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Zdjęcie okładki: Adam Borkowski

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Te go rocz na lu to wa au ra nie roz piesz cza mi ło śni ków bia łe go sza leń stwa, za nic ma roz ża lo ne mi ny dzie cia ków,

któ re w trak cie fe rii pla no wa ły śnie żne har ce. Co praw da wła ści cie le sto ków, wy cią gów nar ciar skich sztucz nych
lo do wisk dba ją o to, by śmy nie mu sieli re zy gno wać z zi mo wej ak tyw no ści, więc nar ty i ły żwy nie ku rzą się po
ką tach. Nie zro zu mia ła zmia na cha rak te ru Pa ni Zi my, któ ra po sta no wi ła od mie nić swój mroź ny wi ze ru nek i ka te -
go rycz nie ze rwać ze sty lem kla sycz nej Kró lo wej Śnie gu zde cy do wa nie jed nak nie przy pa dła do gu stu bo je row -
com, ani nam, nur kom, mi ło śni kom pod lo do wych za nu rzeń. Nie któ rym z nas uda ło się jed nak zna leźć w
od po wied nim miej scu w cza sie, gdy je zio ra po kry ły się na chwi lę obie cu ją co po ły sku ją cą w słoń cu ta flą. Re la -
cję z nur ko wa nia w jed nym ze sku tych lo dem zbior ni ków znaj dzie cie w nu me rze. Na roz grzew kę za pro si my Was
w da le ką pod róż, do kąd… Do wie cie się już za chwi lę! Cie plej sze kli ma ty i du ża daw ka eg zo tycz ne go słoń ca bę -
dą z pew no ścią mi łym prze ryw ni kiem, za nim zno wu po grą ży my się w mro ku, tym ra zem zaj rzy my bo wiem do
ta jem ni czych ja skiń, wzbu dza ją cych re spekt, a jed no cze śnie wcią ga ją cych wciąż da lej, wciąż głę biej…

A gdy już wy nu rzy cie się po lek tu rze naj now sze go nu me ru, za sta noówmy się i ra zem wy ty pujmy:
• PPRROO  DDUUKKTT  RROO  KKUU  22001155 -  sprzęt nur ko wy wy ró żnia ją cy się in no wa cyj no ścią, nie za wod no ścią, ja ko ścią, no wa tor ski pro jekt szko le nio wy, wy daw nic two, itp. 
• OOSSOO  BBOO  WWOOŚŚĆĆ  RROO  KKUU  22001155 – oso ba ce chu ją ca się pro fe sjo na li zmem i do świad cze niem, któ ra w mi ja ją cym ro ku wy ka za ła się naj więk szą ak tyw no ścią i za -

an ga żo wa niem w roz wój bra nży nur ko wej. 
No mi na cje mo żna zgła szać do 15 mar ca 2016 r. pod ad re sem: wy daw nic two@nu ras.in fo (w te ma cie ko niecz nie pro szę wpi sać PRO DUKT RO KU) 
Lau re atów przed sta wi my w kwiet niu 2016 r., pod czas ko lej nej edy cji tar gów Pod wod na Przy go da, na które już dziś wszystkich gorąco zapraszamy.
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Ma ła miej sco wość nad Je zio rem
Plusz ne, ot wio ska ja kich wie le i je -
zio ro ja kich wie le. Dla cze go wła śnie
za wsze tam eki pa na lo fo ty.pl roz po -
czy na se zon pod lo do wy? Bo Plu ski
są szcze gól ne i szcze gól ny jest Zło -
ty Strug – ma ły, ro dzin ny pen sjo nat
urzą dzo ny w ru sty kal nym sty lu, z ko -
min ka mi w po ko jach i sta ry mi skrzy -
pią cy mi me bla mi oraz z prze pysz ną
re stau ra cją – któ ry na czas nur ko wań
pod lo do wych sta je się na szym do -
mem. 

Tu wi ta ją nas za wsze z otwar ty mi rę ka -
mi i przyj mu ją jak ro dzi nę, tu ka żdy ze sta -
łych by wal ców na szych pod lo do wych
nur ko wań ma swój ulu bio ny po kój, któ ry
re zer wu je z wy prze dze niem.

Adam or ga ni zu je nur ko wa nia w Plu -
skach od… te go nie ste ty nie chce zdra dzić,
bo wy szło by jak już jest sta ry… W ka żdym

Podlodowe Pluski
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ra zie dłu go jeź dzi, na ty le dłu go, że miej -
sco wi wi ta ją go jak swo je go, wła ści cie le pił

usta wia ją się w ko lej ce, że by móc wy ciąć
nam prze rę bel, a na zdję ciach za mie szo -

nych w pen sjo na to wym fol de rze nie ma
jesz cze si wych wło sów na bro dzie.
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Ka żde go ro ku, jak tyl ko po ja wi się lód,
po wta rza my ten sam pod lo do wy ry tu ał –
piąt ko wa wie czor na wy ciecz ka nad je zio -
ro, że by spraw dzić jak moc ny jest lód i po -
ran ne wy ci na nie prze rę bla.

To nie od łącz na część nur ko wa nia pod -
lo do we go – wy ci na nie prze rę bla – Adam
wy bie ra miej sce, wy ci na my pierw szy ka wa -
łek, że by spra wić gru bość lo du, po tem wy -
zna cza my krzyż, kształt któ ry bez pro ble mu
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po zwa la na jed no cze sne prze by wa nie w
prze rę blu czte rech osób. Wy cią ga my wy -
cię te ka wał ki i usta wia my je wo kół otwo ru,
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do kład nie za zna cza jąc miej sce, że by nie
stwa rza ło za gro że nia. 20 me trów da lej wy -
ci na my ko lej ny prze rę bel tym ra zem w
kształ cie trój ką ta – dla fre edi ve rów, któ rzy

chcą rów nież spró bo wać swo ich sił w lo do -
wa tej wo dzie.

Kie dy prze rę ble są go to we, po zo sta je naj -
przy jem niej sza część za ba wy, czy li nur ko -

wa nie! Po dzie le ni na gru py nur ku ją ce i ase -
ku ru ją ce roz po czy na my za ba wę. Oko licz ni
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miesz kań cy i tu ry ści przy cho dzą po ro bić
nam zdję cia i po pa trzeć, jak za nu rza my się

w lo do wa tym je zio rze przy tem pe ra tu rze
po wie trza po ni żej -10OC. Nad wszyst kim
czu wa Adam, któ ry w cią gu „se kun dy” roz -

wią zu je wszel kie po wsta ją ce pro ble my –
szcze gól nie te zwią za ne ze sprzę tem i je go
ka pry sa mi wy wo ła ny mi ni ską tem pe ra tu rą.
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Nur ko wa nia pod lo do we, jak żad ne in ne,
wy ma ga ją od nas współ pra cy gru po wej –
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bez po mo cy trud no jest się ubrać w sprzęt,
nie mó wiąc już o sa mo dziel nym wyj ściu na
ta flę je zio ra. Po ma ga my so bie jak mo że my,
ka żdy jest go to wy i nikt się nie ocią ga. Po
wyj ściu z wo dy przy nur ko wie cze ka ją z go -
rą cą her ba tą, cie płą czap ką i rę ka wicz ka mi
– wszyst ko jest do pra co wa ne w naj mniej -
szych szcze gó łach.
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Po ca łym dniu nur ko wym cze ka ją na nas
ko lej ne atrak cje – czy li aqu apark z so lan ka -
mi, ja cuz zi na ze wnątrz, zje żdżal nia mi – to

ide al ne miej sce na wy grza nie się przed
ogni skiem z kieł ba ska mi i wie czor nym spa -
ce rem po ta fli je zio ra. Po tem zo sta je jesz -

cze wie czór w pen sjo na cie, któ re go wła ści -
ciel przy go to wu je dla nas dys ko te ki, kon -
cer ty, kur sy tań ca, w tym ro ku wy my ślił
ka ra oke!
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Dwa dni jak w baj ce mi ja ją bar dzo szyb -
ko, ale ma my już za pla no wa ny po wrót do
Plu sek, tym ra zem na let nie nur ko wa nia (jak
twier dzą miej sco we „le gen dy”, w je zio rze
za to pio ny jest sa mo lot, być mo że w koń cu
go znaj dzie my), po łą czo ne ze spły wem ka -
ja ko wym.

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

aisa jew@na lo fo ty.pl

Zdję cia: Aga ta Isa jew i Adam Bor kow ski
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Zapraszamy
na nurkowania 
w weekend majowy 
na chorwackiej wyspie 

Dugi Otok 
w terminie 30.04-7.05.2016  

Najpiękniejsza
wyspa Chorwacji

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe:  

e-sklep: www.frog� sh.pl        
www.hydrozagadka.pl

http://www.hydrozagadka.pl
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/chorwacja---wyspy-dugi-otok-i-permuda-2/
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com
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Zi ma to okres, w któ rym lód unie -
mo żli wia wie lu nur kom sze ro ką dzia -
łal ność. Jed nak dla spe le onur ków to
ide al ny se zon do dzia łań w ja ski niach
ta trzań skich. Zim no, któ re wią że du -
że ilo ści wo dy, po wo du je osu sze nie
wie lu par tii ja skiń, co po zwa la na
nur ko wa nie w nie do stęp nych la tem
sy fo nach. W związ ku z tym eki pa
Spe le onur ko wa nia i Spe le oklub Biel -
sko - Bia ła po sta no wili po łą czyć si ły i
wy ko nać ak cje nur ko we w ja ski ni
Ka spro wej Ni żniej i Dud ni cy.

Nie dzie la 6:30, bu dzi my się w pen sjo na -
cie pa ni Kry si w Wi to wie, któ ry od wie lu lat
jest ba zą i osto ją za rów no gro to ła zów, jak i
nur ków ta trzań skich. Do kład nie o 7:30 je -
ste śmy umó wie ni z Jac kiem, któ ry nas i na -
szych dwa na ście wor ków za wie zie do
Kuź nic. W wo rach ja ski nio wych jest
wszyst ko, cze go po trze bu je my na trzy dnio -
wą ak cję nur ko wą: czte ry bu tle po 12 li -

trów, dwie bu tle 11-li tro we, czte ry bu tle 4-
li tro we, dwa wor ki ze sprzę tem, dwa z su -
cha ra mi i ocie pla cza mi. Mię dzy tym
ekwi pun kiem upchnę li śmy jesz cze płe twy,

uprzę że si de mo unt oraz do dat ko wy ba last.
O 7:38 szyb ko prze ła do wu je my sprzęt do
bu sa i po 10 mi nu tach mel du je my się w
Kuź ni cach. Nie bę dzie my dzi siaj sa mi, po

Speleonurkowy Styczeń

Dużo tych worków                                                            fot. K. Maciejewski
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pa ru mi nu tach do łą cza ją do nas gro to ła zi
ze Spe le oklu bu Biel sko -Bia ła: Asia, Woj tek
i Łu kasz. Wspól na fot ka mi le wi dzia na, dla -
te go ro bi my ją od ra zu, za tło przyj mu jąc
ster tę ja ski nio wych wor ków. Ru sza my w
gó rę o 8:15, część gru py szyb kim kro kiem
„4x4” i po zo sta ła czwór ka spo koj nym, mia -
ro wym. Pod czas doj ścia oce nia my i po rów -
nu je my wa run ki z po przed nim se zo nem,

zi ma 2015 by ła bar dziej ob fi ta w śnieg. Rok
te mu, kie dy tu by li śmy, ka mie ni w po to ku
nie by ło wi dać, dzi siaj są przy kry te śnie -
giem, ale je go war stwa jest ma ła, co po wo -
du je, że jest do syć śli sko i nie trud no o
wy wrot kę. Pod otwo rem, jak to zwy kle by -
wa, roz wi ja się ży wa dys ku sja, któ ra za mie -
nia się w dwu dzie sto mi nu to wą po le mi kę o
po jem no ści mę skie go ser ca, co po zwa la

nam skró cić okres ocze ki wa nia na resz tę
eki py pro wa dzo ną przez Wac ka. Ma riusz
prze ry wa roz mo wę, sta now czo ape lu jąc, że
czas się prze bie rać i kla ro wać sprzęt, bo
człon ko wie kur su ta ter nic twa ja ski nio we go,
któ rzy la da mo ment przy bę dą w ilo ści kil -
ku na stu osób, też po trze bu ją miej sca, by się

Transport butli                                                      fot. K. Maciejewski Zjazd                      fot. K. Maciejewski
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w mia rę wy god nie przy go to wać. Nie mi ja
20 mi nut i wpa da Wa cek ze swo ją eki pą
kur san tów. Kie dy za czy na ją zmie niać
odzież, Ma riusz ro bi od pra wę, że by nic nie
ucie kło i wszyst kie wor ki zo sta ły za bra ne.
Po pa ru mi nu tach ru sza my peł nym, kil ku -

na sto oso bo wym skła dem. Pierw szy od ci nek
spe cjal ny to tzw. Wiel ki Ko min. Po ma ga my
so bie li ną trans por to wą, jed nak ukształ to -
wa nie Ko mi na nie po zwa la na bez po śred -
nie wcią gnię cie wor ków na gó rę. Roz sta -
wia my eki pę na po szcze gól nych prze pin -
kach, co po zwa la na spraw ne prze miesz -
cza nie ła dun ku do gó ry. Nie jest to ła twe,
bo pra wie ka żdy wo rek wa ży kil ka na ście ki -

lo gra mów. Jed nak gro to ła zi są za pra wie ni
w trud nych i cię żkich ak cjach.

