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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Utrzy mu ją ce się już od koń ca lu te go do dat nie tem pe ra tu ry, dłu ższe dni oraz słoń ce za glą -

da ją ce z jak by więk szym za in te re so wa niem w kie run ku na szej czę ści pla ne ty zwia stu ją wio sen ne prze -
bu dze nie! Po zi mo wym wy ci sze niu, zwłasz cza cie pło lub ne go odła mu pod wod nia ków, cze ka nas barw ny,
co rocz ny ry tu ał, któ rym że gna my zi mę. Nie, nie cho dzi o to pie nie Ma rzan ny, czy cze go kol wiek in ne -
go, prze cież nie po to or ga ni zu je my licz ne ak cje sprzą ta nia zbior ni ków, że by je za śmie cać! Nur ko wa
brać spo tka się w nur tach war miń skiej rze ki Ły ny, by ra do snym ko ro wo dem prze bie rań ców już po raz
trzy na sty ogło sić do brą no wi nę za sko czo nym miesz kań com sto li cy War mii i Ma zur. Te ma ty ka stro ju do -
wol na, za le ży wy łącz nie od fan ta zji uczest ni ków, choć nie trud no za uwa żyć, że tren dem utrzy mu ją cym
się od lat jest wy stą pie nie w gu stow nych płe twach.

Ko lej nym zbli ża ją cym się wiel kim świę tem śro do wi ska nur ko we go jest Pod wod na Przy go da – mi mo
że roz po czy na się w Pri ma Apri lis, obec ność obo wiąz ko wa, bo cał kiem se rio wła śnie dla Was przy -
bę dą pro du cen ci i dys try bu to rzy sprzę tu ze swo imi no win ka mi w atrak cyj nych ce nach, cen tra nur ko -
we i biu ra pod ró ży z ofer tą nie za po mnia nych wy jaz dów. My też, jak co ro ku, cze ka my!

Przed na mi ta kże Świę ta Wiel ka noc ne, czas ra do ści, cie płych ro dzin nych spo tkań i od po czyn ku. Ży -
cząc Wam du żo zdro wia, smacz ne go jaj ka, dyn gu sa pod wo dą, mnó stwo wio sen ne go słoń ca oraz sa -
mych suk ce sów, zwłasz cza tych nur ko wych, ma my na dzie ję, że w ca łym tym wio sen nym za mie sza niu
znaj dzie cie chwil kę, by po grą żyć się w lek tu rze naj now sze go nu me ru Nu ras.in fo.
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Mo ja przy go da z prze pięk nym ka -
wał kiem świa ta, le żą cym na środ ku
Oce anu Atlan tyc kie go, roz po czę ła się
jesz cze w Pol sce, kie dy w zi mo we
wie czo ry słu cha łam re la cji zna jo mych
o tym za chwy ca ją cym i da le kim miej -
scu. Za chę co na cie ka wy mi opo wie -
ścia mi i fan ta stycz ny mi zdję cia mi
po sta no wi łam po sta wić swo ją sto pę
na wy spach por tu gal skich.

Do tar cie na do ce lo wą wy spę San ta Ma ria
nie by ło naj ła twiej sze. Ca ła pod róż z Pol -
ski, z mię dzy lą do wa niem w Li zbo nie i
ocze ki wa niem na trans port na wy spy, za ję -
ła kil ka na ście go dzin. Z Eu ro py przy le cia -
łam na ma leń kie lot ni sko na naj więk szej
wy spie Azo rów Sao Mi gu el, skąd mia łam
le cieć da lej. Kil ka na ście go dzin ocze ki wa -
nia na ko lej ne po łą cze nie po sta no wi łam
spę dzić na zwie dza niu wy spy. Czas szyb ko
mi jał, gdy po dzi wia łam prze pięk ne ogro dy
Pon ta Del ga da, spa ce ro wa łam wą ski mi, za -

Hydrozagadka na Azorach



Nuras.info 3/2016

5

byt ko wy mi ulicz ka mi i ra czy łam się pysz ną
ka wą. Lot na San ta Ma ria trwał nie dłu żej
niż 15 mi nut. Pierw sze mo je wra że nie to
nie sa mo wi ty spo kój ja ki pa nu je w tym miej -
scu. Wszy scy, któ rych spo ty ka łam by li za -
do wo le ni, uśmiech nię ci i przy ja ciel sko
mnie po zdra wia li. W dro dze z lot ni ska do

Vil la Por ta za chwy ca łam się kra jo bra zem.
Trud no uwie rzyć, ale ta ma leń ka wy spa po -
sia da wszyst ko to, co tak ko cham – gó ry i
zie lo ne, gę sto za ro śnię te te re ny. Po chwi li
uj rze li śmy pła sko wy że z pa stwi ska mi i na
nich kro wy, kro wy, kro wy… Z ka żdej stro -
ny wi dać mo rze. Mi ja my do brze ozna czo -

ne punk ty wi do ko we z in for ma cja mi dla tu -
ry stów o oko li cy, o tym co mo że my spo tkać
na miej scu i co wi dzi my z ka żdej stro ny.
Miej sce wy da je się ide al ne dla ama to rów
wy cie czek pie szych i fo to gra fów przy ro dy.

Ja jed nak przy je cha łam na nur ko wa nia,
więc od ra zu na stęp ne go dnia ra no za ła do -
wa no mnie do pon to nu. Po zo sta li uczest ni -
cy z lek kim zdzi wie niem przy glą da li się
su che mu ska fan dro wi i py ta li ja kie ma my
tem pe ra tu ry w Pol sce, sko ro jest mi zim no
w Por tu ga lii. Ja z ko lei nie mo głam zro zu -
mieć, jak oni się mo czą w wo dzie o tem pe -
ra tu rze 20 stop ni w nor mal nych, mo krych
kom bi ne zo nach... Mu szę to chy ba zrzu cić
na karb ró żnic kul tu ro wych. Pod wo dą
przede wszyst kim ude rzy ła mnie nie sa mo -
wi ta wi docz ność, nie prze sa dzę mó wiąc, że
by ło coś w oko li cach 50 me trów – cza sem
tro chę mniej, cza sem wię cej. I ten in ten -
syw ny ko lor wo dy, mo żna osza leć! Pra wie
na ka żdym nur ko wa niu spo ty ka li śmy man -
ty, gi gan tycz ne płaszcz ki, czu łam się jak by
ktoś wrzu cił mnie do zu py ryb nej. Za łą -
czam kil ka fo to gra fii, któ re le piej niż sło wa
od da dzą cha rak ter tam tej szych nur ko wań i
kli mat pod wo dą. Oce an Atlan tyc ki nie roz -
piesz cza ra fą ko ra lo wą, tem pe ra tu ra wo dy
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jest umiar ko wa na, więc co nas tam cią gnie?
Mo ja wy spa San ta Ma ria ma tyl ko je den
port, czę ścio wo na tu ral ny, skąd wy pły wa
się pon to na mi na nur ko wa nia. Pon to ny są
wpraw dzie du że i prze stron ne, ale nie ma
tu de ku, że by się wy ło żyć, to a le ty, ani wy -
god ne go miej sca na od po czy nek po mię dzy
nur ko wa nia mi. Na to miast jest wspa nia ła at -
mos fe ra. Por tu gal czy cy ko cha ją swój kraj
nad i pod wo dą, są za do wo le ni i wszyst ko
im się po do ba. Do dat ko wo peł nia la ta, se -
zon wa ka cyj ny, a nur ków nie by ło zbyt
wie lu. Od no to wa łam tłok, gdy wy pły nę ły
dwa pon to ny, ale zda rza ło się, że by ło nas
pod wo dą za le d wie 3-5 osób. Za py ta li, czy
chcę je chać z ni mi na naj lep sze miej sce
nur ko we. Chcę! Więc po pły nę li śmy. To je -
dy ne miej sce na San ta Ma ria, gdzie trze ba
do kład nie okre ślić, na któ rą go dzi nę się
przy pły wa i nie mo żna być tam dłu żej niż
ta de kla ro wa na go dzi na. Ja kież by ło mo je
zdzi wie nie, gdy się oka za ło, że to naj lep sze
miej sce to ob cią ża na li na i nur ko wa nie w
to ni. Gdy jest sil niej szy prąd, lub nur ko wie
nie czu ją się zbyt pew nie, mo żna zła pać się
li ny, za cze pić na wy bra nej głę bo ko ści i ob -
ser wo wać zwie rzę ta. Przy pły nę ło kil ka na -
ście mant, nie co in nych niż te, któ re znam,

by ły nie co zie lon ka we i wy da je mi się, że
mniej sze niż „zwy czaj ne” man ty. Krę ci ły
kół ka, nad pły wa ły, go ni ły się, fi ka ły i tak ca -
łe nur ko wa nie, na wet nie wia do mo kie dy
czas się skoń czył. Po wej ściu na pon ton za -
mie nia my bu tle i do pły wa my bli żej brze gu.
Prze rwa w nur ko wa niu, mo żna się na pić

wo dy, je śli się ma ka nap kę, to coś zjeść (po -
sta na wiam, że na dru gi dzień we zmę) i cze -
ka my aż mi nie go dzi na. Na brzeg nie ma
jak wyjść, wko ło wy spy wul ka nicz ne, wy -
so kie, ostre, ska li ste brze gi i wszę dzie pta ki.
Dru gie nur ko wa nie za pla no wa no na ska -
łach. Pon ton za cu mo wa li śmy na łań cu chu
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do boi, fa la by ła wy so ka, w koń cu to oce an,
więc tro chę bu ja ło. Pod wo dą pły nę łam i
my śla łam so bie – nic nie ma…, ka mie nie i
nie wie le do oglą da nia. Wsa dzi łam gło wę
do ma łej gro ty, za świe ci łam la tar ką i do -
strze głam coś czer wo ne go, co pły nę ło szyb -
ko w ro gu. To kre wet ki w ilo ści nie do

po li cze nia – cho wa ły się al bo po pro stu bie -
ga ły so bie! Pa trząc kil ka na ście mi nut na
nie koń czą cy się po tok kre we tek, po my śla -
łam, że nie wi dzia łam ta kich jesz cze ni -
gdzie, w ca łym ży ciu!

Ko lej ne dni mi ja ły. Spo ty ka li śmy cie kaw -
skie gro upe ry, pod pły wa ją ce na praw dę bli -

sko. Cza sem po py cha jąc nas, a na wet za -
cze pia jąc lub szczy piąc pró bo wa ły coś zna -
leźć. Trze ba by ło się do te go przy zwy cza ić,
bo cza sem wpa trze ni w man ty nie za uwa -
ża li śmy, że są bli sko i mo żna by ło się wy -
stra szyć. Wra ca jąc z nur ko wa nia nie kie dy
spo ty ka li śmy del fi ny. Sie dząc w pon to nie,
wy star czy ło wło żyć dłoń pod wo dę i wła -
ści wie by ły na wy cią gnie cie rę ki. Tra fi li śmy
oczy wi ście rów nież na lob ste ry, du że
płaszcz ki, kra by i du żo ró żnych ko lo ro -
wych ryb. Przy zwy cza iłam się do wa run -
ków i po wo li za czę łam od naj do wać się pod
wo dą. Wie dzia łam, gdzie cze go szu kać, jak
na wi go wać i nie prze szka dza ło mi, że sie -
dzi my obok sie bie cze ka jąc na na stęp ne
nur ko wa nia oraz do pły wa jąc do cza sa mi
od le głych od wy spy miejsc nur ko wych. Dni
mi ja ły spo koj nie i po wo li, zwy kle ra no pły -
nę li śmy na nur ko wa nia a po po łu dniu szli -
śmy na obiad, na ja kąś ryb kę po da ną
we dług lo kal nych prze pi sów al bo cza sem
dla od mia ny ośmior ni cę – pal ce li zać! Na
część ku li nar ną na rze kać więc nie mo żna
by ło i choć co dzien nie mo je spodnie bar -
dziej trzesz cza ły w szwach, to oczy jesz cze
na ma wia ły do je dze nia. I tak sy cąc się wi -
do ka mi pod wo dą i ce le bru jąc czas na po -
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wierzch ni, za czę łam so bie uświa da miać, że
mój po byt do bie gał po wo li koń ca. Ostat ni,
nie nur ko wy dzień spę dzi li śmy na wy ciecz -
ce wo kół wy spy. Naj pierw od wie dzi li śmy
ro dzi mą pie kar nię, gdzie w tra dy cyj ny spo -
sób wy pie ka się jesz cze miej sco we pro duk -
ty. Nie mo żna nie skosz to wać tu cia stek w
kształ cie uszu i choć sma kiem mnie nie po -
wa li ły, to w 100% by ły eko lo gicz ne i zdro -
we. W ka żdym ra zie na wet je śli nie
sma ko wa ły wy śmie ni cie, to na pew no
śmiesz nie wy glą da ły. Da lej na tra fi li śmy na
hi sto rycz ne miej sce, gdzie przed la ty mie -
ści ło się coś, co mo żna by na zwać prze -
twór nią wie lo ryb ni czą. Kie dyś po lo wa no na
te in te li gent ne zwie rzę ta z lą du, jed nak
śmier tel ny wy pa dek przy czy nił się do za -
mknię cia fa bry ki. Już w tam tym okre sie za -
bi ja nie wie lo ry bów nie cie szy ło się do brą
sła wą, ale nie ste ty wcze śniej sze nad mier ne
eks plo ato wa nie te re nów wo kół wy spy spo -
wo do wa ło, że dziś trud no zo ba czyć tu wie -
lo ry ba. Obec nie, je śli chce my zo ba czyć
wie lo ry ba, to wy ciecz ki or ga ni zu je się ra -
czej z Sao Mi gu el. Mo że kie dyś do cze ka my
się ich zno wu… Na na szej tra sie by ło jed -
nak jesz cze jed no wa żne miej sce do zo ba -
cze nia. W 1989 ro ku, wy so ko w gó rach

San ta Ma ria, o naj wy ższy punkt wy spy Pi co
Al to (590 m n.p.m.) roz bił się sa mo lot pa -
sa żer ski. Wszy scy pa sa że ro wie i człon ko -
wie za ło gi zgi nę li. Dziś stoi tam po mnik
po świę co ny pa mię ci ofiar, po zo sta wio no
tam ta kże czę ści sa mo lo tu od na le zio ne w
le sie.

Nie po zwo lo no mi opu ścić wy spy bez
zo ba cze nia lo kal nych wo do spa dów. By łam
tam w po rze let niej, kie dy jest su cho, więc
i wo dy za bar dzo nie by ło wi dać. Do oglą -
da nia po zo sta ła tyl ko for ma wy żło bio nych
skał. Zi mą, kie dy opa dów jest du żo, wo da
ka ska da mi spa da w dół i w tej pę dzą cej wo -
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dzie or ga ni zu je się zjaz dy na li nach do sa -
me go mo rza. Mo że i do brze, że by łam tam
la tem – przy naj mniej nikt się nie do wie -
dział, ja ki ze mnie tchórz i że za nic na

świe cie nie da ła bym się spu ścić na jed nym
gwoź dziu kil ka dzie siąt me trów w dół. W
dro dze po wrot nej po dzi wia li śmy po zo sta -
ło ści osa do we, z któ rych rów nież sły nie

San ta Ma ria. Są to ska mie nia ło ści świad czą -
ce o tym, że kie dyś w tych miej scach by ła
wo da. Tą krót ką re la cją chcia łam Was za -
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chę cić do od wie dze nia Azo rów. My ślę, że
jest to jed no z tych ma gicz nych miejsc, któ -
re war to wpi sać do ka len da rza pod ró żni ka.
Mój przy ja ciel, Pe dro Va scon ce los udo stęp -
nił kil ka ze swo ich zdjęć, że bym mo gła się
po dzie lić z Wa mi tym, co zo ba czy łam. Pe -
dro jest fo to gra fem i vi de oope ra to rem,

więk szość je go prac po wsta je pod wo dą.
Jest jed nym z naj lep szych fo to gra fów w Por -
tu ga lii i miał oka zję re pre zen to wać swój
kraj na mi strzo stwach świa ta w fo to gra fii
pod wod nej. To chy ba naj le piej świad czy o
po zio mie je go prac i do świad cze niu. Pe dro
po sta no wił część swe go ży cia zwią zać wła -

śnie z wy spą San ta Ma ria i wraz z in ny mi
in we sto ra mi koń czy wła śnie bu do wę ma łe -
go re sor tu wy po czyn ko wo -nur ko we go,
gdzie po za noc le ga mi i re stau ra cją do stęp -
ny bę dzie ba sen i si łow nia. Po za nur ko wa -
niem, po wsta ją ca ba za bę dzie za pew niać
lo kal nych prze wod ni ków po wy spie, na ukę
sur fin gu, zjaz dy na li nach oraz wę drów ki
brze giem wy spy ze sko ka mi do wo dy i
prze pły nię ciem nie do stęp nych z lą du te re -
nów, czy li ta ki trek king z daw ką ad re na li ny
i nie złe go wy sił ku dla chęt nych. Po le cam
wszyst kim, za pisz cie Azo ry ja ko „must
see”!

