma cie jew ski, Wik tor Tro ja now ski, Ma -
riusz Lin ke, To mek i Pa weł Za piór, Łu kasz
Stel masz czyk, An drzej Za lew ski, Ra fał Ka li -
now ski, Ja rek Ma li now ski, Piotr Kar piń ski,
Ma ciek Cho micz, Łu kasz Ko rek, Ra dek
Oba ra, Do mi nik Gra czyk.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo” 

gru pa SPE LE Onur ko wa nie

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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10 lat te mu uka za ło się pierw sze wy da -
nie Ra tow nic twa Nur ko we go. Dziś ma my
na ryn ku ko lej ną, już trze cią edy cję tej ksią -
żki. Roz ma wiam z jej au to rem Mar ci nem
Dą brow skim.

Mar cin Waj dyk: Co no we go po ja wi ło się
w ksią żce w po rów na niu do po przed nie go
wy da nia?

Mar cin Dą brow ski: Przede wszyst kim treść
jest uak tu al nio na, za wie ra no we wy tycz ne
do ty czą ce re su scy ta cji, któ re uka zu ją się co

To już 10 lat!!!

Ratownictwo Nurkowe…

ISBN: 978-83-7798-190-0

Książka „Ratownictwo nurkowe z elementami pierwszej pomocy” 
zawiera bardzo szerokie podejście do zagadnień związanych z ratownic-
twem nurkowym.

Jest pierwszą polską publikacją o tej tematyce. Zawiera ponad 200 stron 
i wiele barwnych ilustracji. Pierwsze wydanie ukazało się w 2005 roku i zo-
stało bardzo pozytywnie przyjęte przez środowisko nurkowe. Od tego czasu 
książka doczekała się trzeciej edycji, którą trzymacie Państwo w rękach. 

Przedstawiona wiedza potrzebna jest wszystkim nurkującym, zarów-
no tym, którzy wykonują kilka nurkowań w roku jak i tym, którzy nurkują 
często czy zawodowo. Książka może być wykorzystana jako materiał po-
mocniczy przy szkoleniach na wszystkie kursy nurkowe różnych organizacji. 

Zawarte są w niej bowiem informacje o zapobieganiu wypadkom, 
radzeniu sobie ze stresem oraz opisy udzielania pomocy po wystąpieniu 
sytuacji awaryjnych zarówno pod wodą, jak i na powierzchni. Wyodręb-
nione jest ratownictwo w specy�cznych warunkach: pod lodem, w prze-
strzeniach zamkniętych oraz przy użyciu skuterów podwodnych czy 
w kon�guracji bocznej. 

Druga część opracowania zawiera zagadnienia dotyczące chorób i 
urazów nurkowych, wraz ze szczegółowym podziałem dotyczącym pro�-
laktyki, objawów oraz pierwszej pomocy. W końcowych rozdziałach opi-
sane są zagrożenia związane z niebezpieczną podwodną �orą i fauną. 

Marcin Dąbrowski, od ponad 20 lat w stopniu instruktora, obecnie 
instruktor płetwonurkowania M3 i szef szkolenia organizacji KDP/CMAS, 
członek komitetu technicznego CMAS, instruktor trener DAN, biegły 
sądowy z zakresu płetwonurkowania. 

Od kilkunastu lat bierze udział w centralnych szkoleniach na pod-
stawowe i specjalistyczne stopnie instruktorskie. Czynnie związany z 
uprawianiem oraz propagowaniem sportów wodnych w Polsce. Posiada 
także uprawnienia instruktora ratownictwa WOPR. Wolne chwilę spędza 
nad wodą, szkoląc i nurkując w różnych akwenach w kraju i na świecie.

Zgodne z wytycznymi resuscytacji 2015

RATOWNICTWO
NURKOWE

z elementami 
pierwszej pomocy
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pięć lat. Wer sja wy tycz nych z 2015 ro ku jest
uwzględ nio na w ksią żce. Po dru gie pu bli ka -
cja zo sta ła do pa so wa na do bie żą cej sy tu acji
na ryn ku nur ko wym. War to też do dać, że
wy da nie za wie ra wie le po pra wek i ak tu ali za -
cji w po rów na niu do wy da nia dru gie go.

MW: Czy ra tow nic two nur ko we rze czy -
wi ście tak się zmie nia? Wy ma ga zmian?