Zma ga nia kon ty nu uje my na ko lej nych
pro żkach i czę ściach ja ski ni, ale przy ty lu
oso bach zmę cze nia nie czu je się na wet
przez chwi lę, a trans port idzie za ska ku ją co
spraw nie. Ku na sze mu zdu mie niu, przed
Sa lą Ry cer ską nie ma my do po ko na nia je -
zior ka, z po wo du któ re go na ten wy jaz du

Ciasny komin               fot. K. Maciejewski Cały zespół na Kasprowej                                                     fot. K. Maciejewski
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ku pi li śmy dwa kom ple ty wo de rów. Rok te -
mu Ma riusz prze bie rał się w su chy ska fan -
der, że by wszyst kich prze nieść na wła snych
bar kach. Dzi siaj, gdy je ste śmy przy go to wa -
ni na wo dę, ja ski nia stwo rzy ła nam do god -
ne wa run ki do jej prze by cia. Sa la Ry cer ska

to obo wiąz ko wy przy sta nek, ka żdy my śli,
że to po ło wa dro gi, choć my wie my, że naj -
lep sze do pie ro przed na mi. Pierw sze śnia -
da nie, pa miąt ko wa fot ka plus kil ka słów o
sy fo nach i po pa ru mi nu tach zni ka my w
otwo rze po le wej stro nie sa li. Chwi lę póź -

niej wi ta nas cia sny i wy so ki ko min, a za
nim wą skie, za gma twa ne cią gi stwo rzo ne z
brzytw skal nych. To je den z naj trud niej -
szych od cin ków ja ski ni, któ ry mu si my po -
ko nać w trak cie trans por tu. Na po cząt ku
roz sta wia my ko le ja rza, by tę cześć ja ski ni

Przed nurkowaniem          fot. K. Maciejewski Butle przed syfonem         fot. K. Maciejewski Przygotowanie              fot. K. Maciejewski
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przejść bar dzo spraw nie. Idzie Ku ba, Bo ber,
Ma riusz i dwóch ko le gów z kur su. W stud -
ni lo ku je się Wa cek z Wojt kiem, Ma riusz u
gó ry a Bo ber z Ku bą w tra sie ty pu S. Tym
spo so bem wor ki pną się do gó ry ni czym
kwia ty na wio snę. Póź niej do cie ra ją jesz cze
oso by z kur su a ogon na szej wy ciecz ki za -
my ka Hon zo. Na dal funk cjo nu je ko le jarz
przez tę cześć ja ski ni, bo tym spo so bem jest

o nie bo ła twiej po ru szać się w Ka spro wej.
Kil ka zejść i po dejść, brzy twa, ży le ta, skok
i prze skok, ta jem ni cze bu tle, je zior ko, ba -
jor ko i lą du je my przed Sy fo nem Dan ka.
Roz lo ko wa nie wor ków, wy pa ko wa nie bu tli
i z Hon zem za bie ra my się za mon ta żu
obejm za bez pie cza ją cych za wo ry pod czas
nur ko wa nia. Ma riusz za pro jek to wał te za -
bez pie cze nia tak, aby pod czas trans por tu w

ja ski ni chro ni ły obie stro ny za wo ru bu tli. Po
ich de mon ta żu „po ło wa” osło ny świet nie
się spraw dza, ja ko ochro na za wo ru w trak -
cie nur ko wa nia i trans por tu mię dzy sy fo na -
mi. Bez pie czeń stwo jest dla nas naj wa żniej-
sze, zwłasz cza bez pie czeń stwo na szych
bu tli. Po za mon to wa niu trzech osłon, Ma -
riusz stwier dza brak jed nej 12-li tro wej bu tli.
Spo glą da w oczy Do mi ni ka, szu ka jąc w
nich od po wie dzi, bo to on za my kał or szak.
Nie ste ty ani zro zu mie nia, ani bu tli nie ma.
Bo ber w tym cza sie wy ko rzy stu je czas na
za mo co wa nie pla kiet ki do ścia ny, by mo -
żna by ło na sta łe zo sta wić dwie pa ry płetw
Man ta, któ re do sta li śmy od Mi cha ła. Fir ma
Man ta po da ro wa ła je oso bom nur ku ją cym
w Ka spro wej, by w ten spo sób uła twić im
trans port. Za bie gi przy Dan ku zaj mu ją nam
nie ca łą go dzi nę, a póź niej na stę pu je szyb -
ki po wrót, trwa ją cy oko ło 30 mi nut, do Sa -
li Ry cer skiej. Po dro dze oczy wi ście
szu ka my zgu by, po trzeb nej nam do ju trzej -
sze go nur ko wa nia. Do cie ra my przez pro -
żek do Kacz ki i da lej do sa me go wej ścia,
gdzie ku na sze mu za sko cze niu wo rek z
flasz ką le ży i cier pli wie cze ka na swo ją ko -
lej. Jak się póź niej oka za ło, gdy my ru szy li -
śmy do przo du, zro bi ło się ta kie

W syfonie Danka                                                             fot. K. Maciejewski
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za mie sza nie, że ktoś za po mniał za brać wo -
rek. Nic się nie sta ło, bo i tak ju tro mu si my
do trzeć do Dan ka, więc cze ka nas ma ły
trans port.

W po nie dzia łek ru sza my do Ka spro wej
tro chę póź niej niż w dniu trans por tu i fi nal -

nie do cie ra my pod Dan ka o 13. Nie spie szy
nam się i tak skoń czy my bar dzo póź no.
Dwie go dzi ny zaj mu je nam przy go to wa nie
do nur ko wa nia. Prze bie ra nie się w cia snych
ko ry ta rzach ja ski ni, peł nych pia chu, mo że
być ma te ria łem na od dziel ną spe cja li za cję
nur ko wą. O go dzi nie 15:06 Bo ber i Ma riusz
ja ko pierw si za nu rza ją się w krysz ta ło wej
wo dzie Sy fo nu Dan ka. Nur ko wa nie ro bią w

kon fi gu ra cji si de mo unt, ma jąc na so bie po
czte ry bu tle. Dwie 12-li tro we, jed ną 4-li tro -
wą i jed ną 11-li tro wą. Ka żda z nich jest
prze zna czo na na kon kret ną część cią gu sy -
fo nal ne go. O 15:15 do cie ra ją do Sa li Ka -
skad i trans por tu ją bu tle pod Sy fon
Mu min ków, któ ry w rze czy wi sto ści jest ma -
łym i płyt kim za ci skiem. Aby go po ko nać,
zdej mu ją wszyst kie du że bu tle z sie bie. Bo -

Przed zanurzeniem           fot. K. Maciejewski fot. K. Maciejewski
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ber przy uży ciu ma łej 4-li tro wej bu tli prze -
pły wa sy fon. Na stęp nie Ma riusz wrzu ca mu
po ko lei sześć du żych bu tli i sam po ko nu je
sy fon. Flasz ki kla ru ją pod wo dą i ru sza ją
przez sy fon Ma mu ci. Z te go sy fo nu pro wa -
dzą dwie dro gi: pierw sza przez ko min Ka -
ska de rów, a dru ga przez tzw. Obej ście.
Wy bie ra ją ła twiej sze obej ście, gdzie do cie -
ra ją o 15:46. Mo że to nie jest Ko min Ka ska -
de rów, ale i tak wy ma ga od pię cia wszy-

st kich bu tli i wspi nacz ki na oko ło trzy me -
tro wy próg. Ro bi to Bo ber i wcią ga bu tle
po da wa ne mu przez Ma riu sza. Wcią gnię -
cie sze ściu bu tli zaj mu je oko ło pół go dzi -
ny. Ma łe 4-li tro we bu tle zo sta ją w wo dzie.
Bę dą uży te pod czas po wro tu. Chwi la od po -
czyn ku i o 16:34 za nu rza ją się w Sy fo nie
War sza wia ków, ma jąc ze so bą już tyl ko po
trzy bu tle. Miej sce to ro bi nie sa mo wi te wra -
że nie swo im zró żni co wa niem. Za czy na się

do syć cia snym zwę że niem, by na stęp nie
po ka zać sze ro kie ko ry ta rze, krę te stud nie i
ta jem ni cze za krę ty. W wie lu miej scach od -
cho dzą bocz ne cią gi, któ re za pra sza ją do
pe ne tra cji. Po 24 mi nu tach do cie ra my do
Sa li Uro dzi no wej. Po mi mo że za pas ga zu
ma my na ko lej ne sy fo ny, awa ria ska fan dra
po wo du je, że Bo ber jest już bar dzo wy chło -
dzo ny, a mu si my mieć jesz cze re zer wę sił
na po wrót. De cy du je my się od po cząć i
wra cać. O 18:15 za czy na my po wrót przez
Sy fon War sza wia ków. W trak cie po wro tu
wy ci na my sta re po rę czów ki, któ re two rzą
kłę by i sie ci nie bez piecz ne dla nur ku ją -
cych. Pra ca zaj mu je spo ro cza su i tym ra -
zem sy fon po ko nu je my w 45 mi nut. Zim no
da je się we zna ki Bo bro wi, któ ry po ga nia
Ma riu sza. O 19:01 wy nu rza my się za sy fo -
nem War sza wia ków. Zo sta wia my tam czte -
ry 12-li tro we bu tle, któ re po słu żą Ku bie i
Hon zo wi do ju trzej sze go nur ko wa nia. Jest
tam ty le ga zu, że spo koj nie wy star czy im na
to nur ko wa nie z za cho wa niem wszyst kich
za sad bez pie czeń stwa. Ze so bą za bie ra my
po jed nej 11-li tro wej bu tli i po jed nej 4-li -
tro wej, któ re cze ka ją na nas za Obej ściem.
O 19:39 za nu rza my się w sy fo nie Ma mu -
cim. Sy fon Mu min ków uda je się tym ra zem

Efekt nurkowania w Syfonie Warszawiakow                                            fot. M. Linke
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po ko nać bez nad mier ne go zdej mo wa nia
bu tli. W Sa li Ka skad do strze ga my na pół ce
ja kąś żół tą bu tlę, o któ rej sły sze li śmy od
Paw ła Po rę by. Za bło co ne ścia ny i mo kry
ska fan der utrud nia ją wspi nacz kę, więc Ma -
riusz, ro biąc z sie bie dra bi nę, umo żli wia
Bo bro wi zdję cie bu tli. Rok pro duk cji to
2003? Po wyj ściu cze ka nas za da nie zna le -
zie nia wła ści cie la. Ostat nie dwa sy fo ny są
już sto sun ko wo pro ste i o 20:34 wy cho dzi -
my z sy fo nu. Ca ła ak cja od za nu rze nia w
sy fo nie Dan ka do wy nu rze nia w tym sa -
mym miej scu za ję ła nam pięć go dzin. Po -
tem jesz cze tyl ko dwie go dzi ny roz bie ra nia
się i kla ro wa nia sprzę tu i o 22 we dwóch
ru sza my ku wyj ściu z ja ski ni. O 23:30 do -
cie ra my pod otwór. Do Kuź nic już nie da le -
ko, ale o tej po rze nie funk cjo nu je już
ża den trans port do Za ko pa ne go, więc ca łą
tra sę po ko nu je my o wła snych si łach. W
dro dze po wrot nej ro bi my jesz cze przy sta -
nek na sta cji ben zy no wej, pi jąc to ast za
uda ną ak cję na po ja mi izo to nicz ny mi. O
1:30 do cie ra my do ba zy w Wi to wie.

Da ne za re je stro wa ne przed kom pu ter
HE IN RICHS WE IKAMP OSTC 2C

Kom pu ter z uwa gi na ma łą głę bo kość nie

za re je stro wał nur ko wa nia w Sy fo nie Dan ka
i Sy fo nie Kra kow skim.

w głąb:
3’ 13,3 me tra max głę bo kość, temp.

4,6OC, 9,32 śred nia głę bo kość Sy fon Ma -
mu ci;

24’ 20,3 me tra max głę bo kość, temp.
4,6OC, 11,41 śred nia głę bo kość Sy fon War -
sza wia ków;

po wrót:
46’ 20,3 me tra max głę bo kość, temp.

4,6OC, 9,21 śred nia głę bo kość Sy fon War -
sza wia ków;

3’ 13,2 me tra max głę bo kość, temp.
4,6OC, 8,76 śred nia głę bo kość Sy fon Ma -
mu ci.

Na stęp ne go dnia, we wto rek nur ko wa li
Hon zo i Ku ba, któ rzy też do tar li do Sa li

Na szlaku do Dudnicy                                                        fot. K. Maciejewski
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Uro dzi no wej, a wra ca jąc po sprzą ta li resz tę
za le ga ją cej po rę czów ki. Z ich re la cji wy ni -
ka, że są jesz cze dwa kłęb ki, któ re trze ba
na stęp nym ra zem usu nąć. Nie ste ty w tym
sy fo nie jest ta ki prze pływ wo dy, że po cza -
sie zry wa on wszyst ko, co na po tka na swo -
jej dro dze. Hon zo i Ku ba mie li jesz cze
jed no za da nie, mu sie li wy tar gać na sze bu -
tle z obej ścia i wró cić z ni mi przed Sy fon

Dan ka. Oka za ło się, że za da nie to by ło dla
nich bar dzo pro ste.