Po zdra wiam Was ser decz nie

Ka ta rzy na Za wadz ka

Au tor zdjęć: Pedro Augusto Vasconcelos

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
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Ma łe, jed no z mniej szych państw
Ame ry ki Ła ciń skiej, któ re go po wierzch -
nia od po wia da bli sko 1/6 po wierzch -
ni Pol ski i za miesz ki wa na jest przez
oko ło czte ry mi lio ny lu dzi... Urze ka,
osza ła mia, za ska ku je i za chwy ca swo -
imi bo gac twa mi na tu ral ny mi. 

Prze mie rza jąc jej te ry to rium spo tka my
chy ba wszyst kie przy rod ni cze atrak cje, któ -
re eg zo tycz ne pań stwo stre fy tro pi kal nej
mo że za ofe ro wać tu ry stom z Eu ro py. Ka żdy
nu rek na ha sło „Ko sta ry ka” po my śli tyl ko o
jed nym miej scu – ma łej, od da lo nej od wy -
brze ża o oko ło 550 km (dwa dni pły nię cia)
Wy spie Ko ko so wej „Co co’s Is land”, gdzie
je dy ną for mą or ga ni za cji wy jaz du nur ko we -

go są wy pra wy ty pu sa fa ri nur ko we, trwa ją -
ce mi ni mum dzie sięć dni. Fi lo zo fia i pro -
gram na szej im pre zy za kła dał po zna nie nie
tyl ko świa ta pod wod ne go u wy brze ży za to -

ki Oto cal i Pa pa gayo oraz wo kół wysp Bat i
Ca ta li na na Oce anie Pa cy ficz nym, ale ta kże
nie zwy kłych atrak cji skry tych na tro pi kal -
nym lą dzie.

Kostaryka
kraj wulkanami kipiący...
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Na sza stycz nio wa przy go da z Ko sta ry ką
trwa ła dwa na ście dni i ob ję ła tra sę bli sko ty -
sią ca ki lo me trów. Wszyst kie atrak cje i do -
świad cze nia, któ re prze ży li śmy mo gły by
być spo koj nie po dzie lo ne na trzy wy jaz dy
nur ko we. Dla cze go? Bo to, cze go do świad -
czy li śmy w tak krót kim cza sie przy pra wi ło
mnie o przy sło wio wy za wrót gło wy. Naj -
więk szym bo gac twem Ko sta ry ki jest nie wąt -
pli wie przyroda! Po nad 25% po wierzch ni
te go kra ju znaj du je się pod cał ko wi tą
ochro ną, a naj lep szym do wo dem na świa -
do mość eko lo gicz ną spo łe czeń stwa jest
fakt, iż bli sko 80% ener gii Ko sta ry ka po zy -
sku je wy ko rzy stu jąc swo je na tu ral ne za so -
by: elek trow nie wia tro we, wod ne, geo ter-
mal ne, sło necz ne. Na jej nie wiel kiej po -
wierzch ni od naj dzie my bli sko 120 wul ka -
nów, nie któ re z po zo ru wy glą da ją ce jak
gó ry. Wie le z nich jest na dal ak tyw nych, co
przy sprzy ja ją cych wa run kach po go do wych
z ła two ścią mo żna za ob ser wo wać! Za -
chwy ci ły nas wiecz nie zie lo ne la sy desz -
czo we, su che la sy pa cy ficz ne, la sy mgiel ne
– naj wy ższe la sy desz czo we, gdzie kon den -
sa cja pa ry wod nej jest tak du ża, że prak -
tycz nie za wsze spo wi te są one mgłą.
Ma je sta tycz ne rze ki z krysz ta ło wo czy stą

wo dą, ma low ni cze wo do spa dy, dzie wi cze
pla że Mo rza Ka ra ib skie go oraz Oce anu Pa -
cy ficz ne go, bul go czą ce gej ze ry, źró dła ter -
mal ne na zbo czach wul ka nu gdzie wo da
ogrze wa na jest la wą, nie wia ro god nie zró -
żni co wa ne ga tun ki ro ślin (w tym np. 1500
od mian or chi dei czy 800 ga tun ków pa pro -
ci) oraz bo ga ta fau na: wszę do byl skie pta ki,
ga dy, pła zy oraz mał py. Do te go stwo rzo ne

rę ką ludz ką plan ta cje ka wy, ba na nów czy
ana na sów uroz ma ica ją ce kra jo braz po ko -
ny wa nej przez nas tra sy.

To wszyst ko w nie zwy kle przy ja znej at -
mos fe rze po wol ne go ży cia lo kal nej spo -
łecz no ści, gdzie bę dzie my czu li się
swo bod nie i bar dzo bez piecz nie. Ko sta ry ka
to de mo kra tycz ne i po ko jo wo na sta wio ne
pań stew ko. Po ziom ży cia i roz wo ju spo łe -
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czeń stwa jest tu na praw dę wy so ki – nie na
dar mo na zy wa na jest „Szwaj ca rią Ame ry -
ki”. Nie znaj dzie my tu ob ra zów ubó stwa ty -
po wych dla in nych państw la ty no ame ry-
kań skich...

Pierw szym przy stan kiem na tra sie na szej
wy pra wy był port lot ni czy w sto li cy kra ju
San Jo se. Spraw nie dzia ła ją cy, ob słu gu ją cy
w znacz nej czę ści od wie dza ją cych z USA
oraz Ka na dy. Wśród licz nych grup bia łych,
po słu gu ją cych się w prze wa ża ją cej więk -
szo ści ję zy kiem an giel skim, zna leź li śmy się
my – Po la cy oraz od ró żnia ją cy nas od po -
zo sta łych tu ry stów sło wiań ski ak cent. Zmę -
cze ni dwu dzie sto go dzin ną pod ró żą
prze trans por to wa li śmy się do po bli skie go
ho te lu na obrze żach sto li cy, na za słu żo ny
wy po czy nek.

Po ra nek oka zał się tym, cze go tak dłu go
wy cze ki wa li śmy... Słoń ce, błę kit ne nie bo,
pal my, so czy sta zie leń! Mo men tal nie za po -
mnie li śmy o mroź nej pol skiej zi mie i z
uśmie cha mi na twa rzach ła pa li śmy eg zo -
tycz ne za pa chy Ko sta ry ki! Wsie dli śmy do
bu sa, włą czy li śmy się do ru chu i ru szy li śmy
w kie run ku pro win cji Gu ana ca ste, do pod -
nó ży wul ka nu Mi ra val les. Co cie ka we,
przez pe wien czas po ru sza li śmy się słyn ną
dro gą Pa na ame ri ca na li czą cą na łącz nym
od cin ku oko ło 25750 km, prze bie ga ją cą od
ko ła po lar ne go na Ala sce do mia sta Ushu -
aia w Ar gen ty nie. Nie ak tyw ny sta ro wul kan
Mi ra val les, wzno szą cy się na po nad 2000

m n.p.m., wy ło nił się nam spo mię dzy buj -
ne go tro pi kal ne go kra jo bra zu jesz cze na
dłu go przed tym, jak do nie go do tar li śmy.
By ło to na sze pierw sze spo tka nie ze ska li -
stym ol brzy mem, ma je sta tycz nym, po ro -
śnię tym kil ko ma pię tra mi ro ślin no ści
zmie nia ją cej swój cha rak ter wraz ze zmia -
ną wy so ko ści. U je go pod nó ży dzia ła du ża
elek trow nia geo ter mal na, dzię ki któ rej Ko -
sta ry ka po zy sku je aż 5% swo jej elek trycz -
no ści. I tu za czę ła się na sza przy go da z
Ko sta ry ką... Wspi na jąc się krę ty mi, wy bo -
isty mi dro ga mi po zbo czach wul ka nu do je -
cha li śmy na ma ły par king. Kie row ca
wy łą czył sil nik na sze go bu sa, a prze wod nik
z uśmie chem na twa rzy oznaj mił, że i ow -
szem, da lej po je dzie my na spo tka nie z gej -
ze ra mi, bul go cą cy mi dziu ra mi błot ny mi
oraz źró dła mi ter mal ny mi wul ka nu Mi ra val -
les, ale na KO NIACH!!! Nie do wie rza jąc te -
mu, co sły szy my, roz ba wie ni za ist nia łą
sy tu acją, ka żdy z nas za siadł w sio dle swo -
je go wierz chow ca i ru szy li śmy w dal szą
dro gę po przy go dę...

Pod róż by ła nie zwy kle ma low ni cza. Wę -
dro wa li śmy (nie któ rzy na wet kłu so wa li) po -
lną dro gą oto czo ną eg zo tycz ną ro ślin no-
ścią, przed na szy mi ocza mi roz po ście rał się
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ma je sta tycz ny wul kan – praw dzi wy cud na -
tu ry! Z mniej szą lub więk szą gra cją, głów -
nie dzię ki życz li wo ści na szych czwo ro no-
gich po jaz dów, do tar li śmy do ce lu pod ró -
ży. Wkro czy li śmy w iście mi stycz ną sce ne -
rię bu cha ją cych pa rą gej ze rów, ska li stych
zbo czy po kry tych żół ta wą siar ką, bul go czą -
cych błot nych je zio rek – ni czym w dia bo -
licz ną kra inę, do któ rej tra fić mo żna tyl ko
za grze chy cię żkie.

To wła śnie tu taj zro zu mia łam, jak wie le
ży cia jest w Zie mi, po któ rej stą pa my i na
co dzień w ogó le nie za sta na wia my się, ja -
kie pro ce sy za cho dzą w jej wnę trzu. Jak się
oka za ło, na sza pla ne ta jest bar dzo ak tyw -
na, a to, co skry wa pod swo ją sko ru pą przy -
pra wić mo że o ciar ki na ple cach... Na
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po że gna nie przy po mnie li śmy so bie jesz cze
cza sy dzie cię ce i ca łą gru pą, prze bra ni w
stro je ką pie lo we, za ży li śmy błot nych ką pie -
li i za baw ba gni stą ma zią. Nic do dać, nic

ująć… Ta kie rze czy tyl ko na Ko sta ry ce!
Z Mi ra val les ru szy li śmy w kie run ku wy -

brze ża Oce anu Spo koj ne go, do na sze go ka -
me ral ne go, bu ti ko we go ho te lu za szy te go w

tro pi kal nych ogro dach przy pla ży Her mo -
sa. To tu, przez ko lej nych sześć dni ko ili -
śmy na sze ner wy w ma low ni czej sce ne rii i
przy od gło sach tchnie nia oce anu, ze zdu -
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mie niem ob ser wo wa li śmy pięk no i bo gac -
twa ota cza ją cej nas przy ro dy. Ka żde go po -
ran ka by li śmy bu dze ni przez roz wrze-
sz cza ne mał py wę dru ją ce po ko ro nach kil -
ku set let nich drzew ro sną cych w na szym re -
sor cie.

To wła śnie tu roz ko szo wa li śmy się ko sta -
ry kań skim słoń cem, ka me ral ny mi pla ża mi,
nie zwy kle buj ną ro ślin no ścią, przy ja znym
na sta wie niem lo kal nych miesz kań ców oraz
nur ko wa nia mi, któ re po ka za ły nam, jak bo -
ga te w ży cie mor skie są wo dy Za to ki Pa pa -
gayo, Oto cal oraz Wysp Ca ta li na.

Nur ko wa nia, sko ro to o nich już mo wa –
cel nad rzęd ny na szej pod ró ży na Ko sta ry kę
– speł ni ły ocze ki wa nia więk szo ści z nas.
Bo gac two ryb, ła wi ce spo ty ka nych or le ni
do star czy ły nam na praw dę wie le sa tys fak -
cji. Na pew no z jed ną rze czą na le ży się li -
czyć. Świat pod wod ny wy brze ża pa cy fi-
cz ne go nie za ofe ru je Wam raf ko ra lo wych.
Pod wod na sce ne ria przy po mi na, ana lo gicz -
nie do hi sto rii i ge ne alo gii po wsta nia tej
czę ści kon ty nen tu, kra jo braz po wul ka nicz -
ny. Prze nie sie cie się do świa ta czar no -ska -
li stych for ma cji, w oto cze niu któ rych
bę dzie cie mie li szan sę ob co wać z na praw -
dę spo ry mi ła wi ca mi ró żnych od mian ryb.
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Naj czę ściej jac ków, lusz czo wa tych, grun -
te rów.

W okre sach gdy wo da u wy brze ży jest
chłod niej sza, w po rze su chej, teo re tycz nie
przy pa da ją cej na okres gru dzień -ma rzec,
mo że cie li czyć ta kże na spo tka nia spo rych
stad re ki nów, w tym pę ka tych żar ła czy tę -

po gło wych osią ga ją cych dłu gość na wet 3,5
me tra. Nam nie ste ty nie uda ło ich się spo -
tkać, po mi mo że wy jazd za pla no wa nych
zo stał w ide al nym okre sie na ta ką se sję – bo
w stycz niu. Ano ma lią po go do wą, któ rej
nie ste ty nie da ło się prze wi dzieć, oka za ła
się nie zwy kle wy so ka tem pe ra tu ra wo dy u

wy brze ży Ko sta ry ki, wy no si ła na wet 30°C,
pod czas gdy po win na mieć oko ło 25°C. A
po nie waż oce an to nie akwa rium, wszyst -
kie go nie da się tu za pla no wać... W głę bi
ser ca li czę, że na stęp nym ra zem szczę ście
nas już nie opu ści i wró ci do nas ze zdwo -
jo ną mo cą!

Na sze nur ko wa nia za czy na ły się ka żde -
go po ran ka oko ło go dzi ny 08:00 ra no. Pod
nasz re sort pod pły wa ła szyb ka mo to ro wa
łódź „Pa ci fic Express” wraz z eki pą na szych
gu idów.

Na wszyst kie nur ko wa nia w ob rę bie za -
to ki Pa pa gayo i Oto cal do pły wa li śmy w
mak sy mal nie 25-30 mi nut. W prze rwach
po wierzch nio wych czę sto wa ni by li śmy naj -
pysz niej szy mi, świe ży mi owo ca mi, ja kie
do tąd mia łam oka zję jeść: ana na sa mi i ar -
bu za mi... a nad na szy mi gło wa mi szy bo wa -
ły 1,5-me tro we fre ga ty... Na sze nur ko wa nia
rzad ko prze kra cza ły głę bo kość 30 me trów a
przej rzy stość oko licz nych wód się ga ła oko -
ło 18-20 me trów. Przez pięć dni pod wod -
nej ko sta ry kań skiej przy go dy lo kal ne wo dy
urze kły nas ma gicz ny mi spo tka nia mi z
wiel ki mi man ta mi pa cy ficz ny mi prze pły wa -
ją cy mi wo kół wysp Ca ta li nas, gę sty mi ni -
czym czar ne chmu ry ła wi ca mi jack fi shy,
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ma je sta tycz nie mi gru ją cy mi or le nia mi, do
któ rych czę sto mo gli śmy pod pły wać na wy -
cią gnię cie rę ki, ol brzy mich roz mia rów
płaszcz ka mi (nie kie dy uda ło mi się do strzec
oka zy się ga ją ce bli sko dwóch me trów), licz -
ny mi gru pa mi re ki nów drze mią cych w skal -
nych gro tach, mnó stwem na dy mek
sta no wią cych sta ły ele ment pod wod ne go
kra jo bra zu, ła wi ca mi ba ra kud, po kaź nych

roz mia rów mu re na mi oraz re ki na mi ra fo -
wy mi.