MD: Oczy wi ście, że tak. Aby nur ko wa nie
by ło bez piecz ne, ko niecz ne jest speł nie nie
trzech wa run ków – od po wied ni czło wiek, w
od po wied nim sprzę cie, w od po wied nim śro -
do wi sku. W dzi siej szych cza sach zmie nia
się przede wszyst kim sprzęt oraz czło wiek w
sprzę cie – czy li tech ni ka nur ko wa nia. Te ele -
men ty wła śnie wy ma ga ją ak tu ali za cji.
Oprócz te go zmie nia ją się też prze pi sy – to

też wy ma ga no we li za cji.
MW: To mo że ja kiś przy kład, co zo sta ło

zmie nio ne oprócz wy tycz nych re su scy ta cji?
MD: Pięć lat te mu, kie dy uka za ło się dru -

gie wy da nie, nur ko wie roz po czy na li nur ko -
wa nie re kre acyj nie w kon fi gu ra cji bocz nej.
Od tam te go cza su ewo lu ował i sprzęt, i tech -
ni ka nur ko wa nia w kon fi gu ra cji bocz nej. Za -
gad nie nia ra tow ni cze zwią za ne z tym
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ro dza jem nur ko wa nia wy ma ga ły zmia ny.

MW: Ja ką głów ną myśl chciał byś prze -
ka zać czy tel ni ko wi?

MD: Ob ser wu ję ostat nio zmniej sza ją cą
się licz bę osób czy ta ją cych ksią żki. Na py -
ta nie dla cze go, czę sto sły szę – jest In ter net.
In ter net jest ogól nie do stęp ny, to praw da, z
du żą ilo ścią wie dzy – też praw da. Wie dza

ta jed nak nie jest upo rząd ko wa na i na te mat
da ne go za gad nie nia –na przy kład ra tow nic -
twa nur ko we go – trud no jest zna leźć
wszyst kie in for ma cje ze bra ne w jed nym
miej scu. Przede wszyst kim jed nak ksią żka
za wie ra wie dzę upo rząd ko wa ną w spo sób
prze my śla ny przez au to ra, co wła śnie sta -
no wi jej war tość – te go nie da je In ter net.

MW: Czy war to na być ak tu al ne wy da -

nie, po sia da jąc star sze?
MD: Mo im zda niem – tak. Pu bli ka cję

mo żna po rów nać do np. ko dek su dro go we -
go. Czy pro wa dząc sa mo chód wa tro ko rzy -
stać z ak tu al nych prze pi sów, czy też tych,
któ re obo wią zy wa ły kil ka lat te mu? Wy da -
je się, że za wsze war to być na bie żą co.

MW: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.
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Za na mi 2015 rok, w któ rym roz -
piesz cza ła nas pięk na po go da, do -
sko na ła przej rzy stość wo dy, a co za
tym idzie wspól ne eks plo ra cje pod -
wod nych głę bin. Dla Ko mi sji Dzia łal -
no ści Pod wod nej, na szych In struk to-
rów oraz Płe two nur ków był to rok
cię żkiej pra cy szko le nio wej, za koń -
czo nej suk ce sa mi i otrzy ma niem no -
wych upraw nień do szko le nia i
ko rzy sta nia z tu ry sty ki pod wod nej.

Oto kil ka słów pod su mo wa nia 2015
W stycz niu spo tka li śmy się na co rocz -

nym zlo cie in struk to rów, dzia ła czy i le ka -
rzy KDP/CMAS w schro ni sku gór skim na
Ka la tów kach. Zlot in struk to rów w Ta trach
to ba gaż wie dzy nur ko wej po łą czo ny z wy -
po czyn kiem i re kre acją w gó rach, a nie jak
to zwy kle by wa nad wo dą. Oprócz dys ku sji

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

Podsumowanie 2015
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na te ma ty nur ko we i szko le nio we Mi chał
Gór ny, prze wod ni czą cy KDP, za pre zen to -
wał no we, od świe żo ne lo go na szej or ga ni -
za cji, a Mar cin Dą brow ski przed sta wił
zak tu ali zo wa ne pro gra my szko le nia po -
dzie lo ne na ście żkę re kre acyj ną, spe cja li -
stycz ną i tech nicz ną. Od by ła się rów nież
pre zen ta cja ksią żki Edwar da Cioł ko wia ka –
„Nur ko wa nie mo je ży cie”, a na za koń cze -

nie im pre za przy dźwię kach ze spo łu Glass -
go, trwa ją ca do bia łe go ra na.

Po wo ła ne zo sta ły ze spo ły i pod ko mi sje
ro bo cze, któ re wspo ma ga ją pra ce szko le -
nio we w na szej or ga ni za cji, pra cu jąc na
bie żą co nad pro gra ma mi i ma te ria ła mi dy -
dak tycz ny mi. Oso by ma ją ce uwa gi do pro -
gra mów mo gą kon sul to wać się bez po-
śred nio z przed sta wi cie la mi po szcze gól -

nych pod ko mi sji czy ze spo łów ro bo czych,
szcze gó ły na cmas.pl. Ko mi sja Dzia łal no ści
Pod wod nej dzię ku je wszyst kim In struk to -
rom i Płe two nur kom za an ga żo wa nym w
pra ce w pod ko mi sjach. Wa sza cię żka pra ca
wpły wa na cią gły roz wój i po zy tyw ny wi -
ze ru nek KDP/CMAS.