W śro dę w Ka spro wej po raz pierw szy w
ży ciu nur ko wał Woj tek Ja siak ze Spe le oklu -
bu Biel sko -Bia ła, do łą cza jąc tym sa mym do
gro na nur ków ja ski nio wych. Nie omiesz ka -
li śmy wspo mnieć je go klu bo wym ko le gom,
że jest w ich eki pie oso bą, któ ra naj da lej
we szła w głąb Ka spro wej. Po nur ko wa niu i

prze ana li zo wa niu sy tu acji roz to po wej, su -
ge ru ją cej szyb kie za la nie Gniaz da Zło tej
Kacz ki i od cię cia nas lub sprzę tu od wej -
ścia, Hon zo za chę cił nas do re trans por tu.
Tym ra zem dwa na ście wor ków z cię żkim
sprzę tem nur ko wym przy pa dło na sze ściu
trans por tu ją cych. Wy ko na li śmy go po „ko -
le jar sku” aż za gniaz do Zło tej Kacz ki, któ ra
pod czas na szej ewa ku acji już na peł nia ła się
wo dą. Bu tle zde po no wa li śmy przed nią, a
resz ta sprzę tu wró ci ła z na mi do ba zy.
Czwar tek był dniem, kie dy mo gli śmy chwi -
lę od po cząć, bo re trans por tem fla szek za ję -
li się Wa cek Mi chal ski, Krzy siek Handz lik,
Klau diusz Stę pień i Mar cin Szwen doł ze
Spe le oklu bu Biel sko -Bia ła. Krzy siek przy
oka zji zro bił kil ka fo tek, któ re mo żna zo ba -
czyć na je go pro fi lu fb. Na sze ka ski i uprzę -
że re trans por to wał Woj tek, któ ry był tak
pod nie co ny wczo raj szym nur ko wa niem, że
nie mógł się roz stać z Ka spro wą.

Pią tek przy wi ta li śmy pięk nym słoń cem
na szla ku za Ka la tów ka mi, gdzie zmie rza li -
śmy do ko lej nej ja ski ni: Dud ni cy. Pod czas
tej ak cji swo je pierw sze nur ko wa nie ja ski -
nio we wy ko nał Mi chał Sma ga. Po nim jesz -
cze Ma riusz i Ku ba, strze li li tam nur ka.
Dud ni ca skła da się z czte rech krót kich i do -

Bober po nurkowaniu                                                        fot. K. Maciejewski
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syć płyt kich sy fo nów. Po nur ko wa niu Ma -
riusz był mi ło za sko czo ny ró żno rod no ścią
skał, któ re tam wi dział. Ja ski nia ró żni się
dia me tral nie od Ka spro wej, a jej szcze li no -
wa te po szar pa ne ko ry ta rze nie wy ba cza ją
błę dów i tyl ko cze ka ją na mo żli wość roz -
cię cia ska fan dra.

Dzię ku je my wszyst kim człon kom Spe le -
onur ko wa nia i Spe le oklu bu Biel sko -Bia ła,

któ rzy bra li udział w na szym trans por cie i
nur ko wa niu, bez Wa szej po mo cy zro bi li by -
śmy o wie le mniej.

Po dzię ko wa nia na le żą się też fir mie
KWARK, któ ra w pro mo cyj nej ce nie za opa -
trzy ła nas w ka mi zel ki do cie pla ją ce ty pu
kan gur ka. Był to bar dzo do bry gest z ich
stro ny. My tyl ko udo wod ni li śmy so bie i in -
nym, że do bra odzież za bez pie cza ją ca ter -

mi kę to du ży suk ces. Chciał bym też po dzię -
ko wać fir mie Tro jan za oświe tle nie i ogrze -
wa nie, któ re i tym ra zem spraw dzi ło się w
tych spar tań skich wa run kach. Fir mie Man ta
dzię ku je my za płe twy, któ re zo sta ły w Ka -
spro wej dla wszyst kich, któ rzy tam bę dą
nur ko wać. Wojt ko wi Z. z di ve -ad ven tu re.eu
dzię ku je my za uży cze nie świa tła vi deo, któ -
re po zwo li ło nam za re je stro wać na sze nur -
ko wa nia.

Nie po wie dzie li śmy jesz cze ostat nie go
sło wa w Ka spro wej, już nie ba wem wra ca -
my z jesz cze więk szą mo cą. W ak cji bra li
udział człon ko wie Spe le onur ko wa nia: Ma -
riusz Lin ke, Do mi nik „Hon zo” Gra czyk, Ja -
kub Ma cie jew ski, Mi chał Sma ga, Ma te usz
„Bo ber” Po pek, Ja rek Ma li now ski oraz
człon ko wie Spe le oklu bu Biel sko -Bia ła: Wa -
cław Mi chal ski, Jo an na Mi cher dziń ska, Łu -
kasz Jur czyk, Woj ciech Ja siak, Mar cin
Pa rys, Da riusz Roz mus, Ka ri na To ma lik, Ja -
kub Ada mus, Mar cin Płasz czyń ski, Ju sty na
Pu kow ska, To masz Pu kow ski, Krzy siek
Handz lik, Klau diusz Stę pień, Mar cin
Szwen doł.

Ma riusz Lin ke

Ma te usz Po pek ps. Bo ber 
Michał po nurkowaniu       fot. K. Maciejewski

Michał i Bober po nurkowaniu  
fot. K. Maciejewski
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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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– Zo bacz, już je ste śmy na miej scu – mó -
wię za do wo lo na.

– Ta „kę pa szu wa rów” to nasz cel? – za -
py ta ła lek ko zdzi wio na Ewa.

Tak więc wy lą do wa li śmy na na szej kę pie
i spę dzi li śmy tu dzie sięć cu dow nych dni.
Przy by li śmy w no cy, więc szyb ko zje dli śmy
ko la cję i na praw dę pad nię ci uda li śmy się
do na sze go lo kum, któ re oka za ło się cał -
kiem przy jem ne. W ple cio nych dom kach z
li ści (chy ba ba na now ca), od po czy wa jąc
pod wen ty la to rem, po trze bo wa li śmy dwóch
dni (skąd inąd dość ak tyw nych, po trzy nur -
ko wa nia dzien nie), że by dojść do sie bie.
Od re ago wu jąc pod róż, a przede wszyst kim
dzie wię cio go dzin ną zmia nę cza su, po wo li
prze sta wia li śmy się na bez tro skie ży cie – je -
dze nie, nur ko wa nie, spa nie i de li kat ne im -
pre zo wa nie wie czor ne. Na wet nie
wia do mo kie dy mi nę ło dzie sięć dni. Uro ki
dzi kiej przy ro dy i fakt, że na „ca łym świe -
cie” tyl ko my je dy ni by li śmy pod wo dą zu -
peł nie zmie nia od czu cia. Zdję cia nie ste ty

Papua z Hydrozagadką
Gru dzień 2015 r. Hy dro za gad ka spę dzi ła eg zo tycz nie, po sta no wi li śmy zo -

ba czyć, co sły chać na tak zwa nym dzi kim lą dzie i od wie dzi li śmy Pa puę No -
wą Gwi neę. Pod róż w tam tą stro nę by ła dość wy czer pu ją ca, bo bez przerw
na wy po czy nek po sta no wi li śmy od ra zu po je chać na miej sce – ma łą wy spę
na pół no cy PNG – Lis se nung. Bar dzo ład nie okre śli ła to zmę czo na już tru -
da mi pod ró ży Ewa. Do pły wa li śmy wła śnie do miej sca na sze go po by tu po
pięć dzie się cio go dzin nej pod ró ży.
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nie od da ją cał ko wi cie kli ma tu, ale przy ro -
da, po go da, at mos fe ra i wi do ki by ły na -
praw dę prze pięk ne. Za sko czy ła nas
rów nież miej sco wa lud ność – bar dzo życz -
li wa, otwar ta i przy ja zna. Nikt nie na ga by -
wał, że by coś ku pić, lu dzie wie dzą gdzie
jest Pol ska i że ma my te raz zim no w kra ju.

Zu peł nie nie źle mo żna się do ga dać. Po za
tym tu ry stów pra wie nie ma, to nas py ta no,
czy mo żna so bie z na mi zro bić zdję cie. Mi -
nu sem jest zu peł ny brak za ple cza tu ry stycz -
ne go, co skut ku je wy so ki mi ce na mi usług.
Bra ku je knaj pek i re stau ra cji, więc je że li już
są, to nie ste ty trze ba od po wied nio za pła cić.
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No ale to są do świad cze nia, któ re trze ba
ko lek cjo no wać. Po na szym po by cie w oko -
li cach Ka vi neg przy szedł czas na od wie dze -
nie na stęp nej wy spy i mia sta Ra baul. To
zna ne hi sto rycz ne miej sce, kie dyś mia sto o
du żym zna cze niu, ta kże pod czas woj ny od -
gry wa ło stra te gicz ną ro lę. Mia sto nie gdyś
gro ma dzą ce biz nes me nów i in we sto rów ca -
łe go świa ta, dziś wy glą da zu peł nie ina czej.

Po daw nej świet no ści nie po zo sta ło już
prak tycz nie nic. Po woj nie wpraw dzie je
od bu do wa no, jed nak po wy bu chu wul ka nu
w 1994 ro ku zo sta ło zu peł nie za sy pa ne
przez pył wul ka nicz ny i już nie po wró ci ło
do swo jej świet no ści. Je cha li śmy głów ny mi
uli ca mi sto li cy, gdzie by ły tyl ko pył i krza -
ki. Je dy nie nasz ho tel zo stał od ko pa ny i zre -
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stau ro wa ny, resz ta mia sta, znisz czo na i już
za ro śnię ta tro pi kal ną ro ślin no ścią, le ży
gdzieś tam pod py łem. W oko li cy jest wie -
le wo jen nych po zo sta ło ści, jed nak nie spo -
sób ich od na leźć bez prze wod ni ka, gdyż
wszyst ko le ży na czy imś ka wał ku zie mi,
wszę dzie trze ba uiścić opła tę i wte dy mo -
żna zo ba czyć ka wa łek hi sto rii. Są bun kry i

tu ne le ja poń skie, roz bi te sa mo lo ty, dzia ła,
czoł gi, do słow nie wszyst ko. Nie sa mo wi te
wra że nie ro bi bar dzo no wo cze sny i prze -
pięk nie utrzy ma ny cmen tarz żoł nie rzy po le -
głych w cza sie walk pod czas I i II woj ny
świa to wej. Po za zwie dza niem po zo sta ło ści
po woj nach pa cy ficz nych wcho dzi li śmy
rów nież na czyn ny wul kan. Wszyst ko pa ro -
wa ło i ki pia ło, a wo da w mo rzu mia ła tem -

pe ra tu rę 80OC, czło wiek mógł by się opa -
rzyć chcąc za nu rzyć rę ce w wo dach za to ki.
Wspi nacz ka po wul ka nie, któ ry jest w ca ło -
ści po kry ty ró żnej wiel ko ści i kształ tu pu -
mek so wy mi bry ła mi, bez ście żek czy
miejsc gdzie mo żna spo koj nie oprzeć no gę
– spró buj cie so bie to wy obra zić! Nie my śl -
cie, że spo tka li śmy tam ja kichś tu ry stów,
zno wu tyl ko my, wul kan i pa ra. Po sta no wi -
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li śmy jesz cze spraw dzić się w spor tach wio -
ślar skich. Miej sco wi uży wa ją do trans por tu
ca noe wy drą żo ne go z pnia drze wa, z prze -
ciw wa gą z ka wał ka cień sze go drze wa.
Wio słu je się z jed nej stro ny, uży wa jąc wio -
sła ja ko na pę du i ste ru jed no cze śnie. Dłu -
go nie mo gli uwie rzyć, że do pły nie my na
wy spę na środ ku za to ki, gdzie po sta no wi li -
śmy zjeść lunch. 
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Nie by ło ła two, ale przy bi li śmy do ce lu i
spę dzi li śmy su per czas pły wa jąc wo kół
czu ba wul ka nu wy sta ją ce go z wo dy. Wra -
ca jąc w na szej łu pin ce, mi ja li śmy stat ki
wcho dzą ce do por tu. 