Mor ska bio ró żno rod ność oko licz nych wód
jest nie zwy kła. Nur ko wa nia przy po mi na ją ce
swym kli ma tem nur ko wa nia wo kół wysp Ga -
la pa gos po zwa la ją od kryć tęt nią cy ży ciem
pod wod ny świat... Te go nie da się opi sać, tu
trze ba po pro stu przy je chać i spró bo wać sa -
me mu za gu bić się w mi lio no wej ła wi cy ryb.

Ko lej nym punk tem na tra sie na szej pod -
ró ży był od da lo ny o oko ło 200 km re gion
Mon te ver de. Jed na rzecz, o któ rej chcia ła -
bym wspo mnieć przy oka zji po da wa nia dy -
stan sów, otóż nie ko niecz nie to, co dla nas
ozna cza prze jazd da nej tra sy w okre ślo nym
cza sie, zna czy do kład nie ty le sa mo na Ko -
sta ry ce. Prze ko na li śmy się o tym na wła snej
skó rze, gdyż pod ró że przez gó rzy sty i
zmien ny w swym cha rak te rze ob szar te go
ma łe go pań stew ka po tra fi ły nas nie zwy kle
za sko czyć... Zda rza ły nam się bo wiem sy tu -
acje, kie dy to od ci nek 60 km po ko ny wa li -
śmy po nad dwie go dzi ny, wspi na jąc się
na szym bu sem (u kre su sił je go sil ni ka), nie -
utwar dzo ny mi ser pen ty na mi pną cy mi się
pod zbo cza gór skie. Ale za to ja kie wi do ki
mie li śmy przez okna! To wła śnie do je żdża -
jąc pod nasz ho tel, usy tu owa ny u wrót Par -
ku Na ro do we go Mon te ver de, mie li śmy
nie by wa łą szan sę spo tka nia po wol nie snu -
ją ce go się po bo czem le niw ca. Po noć jest to
wi dok nie zwy kle rzad ki!

So bot ni po ra nek oka zał się jed ną z naj -
więk szych atrak cji na sze go wy jaz du! Po
wcze snym śnia da niu prze kro czy li śmy gra -
ni ce Par ku Na ro do we go Mon te ver de i prze -
nie śli śmy się do świa ta buj nej, tro pi kal nej
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dżun gli, do świa ta la su chmu ro we go. Tu taj
po raz pierw szy w ży ciu uj rza łam na wła -
sne oczy ma leń kie ptasz ki ko li bry. Za pie ra -
jąc dech w pier siach, prze mie rza li śmy tra sę
za wie szo nych po mię dzy ko ro na mi drzew
mo stów, nie kie dy roz pię tych nad gę sto po -
ro śnię ty mi wą wo za mi.

Kon den sa cja pa ry wod nej jest tu tak du -
ża, że ob szar re zer wa tu bli sko 300 dni w
ro ku spo wi ty jest chmu ra mi (stąd wła śnie
na zwa la sy chmu ro we). Ma to swo je od -
zwier cie dle nie w ide al nych wa run kach dla
roz wo ju ro ślin, drzew, mchów, kwia tów.
Pierw szy raz wi dzia łam tak osza ła mia ją ce

bo gac two i sym bio zę ró żne go ty pu eko sys -
te mów. Drze wa gę sto po ra sta ły mchy, na
mchach wy ra sta ły kwia ty, a na nich nie -
wiel kie pa pro cie... Wśród buj nej flo ry
spraw ne oko mo że wy pa trzeć ucho dzą ce -
go za naj pięk niej sze go pta ka za chod niej
pół ku li – kwe za la her bo we go! Ta za mglo -
na, zie lo na, wy so ko po ło żo na dżun gla jest
do mem dla 400 ga tun ków pta ków, 500 ga -
tun ków mo ty li, 100 ga tun ków ssa ków i bli -
sko 2500 ga tun ków ro ślin.

Krop ką nad „i” wi zy ty w le sie chmu ro -
wym oka zał się bli sko trzy ki lo me tro wy sys -
tem lin pod wie szo nych po mię dzy ko ro na mi
drzew w gę stej dżun gli. To wła śnie w ten
spo sób mie li śmy szan sę po ko nać sie dem na -
ście od cin ków prze pięć, w tym naj dłu ższy,
bli sko ty siąc me tro wy zjazd nad wą wo zem.
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By ło to tak spek ta ku lar ne do świad cze nie,
że wspo mnie nie o nim nie opusz cza ło nas
przez ca ły wy jazd! W dal szą ko sta ry kań ską
pod róż ru szy li śmy w kie run ku wul ka nu
Are nal, do „wio ski szczę ścia” o do brze ko -
ja rzą cej się na zwie La For tu na, le żą cej u je -
go pod nó ża. Te ren ten jest nie zwy kle
uroz ma ico ny – są tu gó ry i rów ni ny, rze ki i
je zio ra, a na wet las tro pi kal ny. Pod ró żnik
znaj dzie tu praw dzi we cu da przy ro dy: wo -
do spad La For tu na, go rą ce źró dła Ta ba con,
ja ski nie oraz re zer wat Ca no Ne gro. Ostat ni
etap na szej pod ró ży do nie zwy kle ma low -
ni czej lod gy, le ni wie spo czy wa ją cej u stóp
sa me go wul ka nu Are nal, po ko ny wa li śmy
ło dzią mo to ro wą przez naj więk szy słod ko -
wod ny zbior nik Ko sta ry ki – je zio ro o tej sa -
mej na zwie co ska li sty ma syw.

Spo śród zie lo nych wzgórz pro win cji wy -
ło nił się ide al nie sto żko wa ty kształt Are na -
lu. Co cie ka we, jesz cze do 1960 ro ku był on
wul ka nem drze mią cym. Ak tu al nie jest jed -
nym z naj bar dziej ak tyw nych na świe cie.
Jak po da ją nie któ re źró dła, ma śred nio od 4
do 20 erup cji dzien nie, a my ko lej ne dwie
no ce spę dzi li śmy wła śnie na je go zbo czach!
Przy bar dzo do brych wa run kach po go do -
wych (bez chmur ne nie bo) na je go szczy cie

ob ser wo wać mo żna wy pły wa ją cą z kra te ru
czer wo ną la wę, a wra żli we ucho usły szeć
mo że grzmią ce od gło sy i tąp nię cia.

I wszyst ko to, ten ko sta ry kań ski cud przy -
ro dy po da ny mie li śmy jak na ta cy! Za szy ci
w ma łych dom kach, po śród buj nej ro ślin -

no ści, przez ko lej ne dwa dni z na sze go ta -
ra su po dzi wia li śmy nie zwy kły wi dok – ak -
tyw ne go sto żka dum nie po ka zu ją ce go
swo je wdzię ki i po tę żną moc...

Co naj lep sze, oka za ło się, że to nie ko -
niec atrak cji, któ re cze ka ły na nas w Do li nie
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Cen tral nej. Wie czo rem wy bra li śmy się do
go rą cych źró deł Ta ba con i z rę ką na ser cu
przy znam, że by ło to coś nie zwy kłe go!

W noc nej sce ne rii, pod da chem gwiazd
zna leź li śmy się w głę bi ma łej do li ny usy tu -
owa nej na sto ku wul ka nu Are nal, po mię dzy
ka ska da mi roz grza nych ka mie ni. To wła -
śnie la wa Are na lu pod grze wa lecz ni cze
wo dy Ta ba con. 

Wo kół wy ło żo nych ce ra mi ką zje żdżal ni,
ka skad i ba se nów z wo dą o ró żnych tem pe -
ra tu rach, spły wa ją cą cie pły mi stru mie nia mi
i ota cza ją cy mi nas buj ny mi ogro da mi tro pi -
kal nej ro ślin no ści spę dzi li śmy nie zwy kły
wie czór. Praw dzi wy cud na tu ry po mi -
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strzow sku za go spo da ro wa ny przez czło -
wie ka! Raj dla zmy słów...

Ko lej ny dzień upły nął nam pod ha słem
AD RE NA LI NA! Prze nie śli śmy się do dzi kiej
i eg zo tycz nej dżun gli, cią gną cej się wzdłuż
ko ry ta rze ki Sa ra pi qui.

To tu prze sie dli śmy się na po kład pon to -
nów, wy po sa że ni w pa ga je, ka ski i ka mi zel -

ki ra tun ko we. Da lej już tyl ko mo gli śmy po -
pły nąć i to tyl ko o wła snych si łach! Za ba -
wa za czę ła się na do bre… Przez bli sko
czte ry go dzi ny wal czy li śmy o prze trwa nie,
zma ga jąc się z ży wio łem wart kiej rze ki i jej
usko ka mi. Zda rza ły się mo men ty, kie dy to
nie któ rzy z nas bez wied nie tra ci li kon takt z
po kła dem jed nost ki pły wa ją cej i lą do wa li w
chłod nej wo dzie. Wszyst ko to w ma low ni -
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czej sce ne rii ota cza ją cej dżun gli oraz rze ki
fi ne zyj nie ude ko ro wa nej ka mie nia mi. Fraj -
da na ca łe go!

Peł ni wra żeń mu sie li śmy po że gnać się z
na szym wul ka nem... Wy kwa te ro wa li śmy
sie z ho te lu i ru szy li śmy w stro nę ko lej ne go
ska mie nia łe go „gi gan ta”, któ re go ob szar ob -

ję ty zo stał ochro ną ja ko Park Na ro do wy
wul ka nu Te na rio i praw dzi wą pe reł ką – rze -
ką Rio Ce le ste o wart kiej wo dzie przy bie ra -
ją cej prze pięk ny od cień błę ki tu.

Po bli sko trzech go dzi nach jaz dy (w tym
cza sie po ko na li śmy dy stans za le d wie 70
km) zna leź li śmy się na praw dzi wym bez lu -
dziu, na nie kwe stio no wa nym „ubo czu cy -
wi li za cji”! Od wie dzi li śmy far mę lo kal ne go

miesz kań ca, któ ry na po trze by wła sne i
swo ich naj bli ższych upra wia ka wę. Zo ba -
czy li śmy na wła sne oczy jak prze bie ga pro -
ces jej wy ro bu „od sa dzon ki do kub ka”.

Nie by ło tu utwar dza nych dróg, skle pi -
ków, tu ry stów, in fra struk tu ry spo ty ka nej we
wcze śniej od wie dza nych miej sco wo ściach.
Tyl ko my, na sza lod ga za szy ta po śród dzi -
kiej tro pi kal nej dżun gli oraz dzie wi czy eko -
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sys tem Ko sta ry ki. Z nie ba spadł gę sty
deszcz... zro bi ło się bło go, kli ma tycz nie i le -
ni wie! Mie li śmy nie po wta rzal ną szan sę ode -
rwać się od cy wi li za cji i na ła do wać ba te rie
przed po wro tem do Pol ski. Bez cen ne…

Ko sta ry ka, ma leń kie ka ra ib skie pań stew -
ko, obej mu ją ce swo ją po wierzch nią za le d -
wie 0,03% po wierzch ni na szej pla ne ty

po sia da aż 6% świa to wej bio ró żno rod no -
ści.

Zdu mie wa swo imi bo gac twa mi na tu ral -
ny mi w po sta ci wul ka nów, dzie wi czych
dżun gli, kry sta licz nie czy stych rzek, la sów
desz czo wych i chmu ro wych, wy brze ży
Mo rza Ka ra ib skie go oraz Oce anu Pa cy ficz -
ne go, nie zwy kle bo ga tą flo rą i fau ną rzad ko

spo ty ka ną w ta kiej ilo ści. Tu tej sze la sy tro -
pi kal ne, rze ki, mo rza i oce any są do mem
dla nie spo ty ka nej ilo ści zwie rząt, w tym
małp, wszę do byl skich igu an, kaj ma nów,
żół wi czy gi gan tycz nych ła wic ryb.

Bo ga te w skład ni ki odżyw cze wo dy Pa -
cy fi ku, te sa me wo dy, któ re do cie ra ją do
wysp Ga la pa gos umo żli wią nie za po mnia ne
spo tka nia z wiel ki mi man ta mi pa cy ficz ny -
mi, sta da mi or le ni, re ki na mi, co naj mniej
dwu me tro wy mi mu re na mi, płaszcz ka mi o
roz pię to ści się ga ją cej mi ni mum 1,5 me tra
oraz to, co mnie za chwy ci ło naj bar dziej –
ła wi ca mi ryb, w któ rych mo żna się za gu -
bić...

Za chę cam Was wszyst kich do te go, by
nie spo glą dać na Ko sta ry kę tyl ko przez pry -
zmat nur ko wań wo kół le gen dar nej wy spy
Co co so wej. Nur ko wa nia w za to kach Pa pa -
gayo, Oto cal czy wysp Bat i Ca ta li nas po -
tra fią do star czyć na praw dę wie lu
po zy tyw nych wra żeń. A wszyst ko to, co bę -
dzie my mie li szan sę od kryć i do świad czyć
na lą dzie tej kra iny wul ka na mi ki pią cej, po -
zo sta nie w na szych ser cach na dłu gie la ta –
je śli nie na za wsze!

Pu ra Vi da!

Ka ta rzy na Cie ślaw ska -Ba giń ska



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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http://tecline.pl


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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Na stał czer wiec a wraz z nim wy -
pra wa na ma gicz ne i ta jem ni cze Lo -
fo ty, do kra iny trol li, wie lo ry bów,
dor szy, zę ba czy, ra do snych Nor we -
gów i nie za cho dzą ce go słoń ca.

Na sza pod róż co ro ku skła da się z czte -
rech eta pów:

Do jazd – to ko niecz ność, ale też wiel ka
przy jem ność – naj pierw pro mem do Szwe -
cji, a po tem wzdłuż jej wy brze ża po prze ci -
na ne go przez wo dę, po ma łu prze su wa my
się w kie run ku Lo fo tów. Kie dy od bi ja my w
głąb szwedz kie go lą du, na dro dze za czy na -
my spo ty kać nie zli czo ne ilo ści re ni fe rów,
ło si i za ję cy, za okna mi po ja wia się śnieg, a
na wet sku te jesz cze lo dem je zio ra. Że by

Na drugim końcu tęczy,
a może na drugim krańcu świata?
Czyli wyprawa ekipy nalofoty.pl za koło polarne
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do je chać na Lo fo ty, mu si my prze kro czyć
pa smo Gór Skan dy naw skich. Do jazd nie
jest ła twy, je dzie my bez noc le gu oko ło
dwu dzie stu go dzin, ale wi do ki i nie koń czą -
cy się dzień wy na gra dza ją nam tru dy pod -
ró ży – je ste śmy już prze cież za ko łem
po lar nym, więc dzień trwa tu nie prze rwa -
nie 24 go dzi ny na do bę.

Mo żna by oczy wi ście sko rzy stać z sa mo -
lo tu, jed nak wów czas tra ci się mo żli wość
po dzi wia nia te go nie spo ty ka ne go pięk na.

Na rwik i oko li ce – po dwu dzie stu go dzi -
nach jaz dy do cie ra my do na sze go ce lu –
oko lic Na rwi ku – tu spę dzi my dwa dni, zaj -
mu jąc się oczy wi ście nur ko wa niem. Pod -
czas II woj ny świa to wej, a w szcze gól no ści
Bi twy o Na rwik w 1940 ro ku, wie le stat ków
za to nę ło w oko li cach, sta no wiąc te raz dla
nas, nur ków, nie sa mo wi tą pod wod ną atrak -
cję. Nie ste ty, więk szość z nich nie jest do -
stęp na z brze gu. Jed nak my ma my swo je
po zy cje, któ re są dla nas osią gal ne.

