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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wio sna za go ści ła w na szym nur ko wym świe cie peł ną pa rą. Za na mi dwa naj więk sze wy da rze nia: XIII

Skor pe no wy Spływ Ły ną – któ ry zgro ma dził w sto li cy War mii i Ma zur kil ku set nur ków, mi mo że nie co
przy po mi nał w tym ro ku se ans krio te ra pii – oraz VII Tar gi Nur ko we Pod wod na Przy go da w War sza wie.
Spo ra część z Was, jak co ro ku, mia ła oka zję oso bi ście uczest ni czyć w przy naj mniej jed nej z tych im -
prez. Bar dzo mi ło by ło Was zo ba czyć, dzię ku je my za przy by cie, szcze gól nie tym Czy tel ni kom, z któ ry mi
mie li śmy oka zję po roz ma wiać i wy mie nić się po glą da mi na te mat ocze ki wa ne go przez Was kie run ku roz -
wo ju na sze go ma ga zy nu. Wzię li śmy so bie do ser ca Wa sze su ge stie, za tem nie dłu go spo dzie waj cie się in -
te re su ją cych zmian. Je że li ko muś nie uda ło się do trzeć do Olsz ty na lub War sza wy, bo za kła da my, że tyl ko
to mo gło być po wo dem nie obec no ści, za pra sza my do lek tu ry naj now sze go nu me ru, gdzie cze ka ją na Was
re la cje opa trzo ne licz ny mi zdję cia mi. Se zon zo stał roz po czę ty hucz nie i tłum nie, czas więc naj wy ższy prze -
bu dzić się z zi mo we go snu i ru szyć w kie run ku naj bli ższe go zbior ni ka. Tak, tak, pian ka w oko li cach
kwiet nia dość czę sto ma ten den cję do zbyt na tręt ne go pod kre śla nia ta lii, a ra czej jej bra ku, jed nak im
wcze śniej wró ci cie do ak tyw no ści, tym szyb ciej po wró ci daw na świet ność! 

Na po czą tek za pra sza my Was na roz grzew kę do Ke nii, za rów no na dzi kie, upal ne sa fa ri, po śród eg zo -
tycz nych zwie rząt, ale rów nież w głę bi ny Oce anu In dyj skie go. Po szu ku ją cym pod wod nej ma gii po le ca my
mek sy kań skie ce no ty, lu bią cym od kry wać ta jem ni ce po le ca my ja ski nie, co jesz cze dla Was przy go to wa li -
śmy? Prze ko naj cie się sa mi!
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM 
do prania i pielęgnacji produktów 
z neoprenu jak pianki nurkowe suche 
i mokre, sprzęt rehabilitacyjny. 
Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się produktu oraz
konserwuje strukturę neoprenu.

Produkt dostępny 
w dobrych sklepach
nurkowych i centrach

Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 621 888
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Czar ny ląd
Ke nia to raj dla mi ło śni ków przy ro -

dy i afry kań skiej przy go dy. Wie le ró -
żnych mo żli wo ści spę dza nia wol ne go
cza su spra wia, że war to się tam wy -
brać na dwa ty go dnie. Nur ko wa nie,
po lo wa nie z apa ra tem fo to gra ficz nym
na dzi kie zwie rza ki, spa ce ry po uro -
czej pla ży czy wy po czy nek z wi do -
kiem na Oce an In dyj ski. A wszyst ko to
z ze wsząd pły ną cym: Ha ku na ma ta ta!

Ke nia ko ja rzy się z pięk ną pla żą i tur ku -
so wym od cie niem oce anu. Jed nak ten po -
ło żo ny nad rów ni kiem kraj ofe ru je znacz nie
wię cej atrak cji. Co war to zo ba czyć? Ży cie
dzi kich zwie rząt. Do wy bo ru jest kil ka par -
ków na ro do wych, w któ rych mo że my po -
dzi wiać ty sią ce ga tun ków, w tym tak zwa ną
wiel ką piąt kę. Nur ko wa nie jest po rów ny -
wal nie tro chę mniej atrak cyj ne, ale też war -

Kenia – zew natury
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to się za nu rzyć. Przy ogrom nym szczę ściu
mo żna spo tkać re ki na wie lo ry bie go, choć
ke nij skie pra wo jest mniej przy ja zne pod -
wod ne mu świa tu. Mo żna ta kże snor klo wać,
po la tać na lot ni, upra wiać ki te sur fing czy

jog ging na pla ży o 6 ra no wzo rem ke nij -
skich bie ga czy.

Bez pie czeń stwo
Ke nia to ta kże in ny świat, trze ci świat.

Nie uda się unik nąć spo tka nia się ze

wszech obec ną bie dą. Wi dać ją na wet przy
ho te lo wej pla ży. Nikt mnie ni gdzie wcze -
śniej nie za py tał, czy mam do od da nia
ubra nia al bo ko sme ty ki – do użyt ku wła sne -
go lub na han del. Wzdłuż głów nych dróg
wi dać chat ki – le pian ki, go to wa nie na roz -
pa lo nych wę giel kach, brak bie żą cej wo dy.
Ko bie ty na praw dę za su wa ją po wo dę z ba -
nia kiem na gło wie. Ci naj bied niej si pi ją wo -
dę z wo recz ków fo lio wych. Mi ja li śmy wie le
ma leń kich dzie ci no szo nych w chu s tach.
Nie ma wóz ków, nie ma za ba wek, nie ma
ty sią ca ga dże tów, bez któ rych w na szym
świe cie nie wy obra ża my so bie opie ki nad
nie mow la kiem. Za rob ki są zni ko me, ce ny
po dob ne do na szych. Ci, któ rzy zaj mu ją się
sprze da żą pa mią tek, wręcz pro szą, by śmy
coś ku pi li. Sprze daw cy tłu ma czą nam, że
mu szą wy kar mić ro dzi nę, a tu ry stów jest
nie wie lu. To praw da. Peł nia wy so kie go se -
zo nu – ma rzec – a ho tel jest w 70% pu sty.
Ka żdy z nich pro si, bym po wie dzia ła in nym
tu ry stom, że tu taj jest bez piecz nie, że mo -
żna przy je żdżać. Czy mo gę po twier dzić
bez pie czeń stwo? Oso bi ście czu łam się ra -
czej bez piecz nie za rów no w ho te lu, jak i
po za nim. To ra czej pol scy ho te lo wi tu ry ści
stra szy li nas krwio pij czy mi opo wie ścia mi o
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zda rze niach, któ re jak się oka za ło po kon -
sul ta cji z wie lo ma lo kal ny mi miesz kań ca mi
i pra cow ni ka mi, wca le nie mia ły miej sca.
Nie mniej jed nak Mi ni ster stwo Spraw Za gra -
nicz nych wy raź nie prze strze ga przed pod -
ró żą do Ke nii. Mo im zda niem, uwa żać
trze ba te raz wszę dzie.