Nie sa mo wi te uczu cie. Mu szę się przy -
znać, że jak pan mnie zo ba czył, to prze sa -
dził na więk sze drze wo, bo jąc się, że
za to pię swo ją oso bą je go śro dek trans por -
tu. No cóż, nie bę dę te go ko men to wać. Jak -
by nam by ło ma ło wra żeń, za fun do wa li śmy
so bie jesz cze wej ście na dwa, tym ra zem
nie czyn ne już wul ka ny, po ro śnię te w ca ło -
ści drze wa mi, tra wa mi i in ny mi dziw ny mi

ro śli na mi, za miesz ka ne w ja kiejś czę ści
przez lu dzi. Szli śmy, cał ko wi cie po zba wie -
ni punk tu od nie sie nia, pnąc się w gó rę. Po -
wie trze by ło dusz ne i par ne, bra ko wa ło
tchu. Jed nak wy so ko uka zał się nam nie sa -
mo wi ty wi dok, mo żna by ło zo ba czyć wy -
spę z oby dwu stron, czy li nasz pa sek lą du,
my na je go szczy cie, a po jed nej i dru giej
stro nie mo rze… Po za tym pod na mi strzęp -
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ki chmur. War to by ło. No cóż, ko niec eks -
tre mal nych przy gód, czas wra cać do sto li -
cy, Por tu Mo res by. Tam za pla no wa li śmy
rów nież je den dzień, że by zo ba czyć tę nie -
wiel ką sto li cę ogrom ne go kra ju. Nie ste ty

ostrze ga li nas, że w sto li cy nie jest już tak
bez piecz nie, jak kie dyś. Ścią ga ona do sie -
bie ró żnych lu dzi, zda rza ją się kra dzie że, a
po zmro ku nie na le ży opusz czać ho te lu.
Zwie dzi li śmy mia sto, zo ba czy li śmy slum sy,

lu dzie ży ją tu w do mach na pa lach,
upchnię tych na ka wał ku wy brze ża. Po nie -
waż nie jest bez piecz nie za pusz czać się w
te oko li ce, zwie dza my z sa mo cho du. Wy -
bie ra my re stau ra cję na ko la cję, wszyst kie
czyn ne są do pie ro od godz. 17, ma my do
wy bo ru kil ka. Ku na sze mu zdzi wie niu, sto -
li ca po sia da aż sześć re stau ra cji, ale nie my -
śl cie, że są one ja kieś du że, po pro stu kil ka
sto li ków. Nie ma tu zresz tą pro ble mu z wol -
ny mi sto li ka mi. Na to miast nasz ho tel to już
na praw dę eu ro pej ski stan dard, tu się akli -
ma ty zu je my do cy wi li za cji, bo na stęp ne go
dnia wy ru sza my do do mu. Po wrót to już
bły ska wicz na tra sa, szyb ciut ko i bez pro ble -
mów (je dy nie jed na to ra nam wsią kła) do -
cie ra my do kra ju. Po wi ta ło nas zim no, do
te go wszy scy mó wi li o po li ty ce, za czy na jąc
od pa na, któ ry nas wiózł z lot ni ska. A tak
do brze by ło ode rwać się od te go wszyst kie -
go… No cóż, za bie ra my się do pra cy, bo
świat cze ka na nas, trze ba pla no wać na -
stęp ne eta py pod ró ży. Nur ko wo Was po -
zdra wiam i za pra szam na na sze ko lej ne
wy jaz dy.

Ka ta rzy na Za wadz ka

Zdję cia: Ewa Bień kow ska, Mi chał Sro ga, 

Grze gorz Giem za
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Kil ka ma jo wych, a póź niej wrze śnio -
wych, wy praw do Chor wa cji mia ło ten sam
cel. Zo ba czyć jak naj wię cej świa ta pod -
wod ne go w oko li cach chor wac kiej wy spy
Du gi Otok (w ję zy ku chor wac kim „du gi” –
dłu ga, „otok” – wy spa). To naj bar dziej wy -
su nię ta w głąb Ad ria ty ku, naj dłu ższa i we -
dług mnie naj pięk niej sza kra ina –
Dal ma cja.

Są siedz two dwóch par ków na ro do wych:
Kor na ti i Te la ści ca na Wy spie Otok wy wo -
łu je sko ja rze nia dzie wi czych miejsc za rów -
no pod wzglę dem tu ry stycz nym, jak i
nur ko wym. Jest w tym spo ro praw dy, gdyż

na sa mej wy spie nie ma roz bu do wa nej in -
fra struk tu ry tu ry stycz nej dla wy ma ga ją cych
tu ry stów lu bią cych wsze la kie wy go dy, jak
np. luk su so we ho te le, piasz czy ste pla że,
eks klu zyw ne re stau ra cje i szyb kie ło dzie
mo to ro we.

Już nie da le ko wy brze ża je dzie my
wzdłuż kwie ci stych łąk. Aż chce się wyjść i
po spa ce ro wać po cię żkiej nie prze spa nej
no cy. Nie ra dzę. Wie le z tych łąk to po la
mi no we, któ re jesz cze cze ka ją na sa pe rów.
Tyl ko od cza su do cza su wi dać ta blicz kę z
na pi sem „uwa ga mi ny”. Rok po ro ku Chor -
wa ci ro bią co mo gą, aby roz mi no wać swój

kraj, ale ja na grzy by w ich la sy bym się nie
wy brał.

Dugi Otok i Kornaty
Wy obraź so bie gó ry. Nie, nie strze li ste, zwy kłe, ła god ne wzgó rza bez drzew,

po kry te tra wą, po ro sta mi i ka mie nia mi. Wi dać na nich wszyst ko, a układ ka -
mie ni wy glą da jak by ja kaś gi gan tycz na rę ka za cze sa ła je na bo czek – do -
kład nie tak, jak więk szość z nas ro bi to co ra no. A te raz wy obraź so bie
mo rze i te wła śnie gó ry za to pio ne do po ło wy w mor skiej wo dzie. Do te go
del fi ny ba rasz ku ją ce na tle pra daw nych ru in i bło go stan, gdy na gle za po mi -
nasz o wszel kich tro skach.... Je śli jesz cze po czu jesz cie płe pro mie nie sło necz -
ne i mor ską bry zę, to pra wie tak, jak byś już wi dział Park Na ro do wy Kor na ti.
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Wy spa, na sze do ce lo we miej sce, jest rze -
czy wi ście dłu ga – ma oko ło 60 ki lo me trów,
mie ści kil ka nie du żych miej sco wo ści i ofe -
ru je ska li ste wy brze ża z za le d wie jed ną
piasz czy stą pla żą na pół no cy. I już cie szę
się na myśl, że dzie ciak bę dzie miał gdzie
bu do wać zam ki z pia sku... Tym cza sem ma
in ną atrak cję, grze ba nie w śmie ciach, któ re
mo rze w tym miej scu wy rzu ca w nie sa mo -

wi tych ilo ściach. Prą dy mor skie i du ża za to -
ka to kom bi na cja, któ ra spo wo do wa ła, że
w ja kiś dziw ny spo sób więk szość śmie ci
wę dru ją cych po po wierzch ni Ad ria ty ku tra -
fia wła śnie tu.

W Par ku Na ro do wym Te la ści ca pio no we
ścia ny od stro ny Ad ria ty ku osią ga ją wy so -
kość dwu stu kil ku na stu me trów n.p.m., dru -

gie ty le pod po wierzch nią wo dy, ale o tym
póź niej.

Ty dzień nie ste ty nie wy star czy, aby
wszyst ko zo ba czyć. Wra ca łem tu już kil ka -
krot nie i za ka żdym ra zem od kry wa łem coś
no we go. Co wię cej, im czę ściej tu przy je -
żdżam, tym bar dziej za chwy cam się tą oko -
li cą.
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Ju tro nur ko wa nie, więc trze ba wy po cząć.
Pierw sze go nur ko wa nia, mu szę przy znać,
nie do ce ni łem tak jak po wi nie nem. Do pie -
ro pod ko niec po by tu uświa do mi łem so bie,
że tyl ko tam, przy wy spie Tu ko ściak, na
pod wod nej gó rze za czy na ją cej się na głę -
bo ko ści czte rech me trów p.p.m., by ło tak
du że sku pi sko zie lo nych gą bek pod wod -

nych. Czę sto wi dy wa łem gąb ki, ale ni gdzie
aż tak wie le.

Obok tej sa mej wy spy jest wrak do kow -
ca. Nie wiem, dla cze go zo ba czy łem go do -
pie ro pod czas trze ciej wy pra wy na Du gi
Otok, bo jest rze czy wi ście nie zwy kły i in ny
niż wszyst kie. Li na od po wierzch ni pro wa -
dzi nas pro sto do wra ku. Le ży na głę bo ko -

ści od 18 do 41 me trów. Od spodu zna la zły
so bie miej sce ostry gi i ja mo chło ny – ca ve li -
ny. Je śli ktoś jesz cze nie wie, jak wy cią ga
się stat ki z wo dy, aby je re mon to wać, po -
wi nien ko niecz nie zo ba czyć ten wrak. Ko -
lej ne dni od kry wa ły przed na mi ta jem ni ce
dna mor skie go. Rt. Vi di li ca to miej sce, w
któ rym nur ko wie wi du ją cza sa mi ja ja re ki -
nów. Tym ra zem nie mia łem te go szczę ścia,
ale na Kor na tach ow szem. Na wet mam
zdję cie ta kie go ja ja.

Wy spa Gar men jak to miej sce w po bli żu
Par ku Na ro do we go Kor na ti, wprost ide al ne
do głę bo kich nur ko wań. Pio no we ścia ny
opa da ją tu do głę bo ko ści 70 me trów, w
szcze li nach skal nych wi du je się lan gu sty,
skor pe ny, ośmior ni ce i mu re ny. Bar dzo du -
ża ilość ryb i gor go nii spra wia, że to do sko -
na łe miej sce do fo to gra fii pod wod nej. Na
trzy dzie sto me tro wej głę bo ko ści wi dzia łem
wrak le żą cy na dnie oko ło 20 me trów po de
mną, mo że na stęp nym ra zem za pu kam w
drzwi ste rów ki… Gdy wra ca li śmy do ba zy,
przy pły nę ły del fi ny, któ re przez chwi lę ba -
rasz ko wa ły wo kół na szej ło dzi. Bę dąc na
Du gim Oto ku trze ba ko niecz nie za nur ko -
wać w opi sy wa nym wy żej miej scu. Nur ku -
je my od za cho du i od po łu dnio wo -wscho-



Nuras.info 2/2016

42

d niej stro ny. To dru gie miej sce jest ab so lut -
nie re we la cyj ne. Gor go nie ro sną od 10 me -
trów głę bo ko ści, jed nak naj cie kaw sze jest
znaj du ją ce się na 22 me trach wej ście do ja -
ski ni. Jest ono na ty le ma łe, że tyl ko wy spe -
cja li zo wa ni, nie licz ni nur ko wie mo gli by
spró bo wać swo ich sił w tej dziu rze. Aby się
tam wśli zgnąć, trze ba by by ło ścią gnąć jac -

ket. Ja ski nia ma kształt dzwo nu. Sie dząc u
wej ścia i ope ru jąc la tar ka mi w dół, mo żna
wy pa trzyć po ni żej piasz czy ste dno i ko ry -
ta rze od cho dzą ce w pra wo i le wo. Na -
ukow cy ze Szwaj ca rii i Chor wa cji od kry li u
wej ścia do tej ja ski ni ma łe or ga ni zmy o na -
zwie spu nia, osią ga ją ce cen ty metr wy so ko -
ści. Ni by to nic nie zwy kłe go, gdy by nie fakt,
że te sa me or ga ni zmy od kry to w kil ku miej -

scach na świe cie, ale za wsze na głę bo ko ści
1500-2000 me trów. Co mo że wy do by wać
się z tej ja ski ni, że owe or ga ni zmy zna la zły
so bie tam do god ne wa run ki do by to wa nia?
Czy ozna cza to, że ko ry ta rze cią gną się
gdzieś do wnę trza zie mi na głę bo kość oko -
ło 2000 me trów?

A te raz miej sce, gdzie prze ży łem jed no z
lep szych nur ko wań noc nych w mo im ży -
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ciu. Za to ka U. Bro iści ca. Płyt kie nur ko wa -
nie, bo za le d wie do 10 me trów, do star czy -
ło mi ty le in for ma cji o tu tej szej fau nie
pod wod nej, że spo koj nie mo gę rzec, że zo -
ba czy łem tu naj wię cej zró żni co wa ne go ży -
cia pod wod ne go pod czas ca łej wy pra wy.
Kon ge ry da ją ce się gła skać, mu re ny, skor -
pe ny, ośmior ni ce, pio tro sze, mnó stwo wę -
żo wi deł i in nych nie zna nych mi do tąd ryb

spra wi ło, że miej sce to uwa żam za jed no z
lep szych. Uwa ga, nur ko wie, któ rzy nur ko -
wa li tu za dnia ro bi li wiel kie oczy i nie do -
wie rza li mo im opo wie ściom. War to więc
od pu ścić nur ko wa nie za dnia, a dać nu ra w
no cy. Ale tu zno wu uwa ga – raz na tkną łem
się na sieć ny lo no wą na głę bo ko ści 10 me -
trów – trze ba więc mieć oczy sze ro ko
otwar te i wy pa try wać nie tyl ko ryb! Sam do -

jazd jest tak mi stycz ny i od kryw czy, że war -
to tu przy je chać, że by do znać ci szy, któ ra
pa nu je w za to ce przy bez wietrz nej po go -
dzie.

Pa mię tam, że przed wej ściem do wo dy
sły sza łem bi cie wła sne go ser ca. Nie sa mo -
wi te miej sce. Na koń cu za to ki, za raz za ro -
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giem w pra wą stro nę, są trzy ja ski nie. Tam
trze ba do pły nąć ło dzią, za da le ko na dra ło -
wa nie na płe twach. Jed na z ja skiń ma 150
me trów dłu go ści. Dwie po zo sta łe są krót sze
i na wet po cząt ku ją cy nu rek mo że spró bo -
wać tam swo ich sił. Jed na z nich prze ci na
cy pel na wy lot, zaś dru ga pro wa dzi nas do

ko mo ry po wietrz nej, gdzie mo że my za ob -
ser wo wać wspa nia łe sta lak ty ty. Wow, to
miej sce jest ab so lut nie su per! Po dru giej
stro nie za to ki, tj. z le wej stro ny, ma my
wspa nia łe „wall di ving”. Pio no wa ścia na
spa da do 50 me trów, wie le gor go nii, dziur
i za ka mar ków w ska le wspa nia le na da je się
do ro bie nia zdjęć pod wod nych. Dla ma kro
fo to gra fów no win ką po wi nien być fakt, że

spo tka łem tu aż pięć ro dza jów śli ma ków
na go skrzel nych!