Nur ko wa nie za czy na my od wra ku Her -
mann Kun ne – to nie miec ki nisz czy ciel,
któ ry za to nął 13 kwiet nia 1940 ro ku (głę bo -
kość max. oko ło 40 m, min. oko ło 6 m).
Wrak le ży na pry wat nej po se sji prze sym pa -
tycz ne go Nor we ga. Je den SMS i je ste śmy
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umó wie ni na od biór klu czy od ma gicz ne go
szla ba nu! Dru gi wrak to Bel gi ca – bel gij ski
ża glo wiec z 1884 ro ku, któ ry brał udział w
pierw szej wy pra wie na Ark ty kę, pod czas
woj ny słu żą cy ja ko ma ga zyn amu ni cji, zo -
stał za to pio ny 19 ma ja 1940 ro ku (głę bo -
kość max. oko ło 24 m). Nie opo dal Bel gi ci

spo czy wa też dru gi wrak – oba mo żna spo -
koj nie ob nur ko wać pod czas jed ne go za nu -
rze nia. Je że li po go da jest ła ska wa, od wie -
dza my też le gen dar ne go Jun kre sa JU 52 z
je zio ra Har tvig, któ ry rów nież jest ofia rą Bi -
twy o Na rwik – sa mo lot wraz z dwu na sto -
ma in ny mi miał za za da nie prze trans po-

r to wać żoł nie rzy nie miec kich do Na rwi ku,
na stęp nie je de na ście sa mo lo tów z po wo du
bra ku pa li wa wy lą do wa ło na za mar z nię tym
je zio rze Har tvig. Od le cieć uda ło się tyl ko
jed ne mu, resz ta po zo sta ła tam już na za -
wsze. Po woj nie pięć z nich wy do by to, a
po zo sta łe spo czy wa ją w głę bo kich wo dach
je zio ra. Dla nas do stęp ny jest je den, le żą cy
na ośmiu me trach. Nur ko wa nie na nim to
nie sa mo wi ta atrak cja i za wsze jak tyl ko tam
je ste śmy, i wa run ki po zwa la ją, a w tym ro -
ku po zwo li ły, sta ra my się za nu rzyć w lo do -
wa tej wo dzie, aby choć na chwi lę na nie go
spoj rzeć.

Lo fo ty – to już miej sce do ce lo we, w któ -
rym spę dzi my dzie sięć dni. Miesz ka my w
ma łej wio sce, do na szej dys po zy cji są ror bu
– po nad dwu stu let nie dom ki ry bac kie, któ -
re te raz, po grun tow nym re mon cie sta no wią
bar dzo kom for to wą ba zę noc le go wą. Ma -
my też han gar, w któ rym ła du je my bu tle i
su szy my sprzęt nur ko wy oraz dwie ło dzie –
nur ko wą i węd kar ską.

Adam jeź dzi na Lo fo ty od po nad pięt na -
stu lat, Ania od ośmiu, ja od czte rech, ma -
my tu więc swo je spraw dzo ne i pew ne
miej sca nur ko we, w któ rych cze ka ją na nas
zę ba cze, flą dry, dor sze, ta sze a cza sa mi
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żab ni ce i ha li bu ty, w któ rych ko ły szą się
nie sa mo wi te łą ki bru nat nic, mo żna spo tkać
roz gwiaz dy we wszyst kich ko lo rach tę czy,
czy prze pięk ne pod wod ne „kwia ty” – ja mo -

chło ny przy bie ra ją ce for my i kształ ty tak
nie zwy kłe, że dech za pie ra. Ma my też w
oko li cy miej sca na nur ko wa nia wra ko we i
ta kie, gdzie mo żna za kosz to wać nur ko wa -
nia w prą dzie lub ka nio nach.

W ubie głym ro ku do na szej dłu giej li sty
do łą czy ła jesz cze cu dow na ark tycz na ra fa
ko ra lo wa, nie zwy kle ko lo ro wa i peł na ży cia.
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Lo fo ty to ta kże raj dla łow ców pod wod -
nych i węd ka rzy, w koń cu ko la cję trze ba
naj pierw upo lo wać lub zło wić, a po lu je my
i ło wi my co dzien nie.

Ko la cja – to naj bar dziej wy cze ki wa ny
po si łek dnia, wspól nie za sia da my do sto łu i
spo ży wa my to, co nam Mo rze Nor we skie
da ło, a da je zwy kle prze pysz ne dor sze. W
ubie głym ro ku to na mnie wy pa dło by cie
ku cha rzem i mam na dzie ję, że po do ła łam
te mu za da niu. W za sa dzie ta kie go świe że -
go dor sza trud no ze psuć, ry ba jest tak
smacz na, że nie trze ba wiel kiej fi lo zo fii,
aby ją przy go to wać, a jak jesz cze za bie rze
się z Pol ski słój ostrych jak dia bli pa pry czek
to „suk ces” mu ro wa ny.

Pod czas na sze go po by tu na Lo fo tach ro -
bi my so bie też ca ło dnio wą wy ciecz kę do A.
Tym ra zem rów nież nie mo gło jej za brak -
nąć.

A czy taj „O” – ma ła wio ska ry bac ka na
koń cu Lo fo tów, czy li na koń cu na sze go
świa ta. Tam wła śnie uda li śmy się pod ró żu -
jąc krę tą, ale nie zwy kle wi do ko wą dro gą
Kró la Ola fa, cią gną cą się przez ca łe Lo fo ty.
Po dro dze by ły przy stan ki na zwie dza nie
oraz nur ko wa nie. Od wie dzi li śmy Nus fiord,
by li śmy na pla ży w Ram berg, za nu rzy li śmy



Nuras.info 3/2016

33

się na pięk nej ścia nie w nie zwy kle ma low -
ni czym miej scu peł nym owiec i tra wia stych
da chów. Cyk nę li śmy pa rę fo tek w Re ine,
gdzie pla ża jest tak pięk na jak na Ka ra ibach
i do tar li śmy do A – czy li na ko niec na sze go
świa ta – czy taj Lo fo tów, gdzie zje dli śmy
prze pysz ne cy na mo no we bu łecz ki. W dro -

dze po wrot nej po chło nę li śmy nad oce anem
zup kę ryb ną, zaj rze li śmy do Vik ten z mo -
no fak tu rą szkła, i na wie czor ną ko la cję, z
dor szem w wa rzy wach w ro li głów nej, wró -
ci li śmy do na sze go lo foc kie go do mu.

Ogól nie dni na Lo fo tach upły wa ją nam
na nur ko wa niu, po dzi wia niu ota cza ją ce go
nas pięk na i je dze niu dor sza pod wie lo ma
po sta cia mi, a że w czerw cu dzień się tu nie
koń czy, ma my na to wszyst ko 24 go dzi ny

na do bę. Nie raz ru sza my na ry by po 23:00,
czy uda je my się na „noc ną” wy pra wę po
oko licz nych pa gór kach – a pa gór ki w na -
szej oko li cy nie dość, że prze pięk ne są jesz -
cze ra jem dla wspi na czy.

Po dzie się ciu dniach w ra ju czas roz po -
cząć pod róż po wrot ną, to już ostat ni,
czwar ty etap.

Wra ca my przez ko ło po lar ne – gdzie za -
trzy mu je my się na ostat nie pre zen to we za -
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ku py i se sję fo to gra ficz ną z mi siem i ka -
mien ny mi kop czy ka mi – cie ka wa le gen da
do ty czy ka mien nych kop czy ków usta wia -
nych w nor we skich gó rach. Po dob no są to
za mie nio ne w ka mień trol le, któ re nie zdą -
ży ły uciec przed pierw szy mi pro mie nia mi
słoń ca.

W ubie głym ro ku do dat ko wo ko ło po lar -
ne by ło rów nież przy stan kiem nur ko wym –
są tam bo wiem ja ski nie, w któ rych rów nież
war to się za nu rzyć, jed ną z nich jest słyn na
Plu ra Ca ve. W ze szłym ro ku za nu rzy li śmy
się tyl ko kon tro l nie, jed nak już w 2016 ro -
ku pla nu je my po zo stać tu na pa rę dni i do -

kład niej spe ne tro wać ja ski nie Plu ra i Li tja -
ga.

W dro dze po wrot nej zno wu mu si my
prze kro czyć Gó ry Skan dy naw skie, zno wu
re ni fe ry nam z rę ki je dzą. Tym ra zem ro bi -
my też przy sta nek na noc leg i w koń cu do -
cie ra my do pro mu, któ rym po osiem na stu
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go dzi nach pod ró ży do cie ra my do pol skiej
zie mi.

Pod su mo wa nie
W ubie głym ro ku Lo fo ty by ły wy jąt ko wo

tę czo we i peł ne przy gód. Wró ci li śmy bo gat -
si o no we do świad cze nia i co naj wa żniej sze
o dwa no we cu dow ne miej sca nur ko we.
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Po krót ce:
– na Lo fo tach jest pięk nie;
– na wet jak pa da deszcz, to po tem za -

wsze wy cho dzi słoń ce i tę cza;
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– na Lo fo tach z twi nem nie jest lek ko, za
to si de mo unt spraw dza się wy śmie ni cie;

– ło sie i re ni fe ry zwy kle do zdję cia od -
wra ca ją się ty łem;

– du że dor sze są za wsze na pod wod nej
gór ce pod Hen ning sve ar (prze uro cze mia -
stecz ko roz rzu co ne na ma łych wy sep kach
z lą dem po łą czo ne mo sta mi);

– po pół no cy słoń ce świe ci naj moc niej;
– przy wzbu rzo nym mo rzu nur ko wa nie

na Pa ra di se nie jest wska za ne (Pa ra di se to
bar dzo faj ne miej sce nur ko we, peł ne fa lu -
ją cych bru nat nic two rzą cych krę te ko ry ta -

rze, nie ste ty oka za ło się, że przy moc no fa -
lu ją cej wo dzie, fa lu ją cy ko ry tarz mo że
przy pra wiać o mdło ści);

– no we miej sca nur ko we, czy li ark tycz ną
ra fę ko ra lo wą od kry wa się za po mo cą Go -
ogle i de ter mi na cji Ga gat ka;

– nie ma się co smu cić, w koń cu za rok
tu wró ci my!

Hm… chy ba za po mnia łam o naj wa żniej -
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szym – Lo fo ty – cóż to są te Lo fo ty i dla cze -
go to wła śnie tu eki pa na lo fo ty.pl jeź dzi co
ro ku od po nad 12 lat?

Już wy ja śniam – Lo fo ty to prze cud nej
uro dy ar chi pe lag wysp i wy se pek po ło żo ny
na Mo rzu Nor we skim i jak po da je Wi ki pe -
dia „cią gną cy się na dłu go ści 112 km od
ma leń kiej wy sep ki Rřst na po łu dniu po wą -
ską cie śni nę Ro ft sun det, od dzie la ją cą go od

ar chi pe la gu Ve sterĺlen. Od sta łe go lą du od -
dzie lo ny cie śni ną Ve st fjord”. Lo fo ty le żą za
ko łem po lar nym, dla te go dzień w okre sie
let nim trwa 24 go dzi ny na do bę, na to miast
zi mą pa nu je strasz na i ciem na, roz świe tla na
je dy nie zo rzą po lar ną noc po lar na. Kli mat
jest tu mor ski, dość chłod ny, ale ła go dzi go
cie pły Prąd Za to ko wy. Da lej za Wi ki pe dią –
„ar chi pe lag jest zbu do wa ny ze skał po cho -

dze nia wul ka nicz ne go i me ta mor ficz ne go,
któ rych wiek oce nia się na 3 mi liar dy lat
(jed ne z naj star szych na świe cie). Skal ne
ma sy wy, wy sta ją ce z mo rza, ma ją stro me,
wy so kie na kil ka set me trów ścia ny, ostro
za ry so wa ne wierz choł ki i po strzę pio ne gra -
nie. Po mię dzy nie wci na ją się krót kie, wą -
skie i ma low ni cze fior dy”

Dla cze go wra ca my tu co ro ku? Ka żdy
pod ró żnik ma ta kie swo je miej sce, do któ re -
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go za wsze chce wró cić, dla nas są to wła -
śnie Lo fo ty, nie ma tu palm, nie ma upa łów,
nie tłu mów tu ry stów, za to są cu dow ne wi -
do ki i prze pięk ne piasz czy ste pla że, ci sza i
spo kój, nad na szy mi gło wa mi la ta ją or ły, a
pod wo dą uśmie cha ją się szcze rząc swo je
krzy we zę by zę ba cze, płasz czą się flą dry i
ha li bu ty oraz wy dy ma ją swo je ustecz ka ta -
sze. To nie Egipt, nie Ma le di wy, nie Raj ska
Wy spa – to kra ina po kracz nych trol li, ło si,
re ni fe rów i owiec, któ rą po le ca my ka żde -
mu, kto szu ka od po czyn ku, re lak su i bli -
skie go kon tak tu z przy ro dą, ta ką
praw dzi wą, dzie wi czą!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek”

Zdję cia: Aga ta Isa jew i Adam Bor kow ski
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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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Pod czas wrze śnio we go wy pa du na
Ma zu ry, ma ją ce go na ce lu od kry cie
no wych miejsc nur ko wych, po zna łem
nie tyl ko ko lej ne cie ka we oko li ce, ale
rów nież po bi łem swój ży cio wy re kord
w zbie ra niu da rów la su. Był to ide -
al ny mo ment, gdyż w la sach po ja wi -
ło się wła śnie ty sią ce grzy bów.
Wy star czy ło do słow nie prze spa ce ro -
wać się dwa dzie ścia mi nut mię dzy
drze wa mi, aby wró cić z dwo ma siat -
ka mi sa mych praw dziw ków! 

Wra ca jąc jed nak do ce lu na szej pod ró ży
– rze ki Ko śna – na po czą tek cie ka wy wą tek
hi sto rycz ny. Daw niej Ko śna wy pły wa ła z
je zio ra Ko śno na pół noc, bie gnąc przez je -
zio ra: Pa tryc kie, Bog dań skie, Umląg i Kier -
mas, po dro dze za bie ra jąc ta kże wo dy z
je zior Kle bar skie go i Li now skie go. Ca ły czas
je ste śmy na Ma zu rach oczy wi ście.

W XIX wie ku po sta no wio no osu szyć te -
ren je zio ra Pa tryc kie go i zmie nić go w po la

upraw ne. W tym ce lu zmie nio no układ
prze pły wu rzek na te re nie Ma zur. W oko li -

cy wsi Pa try ki roz wi dlo no bieg rze ki na dwa
ka na ły. Ka nał Kier mas prze bie gał w du żym

Rzeka Kośna – Mazury
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stop niu sta rym ko ry tem rze ki Ko śna i je go
głów nym za da niem by ło osu sza nie te re nu
daw ne go je zio ra. Ka nał Elżbie ty zbu do wa -
no na to miast zu peł nie od no wa i po pro wa -
dzo no no wym ko ry tem do je zio ra Wa dąg.

Miał on jed no cze śnie od bie rać wo dę z je -
zior: Kle bar skie go i Li now skie go. Wo dę z
tych je zior po pro wa dzo no Ka na łem Wik to -
rii. Cie ka wost ką jest akwe dukt w oko li cy
sys te mu ka na łów, w któ rym Ka nał Wik to rii
prze bie ga do łem a tuż nad nim Ka nał
Elżbie ty.

Obec nie prze bieg rzek i ka na łów po now -
nie się zmie nił. Łą ki (daw ne je zio ro Pa tryc -
kie) po now nie za la no, aby stwo rzyć sta wy
ryb ne. Obec nie mo żna przy jąć, że więk -
szość wo dy za rów no z rze ki Ko śna, jak i z
Ka na łu Wik to rii pły nie sta rym ko ry tem i w
Bar cze wie wpły wa do Pi sy. Ka nał Elżbie ty
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przej mu je część wo dy z Ko śnej i za si la sta -
wy ryb ne.