Pod róż
Po sło wach wstę pu, czas na re la cję z wy -

jaz du. Do Ke nii mo że my do trzeć sa mo lo -
tem rej so wym do Na iro bi lub po pro stu
wy ku pu jąc pe łen pa kiet z biu ra pod ró ży.
My wy bra li śmy tę dru gą, go to wą opcję, aby
prze te sto wać wy ciecz ki, któ rych je ste śmy
agen tem tu ry stycz nym. Lot na tra sie Ka to -
wi ce -Mom ba sa trwa dzie sięć go dzin. Pod -
róż jest cię żka pod wzglę dem ilo ści miej sca
w sa mo lo cie – ta ki sam kom fort jak pod czas
lo tu wy ciecz ko we go do Egip tu. Po przy lo -
cie po zo sta je oko ło pół to rej go dzi ny jaz dy
au to ka rem do naj czę ściej wy bie ra nych re -
gio nów: Dia ni Be ach bądź Ti wi Be ach. Mi -
ja my cen trum Mom ba sy i za my ka my okna
w bu sie. Nie mie li śmy co praw da nie przy -
jem nej sy tu acji, jed nak mia sto na le ży do
tych z ka te go rii du że go współ czyn ni ka kra -
dzie ży. Na stęp nie cze ka nas cie ka wa prze -
pra wa pro mem, by do stać się z wy spy

mia sta na czar ny ląd ke nij skie go wy brze ża.
Pro my kur su ją co kil ka na ście mi nut i za bie -
ra ją ca ły po kład aut, bez za cho wa nia ja kie -
go kol wiek bez pie czeń stwa. W ra zie
wy pad ku i to nię cia pro mu – wszy scy są we -
wnątrz swo ich po jaz dów. Dru gi prom za -
bie ra miesz kań ców, rów nież w licz bie

prze kra cza ją cej wszel kie nor my. Obo wią -
zu je ka te go rycz ny za kaz ro bie nia zdjęć.
Gdy już szczę śli wie prze pły nie my na dru -
gą stro nę, po zo sta je pro sta dro ga do ho te lu.
My wy bra li śmy So uthern Palm Be ach Re -
sort. W au to bu sie po in stru owa no uczest ni -
ków, by za my kać drzwi bal ko no we, je śli
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nie chce my po zbyć się za war to ści wa li zek.
Ho te lo wy mi miesz kań ca mi są bo wiem mał -
py, któ re ma ją swo je pra wa i na wy ki. Kie dy
do tar li śmy do ce lu, cze ka ły na nas ko ko sy
ze słom ką i ręcz ni ki do otar cia czo ła. Mał -
py już spa ły. To by ło mi łe za koń cze nie wie -
lo go dzin nej pod ró ży.

Ma la ria
W skrom nym po ko ju roz wie szo na by ła

mo ski tie ra. W tym miej scu mo żna by roz -
po cząć dys ku sję na te mat ma la rii… Czy jest
się cze go oba wiać? Szcze pić się czy nie?
Nie udzie lę od po wie dzi na to py ta nie. My
sa mi nie za sto so wa li śmy ani szcze pion ki,

ani le ków prze ciw ma la rycz nych (na dwa
ty go dnie to koszt oko ło 400 zł na oso bę i
po dob no czę ste skut ki ubocz ne w po sta ci
złe go sa mo po czu cia). Po le cie li śmy w po rze
su chej, dzię ki cze mu uda ło nam się unik -
nąć spo tka nia 99% ko ma rów. Wi dzie li śmy
mo że trzy sztu ki. Na miej scu ku pi li śmy je -
dy nie re pe len ty uzna jąc, że lo kal ne bę dą
mia ły naj lep szą sku tecz ność. Wie czo ra mi
cho dzi li śmy w krót kich rę kaw kach, bez
sma ro wa nia się i nic nad zwy czaj ne go się
nie sta ło. Po roz mo wie z Ke nij czy ka mi
wnio sku ję jed nak, że w po rze desz czo wej,
zwłasz cza w czerw cu i lip cu, jest cze go się
oba wiać i szcze pion ka ma ra cję by tu. Mia -
łam wra że nie, że stan dard ho te lu jest odro -
bi nę ni ższy niż w Egip cie, jed nak
zre kom pen so wa ła nam to nie wąt pli wie
pięk na pla ża, du ży kom pleks ba se no wy i
spo ro zie le ni.