Na po cząt ku ro ku wdro żo no no we po -
dej ście do kur su M1. Wpro wa dzo no po -
dział na mo du ły, któ re mo gą być wy bie ra ne
przez kan dy da tów w za le żno ści od po trzeb.
No we po dej ście da je też mo żli wość zo sta -
nia in struk to rem wstrzy ma ne go od de chu
(MZO) kan dy da tom nie po sia da ją cym stop -
nia M1, a je dy nie sto pień płe two nur ka
wstrzy ma ne go od de chu po ziom 3. Kurs M1
stał się bar dziej do stęp ny, przej rzy sty oraz
do sto so wa ny do po trzeb przy szłych in struk -
to rów. Zmia na po dej ścia spo wo do wa ła
więk sze za in te re so wa nie zdo by ciem upra-
w nień in struk tor skich w KDP/CMAS.

KDP wpro wa dzi ło do pro gra mów szko -
le nia no wy sto pień Płe two nu rek Tu ry stycz -
no -Nad zo ro wa ny, prze zna czo ny dla osób,
któ re z ró żnych po wo dów ma ją pro ble my
z ukoń cze niem kur su na sto pień P1. Od po -
wia da on po zio mo wi w nor mie eu ro pej -
skiej.
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W ma ju KDP po sta no wi ła zmie nić wy -
móg for mal ny do ty czą cy po sia da nia ba dań
le kar skich przez oso by przy stę pu ją ce do
kur su płe two nur ko wa nia. Dla do ro słych
przy stę pu ją cych do kur su ba da nia są za le -
ca ne, ist nie je bo wiem mo żli wość za sto so -
wa nia oświad cze nia me dycz ne go. Ba da nia
le kar skie przed roz po czę ciem kur su płe two -
nur ko wa nia po zo sta ją obo wiąz ko we tyl ko

dla osób nie peł no let nich. Oświad cze nie
zdro wot ne po win no być wy peł nio ne przez
oso bę przy stę pu ją cą do kur su i prze ka za ne
sze fo wi szko le nia kur su. Zmia na po dej ścia
do ba dań le kar skich oraz oświad cze nie me -
dycz ne ma za za da nie uła twić pod mio tom
szko le nie wszę dzie tam, gdzie do stęp do le -
ka rza jest utrud nio ny, np. w od le głych lo -
ka li za cjach.

De cy zją Ko mi sji wpro wa dzo na zo sta ła
rów nież an kie ta ewa lu acyj na, do ty czą ca ja -
ko ści szko le nia. Skła da się z dwu na stu py -
tań, jej wy ni ki są ano ni mo we. An kie ta ma
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po móc or ga ni za cji w pod nie sie niu ja ko ści i bez pie czeń stwa pro wa dzo nych kur sów
płe two nur ko wa nia. Kwe stio na riusz wy sła -
ny jest na ad re sy e -ma il prze ka za ne na
wnio skach o cer ty fi ka ty.

Uwzględ nia jąc uwa gi prze ka za ne nam
na Ka la tów kach, opra co wa li śmy no wą wer -
sję ksią żecz ki płe two nur ka. In for ma cje na
po szcze gól nych stro nach są zop ty ma li zo -
wa ne a ca łość bar dziej czy tel na i przej rzy -
sta. Ksią żecz kę po dzie lo no na dwie czę ści
– Płe two nur ka i In struk to ra KDP.

Pro wa dzi li śmy dzia łal ność szko le nio wą

w ra mach kur sów cen tral nych. Ka dra in -
struk to rów o naj wy ższych kom pe ten cjach i
kwa li fi ka cjach M3 prze pro wa dzi ła mię dzy
in ny mi kur sy dla in struk to rów M1 i M2, ni -
trok su pod sta wo we go i za awan so wa ne go,
nur ko wa nia noc ne go, wra ko wo -mor skie go,
na wi ga cji pod wod nej, w su chych ska fan -
drach, płe two nur ka eko lo ga, eks plo ra to ra,
kon fi gu ra cji bocz nej, itd. Cię żka pra ca dy -
dak tycz na oraz za an ga żo wa nie ka dry spo -
wo do wa ło roz wój ka dry KDP o po nad sto
no wych kwa li fi ka cji in struk tor skich.
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Pod ko niec ro ku Ko mi sja prze gło so wa ła no we pro gra my szko le -
nio we na rok 2016. Pro gra my w wer sji PDF umiesz czo no w pa ne lu
in struk to ra na stro nie cmas.pl. Pro gra my są ak tu al nie dru ko wa ne. Naj -
wa żniej sze zmia ny to:

– uak tu al nio ny pro gram Pa to fi zjo lo gii nur ko wa nia;
– uak tu al nio ny pro gram Po szu ki wa nia i Wy do by cia opra co wa ny
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przez Mar ci na Waj dy ka w ra mach je go pra -
cy M3;

– uak tu al nio ne pro gra my ja ski nio we
opra co wa ne pod kie row nic twem Ro ber ta
Gosz czyń skie go;

– uak tu al nio ne pro gra my ar che olo gii
opra co wa ne pod kie row nic twem Bart ka
Kont ne go;

– no we pro gra my szko leń tech nicz nych
w kon fi gu ra cji bocz nej.