Już od po nad ro ku pla no wa łem od wie -
dzić rze kę Ko śna, ale ja koś cią gle nie by ło
cza su. Tym ra zem, tro chę przy pad kiem, ale

wresz cie się uda ło. Do sta łem na miar na po -
dob no nie zwy kle pięk ne miej sce nur ko we
w oko li cy wsi Pur da. Tam też po je cha łem.
Nie ste ty, ja ko że la tem 2015 w ca łej Pol sce
pa no wa ła znacz na su sza, oka za ło się, że

po ziom wo dy jest zbyt ni ski, aby uda ło się
za nur ko wać w płyt kiej rze ce. Jed nak coś
mnie za in try go wa ło… Pa trząc na ma pę Go -
ogle za uwa ży łem, że rze ka w tej oko li cy
do pły wa ła do pew nych za bu do wań i rap -
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tem zni ka ła. Tuż przed bu dyn ka mi ko ry to
by ło du żo szer sze, wy glą da ło pra wie jak
roz le wi sko. Po nie waż z map ki zna le zio nej
w te le fo nie ko mór ko wym wy ni ka ło, że ze
wsi Pur da do bu dzą ce go mo je za in te re so -
wa nie miej sca nie mo gło być da le ko, po je -
cha łem zba dać tę cie ka wost kę. Oka za ło

się, że rze ka ma low ni czo roz le wa się tuż
przed pro giem przy daw nym mły nie, gdzie
ak tu al nie mie ści się stad ni na ko ni. Jest tam
ma ły wo do spad i ka wa łek da lej znacz nie
płyt sza i wę ższa rze ka wpły wa w gę sty las.
Po dzi wia jąc ten baj ko wy wi dok zro zu mia -
łem, dla cze go na map ce Go ogle nie by ło jej

wi dać. Zwy czaj nie drze wa za sła nia ły ko ry -
to rze ki. Po sta no wi li śmy z ko le gą za nur ko -
wać w miej scu, gdzie rze ka roz le wa się
przed daw nym mły nem oraz od stro ny wo -
do spa du.

War to by ło. Mi mo że był to póź ny wrze -
sień i ro śli ny pod wo dą za czę ły już po wo li
umie rać, to jed nak uda ło nam się zro bić
jesz cze kil ka do brych ujęć Go Pro. My ślę,
że la tem, kie dy przej rzy stość wo dy jest du -
żo lep sza, mo że być w tym miej scu na -
praw dę fe no me nal ne nur ko wa nie. Nie któ re
uję cia wy glą da ją jak by z „akwa rium ho len -
der skie go”. War to od wie dzić tę rze kę i zor -
ga ni zo wać spływ nur ko wy. Na pew no
po wtó rzę tam nur ko wa nie przy wy ższym
po zio mie wo dy.

Ru di Stan kie wicz

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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Pe wien za przy jaź nio ny, po cząt ku ją -
cy nu rek za dał mi ostat nio w su mie
bar dzo pro ste py ta nie: co to tak na -
praw dę jest, to ca łe part ner stwo w
od nie sie niu do nur ko wa nia? Py ta nie
wy da je się wręcz bła he, a od po wiedź
na su wa się au to ma tycz nie. Za sta na -
wia jąc się jed nak nad tym dłu żej, na -
bie ra się co raz wię cej wąt pli wo ści. W
tym krót kim ar ty ku le po sta ram się
opo wie dzieć, czym dla mnie jest
part ner stwo. Nie mu si cie się oczy wi -
ście ze mną zga dzać, ale mo że war -
to cza sem po słu chać zrzę dze nia
sta re go ja ski niow ca…

Przede wszyst kim na le ży ja sno po wie -
dzieć, że dwóch nur ków w wo dzie to nie
jest part ner stwo „z urzę du”. Dwóch lub kil -
ku nur ków pły wa ją cych gru pą to też nie jest
part ner stwo au to ma tycz ne. Je śli nie speł nia -
ją okre ślo nych za sad i tak zwa ne go wzor ca
za cho wań, są to po pro stu „po je dyn czy nur -

ko wie” (że by nie uży wać okre śle nia so lo -
-nur ko wie) pły wa ją cy obok, bli żej lub da lej
od sie bie. Skądś to zna my, praw da?

O co więc w tym wszyst kim cho dzi?
Roz wa ża nia na le ży roz po cząć od, jak to

na zy wam, „czę ści po wierzch nio wej nur ko -

Partnerstwo w nurkowaniu
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wa nia”. Jest to bar dzo wa żny etap, czę sto
bo wiem wy pad ki za czy na ją się już na po -
wierzch ni. A wła ści wie błę dy i za nie dba nia
po peł nio ne na po wierzch ni skut ku ją kom -
pli ka cja mi pod wo dą, któ re nie opa no wa ne
ro bią nur kom krzyw dę. Za pa mię taj my więc
pod sta wo we za sa dy.

Za sa da nu mer je den – nie nur kuj my z
przy pad ko wy mi ludź mi.

Za sa da nu mer dwa – je śli mie li by śmy
nur ko wać z przy pad ko wy mi ludź mi, spraw -
my, aby za nim zde cy du je my się na wej ście
z ni mi do wo dy, prze sta li być przy pad ko wi
i ano ni mo wi. Po roz ma wiaj my, do wiedz my

się o nich pa ru istot nych szcze gó łów, zrób -
my nur ko wa nie kon tro l ne w płyt kiej wo dzie
w bez piecz nych wa run kach ba se no wych,
aby się po znać i wza jem nie so bie za ufać.

Za sa da nu mer trzy – nie wchodź my do
wo dy bez prze ko na nia, że wszyst ko ma my
za pię te na ostat ni gu zik.

Pro ces przy go to wa nia do nur ko wa nia
jest wa żny za rów no z punk tu wi dze nia bez -
pie czeń stwa, jak i men tal ne go przy go to wa -
nia, na sta wie nia do nur ko wa nia,
osią gnię cia sta nu „en tu zja stycz ne go po dej -
ścia do zbli ża ją cej się przy go dy”. Do pie ro
wte dy mo że my pod jąć de cy zję o zro bie niu
ko lej ne go kro ku – czę sto do słow nie, na
przy kład wej ście wy kro kiem do wo dy.

No, ale wresz cie, po tej po wierzch nio -
wej czę ści nur ko wa nia, dru ży na lą du je w
wo dzie.

Ab so lut nie nie zbęd nym ele men tem tej
gry jest kon tro la w ze spo le przed nur ko wa -
niem. Uni kam mó wie nia „spraw dze nie
sprzę tu”, po nie waż na tym eta pie sprzęt po -
wi nien być po dro bia zgo wym spraw dze niu
pod ką tem obec no ści i spraw no ści wszyst -
kich je go ele men tów. Pod czas kon tro li w
ze spo le po szcze gól ni je go człon ko wie de -
mon stru ją po zo sta łym kom plet ność i spraw -
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ność swo jej kon fi gu ra cji oraz, co wa żne,
za pa mię ta nie pla nu, któ ry ma być zre ali zo -
wa ny. W koń cu już na kur sach OWD w
pew nej or ga ni za cji, przez nie któ rych wy -
śmie wa nej, uczą „za pla nuj nur ko wa nie a
po tem za nur kuj plan”. Bar dzo słusz na idea,
po pie ram!

Aby plan mógł być „za nur ko wa ny,” to
przede wszyst kim mu si być przez po szcze -
gól nych człon ków ze spo łu za pa mię ta ny.
Ce lo wo nie su ge ru ję, jak do kład nie do ko -
nać ta kiej kon tro li przez za nu rze niem, po -
nie waż są ró żne sche ma ty i ró żne szko ły.
Wa żne, aby ta ka kon tro la by ła uczci wie
kom plet na.

Do pie ro po jej po zy tyw nym ak cep cie,
ze spół mo że pod jąć de cy zję o za nu rze niu.
Tak wła śnie za czy na się (od by wa) part ner -
skie nur ko wa nie. Po mi nię cie czy po trak to -
wa nie po ma co sze mu po wy ższe go skut ku je
już przy za nu rze niu znacz nym roz luź nie -
niem ze spo łu łącz nie z utra tą je go in te gral -
no ści.

No wła śnie, sło wo -klucz w te ma cie „nur -
ko wa nie part ner skie” to in te gral ność. In te -
gral ność ze spo łu w dzia ła niach. In ny mi
sło wy, pod czas po by tu pod wo dą, w ka -
żdym od de chu, w ka żdej se kun dzie nur ko -
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wa nia, ja ko człon ko wie ze spo łu, ma my
mieć z po zo sta ły mi kon takt. Wzro ko wy
bez po śred ni, wzro ko wy po śred ni (z uży -
ciem świa tła) al bo do ty ko wy. Nie do pusz -
czal nym jest, aby choć na chwi lę ten
kon takt tra cić i dez in te gro wać ze spół. Bo to
wła śnie wte dy dzie ją się wszyst kie nie prze -

wi dzia ne wy da rze nia. Po na wet chwi lo wej
utra cie in te gral no ści ze spo łu być mo że nie
bę dzie my mie li szan sy na pra wić błę du i
ktoś z na sze go ze spo łu od pad nie, zgu bi się.
To w kon se kwen cji mo że, choć oczy wi ście
nie mu si, w dal szej per spek ty wie do pro wa -
dzić do nie przy jem ne go zda rze nia, a mo że

i wy pad ku. Po nad to to za wsze wy raź nie
zmniej sza bez pie czeń stwo ze spo łu (je śli
nur ku ję z part ne rem i ON – w mo im mnie -
ma niu – się zgu bił, to nie tyl ko je go, ale i
mo je bez pie czeń stwo zo sta ło wła śnie na ra -
żo ne na szwank).

Trze cia spra wa to tak zwa ne przy go to wa -
nie – fi zycz ne, ma nu al ne i men tal ne – do
kon kret ne go nur ko wa nia. Ja ko za sa dę na le -
ży przy jąć, że je śli na ja kimś nur ko wa niu
nie by li by śmy w sta nie po ra dzić so bie sa -
mi, nie wchodź my do wo dy z dru gim nur -
kiem (tak na praw dę nie wchodź my w
ogó le), bo wcho dząc z nim do wo dy, win -
ni śmy mu po moc w ra zie pro ble mów. A
sko ro na wet sa mi so bie nie po ra dzi my, to
jak ma my so bie po ra dzić z pro ble ma mi
part ne ra?

No wła śnie…
To ab so lut nie nie jest po py cha nie w kie -

run ku nur ko wań so lo. To jest za chę ta do
szcze ro ści wo bec sa me go sie bie. Rów nież
do szcze ro ści wo bec osób (part ne rów nur -
ko wych), któ rym za ufa li śmy, że na da nym
nur ko wa niu bę dą na ty le spraw ni, że gdy -
by coś nie do bre go się z na mi dzia ło, bę dą
mie li, jak to się ostat nio mó wi, za pas mo cy,
aby nas ura to wać.
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Od po wied nio kry tycz ne i uczci we po -
dej ście, stu pro cen to wa in te gral ność pod -
czas ak cji nur ko wej, pil no wa nie krzy żo we
(ja pil nu ję je go a on mnie), wy czu le nie na
ano ma lie oraz go to wość po mo cy nie są co
praw da gwa ran tem, że nic się nie wy da rzy,
ale dra stycz nie zmniej sza ją praw do po do -
bień stwo. Są to, mo żna po wie dzieć, pod -
wa li ny bez piecz ne go nur ko wa nia.

I że by by ła ja sność, wszyst ko po wy ższe
do ty czy nie tyl ko nur ko wa nia ja ski nio we go
czy nur ko wa nia tech nicz ne go – do ty czy
KA ŻDE GO nur ko wa nia i ka żde go nur ka,
po czy na jąc od sym pa tycz nych, ro ze śmia -
nych, czę sto nie świa do mych za gro żeń
„owu dzia ków” (in struk tor nie chciał ich wy -
stra szyć, a prze cież w pla nie ma sprze dać
im kurs AOWD i za brać na wy pra wę), gru -
bych nur ko wań tech nicz nych, jak i nur ko -
wań kur so wych na do wol nym po zio mie,
gdzie na le ży się od wdzię czyć swo je mu gu -
ru, któ ry sta ra się mieć oczy do oko ła gło wy
i za pew nić mu „pil no wa nie krzy żo we”.
Ma my już nie ste ty gorz kie do świad cze nia z
po wo du nie za cho wa nia tej za sa dy.

Na le ży zro zu mieć, że ta ki styl nur ko wa -
nia wca le nas nie ogra ni cza.

Jak za cznie my tak nur ko wać, stwier dzi -

my, że zwięk sza to mo żli wo ści ze spo łu, a
więc i na sze oso bi ste. Uskrzy dla i za grze -
wa do dzia ła nia, sta wia wy raź ne NIE dla
po dej mo wa nia ry zy ka, TAK dla pod wy ższa -
nia warsz ta tu nur ko we go! To na praw dę
dzia ła!

Pro szę mi wie rzyć, mam za so bą za rów -
no wie le nur ko wań so lo, jak i wie le nur ko -
wań w ze spo le w peł nym te go sło wa
zna cze niu. I wraz ze zwięk sza niem do -
świad cze nia stwier dzam, że nur ko wa nia
part ner skie, nur ko wa nia w ze spo łach nur -
ko wych są lep sze, sku tecz niej sze, bez -

piecz niej sze, faj niej sze.
Mógł bym w tym mo men cie za chę cić

Was do kon tak tu ze mną, w ce lu umó wie -
nia się na szko le nie z ta kie go „maj ko we go“
sty lu nur ko wa nia. Nie zro bię te go, bo wie -
rzę, że Wa si Gu ru do kład nie tak Was uczą
(a je śli nie, to szyb ciut ko za czną) i wie rzę,
że sa mi rów nież tak nur ku je cie, a po wy ższe
re flek sje tyl ko po twier dza ją to, co ro bi cie.

Z nur ko wy mi po zdro wie nia mi, ży czę sa -
mych bez piecz nych nur ko wań

Maj ki

majki@cave-diving.pl 
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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.swa.org.pl
http://www.mlinke.eu
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Svo bod ne Her ma ni ce to miej sce
bar dzo po pu lar ne wśród płe two nur -
ków, zwłasz cza tych z po łu dnio wej
Pol ski. Ta ki kie ru nek wska zu je nam
GPS przy kle jo ny do szy by. Ład ny,
do syć głę bo ki ka mie nio łom, przy ja zna
ba za nur ko wa, nie opo dal nie zła
knajp ka z do brym, zim nym pi wem.
Mo żna tam spo tkać cze skich nur ków
rów nie czę sto jak pol skich. Jed nak
tym ra zem to nie ka mie nio łom jest
na szym ce lem, a do syć ta jem ni cze
miej sce za le d wie kil ka na ście ki lo me -
trów da lej.

Mi nę li śmy Her ma ni ce, w szy bach prze -
la tu je nam gór ni czy kra jo braz prze pla ta ny
po la mi. Jest ma low ni czo. Wje żdża my do
„cy gań skiej” wio ski, w któ rej cie ka we oczy
dzie ci od pro wa dza ją nasz sa mo chód pra -
wie po ho ry zont. Za nią je dzie my dziu ra -
wą, as fal to wą dro gą przez las, że by
nie ocze ki wa nie pod je chać pod gór kę i za -

par ko wać przed ukry tym na hał dzie ośrod -
kiem let ni sko wym. W oczy rzu ca się pło tek,
a na nim ta blicz ka „Nie bez pie czeń stwo –
nie wcho dzić”… Do tar li śmy do ce lu.

Za płot kiem, na dnie do syć du że go za pa -
dli ska znaj du je się otwór wej ścio wy do ko -
pal ni, w któ rej chce my za nur ko wać. Sam
obiekt jest do syć ta jem ni czy, bo oprócz in -

Tajemnicza kopalnia

fot.: mlinke
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for ma cji, że wy do by wa no tu łu pek i praw -
do po dob nie za koń czo no wy do by cie tuż po
II woj nie świa to wej, nie ma my żad nych
wia do mo ści. Tuż obok głów ne go wej ścia
jest ko lej ne za pa dli sko. Ogrom na dziu ra ze
skal nym mo stem po środ ku ro bi wra że nie i
pod no si ci śnie nie… Nie wi dać dna.

– Co tam jest? – py ta Bo ber.
– Za gad ka do roz wią za nia, po to chcia -

łem, że byś wziął li nę, mu si my to spraw dzić
– od po wia da Ma riusz.