Wiel ka piąt ka
Biu ra ofe ru ją sze ro ki wa chlarz wy cie -

czek, są to tak zwa ne sa fa ri do par ków na -
ro do wych. Ich za ło że niem jest zo ba cze nie
jak naj więk szej ilo ści ga tun ków afry kań -
skich zwie rząt. Od po rów ny wa nia ofert mo -
że jed nak roz bo leć gło wa. Sa mi po świę -
ci li śmy na de cy zję ty dzień, gdyż wy ciecz kę
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chcia ła nam sprze dać mię dzy in ny mi: re zy -
dent ka, pan na pla ży – któ ry pod bie gał za
ka żdym ra zem, gdy tyl ko opusz cza li śmy le -
ża ki – oraz kil ka in nych osób, gdy tyl ko wy -
szli śmy po za ho tel, by na przy kład
pod je chać tuk tu kiem do skle pu. Osta tecz -
nie wy bra li śmy lo kal ne, sym pa tycz ne biu ro
przy Nu ku ma cie (sieć su per mar ke tów) w
Dia ni Be ach. Do wy bo ru są jed no bądź kil -
ku dnio we wy ciecz ki do par ków: Tsa vo
West, Tsa vo East, Am bo se li czy Ma sai Ma -
ra. Ce ny wyj ścio we są obłęd ne. Trze ba się
tar go wać wszę dzie, czy to ku pu jąc pa miąt -
ki, czy wy ciecz kę, czy na wet pa kiet nur ko -
wy. Trud no by ło zna leźć in nych chęt nych
na trzy dnio wą wy ciecz kę, więc po je cha li -
śmy sa mi. Na szym ce lem by ło Tsa vo East
oraz Am bo se li, któ re le ży u pod nó ża Ki li -
man dża ro. Ogól nie pod czas wi zy ty w par -
kach jest szan sa na spo tka nie wiel kiej
piąt ki: lwa, sło nia, ba wo ła, lam par ta i no so -
ro żca. Ze sło nia mi jest naj mniej szy pro -
blem. Wi dzie li śmy miej sca, gdzie spa ce-
ro wa ło oko ło dwu stu sztuk. Naj trud niej sze,
wręcz pra wie nie mo żli we jest spo tka nie no -
so ro żca. Przy kre jest to, że po ma so wych
po lo wa niach za cza sów bry tyj skiej ko lo nii,
dziś trze ba ogrom nych sta rań, by da ne ga -

tun ki prze trwa ły. Sa ma wy ciecz ka roz po -
czy na się wcze śnie ra no, wy ru sza my z ho -
te lu i je dzie my oko ło czte rech, pię ciu
go dzin do bra my par ku Tsa vo East. Tam nie
opusz cza my bu sa przez kil ka go dzin, by

móc zo ba czyć jak naj wię cej. Nie by ło lek -
ko, gdyż upał w po łą cze niu z wia trem we
wło sach i pia skiem wpły wał na nas wy czer -
pu ją co. Już na wstę pie wy pa trzy li śmy lwi -
cę scho wa ną w krza kach. Na stęp nie



Nuras.info 4/2016

9

mi ja li śmy set ki czer wo nych sło ni, zebr i ży -
raf, an ty lop, gnu czy stru si. Uda ło nam się
ta kże do strzec ge par dy. Rów no z za cho dem
słoń ca opu ści li śmy park i uda li śmy się do
miej sca pierw sze go noc le gu w Voi Wil dli fe
Lod ge. Po kój ofe ro wał nie tyl ko du że i wy -

god ne łó żka, ale do dat ko wo wi dok na wo -
do pój, do któ re go wie czo rem i o świ cie
przy cho dzą sło nie. Po ko la cji mo żna mi ło
po spa ce ro wać na du żym po mo ście i ob ser -
wo wać roz gwie żdżo ne nie bo czy zwie rzę -
ta przy źró deł ku.

Dru gi dzień sa fa ri to wy zwa nie Am bo se -
li. Szyb kie śnia da nie z wi do kiem na ro dzi -
nę sło ni kil ka me trów od nas i sześć go dzin
dro gi do ce lu. Zre zy gno wa li śmy z obia du
na rzecz dłu ższe go po by tu w par ku i ob ser -
wa cji ko lej nych afry kań skich ga tun ków.
Mo żna tu taj spo tkać trzy dzie ści pięć lwów,
jed nak nie mie li śmy te go szczę ścia. Nie
bra ko wa ło za to sło ni, zebr, hi po po ta mów i
gnu. Nie bo by ło usła ne chmu ra mi, więc na -
dzie ja na zo ba cze nie szczy tu ma la ła z ka -
żdą mi nu tą. Ce lem wi zy ty w tym par ku by ło
po dzi wia nie sło ni na tle Ki li man dża ro. We -
szli śmy na wzgó rze bę dą ce punk tem wi do -
ko wym na pię cio ty sięcz nik, jed nak za miast
gó ry wi dzie li śmy prze pra wia ją ce się przez
je zior ko sło nie, sta do fla min gów i pa no ra -
mę Am bo se li. Przez ko lej ne dwie go dzi ny
ob ser wo wa li śmy wspa nia łość dzi kie go ży -
cia. W mię dzy cza sie nie spo dzie wa nie od -
sło nił się szczyt i ra dość wy par ła
zmę cze nie. Ba wią ca się ro dzin ka sło ni,
obok dum nie cho dzą cych pol skich bo cia -
nów na tle śnie żne go Ki li man dża ro – bez -
cen ne wspo mnie nie. Po dob nie z za cho dem
słoń ca. Do peł nie niem wy jaz du by ło naj bar -
dziej nie sa mo wi te miej sce noc le go we, z ja -
kie go mie li śmy przy jem ność ko rzy stać.
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Luk su so wy i gu stow nie urzą dzo ny na miot z
sy pial nią i ła zien ką. Ho te lo wy ka ta log za -
wie rał in for ma cję, iż po go dzi nie 23:00
bez względ nie nie mo że my opusz czać na -
mio tu, a wszel kie do cho dzą ce od gło sy
lwów czy hien to urok, a nie po wód do stra -
chu. Ca ły kom pleks oto czo no pło tem pod
wy so kim na pię ciem, a do dat ko wo za trud -