Oprócz zmian przed sta wio nych po wy żej
zo sta ły wpro wa dzo ne uak tu al nie nia w wie -
lu stop niach, dla te go też przed przy stą pie -
niem do kur su pro si my In struk to rów o
prze ana li zo wa nie ak tu al ne go pro gra mu
szko le nia.

2015 rok ob fi to wał w spo tka nia z Płe two -
nur ka mi i In struk to ra mi nad wo dą oraz na
tar gach i kon fe ren cjach. By li śmy, z AKP
Skor pe na, na spły wie Ły ną, gdzie po ma ga li -
śmy w or ga ni za cji im pre zy i spon so ro wa li -
śmy głów ną na gro dę. Z AKP Krab
uczest ni czy li śmy w de mo days na ka mie nio -
ło mie w Za krzów ku, w ma ju i wrze śniu pro -
wa-  dzi li śmy tam warsz ta ty i wy kła dy
nur ko we. Współ or ga ni zo wa li śmy rów nież
wy pra wę in struk to rów KDP/CMAS oraz
człon ków pod ko mi sji na uko wej, któ rej ce -
lem by ła in wen ta ry za cja dna Mor skie go
Oka.

Pre zen to wa li śmy na szą or ga ni za cję na
tar gach Wiatr i Wo da oraz Pod wod na Przy -
go da. Na tar gach In struk to rzy, Cen tra i Klu -
by Nur ko we afi lio wa ne w KDP mia ły
mo żli wość za pre zen to wa nia bo ga tej ofer ty
szko le nio wej oraz wspól nych wy jaz dów
nur ko wych. Bra li śmy rów nież udział w
kon fe ren cji Bal tic tech, gdzie spo ty ka li śmy
się z nur ka mi nie tyl ko na szej or ga ni za cji
oraz za pre zen to wa li śmy ka len darz na 2016
rok i no wą li nię odzie ży KDP/CMAS.

Na na szym „fun pa ge”fa ce bo ok.com
/CMA Spol ska ogło si li śmy już trze cią edy cję
kon kur su fo to gra ficz ne go „Zdję cie na ka -
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len darz KDP/CMAS”. Kon kurs cie szył się
ogrom nym za in te re so wa niem nie tyl ko ze
wzglę du na bar dzo atrak cyj ne na gro dy.
Otrzy ma li śmy po nad sto zgło szeń. Po ogło -
sze niu ga le rii fi na ło wej mie li śmy po nad
100000 od słon na sze go kon kur su, a w sa -
mym kon kur sie udział wzię ło po nad 10000
osób, któ re wy bie ra ły zdję cia ja ko ju ry. W

związ ku z ro kiem ju bi le uszo wym, ale o tym
za chwi lę, na ka len da rzu KDP 2016 umie -
ści li śmy pierw szą trój kę ga le rii fi na ło wej.

Re pre zen to wa li śmy or ga ni za cję i na -
szych Płe two nur ków na świe cie.

W kwiet niu Mar cin Dą brow ski, wi ce -
prze wod ni czą cy ds. szko le nia, brał udział
w ze bra niu Ko mi te tu Tech nicz ne go CMAS

w Bruk se li. W ma ju uczest ni czy li śmy w
świa to wym kon gre sie CMAS w Hor ta na
wy spie Fa ial (Azo ry), gdzie zje cha li się re -
pre zen tan ci fe de ra cji CMAS z ca łe go świa -
ta. Na szą fe de ra cję re pre zen to wa li Mi chał
Gór ny i Mar cin Dą brow ski.

Spo tka nie by ło oka zją do po ru sze nia wa -
żnych dla KDP i CMAS te ma tów oraz do
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na wią za nia no wych kon tak tów. Z sa tys fak -
cją mo że my oznaj mić, że KDP ko lej ny rok
z rzę du zna la zła się w pierw szej dzie siąt ce
naj ak tyw niej szych fe de ra cji kra jo wych.
Wy so ka po zy cja – ósme miej sce – i ty sią ce
wy da nych cer ty fi ka tów po zwo li ło umoc nić
po zy cję KDP w świa to wym i eu ro pej skim
CMAS. Je ste śmy jed ną z prę żniej dzia ła ją -
cych fe de ra cji nur ko wych na świe cie!!!