– Aha…
Sta no wi sko zjaz do we in sta lu je my na naj -

so lid niej szym drze wie, ja kie jest w oko li cy
do łu. Pierw szy zje żdża Bo ber. Pra wie od ra -
zu ża łu je te go co zro bił. Tuż po prze kro cze -
niu kra wę dzi znaj du je się pod kru chym
na wi sem skal nym zbu do wa nym z luź nych

łup ków. Zie mia i ka mie nie sy pią się na
twarz i gło wę. W gło wie ma tyl ko jed ną
myśl: „Dla cze go, dur niu, nie wzią łeś ka -
sku!”. Po kil ku me trach zjaz du do cie ra na
pół kę skal ną. Za nią jest ko lej na lu fa. Zjazd
jest jesz cze gor szy. Z pół ki skal nej sy pią się

fot.: mlinkefot.: mlinke
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więk sze pły ty łup ku, a li na nie bez piecz nie
trze o ostrą kra wędź. Do cie ra na dno. Uspo -
ka ja od dech po ner wo wym zjeź dzie. „O
nie! Wo da!”. Po mię dzy du żym na sy pem
skal nym, na któ rym koń czy się zjazd, znaj -
du ją się dwa je zior ka z kry sta licz nie czy stą
wo dą. Trze ba bę dzie tu wró cić. Gło śny
krzyk, od bi ja ją cy się echem od ścian i mo -
stu skal ne go wi szą ce go nad gło wą in for mu -

je, że li na wol na. Po chwi li do cie ra Ku ba
rów nie ubru dzo ny i po obi ja ny przez skal ne
odłam ki. Ostat ni zje żdża Ma riusz. Pod czas
zjaz du na sa mo dno z pręd ko ścią po ci sku
spa da ją skal ne dys ki mo gą ce zro bić du żą
krzyw dę. Miej sce za pie ra dech w pier siach
i to nie tyl ko pięk nem. Wyj ście po li nie przy
uży ciu przy rzą dów sa mo za ci sko wych jest
rów nie ner wo we i nie bez piecz ne jak zjazd.

Tym ra zem to nie skal ne odłam ki pod no szą
ci śnie nie, ale wi dok li ny ocie ra ją cej się o
ostry skal ny próg. Wy trzy ma? Gdy osią ga -
my bez piecz ny szczyt dziu ry, ka żdy od dy -
cha z ulgą.

– Bo ber, mu si my tu wró cić i za nur ko -
wać!

– Do brze, Ma riusz, ale z do brym pla nem,
a nie z par ty zan ta…

Resz tę wy jaz du spę dza my na nur ko wa -
niu w głów nej ko pal ni. Wej ście to kil ku -
dzie się cio me tro wa po chyl nia zbu do wa na z
luź ne go łup ka. Pod czas do no sze nia sprzę tu
trze ba ase ku ro wać się li ną. Na koń cu po -
chyl ni znaj du je się du że je zior ko z kry sta -
licz nie czy stą wo dą, a tuż obok ogrom na
sa la z łup kiem po ukła da nym tak, jak by był
przy go to wa ny na nur ków. Ta ko pal nia po -
chło nę ła ży cie co naj mniej jed ne go nur ka
w la tach 80., ale miej sco wi wspo mi na ją o
więk szej ilo ści ofiar. Ubie ra my się spraw nie
i wcho dzi my do je zior ka. Wo da ma czte ry
stop nie, po dob nie jak po wie trze w ko pal ni.
Po za nu rze niu pły nie my w dół po chyl ni. Na
sze ściu me trach mi ja my ogrom ny, po -
przecz nie wkli no wa ny słup. Wy glą da jak by
pod trzy my wał ścia ny. Na szes na stu me -
trach po ko nu je my za cisk z cha rak te ry stycz -

fot.: mlinke
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nym okrą głym ka mie niem, słu żą cym praw -
do po dob nie ja ko prze ciw wa ga. Na stęp nie
pły nie my wzdłuż to rów, po któ rych kie dyś
po ru sza ły się wa go ni ki z urob kiem. Kó łecz -
ka od wa go ni ków le żą tuż obok. Gdy się
roz glą da my, oka zu je się, że prze strze nie są
ogrom ne. Wi dać ty le, ile świe ci la tar ka, a
wciąż nie do strze ga my ścian. Na trzy dzie -
stym me trze zo sta wia my za so bą to ry, wpły -
wa jąc do ogrom nej sa li. O ścia ny opar tych
jest kil ka dra bin, któ re ro bią nie sa mo wi te
wra że nie. Opa da my na dno tej ko mo ry,
osią ga jąc czter dzie sty dru gi metr głę bo ko -
ści. Je ste śmy na naj ni ższym po zio me ko pal -
ni. Tu taj zno wu pro wa dzą nas to ry, przez
sa le i ko ry ta rze. Wzdłuż to rów le żą ki lo fy i
młot ki po zo sta wio ne przez daw nych gór ni -
ków. Na tym po zio mie wy mie nia my sta rą,
cien ką po rę czów kę na po ma rań czo wą pię -
cio mi li me tro wą lin kę, któ rą przy wiózł ze
so bą Ma riusz. Ko ry tarz koń czy się prze wę -
że niem po je go le wej stro nie. Póź niej de li -
kat nie idzie pod gó rę, by na stęp nie opaść
zno wu w dół, gdzie do pły wa my do sal ki za -
koń czo nej przod kiem. Ma riusz sta bi li zu je
po rę czów kę przed prze wę że niem i wra ca -
my in ną dro gą, przez ogrom ną sa lę. Czas
mi ja bły ska wicz nie. Rund ka za ję ła nam ja -

kieś 40 mi nut i zim no wy ga nia już na gó rę.
Jesz cze tyl ko pa rę mi nut mar z nię cia przy
drew nia nym po przecz nym słu pie, któ ry po
do kład nych oglę dzi nach oka zu je się, że na -
praw dę pod trzy mu je ścia ny i już je ste śmy
na po wierzch ni.

Mi nął mie siąc od na szej po przed niej wy -
pra wy do ko pal ni. GPS w te le fo nie po now -
nie wska zu je kie ru nek na po łu dnie.

Chce my za nur ko wać w ta jem ni czych je -
zior kach na dnie kru chej stud ni. Tym ra zem
je ste śmy przy go to wa ni znacz nie le piej. W
ba ga żni ku ja dą przy go to wa ne ba ti no xy,
któ re po słu żą ja ko punk ty ase ku ra cyj ne. Bę -
dzie my mu sie li wy wier cić w ska le dziu ry i
kle ić je za po mo cą spe cjal ne go kle ju. Do je -
żdża my wcze snym ran kiem. Sta no wi sko
zjaz do we mon tu je my w in nym miej scu, tak

ffot. Radek Bizoń
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że by ka mie nie nie sy pa ły się na gło wę.
Pierw szy zje żdża Bo ber. Do cie ra na skal ną
pół kę i za czy na wier cić otwór na ba ti no xa.
Bę dzie to pierw sza prze pin ka, dzię ki któ rej
nie bę dą się sy pa ły ka mie nie pod czas zjaz -
du. Pra ca idzie gład ko, pierw szy otwór go -
to wy, na stęp nie klej i ko twa. Pięk nie… Za
dwie go dzi ny, gdy klej za sty gnie, bę dzie
mo żna się już wpi nać. Zje żdża ni żej. Ta

prze pin ka ma unie mo żli wić li nie prze cie ra -
nie się o skal ny próg. Jed nak po pa ru mi nu -
tach Mur phy i je go pra wa da ją o so bie
znać. Pa li się wier tło, a aku mu la tor w wier -
tar ce wy czer pu je się. Nie jest do brze. Miej -
my na dzie ję, że li na się nie prze trze.
Na stęp nie zje żdża Ma riusz i oczysz cza pół -
kę z luź ne go łup ku. Zaj mu je mu to ja kieś
1,5 go dzi ny i kil ka ton urob ku lą du je 30

me trów ni żej. W mię dzy cza sie przy je żdża
nasz fo to graf Ra dek Bi zoń, któ ry za wsze ro -
bi tyl ko pięk ne zdję cia. Gdy wszyst ko jest
już go to we, przy stę pu je my do dzia ła nia.
Naj pierw opusz cza my ca ły sprzęt nur ko wy
na pół kę. Jest po pa ko wa ny w wor ki ja ski -

fot.: Radek Bizoń fot.: mlinke



fot. Radek Bizoń
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nio we, że by ła two się go trans por to wa ło.
Na stęp nie Bo ber i Ra dek zje żdża ją na dno,
a Ma riusz z pół ki opusz cza po ko lei sprzęt.
Wszyst ko idzie spraw nie. Czas umi la ją pły -
ty łup ka spa da ją ce ze świ stem wo kół na -
szych głów. Gdy sprzęt jest już go to wy,
Bo ber ubie ra się i nur ku je w jed nym z je -
zio rek. Nie ste ty już po kil ku na stu me trach
tra fia na ogrom ne za wa li sko. Jed nak nie wy -
cho dzi z pu sty mi rę ko ma i wy do by wa…
czasz kę owcy. Cie ka we skąd się tam zna la -
zła. Po ro ze bra niu się i skla ro wa niu sprzę tu
na le ży przy stą pić do re trans por tu. Wyj ście
jest jesz cze bar dziej skom pli ko wa ne niż
zej ście. Ra dek stoi na sa mej gó rze, Bo ber
na pół ce, a Ma riusz na sa mym dnie. Bo ber
wy cią ga wo rek przy cze pio ny przez Ma riu -
sza i prze pi na go do li ny Rad ka, któ ry wy -
do by wa go na gó rę. Oczy wi ście wszę dzie
śmi ga ją pły ty z łup ka, że by śmy się zbyt nio
nie nu dzi li. Wszyst kim uda je się ca ło i zdro -
wo opu ścić stud nię.

Po ana li zie sy tu acji, ja ką za sta li śmy na
do le mo żna wy cią gnąć pew ne wnio ski.
Praw do po dob nie by ła to sa la po łą czo na ko -
ry ta rza mi z głów nym cią giem ko pal ni. Nie -
ste ty strop za wa lił się i w po sta ci ka mie ni
spadł na dno Sa li, two rząc gór kę usy tu owa -

ną po mię dzy dwo ma je zior ka mi, jed no cze -
śnie za sy pu jąc ko ry ta rze do dal szej jej czę -
ści. Po stro pie zo stał tyl ko ma je sta tycz ny
most skal ny. Skąd na to miast ko ści owcy?
Praw do po dob nie pa sąc się nie ostro żnie
wpa dła do stud ni i uto nę ła. Nie tra fi ła tam
w mo men cie za wa le nia się stro pu, bo ko ści
by ły w zbyt do brym sta nie.

Po ak cji w stud ni do łą cza my do resz ty
eki py w głów nej sa li. Tym ra zem chce my
skar to wać ko lej ne ogrom ne sa le. Pra cę
utrud nia nam wo da, w któ rej po ja wi ła się
bia ła za wie si na. Na po cząt ku wi ni my o to

na szych współ to wa rzy szy, nur ku ją cych tu
wcze śniej, ale po do głęb nej ana li zie do cho -
dzi my do wnio sku, że to deszcz pa da ją cy
od dwóch dni znisz czył pięk ną wi docz -
ność.

To jesz cze nie ko niec na szej pra cy w tej
ko pal ni. Wró ci my tu, aby do koń czyć kar to -
wa nie, zba dać do kład nie ko ry ta rze, któ re
mo że coś jesz cze kry ją. Na gra nie ma te ria łu
fil mo we go bę dzie w tym przy pad ku obo -
wiąz ko we.

Ma te usz Po pek – Bo ber

Ma riusz Lin ke – mlin ke

fot.: Radek Bizoń
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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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Gdy przed je de na stu la ty za czy na -
łem nur ko wać w ja ski niach, wie lu
spe cja li stycz nych ele men tów wy po sa -
że nia nur ko wo - ja ski nio we go po pro -
stu nie by ło na ryn ku, a je śli by ły, to
trud no do stęp ne. Zwy kle kosz to wa ły
kro cie i za szpi tal ną pen sję po cząt -
ku ją ce go fi zjo te ra peu ty nie mo głem
so bie na nie po zwo lić. 

Dziś mo żna je ku pić bez więk sze go pro -
ble mu i są re la tyw nie tań sze – ale wte dy du -
żo pro ściej, ta niej i przy jem niej by ło zro bić
je sa mo dziel nie. Dla cze go przy jem niej?
We dług mnie to du ża fraj da pły wać w
czymś, co się wła sno ręcz nie wy ko na ło.
Wy ma ga ło to po my słu, wię cej cza su, cier -
pli wo ści i spry tu, ale by ło war to. Sa tys fak -
cja – bez cen na.

SPELEOnurkowe
„zrób to sam” – BCD

Autor podczas testów worka na Zakrzówku 2006_rok                           fot. archiwum autora
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Sprzęt do spe le onur ko wa nia i czę sto ta -
kże „zwy kłe go” nur ko wa nia ja ski nio we go
w lo ka li za cjach znacz nie od da lo nych od
cy wi li za cji czy par kin gu mu si być lek ki,
ma ły ob ję to ścio wo i oczy wi ście nie za wod -
ny. Nie sie my go na wła snych ple cach,
przez trud ny te ren, cza sem na wet kil ka ki lo -

me trów. Do po mo cy ma my je dy nie „gar by”
ko le gów, ża den sa mo chód, mo tor, qu ad nie
wje dzie tam, gdzie aku rat chce my za nur ko -
wać.

Jed nym z ele men tów nie zbęd nych za -
rów no nur ko wi wód otwar tych, jak i spe le -
onur ko wi jest wo rek wy por no ścio wy. Nie

za wsze da się ada pto wać „zwy kły” re kre -
acyj ny jac ket do wa run ków ja ski nio wych,
choć sam tak na po cząt ku ro bi łem i wi dy -
wa łem ta kie prak ty ki wie lo krot nie u in nych
nur ków w cza sie mo jej dzia łal no ści spe le -
onur ko wej.

Pa rę lat te mu nie by ło fa brycz nych wor -
ków do si de mo un tu, któ re te raz sta ją się co -
raz po wszech niej sze i wie le firm zaj mu je
się ich pro duk cją. Wor ki back mo un to we

Autor w pierwszej wersji worka Galbenei Rumunia 2006                                 fot. własna

Na pierwszym planie Pszczółek ze swoim workiem
pod uprzężą side mount -  Czarnogóra  -  zima 2008

fot. archiwum autora
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nie za wsze nada wa ły się do uży cia ze
wzglę du na układ ja ski ni. Roz wią za niem
dla nas uni wer sal nym by ło zro bie nie jed ne -
go wor ka, któ ry mógł być za sto so wa ny za -
rów no przy kon fi gu ra cji bocz nej, jak i
ple co wej. Po mysł nie był no wy, gdyż fran -
cu scy nur ko wie ja ski nio wi sto so wa li po -
dob ne roz wią za nia od dość daw na. Część z
nich uży wa ła do te go ce lu dę tek sa mo cho -
do wych, któ re od po wied nio for mo wa li i

skle ja li. Moi pol scy, star si sta żem spe le -
onur-  ko wym ko le dzy mie li w uży ciu in ne
za czerp nię te od Fran cu zów roz wią za nie.
Kle ili pę cherz z ar ku szy cien kie go ma te ria -
łu syn te tycz ne go, mon to wa li in fla tor i
spłucz kę oraz szy li po wło kę ochron ną z
mo co wa niem do cia ła. Roz wią za nie to

spraw dza ło się do sko na le za rów no przy
kon fi gu ra cji bocz nej, jak i ple co wej. Przy
tej ostat niej wo rek umiesz czo ny pod pły tą
nie wy sta je po za ob rys bu tli. Po sta no wi łem
też zro bić coś ta kie go dla sie bie. Aku rat wy -
mon to wa łem dru gi pę cherz z jac ke tu 2x40
l w kształ cie pod ko wy, a więc od pa da ło mi

Stara wersja worka, eksploracja w Serbii -  2009,
w tle Pszczółek i Rafał Szaniawski

fot. Maciek Olinkiewicz Pszczółek pomaga autorowi z workiem pod twinsetem, Serbia -  2009          fot. Maciek Olinkiewicz
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kle je nie wor ka we wnętrz ne go, mon taż in -
fla to ra i spłucz ki oraz test szczel no ści i wy -
trzy ma ło ści – na pom po wa nie go i ska ka nie
po nim. Je śli się nie roz kle ił, był go tów do
ak cji spe le onur ko wych.