Jesz cze jed no cie ka we miej sce to Rt. Lo -
pa ta. Od stro ny Ad ria ty ku pio no we ścia ny
pod wo dą ukształ to wa ły się tak, że z trud -
no ścią mo żna zna leźć pół kę skal ną, aby
gdzieś przy cup nąć.

Mo rze wdzie ra się tu w głąb wy spy, two -
rząc nie wiel ką za to kę. W jej po łu dnio wej
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czę ści, na głę bo ko ści 10-12 me trów le żą
sta re am fo ry, a da lej w kie run ku wy spy
wrak nie miec kie go trans por tow ca z cza sów
II woj ny świa to wej. Od pół noc nej stro ny
za to ki gro ty i ja ski nie na nie du żych głę bo -
ko ściach do stęp ne są dla bar dziej prze szko -
lo nych nur ków.

Ba lun to wy spa w Par ku Na ro do wym
Kor na ti. Do głę bo ko ści 10-15 me trów nie

dzie je się nic, po ro sty, je żow ce i ta kie tam.
Za to po ni żej tej głę bo ko ści za czy na się
praw dzi wy raj. Fo to graf znaj dzie tu mo ty -
wy do zdjęć sze ro ko kąt nych, ma kro, ale dla
obiek ty wu stan dar do we go 35 mm też jest
ro bo ta. Trze ba kon kret nie wie dzieć, gdzie
wejść. Z jed nej stro ny są pio no we ścia ny, z
in nej dno opa da ła god nie, a tam zo ba czy -
my tyl ko po si do nie.

Jed no z cie kaw szych nur ko wań na Kor -
na tach za li czy łem przy wy spie Bo row nik.
Spe cy fi ka nur ko wi ska po dob na do wy spy
Ba lun, jed nak na głę bo ko ści 13 me trów jest
wej ście do ja ski ni, któ ra pro wa dzi w stro nę
po wierzch ni. Po wy nu rze niu znaj dzie my
skle pie nie z rdza wy mi ska ła mi. Nie po le -
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cam od dy chać tam po wie trzem, na 100%
nie jest to mie szan ka, któ rą od dy cha my
cho cia żby te raz. Je śli chce my po czuć wiel -
ką głę bię, po le cam na Kor na tach wy spy:
Ma na i Mrto vac. Tam nie ma dna. Pio no we
ścia ny cią gną się w dół i nie ma szans, aby -
śmy wy pa trzy li co kol wiek pod na mi. Tyl ko

błę kit. Na ma pie ba ty me trycz nej od czy ta -
łem, że przy sa mej kra wę dzi ścia ny są 94
me try, a dno w kie run ku mo rza da lej gwał -
tow nie opa da. Nie ma tak wie lu gor go nii,
ale z ja kie goś po wo du śli ma ki na go skrzel ne
zna la zły tu so bie wspa nia łe wa run ki do by -
to wa nia. Nie trze ba ich szu kać, są po pro stu
wszę dzie, tak jak i tuń czy ki. Jest wiel ce
praw do po dob ne, że tu wła śnie zo ba czy cie

sta da me tro wych tuń czy ków. Mnie się to
uda ło.

Do dat ko we in for ma cje:
Wy je żdża jąc z War sza wy do Chor wa cji,

za tan ko wa łem au to w Cie szy nie. Zbior nik
pa li wa star czył mi na ty le, aby prze je chać
Cze chy i Au strię. Je dzie my na Graz, na stęp -
nie na Ma ri bor. Ka wa łek je dzie się przez
Sło we nię i jest to od po wied ni mo ment, aby
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ta niej uzu peł nić pa li wo. Da lej je dzie my au -
to stra dą ko ło Za grze bia w kie run ku Za dar.
Zo sta ją już tyl ko do po ko na nia wę ższe,
cza sa mi moc no krę te, gór skie dro gi. Pli twic -
kie Je zio ra – z te go miej sca ma my jesz cze
oko ło trzech go dzin jaz dy do Za da ru.
Wspa nia łe je zio ra, gdzie wo do spa dy two -
rzą ka ska dy jak na ry sun kach chiń skich.
Do brze jest po świe cić dwa dni, że by zo ba -
czyć to wszyst ko do kład nie, a war to.

W koń cu do je cha li śmy do Za da ru. Tam
szu ka my por tu (po chor wac ku port – lu ka),
cze ka my dwie go dzi ny na prom, któ ry za -
bie rze nas do miej sco wo ści Brbin na Du gim
Oto ku. Stam tąd mu si my do trzeć do miej -
sco wo ści Sa li, nie ca łe 30 mi nut jaz dy. Jesz -
cze zna leź li śmy kil ka chwil, aby zo ba czyć
sta rów kę Za da ru, kto omi nie to miej sce, na
pew no du żo tra ci. Ta kiej ar chi tek tu ry nie
spo tka my dość czę sto.

Wo da jak na maj by ła ra czej chłod na,
16-18OC przy po wierzch ni. Trze ba spo dzie -
wać się gor szej przej rzy sto ści, gdyż wszyst -
kie gąb ki mor skie i je żow ce w tym wła śnie
okre sie roz mna ża ją się. Wo da kwit nie w
nie któ rych miej scach dość zna czą co, ale
przej rzy stość ni gdy nie spa da po ni żej ok.
15 me trów. Wrze sień – jak po go da sprzy ja
– jest to naj lep sza po ra na nur ko wa nie w tej
oko li cy. Wo da cie pła, 20-22 stop nie, tu ry ści
już wy je cha li, słoń ce grze je, ale nie pa li tak
moc no jak la tem i tem pe ra tu ry w gra ni cach
20-26 stop ni spra wia ją, że prze cięt ny nu rek
z Pol ski czu je się wów czas ide al nie.

War to wy brać się tu la tem. Przej rzy stość
wo dy po pra wia się wów czas o oko ło 10
me trów, a mi gru ją ce ry by chęt niej od wie -
dza ją oko li ce Kor na tów.

Ru di Stan kie wicz
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CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE, ul. Ligocka 61a, 40-570 Katowice
tel.: 32 253 66 05

tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl 

Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,

podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe:

e-sklep: www.frog� sh.pl        www.hydrozagadka.pl

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.hydrozagadka.pl
http://www.cmas.pl
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Mal ta to ostat nio co raz mod niej szy
kie ru nek wśród nur ków. W Egip cie
już wszy scy by li, nie któ rzy twier dzą,
że tam nie bez piecz nie. Do Mek sy ku
nie co da le ko i dro go. Ktoś wpadł na
po mysł, że Mal ta jest bli sko i brzmi
wy star cza ją co eg zo tycz nie, że by przy -
cią gnąć nur ków. No i pro szę bar dzo
– te raz ka żdy chce na Mal tę!

A otóż Mal ta to trzy głów ne wy spy: Mal -
ta, Go zo i Co mi no. Nie któ rzy mó wią, że na
Go zo jest faj niej, bo mniej sza (jesz cze
mniej sza? Po wierzch nia ca łej Mal ty jest
mniej sza od po wierzch ni War sza wy!),
wszę dzie bli sko, mniej lu dzi i nie za dep ta -
na. Szcze gól nie pod wo dą. No do brze, da -
li śmy się po nieść en tu zja zmo wi i wraz z
Cen trum Nur ko wym Nur ker si po sta no wi li -
śmy spraw dzić na ocz nie, cóż owa Go zo
jest war ta.

Na miej scu pie czę nad na mi ob ję ło lo -
kal ne cen trum nur ko we Blue Wa ters Di ve

Co ve. Z na szych apar ta men tów mie li śmy
do nich ja kieś pięć mi nut spa cer kiem w dół,

a da lej – na miej sca nur ko we – jeź dzi li śmy
wy po ży czo ny mi sa mo cho da mi. Cen trum

Zanurkujmy na Gozo
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za pew nia ło miej sce na zło że nie sprzę tu,
bu tle, ga zy i ba last oraz opie kę miej sco -
wych prze wod ni ków nur ko wych.

Oto li sta miejsc, w któ rych się za nu rzy li -
śmy:

1. Hon doq ir -Rum mien
Miej sce ide al ne na pierw sze, roz ru cho -

we nur ko wa nie, na skon fi gu ro wa nie sprzę -
tu i spraw dze nie wszyst kie go. Wej ście po
schod kach pro sto do wo dy. Du ża fa la nie co
prze szka dza w za kła da niu sprzę tu. Pod wo -
dą: tra wy, łącz ki, mu szel ki. Bez sza leń stwa,
płyt ko (mo ja mak sy mal na głę bo kość nur ko -
wa nia: 9,5 m), ide al nie do te stów.

2. Mid dle Fin ger
Jak sa ma na zwa wska zu je – pod wod na

ska ła w kształ cie środ ko we go pal ca… Bar -
dzo ład ne miej sce nur ko we. Obóz dość da -
le ko od wo dy, trze ba się prze spa ce ro wać ze
sprzę tem. Wej ście bez po śred nio ze ska ły,
my wcho dzi li śmy z „trój ką ci ka” przy dość
du żym za fa lo wa niu. Zda rza ły się przy pad -
ki „zdję cia” przez fa lę nur ka ze ska ły, za -
nim za ło żył do koń ca sprzęt, trze ba by ło
uwa żać. Mak sy mal na głę bo kość nur ko wa -
nia psy che: 28,6 m. Nur ko wa nie po le ga ło
na okrą ża niu od do łu do gó ry ska ły w
kształ cie sto żka. By ło du żo ży cia. Mnó stwo
ry bek, mu re ny, roz gwiaz dy, me du zy…
Mie sza ją ce się dwa prą dy – cie płej i zim nej
wo dy – da ją fan ta stycz ny efekt, jak by wo da
mie sza ła się z ole jem.
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3. Xatt I -Ah mar – za to ka wra ków Co mi -
no land i Kar we li

Tu znaj du ją się trzy in te re su ją ce wra ki,
spe cjal nie przy go to wa ne dla nur ków: Co -
mi no land, Kar we la i Xlen di. Wszyst kie zo -
sta ły przy go to wa ne i za to pio ne spe cjal nie

dla nur ków, ale ten ostat ni, nie ste ty, pod -
czas za ta pia nia prze wró cił się do gó ry
dnem. My zo ba czy li śmy dwa po zo sta łe, za -
to pio ne w 2006 ro ku, sto ją ce na mniej wię -
cej rów nej stęp ce. Co mi no land, le żą cy na
37 me trach, zo stał zbu do wa ny w 1942 ro -

ku dla Roy al Na vy ja ko sta wiacz min. Po -
tem zo stał prze kształ co ny w prom i kur so -
wał na tra sie Va let ta – Co mi no. Opły nę-
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li śmy go je dy nie z ze wnątrz. Ma 34,5 m
dłu go ści i 8 m sze ro ko ści.

Prom Kar we la, zbu do wa ny w Niem czech
w 1957 ro ku, ma 50 m dłu go ści, 8,5 m sze -
ro ko ści i le ży na 42 me trach. Wpły nę li śmy
do środ ka wra ku. Jest spo ry, więc by ło po
czym spa ce ro wać. Bar dzo uda ne nur ko wa -
nie, atrak cyj ne miej sce do zwie dza nia.

Do wo dy wcho dzi się po dwóch dra bin -
kach, nie szczę śli wie usy tu owa nych jed na
za dru gą na wą skim, prak tycz nie jed no oso -
bo wym przej ściu, co spra wia, że trud no jest
ko rzy stać z obu na raz. Przy du żym za fa lo -
wa niu wej ście i wyj ście jest do syć trud ne,
fa le rzu ca ją o ska ły i utrzy ma nie się na dra -
bin ce wy ma ga spo rej si ły i spry tu. Wi do ki
pod wo dą jed nak wy na gra dza ją ka żdy trud.

4. Mgarr ix -Xi ni – wej ście ła god ne
Dłu ga za to ka, wrzy na ją ca się w głąb lą -
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du, z peł ną in fra struk tu rą tu ry stycz ną, czy li
knajp ka mi i czymś w ro dza ju ska li sto -piasz -
czy stej pla ży. Wej ście do wo dy ła god ne,
mo żna bez po śred nio z brze gu po pla ży, a
mo żna sko rzy stać z po most ku. Za to ka jest
osło nię ta, więc i fa le nie wiel kie. Pod wo dą
– gro ty, przej ścia w ska łach, trze ba uwa żać
i pil no wać prze wod ni ka, bo – szcze gól nie
w tłu mie nur ków – ła two zgu bić swo ją gru -
pę. Po za tym łącz ka, gdzie po dob no mo żna
spo tkać ko ni ka mor skie go. Nam się to, nie -
ste ty, nie uda ło.

5. Mgarr ix -Xi ni – wej ście stro me
Frag ment za to ki po ło żo ny bli żej mo rza.

Miej sce na roz ła do wa nie sprzę tu i zo sta -
wie nie sa mo cho dów jest na wy so kim kli fie.
Trze ba z nie go zejść wą ski mi schod ka mi
nad lu stro wo dy, dłu ga i mę czą ca dro ga (w
po ło wie jest knajp ka). Wej ście do wo dy –
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al bo po dra bin ce, al bo skok. Miej sce w mia -
rę osło nię te, my tra fi li śmy na brak fal. Pod
wo dą in te re su ją ce for ma cje skal ne i ży jąt -
ka.