A co w 2016 ro ku?

Na pew no cię żka pra ca oraz spo tka nia
nad wo dą.

2016 bę dzie dla na szej or ga ni za cji ro -
kiem wy jąt ko wym, bo wiem ob cho dzi my
ju bi le usz 60-le cia funk cjo no wa nia Ko mi sji
Dzia łal no ści Pod wod nej. Ofi cjal ne ob cho -
dy ju bi le uszu za pla no wa li śmy na 7-10
kwiet nia 2016 r. w Ho te lu Za mek Ryn, nad
pięk nym je zio rem Ołów. W pla nach znaj -
du ją się mię dzy in ny mi cie ka we wy kła dy i

pre lek cje, pa ne le dys ku syj ne, ale rów nież
za ba wa do bia łe go ra na i wie le in nych
atrak cji. Za pra sza my wszyst kich Płe two nur -
ków i In struk to rów KDP/CMAS do udzia łu
w tak zna mie ni tej uro czy sto ści, zo sta ły
ostat nie miej sca. W spra wie uczest nic twa
pro si my o kon takt z biu rem KDP biu -
ro@cmas.pl.

Już te raz rób cie zdję cia pod czas nur ko -
wań ,bo na pew no pod ko niec ro ku ogło si -
my kon kurs fo to gra ficz ny.

W pla nach ma my rów nież wspól ne spo -
tka nia w ra mach tar gów Wiatr i Wo da oraz
Pod wod na Przy go da, de mo days i kon fe ren -
cji nur ko wych.

Za mie rza my prze pro wa dzać mo der ni za cję
stro ny in ter ne to wej. Je śli po sia da cie su ge stie,
pro po zy cje czy uwa gi do zmian na na szej stro -
nie, prze sy łaj cie je na ad res biu ro@cmas.pl.

Pod ko niec ro ku za kła da my wy dać pod -
ręcz nik Płe two nu rek P2 KDP/CMAS au tor -
stwa Krzysz to fa Roj ka.

Oczy wi ście w 2016 ro ku pla nu je my cię -
żką pra cę szko le nio wą w ra mach kur sów
cen tral nych, na któ rych za wsze kie ru je my
się mak sy mą „Ja kość i Bez pie czeń stwo”.

Na wszyst kie im pre zy i kur sy ser decz nie
za pra sza my ca łą Brać Nur ko wą.
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Do zo ba cze nia nad i pod wo dą.

Mar cin Waj dyk

In struk tor M2 KDP/CMAS., Czło nek KDP ZG PTTK

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Ma rze nia ma my wszy scy, bo to
dość pro ste. I nie ma zna cze nia czy
ma to być eg zo tycz na pod róż na
Ma da ga skar, czy „tyl ko” nur ko wa nie
na Za krzów ku. Wa żna jest wia ra i
de ter mi na cja, z ja ką bę dzie my dą żyli
do ce lu. Jesz cze wa żniej sze jest, aby -
śmy za wsze mieli obok sie bie ko goś,
z kim bę dzie my dzie lić ra dość z ich
speł nia nia.

Rok 2015 to ko lej ny już rok na szych
wspól nych wy praw i nur ko wań. Wie le się
w nim dzia ło… Od kry wa li śmy no we miej -
sca lub wra ca li śmy do tych, któ re ja koś
szcze gól nie za pa dły nam w ser ca.

Roz po czy na my stycz nio wym wy jaz dem
na Sri Lan kę. Są tam wciąż jesz cze uro cze
wio ski ry bac kie, gdzie miej sco wi, tak sa mo
jak sto lat wcze śniej, wy pły wa ją ma ły mi,
drew nia ny mi ło dzia mi na co dzien nie po ło -
wy. Nie wiel ka Mi ris sa to rów nież cen trum
po szu ki waw cze wie lo ry bów. W cza sie na -

szej eska pa dy mie li śmy szczę ście zo ba czyć
aż pięć słyn nych „blue wha le sów”. Prze -
pięk ne, nie za tło czo ne jesz cze pla że Sri Lan -
ki i mo żli wość zo ba cze nia mi gru ją cych
wie lo ry bów to wy star cza ją cy po wód, aby

po czuć się szczę śli wym i wy jaz do wo speł -
nio nym.