nie ni są Ma sa jo wie, ja ko eks per ci w tro pie -
niu i po lo wa niu na zwie rzę ta. Noc ne nie bo
jest cu dow ne, nie do cie ra ją tam bo wiem
żad ne świa tła miast. Co wię cej, w cią gu
dnia mo żna po pły wać w ba se nie z wi do -
kiem na szczyt. Je dze nie by ło pysz ne. Ża -
ło wa li śmy, że za pla no wa li śmy tam tyl ko
jed ną noc, tym bar dziej że o 9:00 cze ka ła

nas dzie się cio go dzin na dro ga po wrot na do
ho te lu nad oce anem. We dług nas war to,
mi mo wy czer pa nia i wie lu go dzin w bu sie,
za pła cić po 550 eu ro za oso bę (po dłu gich
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ne go cja cjach) za te do zna nia. Wi dzie li śmy
praw dzi wą, dzi ką Afry kę! Po my śleć, że kil -
ka na ście lat te mu wszyst kie te zwie rza ki,
któ rych nazw na wet nie wy mie ni łam, oglą -
da ło się w Na tio nal Geo gra phic.

Ke nia to kra ina ró żno rod no ści i skraj no -
ści. Afry kań ska co dzien ność prze pla ta się z

kom plek sa mi ho te lo wy mi, dzi kie zwie rzę ta
mi ja ją spo koj nie dro gę ocze ku jąc, że bus je
prze pu ści, bie da jest nie ade kwat na do wy -
so kich cen, a sa mi Ke nij czy cy cho dzą
uśmiech nię ci, po wta rza jąc słyn ne: Ha ku na
ma ta ta! Po po wro cie obej rze li śmy „Kró la
lwa” z in nej per spek ty wy. Szla ki, któ re

prze mie rzy li śmy i wi do ki, któ rych do zna li -
śmy, z pew no ścią by ły in spi ra cją dla ry sow -
ni ków. Ty le że oni mu sie li spę dzić tam ze
trzy mie sią ce, by zgłę bić taj ni ki dzi kie go ży -
cia, a my mie li śmy na to trzy dni. Po tę ga
dzi kiej przy ro dy jest tu nie sa mo wi ta! Na to -
miast wy brze że Oce anu In dyj skie go jest
ide al nym miej scem na wy po czy nek po ty -
mże emo cjo nu ją cym i wy czer pu ją cym za -
ra zem sa fa ri. O nur ko wa niu prze czy ta cie w
na stęp nym nu me rze. Tym cza sem ha ku na
ma ta ta – ża den pro blem to nie pro blem!

Pau la An drze jew ska

pau la@ava lon di vers.com
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Ko lej ny uda ny Hy dro za gad ko wy wy -
jazd za na mi. Tym ra zem zwie dza li -
śmy ra fy Egip tu, a do kład nie Mar sa
Alam. Lu ty to dla nas ide al ny mo ment
na od wie dze nie sło necz ne go kra ju, w
któ rym nie zwy kłe ła two ła du je my
osła bio ne je sien ną au rą aku mu la to ry. 

Już od sa me go po cząt ku wy jaz du los
nam sprzy jał, dzię ki lek ko prze su nię tej go -
dzi nie od lo tu, zo sta ło nam nie co no cy do
po spa nia. W trak cie po by tu po go da by ła
wprost ide al na. Nur ko wa li śmy za rów no z
brze gu, jak i z ło dzi, a pod wo dą to wa rzy -
szy ły nam re ki ny, del fi ny, ale rów nież
mniej sze atrak cje, jak żół wie, ośmior ni ce
czy mu re ny. Gru pa nur ko wa oka za ła się
bar dzo zdy scy pli no wa na – nikt nie ma ru -
dził, że trze ba wcze śnie wstać, nie by ło
rów nież na rze ka nia na lunch bo xy z mor ta -
de lą za miast wy śmie ni tych ho te lo wych po -
sił ków. Wszy scy by li śmy zgod ni – war to

zre zy gno wać z kom for tu po by tu w ho te lu
w za mian za atrak cje pod wo dą i wy śmie ni -
te to wa rzy stwo nur ko we na ło dzi. Jak na

praw dzi wych Hy dro za gad ko wych nur ków
przy sta ło, zro bi li śmy pięć dzie siąt pro cent
nur ko wań po nad nor mę – jest się czym po -

Marsa Alam
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chwa lić! Dzię ki Kon ra do wi i Ka si ma my na
pa miąt kę su per zdję cia, zresz tą w tym ro ku
by ło z na mi wię cej fil mow ców i fo to gra fów
– mo że jesz cze ktoś ze chce się po dzie lić
swo imi zdję cia mi? Po nur ko wa niach
uczest ni czy li śmy pil nie w za ję ciach kul tu -
ral no -oświa to wych. Wszy scy wy ka za li się
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praw dzi wym za an ga żo wa niem, choć oczy -
wi ście mo żna by wy ło nić kil ku pry mu sów.
O tak!!!

Czas spę dza li śmy nie tyl ko na roz ryw -
kach. Wy ko rzy sta li śmy go też na na ukę,
dzię ki cze mu uda ło się nam zro bić du żo
kur sów, mię dzy in ny mi wy ma rzo ne nur ko -

wa nia głę bo kie. Egipt to su per miej sce, że -
by po sze rzyć za kres swo ich mo żli wo ści, a
spo ra część z nas już wie, że war to – nur ko -
wa nie głę bo kie ma zu peł nie no wy wy -
miar... Do ło ży li śmy rów nież nur ko wa nia na
ni trok sie. Przy trzech nur ko wa niach dzien -
nie i do te go jesz cze nur ku jąc głę biej, ni -
troks jest do brą i bez piecz ną opcją.
Nie któ rzy, chcąc wy ko rzy stać czas, po sta -
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no wi li od ro bić za le głe za ję cia teo re tycz ne z
kur sów Di ve Gu ide oraz nur ko wań tech -
nicz nych. To do bra opcja dla za pra co wa -
nych – po nur ko wać, spę dzić czas w
do bo ro wym to wa rzy stwie, a do dat ko wo
nad ro bić za le gło ści z kur sów, gdzie teo ria
jest moc niej roz bu do wa na. W ten spo sób
uda ło się nie tyl ko efek tyw nie wy ko rzy stać
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czas, ale przede wszyst kim od po cząć. Bra -
wo!