Cie szy łem się, że bę dę miał tak du ży ob -
ję to ścio wo wo rek, choć wią za ło się to z

więk szy mi roz mia ra mi wor ka ze wnętrz ne -
go. Po sta no wi łem wy mon to wa ną pod ko wę
zło żyć na pół i za bez pie czyć dru gą po łów -
kę przed do sta wa niem się tam po wie trza
po przez zwi nię cie i usztyw nie nie zwi nię tej
kra wę dzi. W ten spo sób uni ka łem pu łap ki
po wietrz nej, któ ra mo gła po wstać po na -

pom po wa niu wor ka. Do te go do ro bi łem ze -
wnętrz ny wo rek ochron ny z wy trzy ma łe go
ma te ria łu oraz z gu mo lin ki mo co wa nie na
rę ce i no gi. Wy glą da ło to za do wa la ją co,
choć nur ko wa nia zwe ry fi ko wa ły mo ją po -
cząt ko wą ra dość.

Po pierw sze, w trans por cie ten mo del był
jed nak du ży i cię żki, po ło wa pod ko wy oka -
za ła się zbęd na. Po dru gie, usztyw nie nie
zwi nię tej kra wę dzi spa da ło i po na pom po -
wa niu część po wie trza do sta wa ła się do tej
nie ak tyw nej czę ści pod ko wy. Po trze cie,
wo rek wy por no ścio wy miał zbyt du ży ob -
rys, nie po trzeb ny pod czas ak cji spe le onur -
ko wych. A więc fi nal nie za czą łem dą żyć do
wy ko na nia wszyst kie go sa mo dziel nie od
pod staw.

Pierw szy krok to na by cie od po wied nie -
go ma te ria łu na pę cherz oraz do bra nie kle -
ju – bez pro ble mu do re ali za cji w
Ca sto ra mie. Na stęp ne dzia ła nie to do ro bie -
nie in fla to ra i spłucz ki – to kle je nie po łą cze -
nia pla stik -ma te riał syn te tycz ny – dość
trud ne do re ali za cji w wa run kach do mo -
wych. Ko lej ny krok po le gał na zmia nie wy -
mia rów ze wnętrz ne go wor ka ochron ne go –
bez pro ble mu do zro bie nia u ka let ni ka lub
ko le gi z „moc ną” ma szy ną do szy cia. Naj -

Autor po wynurzeniu z j. Mcziszta, pod trisetem worek, w tle Pszczółek -  Abchazja 2007
fot. Mirek Kopertowski
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trud niej szy etap da ło się obejść wie dząc, że
cza sem po ja wia ją się na ryn ku wtór nym
pro du ko wa ne kie dyś spłucz ki i in fla to ry
przy krę ca ne do pę che rzy, nie wkle ja ne. I
ta kich na le ża ło po szu kać na Al le gro. Po ja -
kimś cza sie uda ło mi się tra fić na ofer tę

sprze da ży cze goś w ro dza ju cho mą ta nur -
ko we go, ja kiejś ka mi zel ki wy por no ścio wej
z in fla to rem i spłucz ką „z gwin tem” i już
mia łem wszyst ko go to we do mon ta żu. Za -
pro jek to wa łem naj lep szy we dług mnie
kształt i wy mia ry, wy cią łem i za czą łem
skła dać. Spra wą naj wa żniej szą przy wy ko -
na niu tej sa mo rób ki by ło po rząd ne skle je -
nie pę che rza – pod cho dzi łem do te go dwa
ra zy, ale się uda ło. Wo rek słu ży mi do dziś
– nie tyl ko do po ka zów i pre zen ta cji sprzę -
tu pod czas Warsz ta tów Spe le onur ko wa nia,
któ re pro wa dzę, ale do dzia łal no ści nur ko -
wej i eks plo ra cyj nej w za la nych pod zie -
miach. Po nie waż jest roz ło żo ny na ca łe
ple cy i nie od sta je od ob ry su cia ła, do sko -
na le na da je się do prze cho dze nia wszel kie -
go ro dza ju za ci sków w kon fi gu ra cji
bocz nej, a ta kże pod pły tę z twin se tem. Jak
do kład nie się te go uży wa, oma wiam pod -
czas za jęć sprzę to wych na Warsz ta tach,
uczest ni cy ma ją ta kże mo żli wość po pły wać
w tym sprzę cie.

Na koń cu mo ich krót kich wspo mnień
mu szę po dzię ko wać za po moc w re ali za cji
te go po my słu ko le gom An drze jo wi Szer sze -
nio wi „Pszczół ko wi” za na tchnie nie, pod -
po wie dzi i po moc przy wy ko na niu (je go

wła sne do świad cze nie w tej kwe stii by ło
nie oce nio ne) oraz Mać ko wi Olin kie wi czo -
wi „La mie” za czas po świę co ny na zszy wa -
nie wor ka ochron ne go.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

Autor podczas prezentacji nowej wersji worka na
Warsztatach                fot. Marta Wieczorek

http://www.speleonurkowanie.com
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Je ste śmy sto sun ko wo mło dą or ga -
ni za cją po za rzą do wą. Ist nie je my nie -
co po nad trzy la ta. Ja ko je dy na
pol ska or ga ni za cja sku pia my się w
swej dzia łal no ści wy łącz nie na eko -
sys te mach wod nych. Wie lu spo śród
na szych człon ków i sym pa ty ków pra -
cu je na uko wo w dzie dzi nach zwią za -
nych ze śro do wi skiem wod nym. 

Więk szość z nas nur ku je – jed ni z pa sji,
in ni za wo do wo. Po mysł po wo ła nia do ży -
cia or ga ni za cji o ta kim pro fi lu dzia łal no ści
wziął się ze świa do mo ści o złym sta nie za -
so bów wod nych w na szym kra ju i ko niecz -
no ści dzia ła nia na rzecz zmia ny te go sta nu
rze czy. Nie ste ty świa do mość spo łecz na na
te mat sta nu śro do wi ska wod ne go i kon se -
kwen cjach z tym zwią za nych jest mi ni mal -

na. Ogól nie pa nu ją ca „wie dza” opar ta jest
na ste reo ty pach, któ re naj czę ściej nie ma ją
nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią. Do wo -

dem te go jest stan, w któ rym się znaj du je -
my, gdzie mi mo licz nych akwe nów, kil ku
po je zie rzy i wy brze ża sto sun ko wo nie wie -

Fundacja Aquarius
wczoraj, dziś i jutro
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le miej sca zo sta ło na pod wod ną re kre ację.
Zde cy do wa na więk szość zbior ni ków nie
na da je się do eks plo ra cji i chy ba nikt le piej
nie zda je so bie z te go spra wy niż śro do wi -
sko nur ków. Mam wra że nie, że pa nu je
prze ko na nie, że ten stan jest na tu ral ny.
Otóż, dro dzy Pań stwo, wca le tak nie jest.
Wy star czy po roz ma wiać z oso ba mi star szy -
mi, w wie ku na szych dziad ków, oni jesz cze

pa mię ta ją zbior ni ki z kry sta licz nie czy stą
wo dą, peł ne ryb i ra ków. Do wo dem te go są
hi sto rycz ne da ne do ty czą ce po ło wów na
po szcze gól nych zbior ni kach. W nie speł na
dwa po ko le nia więk szość akwe nów wod -
nych w na szym kra ju ule gła de gra da cji.
Nie ste ty, mi mo że ja kość wód pod wzglę -
dem che micz nym (przy naj mniej teo re tycz -
nie) po win na stop nio wo ule gać po pra wie z

ra cji co raz więk szej licz by oczysz czal ni, to
pod wzglę dem bio lo gicz nym de gra da cja
wciąż po stę pu je. Gi ną ro dzi me ga tun ki –
ich miej sce zaj mu ją in wa zyj ne, czę sto
świa do mie wpusz cza ne przez lu dzi. Czyn -
ni ków ma ją cych ne ga tyw ny wpły wa ją cych
na stan hy dros fe ry w na szym kra ju jest wie -
le – do naj wa żniej szych mo żna za li czyć złe
pra wo i za rzą dza nie, nie od po wie dzial ne
za cho wa nia użyt kow ni ków, w tym kłu sow -
nic two. Źró dłem tych pro ble mów jest brak
pod sta wo wej wie dzy eko lo gicz nej. Sam ter -
min eko lo gia jest w na szym kra ju nad uży -
wa ny i nad in ter pre to wa ny, w efek cie czę sto
sa mo je go uży cie u du żej czę ści spo łe czeń -
stwa po wo du je od ruch obron ny. Na le ży
przy znać, że w wie lu przy pad kach jest to
uza sad nio ne. Tym cza sem eko lo gia jest
dzie dzi ną na uki zaj mu ją cą się ba da niem
od dzia ły wań po mię dzy or ga ni zma mi a ich
śro do wi skiem oraz wza jem nie mię dzy ty mi
or ga ni zma mi. Chciał bym wy raź nie za zna -
czyć, że dzia łal ność Fun da cji opie ra się wy -
łącz nie o wie dzę i ba da nia na uko we, a nie
o ide olo gię.

Ty le je śli cho dzi o tło na szej dzia łal no -
ści. Te raz pa rę słów o tym co ro bi my i co
chcie li by śmy zro bić.
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Ja ko or ga ni za cja po za rzą do wa dzia ła my
na rzecz za pew nie nia sta bil no ści eko sys te -
mów wod nych i ra cjo nal ne go go spo da ro -
wa nia ich za so ba mi przy rod ni czy mi.
Sta ra my się rów nież o za cho wa nie aspek -
tów hi sto rycz no -pa miąt ko wych, kul tu ro -
wych i es te tycz nych zbior ni ków wod nych.
Na szym ce lem jest ba da nie i mo ni to ro wa -
nie śro do wi ska wod ne go oraz pro pa go wa -
nie wie dzy na je go te mat. Sku pia my się na
ochro nie za gro żo nych ga tun ków i akwe -
nów, zbie ra my in for ma cje śro do wi sko we
oraz sta ra my się kształ to wać wła ści we po -
sta wy spo łecz ne w od nie sie niu do śro do wi -
ska na tu ral ne go.

Fun da cja nie pro wa dzi zbió rek pie nię dzy
na swo ją dzia łal ność (cho ciaż oczy wi ście
są one za wsze mi le wi dzia ne). Za kła da jąc
tę or ga ni za cję i zda jąc so bie spra wę z na -
szych za so bów po sta no wi li śmy, że Fun da -
cja po win na za ra biać na swo ją dzia łal ność.
W związ ku z tym pro wa dzi my dzia łal ność
go spo dar czą, z któ rej do cho dy prze zna cza -
my na dzia ła nia sta tu to we. Do głów nych
ob sza rów na szej ko mer cyj nej dzia łal no ści
mo żna za li czyć:

– pla ny za go spo da ro wa nia, ochro ny i re -
kul ty wa cji akwe nów;

– ba da nia wo dy i mis je zior nych;
– bo ni ta cję rzek i cie ków wod nych;
– in wen ta ry za cję przy rod ni czą zbior ni -

ków i ich zlew ni;
– mo ni to ring ich tio lo gicz ny;
– eks per ty zy i nad zo ry przy rod ni cze itp.
Na to miast do ce lów sta tu to wych Fun da -

cji wy ko ny wa nych pro pu bli co bo no na le -
żą m.in.:

– ochro na przy ro dy ze szcze gól nym
uwzględ nie niem eko sys te mów wod nych;

– ochro na kra jo bra zu i dzie dzic twa kul -
tu ro wo -przy rod ni cze go;

– dzia łal ność na rzecz pro pa go wa nia



Nuras.info 3/2016

69

zmian w sfe rze pro duk cji rol nej i prze my -
sło wej, któ ra przy czy nia się do za cho wa nia
do tych cza so wych wa lo rów ob sza rów przy -
rod ni czo cen nych;

– ochro na sie dlisk przy rod ni czych;
– pro pa go wa nie prak tyk i roz wią zań pro -

wa dzą cych do wy ko rzy sta nia wód w spo -
sób nie pro wa dzą cy do ich de gra da cji
przy rod ni czej;

– upo wszech nia nie po staw po le ga ją cych
na od po wie dzial nym ko rzy sta niu z za so -
bów wod nych i przy rod ni czych.

W ce lu re ali za cji tych za ło żeń włą cza my
się w licz ne ini cja ty wy lub sa mi je ini cju je -
my.

Sta ra my się, by na sze dzia ła nia w zna -
czą cy spo sób wpły wa ły na po pra wę wa lo -
rów tu ry stycz no -przy rod ni czych re gio nu

oraz kom for tu ży cia lo kal nej spo łecz no ści.
Brak wie dzy i nie zrów no wa żo ne go spo da -
ro wa nie za so ba mi wod ny mi spra wia, że
tra ci my, czę sto bez cen ne w ska li eu ro pej -
skiej, wa lo ry przy rod ni cze, mo gą ce sta no -
wić ele ment roz wo ju i za mo żno ści
oby wa te li. Dla te go du żą wa gę w swo jej
dzia łal no ści przy kła da my do edu ka cji eko -
lo gicz nej.

Ja ko Fun da cja za bie ga my o zrów no wa -
żo ne za rzą dza nie za so ba mi ryb w Bał ty ku.
Nie ste ty rze czy wi stość jest ta ka, że sta da
ryb są w du żej czę ści prze ła wia ne na sku tek
nie od po wie dzial nych de cy zji po li ty ków.
Ba ga te li zo wa ne są za le ce nia na ukow ców z
Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza na
rzecz do raź nych ce lów po li ty ków. Wraz z
in ny mi za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi o po dob nym pro fi lu dzia łal no -
ści za an ga żo wa ni je ste śmy w pro ces
re for my Wspól nej Po li ty ki Ry bo łów stwa
UE.

Ce lem jest zrów no wa żo ne ry bo łów stwo,
przej rzy sty spo sób po dej mo wa nia de cy zji
w tej bra nży, wy eli mi no wa nie nad mier nych
po ło wów i nie od po wied nich prak tyk po ło -
wo wych, a w szer szej per spek ty wie osią -
gnię cie przez sta da ryb trwa łe go, bez pie-
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cz ne go bio lo gicz nie po zio mu. Spo sób pro -
wa dze nia po ło wów w więk szo ści państw
był przez la ta opar ty na fał szy wym prze -
świad cze niu, że za so by ryb są nie wy czer -
py wal ne oraz na re ali za cji krót ko ter mi no-
wych ce lów go spo dar czych. W efek cie nie -
od po wie dzial ne za rzą dza nie za so ba mi do -
pro wa dzi ło do głę bo kie go kry zy su ło wisk.
Pa mię tać na le ży, że bio lo gicz ne za so by
wód są do brem na ro do wym i sta no wią wła -
sność wszyst kich oby wa te li, któ rzy ma ją
pra wo upo mnieć się o ich do bro stan.

Sta łym ele men tem współ pra cy mię dzy
or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi na po zio mie
kra jo wym i mię dzy na ro do wym jest za an ga -
żo wa nie Fun da cji w li sty otwar te, pe ty cje i
ape le, któ re od no szą się do sta nu śro do wi -
ska na tu ral ne go, głów nie wod ne go i ma ją
słu żyć je go po pra wie. Nie wie le lep sza sy -
tu acja za so bów wod nych jest na śród lą -
dziu. W tym aspek cie pra cu je my na rzecz
re sty tu cji ra ka szla chet ne go w na szych wo -
dach. W wie lu aspek tach jest to bar dzo
trud ny, zło żo ny i mo zol ny pro ces. Dzia ła -
my rów nież na rzecz ochro ny ryb wę drow -
nych – głów nie ło so sio wa tych. An ga żu je my
się w pro jek ty zwią za ne z akwa kul tu rą,
węd kar stwem, ło wiec twem pod wod nym i

tu ry sty ką. Chęt nie na wią zu je my współ pra cę
z or ga na mi wła dzy sa mo rzą do wej w ce lu
pro wa dze nia na ich te re nie dzia łań na
rzecz po pra wy sta nu śro do wi ska wod ne go.
An ga żu jąc się w te go ty pu przed się wzię cia,
wy peł nia my swo je ce le sta tu to we, w tym
pro pa go wa nie prak tyk mo gą cych przy czy -
nić się do po pra wy sta nu śro do wi ska lub
po wstrzy ma nia de gra da cji przy rod ni czej.