Naj lep sze po my sły czę sto ro dzą się z
przy pad ku. Tak by ło z na szym mar co wym
wy jaz dem do Ja po nii. Wy star czy ło jed no,

2015 rok z „Daleko i Blisko”
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zna le zio ne gdzieś w in ter ne cie zdję cie
„mo nu men tów Yona gu ni”, aby po wstał
plan nur ko we go wy jaz du do Ja po nii. Dla
więk szo ści z nas Ja po nia to nur ko wo bia ła
pla ma. Kto sły szał o wy spie Yona gu ni, ma -
łej, nie po trzeb nej ni ko mu krop ce na ma pie
świa ta? To miej sce, gdzie Ja po nia się koń -

czy, czy jak kto wo li za czy na. W nur ko -
wym świe cie za ist nia ło za spra wą od kry cia
„ta jem ni czych pod wod nych mo nu men -
tów”. Nie wiem, czy to praw da, ale w ba zie
za pew nia li nas, że by li śmy tam pierw szą
pol ską gru pą. Nur ko wa nia na ta jem ni czych
pod wod nych pi ra mi dach to prze ży cie sa mo

w so bie. Roz pa la ją wy obraź nię i po zwa la -
ją po czuć się od kryw cą nie zna ne go. Nie sa -
mo wi te „Anr mon Ci ty” i spo tka nia z
mło ta mi da ły nam pięk ny wy jazd. Kwie cień
to tra dy cyj ny, co rocz ny dy le mat: Mek syk
lub Fi li pi ny? W 2015 ro ku nasz wy bór padł
na Ce no ty. To miej sce ma gicz ne i wy jąt ko -
we, do któ re go wra cam za wsze z ogrom ną
ra do ścią i któ re nur ko wo za chwy ca mnie
nie zmien nie. Nur ko wa nia w ja ski niach o
tak nie zwy kłej przej rzy sto ści wo dy po zwa -
la do świad czyć sta nu nie wa żko ści. Nie sa -
mo wi ta gra świa tła, utka ne ze sta lak ty tów
prze dziw ne de ko ra cje, to coś, cze go do -
świad czyć mo żna tyl ko tu taj, a ja ski nie
„Dre am ga te”, to miej sce, któ re po wi nien
zo ba czyć ka żdy nu rek. Po byt w Mek sy ku
przed łu ży li śmy so bie o praw dzi wie ka ra ib -
skie kli ma ty. Wy na ję ty mi au ta mi po je cha li -
śmy do Be li ze. Zna ko mi te nur ko wa nia,
prze pięk ne ra fy, mnó stwo re ki nów. Je dy nie
„Blue Ho le” roz cza ro wu je. To chy ba naj -
bar dziej prze re kla mo wa ne nur ko we miej -
sca świa ta.

Wa ka cje co raz bli żej, obie ra my kurs na
Go zo. To miej sce, któ re w tym okre sie od -
wie dza my od po nad 10 lat. Nie wiel ka wy -
sep ka jest prze pięk ną, i za spra wą Ry ana ir
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rów nież nie dro gą, pro po zy cją na ty go dnio -
wy wy jazd nur ko wy. Ży cia pod wo dą
wpraw dzie nie zo sta ło tu już wie le, wszyst -
ko wy ło wio ne i zje dzo ne zo sta ło już daw -
no. Za to tu tej sze wra ki, ka wer ny, tu ne le, a
na wet ja ski nie, to czy sta nur ko wa ra dość.
Za kwa te ro wa nie w luk su so wej wil li z ba se -
nem to do peł nie nie na sze go wa ka cyj ne go
szczę ścia.

Grun ner See to miej sce, któ re za wsze
gdzieś by ło w pla nach na przy szłość. Jeź -
dzi li śmy do Au strii, nur ko wa li śmy w At ter -
see i w rze ce Traum, a na Zie lo ne Je zio ro
ja koś ni gdy nie wy star cza ło nam cza su. Na
szczę ście uda ło nam się zo ba czyć go do -
słow nie w ostat niej chwi li, tuż przed wpro -
wa dze niem za ka zu nur ko wa nia. Ja kość
nur ko wa nia w Grun ner See za le ży od ilo ści
wo dy w zbior ni ku. Kie dy uzna li śmy, że jest
jej już wy star cza ją co du żo, ru szy li śmy na
po łu dnie. Nie ste ty, chy ba nie tyl ko my do -
szli śmy do ta kie go wnio sku, bo na miej scu
zo ba czy li śmy ca ły nur ko wy Kra ków, pół
Pol ski i nie mniej miej sco wych. Praw dzi wy
na jazd Hu nów. Ni gdy jesz cze nie wi dzia -
łem ty lu nur ków na raz. Na wej ściu wo da
zmą co na by ła do gra nic mo żli wo ści, na do -
da tek oka za ło się, że by ło jej mniej niż po -

da wa no w ko mu ni ka tach. Więk szość atrak -
cji wciąż po zo sta je na po wierzch ni, tak
więc nur ko wo bez więk szej eu fo rii.