6. Co mi no, wrak pa tro low ca P31

Nur ko wa nie z ło dzi. P31 le ży na pia sku
przy za chod nim brze gu Co mi no na 18 me -
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trach, co czy ni go bar dzo do brze do stęp -
nym ta kże dla po cząt ku ją cych. Wrak jest
przy go to wa ny dla nur ków, wpły wa nie do
nie go jest za tem sto sun ko wo bez piecz ne.
Ma 52 me try dłu go ści i 7 m sze ro ko ści. Za -
to pio ny w 2009 ro ku po wo li prze mie nia się
w sztucz ną ra fę, już za anek to wa ła go ro -
ślin ność, a przy odro bi nie szczę ścia mo żna
spo tkać skor pe ny i in ne po two ry.

7. Co mi no, gro ty San ta Ma ria
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Nur ko wa nie z ło dzi, tym ra zem po pół -
noc nej stro nie wy spy Co mi no. Ze wzglę du
na urok miej sce bar dzo po pu lar ne wśród
nur ków. Rze czy wi ście gro ty, ko ry ta rze i
roz ga łę zie nia oraz ca ła resz ta for ma cji skal -
nych ro bi wra że nie.

Be ata Ci szew ska psy che

Zdję cia: Be ata Ci szew ska, Mar cin Wilk

Zapraszamy
na nurkowania 
w weekend majowy 
na chorwackiej wyspie 

Dugi Otok 
w terminie 30.04-7.05.2016  

Najpiękniejsza
wyspa Chorwacji

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/chorwacja---wyspy-dugi-otok-i-permuda-2/
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W mi nio nym ro ku po sta wi li śmy
wy jaz do wo na Egipt. Bli sko, ko rzyst -
nie ce no wo i cią gle pięk na, naj pięk -
niej sza ra fa. Do te go więk szość
week en dów se zo nu spę dzi li śmy nad
je zio ra mi. Mi mo bra ku eg zo tycz nych
kie run ków, był to bar dzo uda ny i
owoc ny rok!

Wy bór Egip tu ja ko głów ne go kie run ku
wy jaz dów był po dyk to wa ny przede wszyst -
kim mo żli wo ścią szyb kie go do tar cia do ce -
lu. Bar dzo da le kie pod ró że nie by ły dla nas
wska za ne w ubie głym ro ku z przy czyn oso -
bi stych, jed nak mi mo zro bie nia kil ku do kil -
ku na stu ty się cy nur ko wań w Mo rzu
Czer wo nym, na dal uwa ża my, że to praw -
dzi wy nur ko wy ra ry tas! Do pó ki po zwa la na
to sy tu acja po li tycz na i po ziom bez pie czeń -

Podwodne fascynacje 2015
z Avalon Divers!
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stwa, bę dzie my tam by wać i ko rzy stać ze
słoń ca i wspa nia łych raf.

Rok 2015 przy wi ta li śmy w Da ha bie.
Wte dy jesz cze mo żna by ło spo koj nie tam
do le cieć i po nur ko wać w kul to wych miej -
scach. Spę dzi li śmy dwa ty go dnie w Pla net
Oasis. Sam ho tel za chwy ca to wa rzy stwem
przede wszyst kim nur ko wym i bli sko ścią

dep ta ka. My ślę, że nie trze ba przed sta wiać
ani je go, ani tym bar dziej ba zy Pla net Di -
vers, gdzie go ści li śmy. Sa mo mia stecz ko już
rok te mu nie przy tła cza ło nad mia rem tu ry -
stów, ale knajp ki w ści słym cen trum by ły
peł ne. By li śmy dość licz ną eki pą w pierw -
szym ty go dniu wy jaz du i spo ro się dzia ło.
In ten syw nie nur ko wa li śmy, do szka la jąc się

do dat ko wo po po łu dniu na Li gh tho use. Ka -
żdą wol ną chwi lę wy ko rzy sta li śmy na ła pa -
nie pro my ków słoń ca, spa ce ry czy wy kła dy.
Dru gi ty dzień był cza sem nur ko wań i szko -
leń tech nicz nych, w ma łym, przy ja ciel skim
gro nie. Na Sy naj po wró ci li śmy dwa mie sią -
ce póź niej w ce lu wy łącz nie szko leń tech -
nicz nych.
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Ma jów kę spę dzi li śmy na Mar sie, szu ka -
jąc du gon ga, del fi nów i po zo sta łych uro -
czych stwo rów. Ma my ogrom ny sen ty ment
do tej czę ści Egip tu. Pięk na ra fa, faj ne ho te -
le, nur ko wa nia z brze gu lub ło dzi – cze go
chcieć wię cej? By ło nas szes na ście osób –
jak to za zwy czaj na na szych wy jaz dach –

eki pa zgra na i do pa so wa na. Tym ra zem po -
sta wi li śmy na ho tel Hil ton i przy zna je my,
że to cał kiem mi ły wy bór, zwłasz cza że
przed nur ko wa nia mi, jak i po, wy ru sza li -
śmy na snor ke ling, wy pa tru jąc wiel kie go
ssa ka. Oso bi ście opły wa łam ca łą za to kę pa -
rę ra zy dzien nie, z wiel kim od da niem, i z

jesz cze więk szym brzu chem (tak, tak) i nie
mia łam szczę ścia na nie go tra fić, mi mo
opo wie ści ho te lo wych tu ry stów, jak to go
wi dzie li. Sa mą obec ność tych cie ka wych
zwie rza ków po twier dzam, bo wiem na ra fie
Mar sa Mu ba rak fak tycz nie spo tka li śmy mło -
de go osob ni ka. Po dob no mo żna też tra fić,
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jak wci na ją śnia da nie ra zem z ma mą. Tym
ra zem mie li śmy też ogrom ne szczę ście, bo
pły wa li śmy ze sta dem del fi nów na Do lphin
Ho use (choć uwa żam, że to mo ja brzu cha -
ta za słu ga). Przy oka zji, wszyst kie pa nie,
któ re nie chcą je chać na wy jazd nur ko wy,
bo nie mo gą nur ko wać, go rą co na ma wiam,
by da ły się prze ko nać, je śli oczy wi ście do -
brze się czu ją! Mo rze, słoń ce i snor ke ling

na praw dę dzia ła ją cu dow nie na sa mo po -
czu cie i mu szę przy znać, że mi mo spo rych
obaw, na wet się nie wku rza łam, że nie idę
ze sprzę tem pod wo dę.

La to upły nę ło pod zna kiem szko le nio -
wych week en dów. Więk szość ze wzglę du
na wy go dę od by ła się nad Je zio rem Po -
widz kim. Na wet tro chę żal mi się ro bi ło
płe two nur ków za su wa ją cych w su chych

ska fan drach w czter dzie sto stop nio wym
upa le. Na ca ły se zon od koń ca mar ca mie -
li śmy tyl ko trzy ty go dnio wy wy mu szo ny
prze stój w sierp niu. Po za tym by ło to wa rzy -
sko, kur so wo i na praw dę faj nie!

Na szą ostat nią wy pra wą by ło sa fa ri pod
ha słem: re ki nim tro pem. Li sto pa do wą po rą
w dwu dzie sto oso bo wym skła dzie po szu ki -
wa li śmy ró żnych re ki nów na tra sie Wy spy
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Bra ci – De da lus – El phi sto ne. Zo ba czy li śmy
m.in. sta do re ki nów mło tów, z któ ry mi tań -
co wa li śmy na głę bo ko ści 30 me trów. By ło
to tym bar dziej nie sa mo wi te, że mło ty by ły
wy raź nie za cie ka wio ne i sa me pod pły wa ły
nas oglą dać. Po zo sta łe nur ko wa nia ta kże
by ły nie zwy kle uda ne i peł ne wra żeń. Za -
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ło ga, je dze nie i sa ma łódź by ły na wy so kim
po zio mie i do łą cza jąc do te go bar dzo zgra -
ną i we so łą eki pę – chcie li śmy wy dłu żyć sa -
fa ri o choć by trzy dni na sko ki do wo dy i
pe łen re laks. Łez ki się krę ci ły w oku na za -
koń cze nie…

Mi nio ny rok to jed nak nie tyl ko kur sy i
wy jaz dy. Re pre zen to wa li śmy sta tek Scu ba -

spa na Ca va lia dzie i mie li śmy swo je sto isko
na tar gach Pod wod na Przy go da. Zo sta li śmy
agen tem Scu ba spa Mal di ves oraz Exim To -
urs. Ta kże mo że cie wy ku pić u nas wy ciecz -
kę, na wet naj bar dziej last mi nu te, a wszyst ko
za ła twi cie bez wy cho dze nia z do mu! Mo że -
cie za ku pić u nas sprzęt nur ko wy, a ta kże go
po rząd nie ser wi so wać przez ju nio ro we rę ce.

Ja kie ma my pla ny na ten rok? Chce my
przy ło żyć się bar dziej do na sze go blo ga:
www.blog.ava lon di vers.com oraz po sze rzyć
ofer tę biu ra tu ry stycz ne go. Chce my ta kże
wię cej szko lić na ba se nie (szko le nia od by -
wa ją się w War sza wie) i zor ga ni zo wać kil ka
faj nych wy jaz dów. Na tę chwi lę ma my w
pla nach: Mar sa Alam, Ma le di wy oraz An da -
lu zję. No wy Rok przy wi ta li śmy co praw da
nar ciar sko, ale nad ro bi my za le gło ści!

Ży czy my Wam od skocz ni od pra cy w
po sta ci nur ko wych i kra jo znaw czych pod -
ró ży, du żo ener gii i zdrów ka. Od naj duj cie
spo kój i uko je nie w pod wod nej au rze. Żyj -
cie z pa sją!

Do zo ba cze nia pod wo dą!

Pau la i Ju nior
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„Ja kość to do sko na łość, któ rej
nie da się osią gnąć, lecz do któ rej
trze ba upo rczy wie zdą żać.”

Lao Tsu

Na ja kość w za kre sie usług szko le nio -
wych, ja ki mi bez wąt pie nia są kur sy nur ko -
wa nia, skła da się wie le ele men tów. Na le żą
do nich mię dzy in ny mi wia ry god ność, fa -
cho wość, od po wied nia ofer ta, do stęp ność,
ko mu ni ka cja…

W Ko mi sji Dzia łal no ści Pod wod nej Za -
rzą du Głów ne go PTTK za sa dy rzą dzą ce ja -

ko ścią są bar dzo do brze zna ne i wciąż do -
sko na lo ne.

– Wia ry god ność to ele ment bu do wa ny
przez la ta pra cy wie lu po ko leń in struk to -

rów, płe two nur ków i dzia ła czy. KDP po -
wsta ła 60 lat te mu, tj. w 1956 ro ku, czy li w
tym sa mym cza sie co or ga ni za cja sku pia ją -
ca fe de ra cje nur ko we z ca łe go świa ta pod

Ja kość i Bez pie czeń stwo
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na zwą Confédéra tion Mon dia le des Ac ti -
vités Sub a qu ati qu es w skró cie CMAS, któ rą
stwo rzył Ja cqu es -Yves Co uste au. Ko mi sja
Dzia łal no ści Pod wod nej bę dą ca pierw szym
przed sta wi cie lem CMAS w Pol sce na le ży
ta kże do naj star szych, naj dłu żej funk cjo nu -
ją cych i sta le roz wi ja ją cych się or ga ni za cji
nur ko wych na świe cie. Li sta in struk to rów
szko lą cych zgod nie z pro gra ma mi KDP od

po cząt ku jej ist nie nia obej mu je nie mal 800
na zwisk, a czyn nych jest po nad 300.
Świad czy to bez sprzecz nie o trwa ło ści, rze -
tel no ści i cią gło ści roz wo ju fe de ra cji z du -
ży mi tra dy cja mi.

– Fa cho wość pre zen to wa na przez in -
struk to rów KDP/CMAS opar ta jest na wie -
dzy i do świad cze niu ka dry szko lą cej,
zło żo nej z prak ty ków o naj wy ższych kwa -

li fi ka cjach in struk tor skich (sto pień M3). Po -
wszech nie do stęp ne szko le nia przy szłych
na uczy cie li nur ko wa nia (in struk to rów M1)
od by wa ją się na obo zach cen tral nych, któ -
re pro wa dzo ne są przez ze spo ły in struk to -
rów M3 i asy stu ją cych im in struk to rów M2.
Za ję cia na kur sie in struk tor skim obej mu ją
bar dzo wie le za gad nień zwią za nych bez -
po śred nio z nur ko wa niem, ale ta kże te, któ -
re nie zbęd ne są ka żde mu na uczy cie lo wi,
czy li dy dak ty ka, me to dy ka na ucza nia, ety -
ka… Po stę py w na uce, przy ta kim po dej -
ściu, nad zo ro wa ne są przez ka drę
skła da ją cą się z kil ku osób. Kan dy dat na in -
struk to ra ma mo żli wość uzy ska nia wie dzy
z ró żnych źró deł. Szko le nia cen tral ne po -
zwa la ją za po znać uczest ni ków z pro gra ma -
mi kur sów nur ko wa nia oraz do bry mi
prak ty ka mi w szko le niu płe two nur ków. Ko -
lej ne stop nie in struk tor skie przy ja snej i wy -
raź nie okre ślo nej ście żce ich zdo by wa nia
są rów nież re ali zo wa ne w ra mach szko leń
cen tral nych. Dzię ki te mu kur san ci bio rą cy
udział w szko le niach pro wa dzo nych przez
in struk to rów KDP/CMAS mo gą być pew ni,
że pod czas za jęć bę dą mie li kon takt z oso -
ba mi god ny mi za ufa nia, od po wie dzial ny -
mi, szko lą cy mi na naj wy ższym po zio mie,



Nuras.info 2/2016

66

za cho wu ją cy mi obo wią zu ją ce stan dar dy
bez pie czeń stwa.