W ho te lu, oprócz ty po wych roz ry wek
wa ka cyj nych, mie li śmy jesz cze do stęp ną si -
łow nię. Po sta no wi li śmy wy ko rzy stać i tę
opcję. Po od po czyn ku, a jesz cze przed ko -
la cją, od by wa ły się obo wiąz ko we za ję cia
na si łow ni. Nie za ję ło nam to wie le cza su,
ale nie zwy kle pod nio sło mo ra le. W ten spo -

sób po ży tecz nie spę dzi li śmy czas, za dba li -
śmy o zdro wie, ale co naj wa żniej sze, w tak
bo jo wym na sta wie niu kon ty nu uje my przy -
go dę ze spor tem w Pol sce. Efek ty wkrót ce
się po ja wią, efek tem ubocz nym mo że być
pro blem nie któ rych na szych su per me nów z
opę dze niem się od pa sjo na tek nur ko wej
przy go dy. Czas po ka że… Za pra szam do
obej rze nia zdjęć. My ślę, że choć w czę ści
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od da ją kli mat wa ka cji. Na praw dę by ło su -
per, niech ża łu ją ci, któ rzy się nie zde cy do -
wa li, a tych, któ rzy nie mo gli być z na mi,
za pra sza my na ko lej ne wy jaz dy.

Trud no w tym miej scu nie po dzie lić się re -
flek sją na te mat ak tu al nej sy tu acji w Egip cie –
nie wie lu tu ry stów, ma ło nur ków, nie ma
zwy kłe go sza łu wa ka cyj ne go. Nie wia do mo,
co po ra dzić nie zde cy do wa nym... Wia do mo,
że brak tu ry stów do pro wa dza do za my ka nia
ko lej nych ho te li i baz nur ko wych, ozna cza
to mniej pra cy i mniej sze pła ce dla miesz kań -
ców – skut ku je to w efek cie dro ższy mi usłu -
ga mi i mniej szą ofer tą. Gdzieś koń co wo
od bi ja się to też na tu ry stach. Szko da nam
Egip tu, więc my wy bie ra my się tu taj zno wu.
Mo że my po wie dzieć, że na praw dę jest su -
per, ale ka żdy swo ją de cy zję o ewen tu al nym
wy jeź dzie mu si pod jąć sam.

Z nur ko wym po zdro wie niem

Ka sia
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Ja dąc do Mek sy ku pierw szy raz, w
stycz niu 2015 ro ku, na wet nie my śle -
li śmy o tym, że w prze cią gu trzy na -
stu ko lej nych mie się cy wró ci my tu aż
dwu krot nie, i że ta nie po zor na wy -
pra wa, ja kich wie le, tak od mie ni na -
szą nur ko wą ście żkę szko le nia.

Co nas tak za chwy ci ło w Mek sy ku?
Nad wod nie sta now czo wo li my Ku bę, z

jej roz tań czo ny mi uli ca mi, tym jesz cze cu -
dow nym, spe cy ficz nym kli ma tem za trzy -
ma ne go cza su, sta ry mi sa mo cho da mi,

Meksyk
czyli podwodny świat Majów i Punta

Allen – półwysep na końcu świata
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wszech obec ną sal są i kul tem El Co men dan -
te. Pod wod nie jed nak, szcze gól nie dla pa -
sjo na tów ca vern i ja skiń, nic nie mo że się
rów nać z Mek sy kiem, a do kład nie z Ju ka ta -
nem – je go roz le gły mi sys te ma mi pod wod -
nych rzek, to wła śnie one przy cią ga ją tu
set ki nur ków.

Ce no te [se� no� te], z ję zy ka Maya dzo -
not – to wa pien ne stud nie, ot zwy kłe dziu -
ry w zie mi, roz sia ne po ca łym Ju ka ta nie.
Czy aby na pew no zwy kłe?

Ce no ty są wro ta mi do nie sa mo wi te go
pod wod ne go świa ta, peł ne go nie zwy kłych
for ma cji po wsta łych pod czas ostat nie go
zlo do wa ce nia, kie dy to znacz nie ni ższy po -
ziom mo rza po zwo lił na drą że nie wa pien -
nej ska ły przez kwa śnie desz cze, two rząc
nie sa mo wi te sys te my tu ne li peł nych cu -
dow nych na cie ko wych form – sta lak ty tów,
sta lag mi tów, sta la gna tów. Po ocie ple niu zo -
sta ły one wtór nie za la ne przez wo dę i trwa -
ją w tej for mie aż do dziś, two rząc naj wię-
k sze i naj pięk niej sze na świe cie sys te my ja -
skiń, o kry sta licz nie czy stej wo dzie, prze cu -
dow nej grze świa teł i ze wspa nia łym zja wi-
skiem ja kim jest ha lo kli na. Wszyst ko to
owia ne jest do dat ko wo peł ną ta jem ni czo ści
kul tu rą Ma jów, ce no ty bo wiem by ły dla
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nich miej scem szcze gól nym. Nie tyl ko sta -
no wi ły źró dło wo dy pit nej (co zresz tą nie
zmie ni ło się do dziś), by ły ta kże wro ta mi do
ta jem ni cze go świa ta. W ję zy ku Ma jów sło -
wo dzo not ozna cza ło prze past ny, głę bo ki.