Wy spy Li pa ryj skie to ko lej ny, zna ko mi ty
po mysł na wa ka cyj ny wy jazd. Nur ko wa nie
pod ża gla mi, to ide al ne po łą cze nie dwóch
pa sji, o ile ktoś obie po sia da. Nasz wy po sa -

żo ny w ma ły, prze no śny kom pre sor jacht
po zwa la nam wy bie rać do wol nie czas i
miej sce nur ko wa nia. Li pa ry to miej sce nie -
zbyt za tło czo ne na wo dzie, a pod wo dą
pra wie zu peł nie dzie wi cze. Na sze nur ko -
wa nia to al bo płyt kie, uro kli we za to ki, al bo
pio no we skal ne ścia ny. Wszyst ko to przy
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przy zwo itej tem pe ra tu rze i zna ko mi tej
przej rzy sto ści wo dy. Po za nur ko wa nia mi
zwie dza li śmy oko licz ne wy sep ki, gdzie po -
mię dzy wą ski mi, krę ty mi ulicz ka mi czas,
zwłasz cza wie czo rem, pły nie zu peł nie ina -
czej.

Wa ka cje pra wie za na mi. Wy da wa ło by
się, że czas ro dzin nych wy jaz dów też już

mi nął. Czy aby na pew no? Tu rec ki Kas to
nie wiel ka, za le d wie czte ro ty sięcz na mie -
ścin ka, po ło żo na z da la od wiel kich i zna -
nych ku ror tów. Po nie waż nie ma w po bli żu
żad ne go lot ni ska, nie ma też i ho te li mo lo -
chów, tło ku na pla żach i na chal nych, mó -
wią cych do wszyst kich po ro syj sku
sprze daw ców. Jest za to ka pi tal ny kli ma cik,

zbu do wa ny z ma łych ka wia re nek, ro dzin -
nych re stau ra cji i wszech obec nych ke ba -
bów. Tak wła śnie po win no wy glą dać
ide al ne miej sce na nur ko wy wy jazd pod ko -
niec wa ka cji. Kie dy do tar li śmy po raz
pierw szy na na szą łódź, o ma ło nie do sta -
łem za wa łu. Ol brzy mia, drew nia na kry pa,
a na niej ze 30 nur ków i dru gie ty le ro dzin
z psa mi, dzieć mi i Bóg je den wie z czym
jesz cze. Nie zły bi gos. Prze cież nie ma żad -
nej szan sy, aby kto kol wiek mógł to ogar nąć
i nad tym za pa no wać. Ju suf, nie zwy kle mi -
ły i życz li wy czło wiek, a przy oka zji rów -
nież wła ści ciel te go in te re su, wi dząc na sze
prze ra że nie, ze sto ic kim spo ko jem za pew -
nił, że wszyst ko ma pod kon tro lą. I choć
trud no w to uwie rzyć, rze czy wi ście tak by -
ło. W dzień łódź słu ży ła nam do nur ko wa -
nia, a wie czo rem sta wa ła się miej scem na
wspól ne go drin ka, czy na wet gril la. Pod
wo dą mi łe za sko cze nie. Kil ka na praw dę
cie ka wych, war tych zo ba cze nia miejsc,
spo ro du żych żół wi, an tycz ne am fo ry i nie -
sa mo wi ty, kom plet ny wrak sa mo lo tu Da ko -
ta.

Wrze sień to do sko na ła po ra na In die,
zwłasz cza te po łu dnio we. Koń czy się tam
wów czas po ra desz czo wa, jest mnó stwo
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zie le ni. Słoń ce nie za bi ja już wy so ki mi tem -
pe ra tu ra mi, a nie ma jesz cze dzi kich tłu -
mów tu ry stów. Na sza in dyj ska przy go da to
ko lej na w tym ro ku pro po zy cja wy jaz du nie -
nur ko we go. Po sta no wi li śmy sko rzy stać z

do bro dziejstw sta ro in dyj skiej ajur we dy i
przy oka zji zwie dzić nie zwy kłe ja ski nie El -
lo ra i Ajan ta. Krót ki, ty go dnio wy za le d wie
po byt w miej sco wym SPA za pi sał się w na -
szej pa mię ci ja ko prze ży cie nie zwy kłe. Ci -

sza, spo kój, co dzien ne za bie gi i lek cje jo gi
otwar ły nam dro gę do in ne go tro chę świa ta.
Świa ta, w któ rym „być” zna czy wię cej niż
„mieć”. Za rok je dzie my tam zde cy do wa nie
na dłu ższy, dwu ty go dnio wy po byt i ku ra cję.