Kur sy in struk tor skie nie są je dy ną dro gą
po sze rza nia wie dzy o szko le niach i no wo -
ściach w nur ko wa niu. In struk to rzy zrze sze -
ni w klu bach i cen trach bę dą cych człon ka-
mi KDP/CMAS mo gą brać udział w co rocz -
nych Zlo tach In struk to rów, pod czas któ rych
pro wa dzo nych jest wie le wy kła dów i pre -
zen ta cji zwią za nych z nur ko wa niem. 

Oprócz te go na si in struk to rzy uczest ni -
czą ja ko słu cha cze, a ta kże pre le gen ci w ró -
żne go ro dza ju im pre zach tar go wych, sym -
po zjach i se mi na riach.

Do sko na le nie na szych kur sów, oce na in -
struk to rów i pro wa dzo nych przez nich za -
jęć od by wa się nie tyl ko w ra mach szko leń
cen tral nych. Ka żdy uczest nik kur su nur ko -
wa nia, po po da niu swo je go ad re su e -ma il
na wnio sku o cer ty fi kat, otrzy mu je an kie tę
ewa lu acyj ną szko le nia. Wy ni ki uzy ska ne
po ana li zie an kiet po zwa la ją na oce nie nie
pra wi dło wo ści pro wa dze nia za jęć oraz do -
sko na le nie pro gra mów szko le nia.

– Ofer ta szko le nio wa – sys tem
KDP/CMAS po sia da bar dzo sze ro ką, do sto -
so wa ną do po trzeb ka żdej gru py wie ko wej
oraz osób o ró żnych po zio mach spraw no ści

fi zycz nej ofer tę szko le nio wą. Umo żli wia
ona roz wój ka rie ry nur ko wej kur san ta w
wie lu pod wod nych dzie dzi nach przy zró -
żni co wa nym po zio mie trud no ści i wy ma -

gań. Obej mu je trzy głów ne ście żki: pod sta -
wo wą, re kre acyj ną i tech nicz ną. Pro gra my
szko le nia przy go to wa ne i wdro żo ne przez
KDP, zgod ne z wy tycz ny mi CMAS, uwzglę-
d nia ją spe cy ficz ne i trud ne wa run ki pa nu -
ją ce w pol skich wo dach, w któ rych
od by wa ją się nur ko wa nia szko le nio we, a w
dal szym eta pie rów nież nur ko wa nia sta żo -
we i re kre acyj ne. Pro gra my są na bie żą co
mo dy fi ko wa ne i do sto so wy wa ne do wy ma -
gań ryn ku oraz roz wo ju wie dzy o nur ko wa -
niu. Kur san ci i in struk to rzy ma ją mo żli wość
ko rzy sta nia z przy go to wa nych przez Ko mi -
sję ma te ria łów dy dak tycz nych.

– Do stęp ność to przede wszyst kim sieć
klu bów, cen trów i baz nur ko wych zrze szo -
nych w KDP. W ca łej Pol sce jest ich po nad
100, co ozna cza, że za in te re so wa ny po zna -
niem pod wod ne go świa ta mo że zna leźć
wspar cie bli sko swo je go miej sca za miesz -
ka nia. In for ma cje o klu bach, cen trach i ba -
zach nur ko wych mo żna uzy skać w
Ogól no pol skim Cen trum Szko le nia Pod -
wod ne go (OCSP) z sie dzi bą w War sza wie
oraz na stro nie cmas.pl. OCSP to spraw nie
i pro fe sjo nal nie funk cjo nu ją ce biu ro wspie -
ra ją ce dzia ła nia in struk to rów KDP/CMAS,
po ma ga ją ce rów nież płe two nur kom zrze -
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szo nym w na szej or ga ni za cji. Ka żdy z in -
struk to rów po sia da in dy wi du al ne kon to na
stro nie cmas.pl, gdzie po za lo go wa niu ma
do stęp do pa ne lu in struk to ra. Do je go naj -
wa żniej szych funk cji na le żą po bie ra nie pre -
zen ta cji i ma te ria łów szko le nio wych oraz
skła da nie wnio sków o cer ty fi ka ty. Re ali za -

cja wnio sków o cer ty fi ka ty skła da nych dro -
gą elek tro nicz ną jest eks pre so wa.

– Ko mu ni ka cja re ali zo wa na jest w ra -
mach dzia ła ją cych klu bów oraz biu ro
OCSP. W trak cie spo tkań klu bo wych wy -
mie nia ne są do świad cze nia w za kre sie nur -
ko wa nia, mo żna ta kże za po znać się z

hi sto rią da ne go klu bu i ca łej or ga ni za cji.
Ol brzy mia wie dza o pod wod nym ży ciu,
znaj do wa nych skar bach, pięk nych wra kach
i in nych cie ka wost kach prze ka zy wa na jest
zwy kle w at mos fe rze ser decz nych roz mów.
W klu bach mo żna wy słu chać pre lek cji spe -
cja li stów oma wia ją cych ró żne go ro dza ju
dzia ła nia i osią gnię cia w zdo by wa niu, po -
zna wa niu pod wod ne go świa ta. Te ma ty wy -
stą pień do ty czą mię dzy in ny mi nur ko wa nia
w głę bi nach, na wy so ko ściach, w ja ski -
niach, od kry wa nia zu peł nie no wych miejsc
nur ko wych w kra ju i za gra ni cą, ar che olo gii
pod wod nej, fo to gra fii i fil mo wa nia pod wo -
dą, ra tow nic twa, me dy cy ny… i wie lu in -
nych za gad nień.

KDP bie rze udział w wie lu ak cjach or ga -
ni zo wa nych przez klu by, do ty czą cych mię -
dzy in ny mi ta kich kwe stii jak: eko lo gia,
ar che olo gia i ochro na śro do wi ska. Im pre zy
te ma ją bar dzo czę sto za sięg ogól no pol ski.
Uczest ni czą w nich płe two nur ko wie z swo -
imi bli ski mi. KDP ko mu ni ku je się ta kże ze
swo imi człon ka mi oraz oso ba mi za in te re -
so wa ny mi spra wa mi nur ko wy mi pod czas
ró żne go ro dza ju tar gów, sym po zjów i kon -
fe ren cji. Rzecz ja sna do kon tak tów obec nie
słu ży w wie lu wy pad kach In ter net. Mo żna
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od wie dzić stro nę www or ga ni za cji, spo tkać KDP na
Fa ce bo oku, a ta kże ko mu ni ko wać się dro gą ma ilo wą.

„Bez po czu cia bez pie czeń stwa czło wiek nie jest w
sta nie ani roz wi jać wła snych sił, ani ko rzy stać z wy ni -
ków swej pra cy; al bo wiem bez bez pie czeń stwa nie ma
wol no ści.”

Wil helm von Hum boldt

Bez pie czeń stwo to jed na z pod sta wo wych po trzeb
czło wie ka. Jest rów nież jed nym z naj wa żniej szych ele -
men tów ja ko ści i szcze gól nie przy niej pod kre śla nym.
W sys te mie szko le nia KDP/CMAS na bez pie czeń stwo
kła dzie się du ży na cisk na ka żdym po zio mie szko le -
nia. Prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa przy nur ko -
wa niu jest nie zmier nie istot ną po win no ścią, gdyż
zdro wie oso by szko lo nej jest naj wa żniej sze. Te mat ten
jest bar dzo sze ro ki, obej mu je wie le aspek tów ogól -
nych i szcze gó-  ło wych. Do ogól nych z pew no ścią na -
le żą ta kie jak or ga ni za cja miej sca nur ko wa nia, plan
alar mo wy, za bez pie cze nie tle no we, pla no wa nie nur -
ko wa nia… Do szcze gó ło wych, czy też in dy wi du al -
nych na le żą ta kie aspek ty jak mo żli wość i chęć
nur ko wa nia, stan psy chicz ny, fi zycz ny… W ka żdym
pro gra mie szko le nia, czy to kur su pod sta wo we go, czy
też spe cja li za cji za pla no wa ne są do re ali za cji te ma ty
zwią za ne z bez pie czeń stwem. Pod sta wo we za sa dy
bez pie czeń stwa wy dru ko wa ne są w ka żdej ksią żecz ce
nur ko wej wy da wa nej przez KDP/CMAS.
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Szcze gól na dba łość o bez pie czeń stwo
za war ta jest ta kże w za sa dach in struk to ra
KDP, do któ rych prze strze ga nia zo bo wią za -
ny jest ka żdy z na szych in struk to rów:

Za sa dy po stę po wa nia in struk to ra KDP
CMAS

In struk tor szko lą cy w sys te mie KDP/CMAS
zo bo wią za ny jest do:

– Szko le nia zgod nie z ak tu al nym pro gra -
mem szko le nia KDP/CMAS;

– Po sia da nia wa żnych ba dań le kar skich z
okre su nie wcze śniej sze go niż rok przed da -
tą pro wa dze nia szko le nia;

– Po sia da nia pod czas pro wa dze nia szko -
le nia wy ku pio ne go wa żne go ubez pie cze nia
OC;

– Przyj mo wa nia na kurs wy łącz nie osób
speł nia ją cych wy ma ga nia for mal ne;

– Prze strze ga nia prze pi sów praw nych
zwią za nych z nur ko wa niem;

– Prze strze ga nia za sad bez piecz ne go
nur ko wa nia CMAS;

– Dba nia o do bre imię KDP PTTK i CMAS.
Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa -

nych nur ko wa niem do sko rzy sta nia z ofer -
ty szko le nio wej KDP/CMAS, któ ra jest jed ną
z naj star szych, a jed no cze śnie naj dy na -
micz niej roz wi ja ją cych się or ga ni za cji nur -
ko wych na świe cie, w któ rej tra dy cja i
do świad cze nie łą czą się z no wo cze sno ścią
i od po wie dzial no ścią.

Na szą de wi zą od lat jest i za wsze po zo -
sta nie „ja kość i bez pie czeń stwo”.

Adam Ja błoń ski

In struk tor M2 KDP/CMAS

Czło nek ZG KDP/PTTK

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Na na sze po trze by mo że my przy -
jąć, że hi po ter mia to nie bez piecz ne
wy chło dze nie, któ re jest skut kiem
dzia ła nia zim ne go po wie trza lub wo -
dy na or ga nizm nur ka, na wet chro -
nio ne go ska fan drem. Wy chło dze nie
spo wo do wa ne jest zbyt szyb kim
ochła dza niem or ga ni zmu w sto sun ku
do je go zdol no ści wy twa rza nia cie pła,
na wet je śli nu rek jest chro nio ny ska -
fan drem. Wo da prze wo dzi cie pło
znacz nie le piej i ochła dza or ga nizm
25 ra zy szyb ciej niż po wie trze.

W wy ni ku ogól ne go ob ni że nia tem pe ra -
tu ry cia ła na stę pu je po gor sze nie efek tyw no -
ści dzia ła nia nur ka, co zwięk sza ry zy ko
wy pad ku. W eks tre mal nym przy pad ku, bar -
dzo rzad ko wy stę pu ją cym pod czas nur ko -
wa nia, mo że na stą pić śmierć w na stęp stwie
zbyt ni skiej tem pe ra tu ry mó zgu i ser ca.

Pod sta wo wym, wcze snym ob ja wem wy -
chło dze nia są dresz cze. Or ga nizm re agu je
tak, gdy nie jest w sta nie utrzy mać nor mal -

nej tem pe ra tu ry cia ła (36,6OC) i sta ra się
wy ge ne ro wać wię cej cie pła przez ruch.
Pierw szym skut kiem wy chło dze nia jest
stop nio-  we osła bie nie ca łe go cia ła – to sy -

tu acja czę sto wy stę pu ją ca pod czas nur ko -
wa nia. Hi po ter mia wpły wa po za tym na
zdol ność oce ny sy tu acji. Po przez osła bie -
nie zdol no ści do kon tro lo wa nia sy tu acji

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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pod wo dą mo że ona uru cho mić la wi nę
zda rzeń, czy li ciąg nie ko rzyst nych, na stę -
pu ją cych po so bie sy tu acji, pro wa dzą cy w

su mie do wy pad ku. Np. prze chło dzo ny nu -
rek bę dzie nie dość sta ran nie trzy mał ust nik
au to ma tu od de cho we go w ustach – jest

osła bio ny oraz nie do strze ga, że to wa żne
– więc po cią gnie ką ci kiem ust tro chę wo dy,
za krztu si się i krztu sząc się za cznie od dy -
chać w szar pa ny, cha otycz ny spo sób, pro -
wo ku jąc za lo dze nie au to ma tu od de cho-
we go itd...