Ma jo wie wie rzy li, że sta no wią one wej ście
do in ne go świa ta – Xi ba la. Sta no wi ły rów -
nież po łą cze nie świa ta ży wych i umar łych,
to w nich Ma jo wie skła da li ofia ry ze zło ta,
sre bra, zwie rząt ale ta kże z lu dzi, wie rzy li

też, że to wła śnie ce no ty za miesz ku je Chac
– bóg wo dy, ro ślin no ści, desz czu i bu rzy.

Tak jak pi sa łam wcze śniej, pierw szy raz
od wie dzi li śmy Ju ka tan w stycz niu 2015 ro -
ku, ce lem na szej pod ró ży by ło Playa del



Nuras.info 4/2016

25

Car men i oczy wi ście nur ko wa nie w ce no -
tach. No i wpa dli śmy jak śliw ki w przy sło -
wio wy kom pot, al bo ra czej jak nu rek w
ce not. Cu dow ne nur ko wa nia ca ver no we
roz bu dzi ły w nas ma rze nia o prze stą pie niu
ma gicz nej ta bli cy z na pi sem: „Ple ase STOP
unless ca ve tra ined”.

Wró ci li śmy do Pol ski i się za czę ło –
zmia na kon fi gu ra cji na si de mo unt, szko le -
nie pod okiem per fek cyj ne go do bó lu Tom -
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ka Mi chu ry, mie sią ce ćwi czeń i już w li sto -
pa dzie 2015 ro ku wra ca li śmy do Mek sy ku
na nasz kurs Full Ca ve pod czuj nym okiem
Krzyś ka Star naw skie go i na sze pierw sze, sa -
mo dziel ne, cu dow ne ja ski nio we nur ko wa -
nie w nie zwy kłym ce no cie Mi no ta ru ro.
Jed nak kurs szyb ko mi nął, wró ci li śmy do
Pol ski a ce no ty nam się po no cach śni ły.
Po zo stał nie do syt i chęć po wro tu do te go
pod ziem ne go, pod wod ne go ra ju.

Dłu go nie cze ka li śmy, już na po cząt ku
grud nia ogar nię ty był ko lej ny wy jazd na
ma rzec 2016. Plan był pro sty, nur ków ca -
ver no wych od da je my pod czuj ne oko na -
szej spraw dzo nej już eki py z Pro tec Playa,
a my sa mi, już ja ko nur ko wie ca ve ru sza my
na głęb szą pe ne tra cję.

Po sta no wi li śmy nur ko wać w tych sa -
mych ce no tach co na sza ca ver no wa gru pa,
że by „mieć ich na oku”. Wszy scy więc od -
wie dzi li śmy Dos Ojos – Bar bie Li ne i Bat
Ca ve, The Pit, Ca sa Ce no te, Chi kin Ha, Pan -
der sa (Gar din el Eden), Car wash (Ac tun Ha),
Grand Ce no te, Taj ma Ha i Drem ga te. Ka -
żdy z tych ce no tów jest in ny, wy jąt ko wy i
fun du je nie sa mo wi te do zna nia za rów no
nur kom od wie dza ją cym tyl ko część ca ver -
no wą, jak i część ja ski nio wą. O ile li na ca -
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ver no wa zwy kle jest tyl ko jed na w ka żdym
ce no cie i wszę dzie mo żna zna leźć o niej
in for ma cje, o ty le mo żli wo ści ja ski nio we są
tu nie zmie rzo ne. Mo żna prze bie rać w wie -
lu dro gach, wy ko nać nie zli czo ną ilość jam -
pów i ga pów, tra wer sy, lo opy. Je dy ne co
trze ba wie dzieć, to gdzie do kład nie za czy -
na się li na ja ski nio wa. Nie ste ty czę sto jest

ona ukry ta, aby przy pad kiem ża den nu rek
ca ver no wy nie tra fił w te ist ne mi no tau ro -
we ko ry ta rze, z któ rych bez od po wied niej
wie dzy i prze szko le nia trud no jest się wy -
do stać.

Przy po mo cy Go ogle Maps ła two jest na -
mie rzyć po szcze gól ne ce no ty, jed nak do

na mie rze nia li ny ja ski nio wej po trzeb ni są
lo kal ni prze wod ni cy, któ rzy do sko na le zna -
ją to po gra fię ja skiń, po tra fią z gło wy na szki -
co wać ich pla ny, ze wszyst ki mi istot ny mi
szcze gó ła mi. Co wię cej, zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi od 2016 ro ku prze pi sa mi, nie we
wszyst kich ce no tach jest mo żli wość za nur -
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ko wa nia, po mi mo po sia da nia od po wied -
nich upraw nień, je że li nie ma się miej sco -
we go prze wod ni ka. Dla nas ta ki mi oso ba mi
pod czas te go wy jaz du by li To ro i Ja ime z
Pro tec, któ rzy po za tym, że opie ko wa li się
pod wo dą na szą ca ver no wą gru pą, by li dla
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nas ko pal nią wie dzy i za wsze słu ży li bez -
in te re sow ną po mo cą w usta le niu wszyst -
kich istot nych szcze gó łów.

O ile pod czas kur su ja ski nio we go w li -
sto pa dzie na szym ulu bio nym ce no tem był

Mi no tau ro, o ty le pod czas te go wy jaz du to
Dre am ga te stał się nu me rem 1. Kie dy gru -
pa ca ver no wa po je cha ła na wy ciecz kę do
Chi chen It za, my wró ci li śmy tu na ko lej ny
dzień nur ko wy. Cia sne ko ry ta rze utwo rzo ne
ze sta lak ty tów i sta lag mi tów sta no wi ły nie
la da wy zwa nie na wet dla chu de go jak pa -
tyk Ada ma, jed nak po ko ny wa nie ich da wa -
ło nam mnó stwo ra do ści. Wresz cie by ła
mo żli wość, a wręcz ko niecz ność, zdję cia
bu tli i pusz cza nia ich przo dem, że by po ko -
nać ko lej ny od ci nek.