Fun da cja Aqu arius bar dziej lub mniej
sku tecz nie sta ra się dzia łać w me diach spo -
łecz no ścio wych w ce lu prze ka zy wa nia in -
for ma cji, cie ka wo stek na uko wych,
wia do mo ści o sta nie śro do wi ska wod ne go,
dzie le nia się spo strze że nia mi, wra że nia mi,
uświa da mia nia pro ble mów, za gro żeń, mo -
żli wo ści dzia ła nia na rzecz po pra wy. Trze -
ba jed nak so bie ja sno po wie dzieć, że w tej



Nuras.info 3/2016

71

dzie dzi nie nie je ste śmy pro fe sjo na li sta mi.
Je śli cho dzi o wy zwa nia ja kie przed na mi

sto ją, to z pew no ścią chcie li by śmy bar dziej
za an ga żo wać się w pro duk cję ma te ria łów i
fil mów edu ka cyj nych. Chęt nie po dej mie my
współ pra cę w tym aspek cie. Za le ży nam za -
rów no na współ pra cy z in dy wi du al ny mi
oso ba mi chcą cy mi dzia łać na rzecz śro do -
wi ska wod ne go i pod no sić swo ją wie dzę i
kwa li fi ka cje, jak i fir ma mi, klu ba mi czy in -
ny mi or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi w tym
aspek cie. W ilo ści si ła, więc sta raj my się
dzia łać wspól nie dla do bra spra wy i wła snej
sa tys fak cji.

Chcie li by śmy do trzeć do śro do wi ska nur -
ków, ja ko osób bez po śred nio za in te re so wa -
nych, jak mnie mam, po pra wą sta nu wód i,
w co chcę wie rzyć, świa do mych obec nej
sy tu acji. Nie do pu ść my do te go, że by na sze
dzie ci za pa rę lat nie mia ły gdzie w Pol sce
nur ko wać.

Ma rek Bud niak

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

http://forum-nuras.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Nur ko wa nie to znacz nie wię cej niż mie -
sza nie ga zów, kon fi gu ro wa nie sprzę tu i ma -
cha nie płe twa mi. To przede wszyst kim
umie jęt ność zna le zie nia się w zgra nym,
god nym za ufa nia ze spo le. Od lat kon se -
kwent nie wal czę o ta kie wła śnie ro zu mie -
nie nur ko wa nia.

War to ścio wym wy na laz kiem jest trak to -
wa nie nur ko wa nia ja ko zja wi ska so cjo lo -
gicz ne go, wspól no to twór cze go a więc
ab so lut nie bez cen ne go w świe cie peł nym
sa mot no ści. Fakt, że pra wie wszyst kie fe de -

ra cje nur ko we pod ję ły ten wą tek, i że prak -
tycz nie w ka żdej z nich ak cen tu je się ze -
spo ło wość nur ko wa nia, bar dzo mnie cie szy
i do wo dzi, że spra wa ma sens.

Oczy wi ście mo żna spro wa dzić nur ko wa -
nie do ro li spor tu eks tre mal ne go – prze krzy -
ku jąc się no win ka mi sprzę to wy mi i
osią gnię ty mi głę bo ko ścia mi, czy po ko na ny -
mi trud no ścia mi tech nicz ny mi. Nur ko wa nie
spad nie wte dy do ta kiej ro li, ja ką ma na
przy kład eks tre mal na jaz da na de sko rol ce
po po rę czy scho dów. Na ucza nie nur ko wa -

nia sta nie się po pro stu na ucza niem ru chu,
a nie spo so bu my śle nia. Nur ko wa nia bę dą
wte dy mo gli na uczać po pro stu ab sol wen ci
AWF, a ja na pew no zre zy gnu ję z za wo du.
Od mo men tu, kie dy in struk tor prze sta nie
być wy cho waw cą, a za cznie być wy po ży -
cza czem sprzę tu i spraw dza czem te stów –
ta ro bo ta prze sta nie mnie in te re so wać.

Kil ka lat te mu Grze gorz „Ba nan” Do mi -
nik, in struk tor któ ry wkrót ce po tem uto pił
się pod czas jed ne go ze swo ich so lo wych
nur ko wań, po wie dział w wy wia dzie dla
ma ga zy nu „Nur ko wa nie”, że sta ra się, że by
je go osią gnię cia w głę bo kim so lo wym nur -
ko wa niu zo sta ły wpi sa ne do Księ gi Re kor -
dów Gu in nes sa (źró dło: „157 m w Czar nym
Ka nio nie”, Ma ga zyn Nur ko wa nie, czer wiec
2005). Po my śla łem wte dy, że to rze czy wi -
ście od po wied nie miej sce dla ta kich osią -
gnięć. Po win ny się zna leźć po mię dzy
wy czy na mi fa ce ta, któ ry od bi jał pi łecz kę

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Czy nurkowanie jest sportem ekstremalnym?

Nie, nie jest. A to z tej pro stej przy czy ny, że nie jest spor tem. Sport bo -
wiem za kła da ele ment ry wa li za cji, zaś nur ko wie nie ry wa li zu ją, tyl ko współ -
pra cu ją ze so bą. Dla te go tak tę pię roz ma itych „re kor dzi stów”, a zwłasz cza
tych, któ rzy upra wia ją „re kor dziar stwo” głę bo ko ścio we. Nie zda ją so bie oni
spra wy z te go, że mie sza jąc do nur ko wa nia ele ment spor to wej ry wa li za cji za -
bi ja ją to, co w nur ko wa niu naj cen niej sze: bu do wa nie ze spo łu i tro skę o part -
ne ra. Czę sto rów nież za bi ja ją sa mych sie bie, a po śred nio rów nież in nych
nur ków – tych, któ rzy wzięli z nich przy kład.
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ping pon go wą 24 go dzi ny bez prze rwy a fa -
ce ta, któ ry zjadł trak tor trąc go na opił ki i
do sy pu jąc so bie co dzien nie przez rok do je -
dze nia. Wszyst kie te „osią gnię cia” są ty le
sa mo war te i tak sa mo po pchnę ły na szą cy -
wi li za cję do przo du.

To masz Stru gal ski

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 www.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.

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.tomasens.org.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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W związ ku ze zbli ża ją cą się siód mą edy -
cją Tar gów Nur ko wych Pod wod na Przy go -
da oraz Nur gre su, roz ma wiam z or ga ni -
za to rem Mak sy mi lia nem Al l we il – zna nym
w nur ko wym świat ku ja ko Max.

Da riusz Smo sar ski: Max, to już siód ma
edy cja Pod wod nej Przy go dy, wciąż jesz cze
masz ta ki sam za pał jak na po cząt ku?

Mak sy mi lian Al l we il: Tak, oczy wi ście!
Ze szło rocz na prze pro wadz ka z Pa ła cu Kul -

tu ry i Na uki do EXPO XXI oka za ła się przy -
sło wio wym strza łem w dzie siąt kę, do da ła
im pre zie skrzy deł, a tym sa mym i mnie…
choć mnie to mo że bar dziej płetw niż
skrzy deł. Pod czas siód mej edy cji bę dzie się
na praw dę spo ro dzia ło, zwłasz cza je że li
cho dzi o no wo ści. Nie ste ty przed tar ga mi
nie mo gę zdra dzać zbyt wie lu szcze gó łów,
bo to nie spo dzian ka. A wła ści wie – pa kiet
nie spo dzia nek!

DS: Zdradź nam cho ciaż część tej ta jem -
ni cy…

MA: No do brze, na pew no bę dzie ma ła,
po wiedz my, re wo lu cja tech no lo gicz na. I do
te go no wy pro jekt…

DS: Max, w dal szym cią gu ni cze go się
nie do wie dzia łem.

MA: Pierw sza nie spo dzian ka bę dzie
ujaw nio na jesz cze przed tar ga mi, a dru ga i
trze cia w trak cie im pre zy. Jed na z nich do -

Się Czy ta Się Ma



Nuras.info 3/2016

75

ty czy od wie dza ją cych, dru ga od wie dza ją -
cych i wy staw ców, a trze cia chy ba bar dziej
wy staw ców.

DS: Po wiedz w ta kim ra zie, co w tym ro -
ku zo ba czy my? To chy ba nie jest ob ję te ta -
jem ni cą?

MA: Jak co ro ku, za pra szam na Nur gres,
w ra mach któ re go od bę dzie się mnó stwo
cie ka wych pre zen ta cji. Pro gram wszyst kich
wy da rzeń, nie tyl ko wy kła dów, mo żna zna -
leźć na tar go wej stro nie in ter ne to wej
www.tar gi nur ko we.pl w za kład ce Nur gres.
Za pla no wa ne są spo tka nia in struk tor skie
czte rech fe de ra cji. Bę dą rów nież se mi na ria
i warsz ta ty. Po ka że my oczy wi ście fil my
nur ko we, pol skie i za gra nicz ne, dłu ższe –
od 30 mi nut do go dzi ny – z ko men ta rza mi
au to rów. Emi sję za pla no wa li śmy tym ra zem
w dzień, gdyż jak po ka za ło do świad cze nie
pod czas po przed nich edy cji, wie czo rem
od by wa się wie le pry wat nych spo tkań to -
wa rzy szą cych tar gom. Oczy wi ście bę dzie
też mnó stwo sto isk ze sprzę tem, z wy jaz da -
mi, ze szko le nia mi wszyst kich fe de ra cji, bę -
dą też fe de ra cje ja ko ta kie, ubez pie czy cie le
nur ko wi, sto wa rzy sze nia i fun da cje nur ko -
we, nur ko we me dia… sło wem bę dzie ca ły

nasz nur ko wy świat, jak zwy kle w jed nym
miej scu i cza sie.

DS: To za wsze by ło si łą Pod wod nej Przy -
go dy, wszy scy czo ło wi przed sta wi cie le śro -
do wi ska nur ko we go spo ty ka ją się w
jed nym miej scu.

MA: Do kład nie, sły sza łem żart, że jest to
miej sce z naj wy ższym w Pol sce na sy ce -

niem co ur se di rec to rów i in struk tor tre ne -
rów na metr kwa dra to wy. To sa mo mo żna
śmia ło po wie dzieć ta kże w od nie sie niu do
ca łej ofer ty nur ko wej, na co by się nie spoj -
rza ło.

DS: Czy or ga ni zu jąc to spo re przed się -
wzię cie masz jesz cze czas na nur ko wa nie?
Czy nur ku jesz już tyl ko w ha lach tar go wych?
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MA: Cza su nie mam, ale nur ku ję! W ze -
szłym ro ku zdo by łem na wet upraw nie nia
in struk to ra HSA, czy li fe de ra cji szko lą cej
nur ków z nie peł no spraw no ścia mi. Je stem z
te go bar dzo dum ny, bar dziej niż z in nych
cer ty fi ka tów in struk tor skich, choć oczy wi -

ście bez tam tych nie mógł bym zdo być te -
go. Te raz, w ra mach bra ku cza su, dzia łam
jesz cze w fun da cji, któ ra wła śnie roz po czy -
na pro gram na ten rok, naj pierw na ba se nie,
a po tem wo dy otwar te.

DS: Czy li OWD?
MA: Tak, ale w HSA to jest zu peł nie in na

baj ka. Kil ka mie się cy na ba se nie, o wie le
wię cej ćwi czeń i ich po wtó rzeń i ogrom na
ra dość, jak kur san to wi już wy cho dzi. Cię -
żko to opo wie dzieć, le piej prze żyć.

DS: Mo żna to prze żyć nie bę dąc in struk -
to rem? Po zwa la cie po ma gać w za ję ciach
zwy kłym nur kom?

MA: Nie tyl ko po zwa la my, ale wręcz za -
chę ca my! Za rów no do po mo cy przy kur -
sach, jak i póź niej, po kur sie. Ist nie je
sto pień HSA Bud dy, na któ ry szko li my nur -
ków re kre acyj nych, któ rzy po tra fią po tem
nur ko wać z oso ba mi z nie peł no spraw no -
ścia mi i mo gą w wie lu mo men tach po ma -
gać. Sta ją się dzię ki te mu znacz nie bar dziej
świa do mym i lep szy mi nur ka mi. Za pra szam
na sto isko Fun da cji Do Przo du na tar gach.
Tam się do wie cie wię cej.

DS: Max, to bar dzo cie ka we, ale wra caj -
my do te ma tu, mia ło być o Tar gach Nur ko -
wych Pod wod na Przy go da.

MA: Prze cież jest! Tar gi to tyl ko wy ci nek
ca łe go nur ko we go eko sys te mu i jak w ka -
żdym sys te mie, wszyst kie ele men ty są wa -
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żne, że by ca łość do brze funk cjo no wa ła. O
HSA do wie dzia łem się pierw szy raz wła śnie
na Pod wod nej Przy go dzie, gdy by jej nie by -
ło, być mo że do tej po ry bym nie wie dział.
I tak to się ład nie za zę bia… Znam też wie -
le osób, któ re dzię ki Pod wod nej Przy go dzie
za czę ły nur ko wać, al bo z po zio mu oso by
nur ku ją cej raz w ro ku, przez pięć dni na
urlo pie, za czę ły nur ko wać re gu lar nie. Cza -
sem im pul sem był ku pio ny na tar gach su -
char, więc sko ro już go ma ją … In nym
ra zem mo ty wa cją był faj ny in struk tor, któ ry
za pro sił na wy ższy kurs czy wy jazd zim no -
wod ny. Dro gi są ró żne, ale efekt jest nie za -
prze czal ny, nur ko wy eko sys tem się dzię ki
tar gom wzmac nia!

DS: Masz ra cję, idea Pod wod nej Przy go -
dy jest bez wąt pie nia słusz na, jak co ro ku
spo dzie wa my się tłu mów od wie dza ją cych.
Jak unik nąć dłu giej ko lej ki po bi le ty?

MA: Bi le ty są już do na by cia przez In ter -
net. Wy star czy wejść na stro nę www.tar gi -
nur ko we.pl w za kład kę bi le ty. Pierw sze 500
bi le tów dla nur ków bę dzie w hi sto rycz nej
ce nie z pierw szej edy cji, czy li 10 zł. Łow -
com oka zji po le cam po nad to śle dze nie na -
sze go tar go we go fa ce bo oka – tam

po ja wia ją się kon kur sy i ko dy ra ba to we. Za -
chę cam do kup na bi le tów przez In ter net, bo
są tań sze niż w ka sie tar go wej i wy god niej -
sze. Wy star czy z ta kim bi le tem po dejść do
tar go wej re cep cji i wy mie nić na od po wied -
ni iden ty fi ka tor.

Na EXPO XXI je ste śmy w tej sa mej ha li
co w ze szłym ro ku. To ha la nr 3. Wcho dzi
się od uli cy przez hol, na sza ha la jest po

pra wej stro nie. Na miej scu jest re stau ra cja z
obia da mi, ka wą itp. Ka wa bę dzie też na
wie lu sto iskach gra tis, wy star czy ku pić re ba
al bo su cha ra… Ta ki żart oczy wi ście.

Gdy by jed nak nikt nie chciał po czę sto -
wać Was ka wą, to uwa żnym Czy tel ni kom
po le cam sto isko wspo mnia nej fun da cji. Ha -
sło: Pa dam Ka wy Ka wy!

Zdobywcy Krymu



Nuras.info 3/2016

78

DS: Max, jak już po da jesz taj ne ha sła, to
mo że byś zdra dził ja kieś za klę cie umo żli -
wia ją ce zdo by cie tań szych bi le tów?

MA: Dla Czy tel ni ków me diów nur ko -
wych wszyst ko! Taj ny kod ra ba to wy brzmi:
Się Czy ta Się Ma. Ha sło ob ni ża ce ny wszyst -
kich ty pów bi le tów, od go dzi ny 0.00 w so -
bo tę 5 mar ca do 23.59 w nie dzie lę 6 mar ca.

DS: Dzię ku je za roz mo wę i do zo ba cze -
nia już wkrót ce. My też oczy wi ście za pra -
sza my na sto isko Nu ras.in fo.

MA: Dzię ki, niech best mix bę dzie z Wa -
mi!

http://www.mdt.wroclaw.pl
http://alivia.org.pl
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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