Na wet jed nak, gdy do la wi ny zda rzeń nie
doj dzie, wy chło dze nie po stę pu je da lej. W
na stęp nej fa zie wy chło dze nia zni ka ją dresz -
cze, a sy tu acja za czy na być po wa żna, już
na wet nie ze wzglę du na zwięk szo ne ry zy -
ko po peł nie nia przez nur ka błę du pod wo -
dą, lecz rów nież z po wo du hi po ter mii ja ko
ta kiej, po nie waż po ja wić się mo że zo bo jęt -
nie nie co do wła sne go lo su, dez orien ta cja i
znacz ne spo wol nie nie re ak cji. Ła two prze -
oczyć mo ment, kie dy tra ci my orien ta cję.
Wte dy mu si my li czyć na ko le gów, któ rzy
za uwa żą na sze ir ra cjo nal ne za cho wa nia i
spo wol nio ną re ak cję. Po moc part ner ska jest
spra wą bez względ nie klu czo wą, po nie waż
ofia ra prze sta je in te re so wać się wła snym ra -
tun kiem i po ma gać ra tu ją cym. Naj pierw tra -
ci my si ły w tych czę ściach cia ła, któ re są
bez po śred nio wy sta wia ne na dzia ła nie wo -
dy lub zim ne go, mo kre go po wie trza, np. w
rę kach. Póź niej osła bie nie prze cho dzi w
zdrę twie nie, któ re mu mo gą to wa rzy szyć
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skur cze. Bar dzo wa żne jest, że by nikt w
żad nym mo men cie ak cji nie zo stał po zo sta -
wio ny sa me mu so bie. Naj czę ściej zda rza
się to pod ko niec nur ko wa nia, kie dy już
wszy scy wy szli z wo dy i zaj mu ją się od no -
sze niem sprzę tu do ma ga zy nu, a ktoś jesz -
cze na chwi lę np. przy sią dzie na ta fli, na
ja kiejś ła wecz ce, czy na po mo ście – i już
tam zo sta nie, nie zau wa żo ny przez part ne -
rów.

Więk szość ob ja wów za le ży od in dy wi -
du al nej od por no ści czło wie ka i mo że być
nie za le żna od tem pe ra tu ry cia ła. Ogól nie
gdy tem pe ra tu ra cia ła spa da, ob ja wy na si -
la ją się, jed nak na na sze po trze by nie ma to
żad ne go zna cze nia, po nie waż na nur ko wi -
sku i tak prze cież ni gdy nie ma mo żli wo ści
zmie rze nia nur ko wi tem pe ra tu ry i na tej
pod sta wie pod ję cia de cy zji o ak cji ra tow ni -
czej. Na le ży po słu gi wać się wy wia dem, ja -
ko naj lep szym źró dłem zdo by cia in for ma cji
po trzeb nych do tej de cy zji. Czy nu rek jest
od po wied nio ubra ny? Czy ma mo kry czy
su chy ska fan der? Czy do brze do pa so wa ny?
Czy zjadł go rą ce śnia da nie? Czy dłu go nur -
ko wał? Jak dłu go? Czy przed tem stał dłu go
na lo dzie cze ka jąc na swo ją ko lej wej ścia
do prze rę bla? Czy był na ra żo ny na zim ny

wiatr? Zwłasz cza to ostat nie jest wa żne,
wia tru nie na le ży lek ce wa żyć. Ni ska tem -
pe ra tu ra po wie trza w po łą cze niu z si łą wia -

tru bar dzo przy czy nia się do wy chło dze nia
or ga ni zmu. Na wie trze wy stę pu je tzw.
wind chill, któ ry po le ga na przy spie szo nym
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pa ro wa niu skó ry, co ochła dza or ga nizm. Mo że my szyb ko prze -
mar z nąć, na wet je śli je ste śmy cie pło ubra ni, a na dzia ła nie wia tru
wy sta wio ne są tyl ko dło nie, rę ce czy twarz.

Oczy wi ście or ga ni za tor od po wie dzial ny za bez pie czeń stwo ak -
cji za dba o wła ści we po miesz cze nie, w któ rym nur ko wie bę dą mo -
gli w cie ple i chro nie ni przed wia trem ocze ki wać na swo ją
ko lej ność wej ścia do wo dy. Zad ba on rów nież o to, by nie wy ko -
ny wa no wię cej niż jed ne go nur ko wa nia pod lo dem dzien nie, mię -
dzy in ny mi dla te go, że zi mą szyb ko za pa da zmierzch i
po po łu dnio we nur ko wa nie nie uda się ze wzglę du na ciem no ści,
ale rów nież z po wo du zwięk szo ne go w ta kich przy pad kach za gro -
że nia hi po ter mią. Ko lej ne nur ko wa nie te go sa me go dnia bę dzie
się bo wiem wią za ło ze znacz nie mniej szą od por no ścią na zim no,
na wet je śli nur ko wie w prze rwie po mię dzy nur ko wa nia mi nie od -
czu wa li ob ja wów wy chło dze nia.

Wy ró żnia się czte ry stop nie wy chło dze nia:
Ła god ne ob ja wy: drże nie ca łe go cia ła, zim ne rę ce i sto py, ból z

zim na – nu rek wciąż jest w sta nie sam so bie po móc.
Umiar ko wa ne ob ja wy: ta kie sa me jak po wy żej oraz nie po kój

lub zo bo jęt nie nie, dez orien ta cja, utra ta po czu cia cza su.
Ostre ob ja wy: zmniej sze nie lub na wet cał ko wi te usta nie dresz -

czy, wzra sta ją ca sztyw ność mię śni, po stę pu ją ca utra ta świa do mo -
ści, nie po kój, nie nor mal ne, nie lo gicz ne za cho wa nie, beł kot, nu rek
mo że nie po zwo lić so bie po móc!

Kry tycz ne ob ja wy: utra ta świa do mo ści, stan ogól ny mo że przy -
po mi nać śmierć, ni kłe lub nie wy czu wal ne od dy cha nie, puls wol -
ny i sła by lub w ogó le nie wy czu wal ny. Za ni ka re ak cja źre nic na
świa tło, co jest spo wo do wa ne nie do tle nie niem mó zgu. Skó ra jest
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zim na, mo że przy jąć si no -zie lo ny ko lor.
Mo że na stą pić śmierć.

To masz Stru gal ski

P o  w y  ż s z y

tekst za wie ra

frag men ty be st -

sel le ro wej ksią -

żki To ma sza

Stru gal skie go

„Nur ko wa nie

pod lo dem,

p o d  r ę c z  n i k

nur ka + 4 fil my

szko le nio we na

2 pły tach DVD”

Tę i po zo sta łe ksią żki te go au to ra mo żna ku pić tu:

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 ad wo kat.stru gal ski.pl

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.

http://www.wioskisos.org
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://www.enurek.pl
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.mlinke.eu
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Jed nym z głów nych za dań, ja kie
sta wia przed so bą Fun da cja Aqu arius
jest pro mo wa nie i sze rze nie wie dzy
na te mat eko sys te mów wod nych ce -
lem sku tecz niej szej ich ochro ny. W
związ ku z po wy ższym tym ra zem
przy bli żę in for ma cje o gru pie or ga ni -
zmów, któ re ze wzglę du na nie po -
zor ne roz mia ry są ma ło za uwa żal ne.
Jed nak ich ro la w śro do wi sku wod -
nym jest nie zwy kle istot na.

Cho dzi tu o or ga ni zmy sta no wią ce bar -
dzo licz ną gru pę zwie rząt na le żą cych do
sko ru pia ków a mia no wi cie – wio ślar ki (Cla -
do ce ra).

Są to nie wiel kie, z re gu ły plank to no we
or ga ni zmy ży ją ce głów nie w li to ra lu i pe la -

Wio ślar ki 
po spo li te sko ru pia ki na szych wód
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gia lu wód słod kich (kil ka ga tun ków wy stę -
pu je rów nież w wo dach sło nych i sło na -
wych, jak rów nież w osa dach den nych).
By tu ją w ró żnych ty pach akwe nów – w
drob nych, na wet cza so wo wy sy cha ją cych
zbior ni kach, sta wach, je zio rach jak rów nież
rze kach. Mi mo ich nie wiel kich roz mia rów

(w za le żno ści od ga tun ku od 1 do na wet 10
mm dłu go ści cia ła) na pew no wie lu z Was
mia ło oka zję je oglą dać pod wo dą, gdyż
czę sto wy stę pu ją w bar dzo du żej licz bie,
two rząc „pul su ją ce ła wi ce”. Jed no ze zdjęć
przed sta wia to zja wi sko z osob ni ka mi z ro -
dza ju Da ph nia. Przy po mi na to tro chę

chma rę me szek na po wierzch ni, ale w du -
żo więk szym za gęsz cze niu. Zja wi sko pul -
so wa nia zwią za ne jest ze spo so bem
po ru sza nia się tych ga tun ków, któ re ży ją w
to ni wod nej. Po ru sza ją się one sko ko wo za
po mo cą pa ry czuł ków. Mo żna za ob ser wo -
wać dwie fa zy te go ru chu – po ru sza nie
czuł ka mi oraz uno sze nie się ku gó rze i spa -
da nie przy nie ru cho mych czuł kach. Wio -
ślar ki nie prze rwa nie wy ko nu ją te ru chy, by
nie opaść na dno zbior ni ka. Dla te go przy
du żym za gęsz cze niu po wsta je efekt pul so -
wa nia ła wi cy. Ga tun ki ży ją ce w to ni wod -
nej od by wa ją w cią gu do by wę drów ki
pio no we. Cha rak ter i za sięg tych wę dró wek
za le ży od ga tun ku, sta diów roz wo jo wych,
płci i pór ro ku. Sku pia nie wio śla rek w ła wi -
ce jest for mą stra te gii obron nej przed dra -
pie żni ka mi bez krę go wy mi i ry ba mi oraz
efek tem dzia ła nia kaj ro mo nów. Są to mi -
mo wol nie wy dzie la ne sub stan cje nio są ce
neu tral ny lub nie ko rzyst ny dla nadaw cy a
ko rzyst ny dla od bior cy sy gnał. Kaj ro mo nem
mo że być za pach dra pie żni ka wy czu wa ny
przez je go ofia rę, któ ra po de tek cji tej sub -
stan cji mo że uru cho mić me cha ni zmy
obron ne. Wła śnie wio ślar ki przy czy ni ły się
do ba dań nad tym zja wi skiem.
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Są to zwie rzę ta roz dziel no pł cio we. U sa -
mic mię dzy grzbie tem cia ła a pan ce rzem
znaj du je się ko mo ra lę go wa. W ko mo rze tej
prze by wa ją nie tyl ko ja ja (wi dać je na jed -
nym ze zdjęć), ale i świe żo wy lę głe mło de.
W związ ku z tym, że roz wój wio śla rek jest
pro sty i nie ma sta diów lar wal nych, mło de,
z wy jąt kiem wiel ko ści, nie ró żnią się pra -
wie od do ro słych. U zwie rząt tych wy stę pu -
je rów nież zja wi sko he te ro go nii, czy li
wy stę po wa nia na prze mian po ko leń roz wi -
ja ją cych się par te no ge ne tycz nie (bez pł cio -
wo) i płcio wo. Sam ce są zde cy do wa nie
mniej sze od sa mic i po ja wia ją się tyl ko
okre so wo, głów nie je sie nią, kie dy to za -
pład nia ją tzw. ja ja zi mo we, z któ rych wio -
sną wy lę gnie się po ko le nie sa mic
roz mna ża ją cych się z ko lei par te no ge ne -
tycz nie. Ja ja zi mo we nie są in ku bo wa ne w
ko mo rze lę go wej sa mi cy, lecz uwal nia ne są
do śro do wi ska, gdzie ocze ku ją na na dej ście
sprzy ja ją cych roz wo jo wi wa run ków. Są ty -
po wą for mą prze trwal ni ko wą.

Wio ślar ki peł nią bar dzo istot ną funk cję w
śro do wi sku wod nym. Przede wszyst kim od -
gry wa ją za sad ni czą ro lę ja ko po karm dla ryb
plank to no żer nych oraz na ryb ku więk szo ści
ga tun ków ryb. Ko lej na wa żna funk cja zwią -

za na jest ze spo so bem po bie ra nia po kar mu
po przez fil tro wa nie wo dy, co w efek cie
oczysz cza ją z za wie si ny i – co istot ne dla
nur ków – zwięk sza jej prze źro czy stość. Ba -
da nia wy ka za ły, że ich ro la w oczysz cza niu
wo dy jest ogrom na. Wio ślar ki wy ko rzy sty -
wa ne są rów nież ja ko bio te sty do ba dań stę -

żeń pe sty cy dów oraz tok sycz no ści nie któ -
rych ście ków prze my sło wych. Akwa ry stom
z pew no ścią ko ja rzą się głów nie w for mie
su szo nej ja ko po karm dla ry bek.

Wszyst kim nur ku ją cym w na szych wo -
dach za le ży na do brej wi docz no ści pod po -
wierzch nią. Jest to chy ba naj bar dziej istot ny
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czyn nik ogra ni cza ją cy eks plo ra cję akwe -
nów. Jak wia do mo, wszyst kie zbior ni ki ma -
ją na tu ral ną zdol ność sa mo oczysz cza nia.
Jed nym z ele men tów te go pro ce su jest wła -
śnie dzia łal ność gru py zwie rząt – zoo plank -
to nu, do któ rej na le żą wio ślar ki.

Są to za tem nie zwy kle po ży tecz ne zwie -
rzę ta, a ich obec ność w zbior ni kach jest jak
naj bar dziej po żą da na. W związ ku z tym ży -

czę wszyst kim jak naj częst sze go kon tak tu z
ty mi prze sym pa tycz ny mi stwo rze nia mi. Na
za łą czo nych zdję ciach mo że cie zo ba czyć
ła wi cę Da ph nia pu lex (zwa ną rów nież roz -
wie lit ką) oraz ob raz te go ga tun ku wi dzia ny
pod mi kro sko pem.

Ma rek Bud niak

Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, 

Wy dział Bio lo gii, Uni wer sy tet Szcze ciń ski

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

łów. Je że li znasz się na fo to gra fii

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

re no mo wa nym ma ga zy nie, za -

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8