Wspo mnia łam wcze śniej o ha lo kli nie –
nie sa mo wi tym zja wi sku mie sza nia się wo dy
słod kiej ze sło ną. W ce no tach przy wy jąt -
ko wej przej rzy sto ści wo dy jest ona wprost
ba jecz na. Zwy kle wy stę pu je na głę bo ko ści
10-14 me trów. Prze cho dząc przez nią ma -
my wra że nie jak by śmy na chwi lę tra ci li
ostrość, wszyst ko sta je się męt ne i nie wy -
raź ne, jed nak wy star czy ob ni żyć się lub
pod nieść o kil ka na ście cen ty me trów i wo -
da zno wu sta je się kry sta licz nie przej rzy sta.
Kie dy pły nie my nad ha lo kli ną, w war stwie
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słod kiej wo dy, wy glą da jak by śmy uno si li się
nad ta flą je zio ra, a kie dy wy nu rza my się z
war stwy o wo dzie sło nej, to tak jak by śmy
do cho dzi li do po wierzch ni, ty le że nad na -
mi ca ły czas znaj du je się wo da. Pły nąc ja -
ko pierw si ma my do sko na łą wi docz ność,
jed nak już dru ga i ko lej ne oso by w ze spo le
wi dzą efekt pra cy na szych płetw, któ re za -
ha cza jąc o obie war stwy po wo du ją, że wo -
da tra ci przej rzy stość i cią gnie się za na mi
jak nie co zmą co ny, ale nie sa mo wi cie pięk -
ny tren! Prze cho dzą ce przez ha lo kli nę
świa tło rów nież da je nie sa mo wi te efek ty,
wy ostrza jąc jesz cze gra ni cę po łą cze nia obu
warstw.
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Ce no ty są na praw dę nie zwy kłe i jak dla
mnie by ła to mi łość od pierw sze go za nu rze -
nia. Uwa żam, że ka żdy nu rek choć raz po -
wi nien za nu rzyć się w tej cu dow nie
kry sta licz nej wo dzie i móc spe ne tro wać
pod wod ne ko ry ta rze, zo ba czyć nie sa mo wi -

tą grę świa teł utwo rzo ną przez pro mie nie
wpa da ją ce go do ich wnę trza świa tła sło -
necz ne go.

W tym ro ku nasz wy jazd po szedł też o
krok do przo du – wy na ję li śmy sa mo chód!
Po pierw sze po to, że by śmy mie li jak prze -

trans por to wać nasz sprzęt oraz nas na nur -
ko wi ska (na sza gru pa mia ła to w pa kie cie
nur ko wym, my nie ste ty nie), ale rów nież
że by po zwie dzać. Ka żde go dnia po nur ko -
wa niu ca łą gru pą uda wa li śmy się na prze ró -
żne, prze pięk ne pla że roz rzu co ne wzdłuż
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wy brze ża po mię dzy Playa del Car men a Tu -
lum, tam re lak so wa li śmy się i zja da li śmy
za słu żo ną, pysz ną ko la cję.

Pierw sze go dnia po przy lo cie od wie dzi li -
śmy też Pu er to Mo re los, uro czą ma łą wio skę
ry bac ką oto czo ną przez na mo rzy ny, przy
któ rej roz cią ga się prze pięk na ra fa ba rie ro -
wa wcho dzą ca w skład Gre at Me so ame ri can
Re ef, któ ra w 1999 ro ku zo sta ła prze kształ -
co na w Na tio nal Ma ri ne Park – dzię ki cze -
mu jest ona w do sko na łej kon dy cji. W
pla nach by ło tyl ko pla żo wa nie i re laks w
ocze ki wa niu na przy lot dwóch po zo sta łych
człon ków ze spo łu, ale jak za wsze po nio sło
nas do wo dy. Co praw da tyl ko na sno or klo -
wa nie, ale na praw dę by ło war to. Za opa trze -
ni w po ma rań czo we ka pocz ki, od pły nę li śmy
ło dzią ja kieś 500 me trów od brze gu, gdzie
za czy na ła się ra fa. Szał – dwie go dzi ny sno -
or klo wa nia, ty sią ce ko lo ro wych ry bek, żół -
wie, płaszcz ki, raye, na wet tra fił się re kin –
ma ły, bo ma ły, ale był.

Nie za bra kło też zwie dza nia nie sa mo wi -
tych ru in w Tu lum, Co ba i Ek Ba lam, gdzie
wspi na li śmy się na pi ra mi dy i po dzi wia li -
śmy roz ta cza ją cy się z nich wi dok.

Jed nak hi tem na szych nad wod nych przy -
gód oka za ła się wy ciecz ka do Pun ta Al len.