Nuras.info 1/2016

71

Je sien ny Ma da ga skar to z pew no ścią nie
wy jazd czy zwy kła wy ciecz ka. Ma da ga skar
to praw dzi wa wy pra wa. Ol brzy mia, prze -
pięk na wy spa z nie zwy kłą przy ro dą ma
wszyst ko, aby stać się tu ry stycz nym ra jem.
Nie ste ty ma też kosz mar ną bie dę, wszech -
obec ną ko rup cję, ka ta stro fal ny stan dróg i
brak do stę pu do prą du i bie żą cej wo dy. Nas
ten przy sło wio wy ko niec świa ta przy cią ga

jed nak ni czym ma gnes. Przez ostat nie trzy
la ta by li śmy tu go ść mi i na pew no wró ci my
tu rów nież w 2016. Bo Ma da ga skar po tra fi
też być in ny. Ma ła wy sep ka No sy Be to
świat pięk nych plaż i świet nych knaj pek.
Nie wie le jest na świe cie miejsc, gdzie mo -
żna mieć 100% pew ność spo tka nia z re ki -
nem wie lo ry bim. To nie wąt pli wie naj -
więk sza nur ko wa atrak cja te go wy jaz du.

Naj więk sza nie zna czy, że je dy na. Nur ko -
wa nia tu taj, zwłasz cza te w re jo nie re zer -
wa tu Ta ni ke li, to wspa nia łe gor go nio we
ogro dy peł ne ol brzy mich gra ni ków i żół wi.

Wy jazd na Ga la pa gos koń czy nasz nur -
ko wy se zon. Ga la pa gos to nur ko wy Świę ty
Gra al, sło wo klucz do nie zwy kłe go świa ta.
Dar win i Wolf to miej sca pra wie mi tycz ne.
Ta kie są też i na sze ocze ki wa nia. Je dy ny
pro blem z nur ko wa nia mi na Ga la pa gos jest
ta ki, że chce my, aby ka żde nur ko wa nie w
tym pięk nym miej scu by ło tym naj lep szym
w na szym ży ciu. Wi dzia ne na Ma le di wach
dwa re ki ny mło ty za chwy ca ją ka żde go, na
Ga la pa gos ra czej roz cza ro wu ją. Rok 2015
nie był dla Ga la pa gos ła ska wy. El Ni no pod -
grzał wo dę do dra ma tycz nych 28oC. Przy
tak wy so kiej tem pe ra tu rze tro chę trud niej
by ło li czyć na spek ta ku lar ne spo tka nia z
„gru bą ry bą”. Tym, co nas naj bar dziej za -
chwy ci ło, by ła „Pun ta Vi cen te Roc ca”, naj -
bar dziej chy ba na za chód wy su nię te
nur ko we miej sce na Ga la pa gos. Nur ku ją ce
pe li ka ny, fo ki i igu any da ły nam nie sa mo wi -
ty za strzyk nur ko wej ad re na li ny. Mie li śmy
też nie sa mo wi te szczę ście i ra dość zo ba cze -
nia w tym wła śnie miej scu Mo la Mo la. Uda -
ło się to nam w cza sie oby dwu na szych
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wy praw. Wy jazd na Ga la pa gos po łą czy li -
śmy z kil ku dnio wym po by tem w Ekwa do rze
i ty go dnio wym zwie dza niem Pe ru, któ re
oka za ło się strza łem w dzie siąt kę. Cu sco,
Ma chu Pic chu, czy Ca ny on Col ca to wspa -
nia łe wspo mnie nia, któ re to wa rzy szyć nam
bę dą jesz cze bar dzo dłu go.

Wcho dzi my po ma łu w 2016 rok, a pla -
na mi je ste śmy w 2017. Na praw dę są miej -
sca, gdzie z ta kim wła śnie wy prze dze niem

na le ży re zer wo wać ho te le czy ło dzie nur -
ko we. W ro ku 2016 za pra sza my do In dii,
Tan za nii i na Zan zi bar. Po je dzie my też
zwie dzać Gwa te ma lę i nur ko wać z re ki na -
mi w Hon du ra sie. Ma jo wy week end spę dzi -
my na sa fa ri na Fi li pi nach, czer wiec to plan
na wspa nia łą Fran cu ską Po li ne zję. W wa -
ka cje chce my nur ko wać pod ża gla mi na
Go zo, a po tem wra ca my do Kas. We wrze -
śniu Ko mo do i Ba li, ko lej ny rejs nur ko wy na

Se sze lach i oczy wi ście Ma da ga skar w paź -
dzier ni ku. Koń ców ka ro ku to tu ry stycz na
tym ra zem Ja po nia i jak naj bar dziej nur ko -
we Ba ha my.

Za pra sza my wszyst kich na wspól ną nur -
ko wą przy go dę. Speł niaj my swo je nur ko we
ma rze nia, te wiel kie i te ma łe.

Wszyst kie go do bre go w No wym Ro ku 
w imie niu „Da le ko i Bli sko” ży czy

Grze siek Zie liń ski
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