Nuras.info 4/2016

33

Mam na dzie ję, że fir ma wy po ży cza ją ca
nam sa mo chód nie prze czy ta te go ar ty ku łu,
bo wów czas że gnaj 1000 USD kau cji. Pun -
ta Al len le ży na koń cu pół wy spu, na te re -
nie re zer wa tu Sian Ka’an, to ma leń ka
wio ska li czą ca 500 miesz kań ców. Prąd za -
pew nia ny jest tu przez dwa ge ne ra to ry i do -
stęp ny tyl ko w okre ślo nych go dzi nach w
cią gu dnia, są też ze dwa skle py i pa rę re -
stau ra cji ser wu ją cych tyl ko owo ce mo rza.
Wio ska wy glą da bar dzo bied nie, a ży je tyl -
ko z mo rza i tu ry stów, któ rym uda się tu do -
trzeć. A do trzeć nie jest ła two! Po mi mo że
to je dy nie 50 km dro gi wzdłuż pół wy spu za
Tu lum, po ko na nie te go od cin ka za ję ło nam
po nad trzy go dzi ny i to wca le nie ze wzglę -
du na dłu gie przy stan ki na se sje zdję cio we
cu dow nych roz ta cza ją cych się wo kół wi do -
ków. Wy je żdża jąc ze stre fy ho te lo wej Tu -
lum, jesz cze przez pa rę ki lo me trów jest
na miast ka as fal tu, po tem za czy na się już
dro ga szu tro wa. Ja kieś pierw sze 10 km jest
na wet cał kiem mi łe, mo żna po my kać z 90
km/h i wy prze dzać in nych. Ale po tem,
szcze gól nie po desz czach, a w tym ro ku
desz cze w tych oko li cach pa da ły pra wie
co dzien nie od li sto pa da, za czy na się ja kieś
40 km od ci nek off -ro ad, ka łu że wiel ko ści
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ma łych je zior, któ re po ko nu ją je dy nie wy -
so ko za wie szo ne sa mo cho dy te re no we,
doł ki, gór ki, ka mie nie i do te go zna ki dro go -
we – uwa ga igu any, uwa ga wę że, uwa ga
pta ki, uwa ga opo sy. Mu szę przy znać, że po
go dzi nie wszy scy po wta rza li śmy jak osioł

ze Shre ka: „…ale da le ko jesz cze, da le ko
jesz cze…”, pa da ły na wet gło sy: „wra caj my,
po cho le rę my tam je dzie my”.

Po dro dze mi ja li śmy na mo rzy ny re zer -
wa tu Sian Ka’an, w któ rych kry ły się kro ko -
dy le, je den na wet po sta no wił za po zo wać

nam do zdjęć. Na dro dze po le gi wa ły, wy -
grze wa jąc się na sło necz ku igu any. Czu li -
śmy się jak by śmy by li na sa mym koń cu
świa ta, gdzie cy wi li za cja do cie ra tyl ko spo -
ra dycz nie. I na gle na szym oczom uka za ła
się ta bli ca „We lco me to Pun ta Alen”. Szok.
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Tu nic nie ma, otwar ta jed na ka wia ren ka
(ka wia ren ka to chy ba za du żo po wie dzia -
ne, ot bud ka z ka wą) i dwie re stau ra cje z
jed nym da niem do wy bo ru, je den ro dzaj pi -
wa, któ re się koń czy – zo sta ło mo że z
osiem bu te lek. Nie za mó wisz drin ka z pa -
lem ką, nie ma tru skaw ko wej mar ga ri ty, mo -
ji to. I po to je cha li śmy ty le go dzin po tych
bez dro żach, zgu bi li śmy ta bli cę re je stra cyj -
ną i nie mi ło sier nie nas wy trzą sa ło? Od mo -
rza wie je, fa le i wiatr nie po zwa la ją na
bez tro skie pla żo wa nie i sno or ke ling, któ ry
mie li śmy w pla nach. Kosz mar! Na gle pod -
cho dzi do nas tu by lec i pro po nu je wy pra -
wę ło dzią na te ren re zer wa tu, pod glą da nie
pta ków, ma ją też po noć być del fi ny a na
ko niec sno or klo wa nie na ra fie. Sko ro już tu
do je cha li śmy, a uwierz cie nikt z nas nie
miał za mia ru te raz wsia dać do sa mo cho du
i wra cać te pie kiel ne 50 km, mo że to być
do bry spo sób na za go spo da ro wa nie cza su.
Po krót kich ne go cja cjach ce no wych i obie -
dzie wsia da my na łódź. Od stro ny lą du wo -
da jest spo koj na, mknie my na szą ło dzią z
prze sym pa tycz nym prze wod ni kiem, prze ci -
na jąc jej ta flę w kie run ku ma łej wy sep ki, na
któ rej po noć ma gniaz do wać orzeł (ra czej
ry bo łów, ale miej sco wi na zy wa ją go or łem),
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po tem ko lej na wy sep ka peł na sie dzą cych
na drze wach pe li ka nów, fre gat, cza pli, są
też gniaz da wa rzę chy ró żo wej, w któ rych
pa ry ro dzi ców tro skli wie opie ku ją się mło -
dy mi. Pod pły wa my do nich na wy cią gnię -
cie rę ki. Nie bo ją się, po zu ją nam pięk nie
do zdjęć. Już wie my, że war to by ło po ko -
nać tę mę czą ca dro gę dla ta kich wi do ków.
Po tem ru sza my na del fi ny – i one nas nie
za wio dły, co praw da by ły nie co nie śmia łe,
ale i tak faj nie by ło ob ser wo wać je w ich
na tu ral nym śro do wi sku. Na ko niec jesz cze

sno or klo wa nie na ra fie, tu ze wzglę du na
sil ny wiatr, fa le i nie naj lep szą wi docz ność,
nie by ło ła two, ale że wo da by ła cie pła, to
faj nie by ło za kosz to wać i tej za ba wy,
szcze gól nie że mknię cie ło dzią po nie ma -
łych fa lach to rów nież świet na za ba wa. Po
trzech go dzi nach na ło dzi cze kał nas jesz -
cze noc ny po wrót przez pie kiel ną dro gę.
Lek ko nie by ło, ale na sze Das Au to i Adam
za je go kie row ni cą da li ra dę. Tym ra zem na
dro dze za miast igu an sta ły wście kłe cza ple
lub prze bie ga ły wy stra szo ne kra by, a ka łu -

że jak by się odro bi nę wchło nę ły. Czy wró -
ci my na Pun ta Alen? Na 100% tak, bo po -
mi mo wszyst ko bar dzo mi ło wspo mi na my
tę wy pra wę, a tru dy pod ró ży re kom pen su ją
nam pięk ne zdję cia i prze ży cia.

Pod czas ka żdej wy pra wy do Mek sy ku
od kry wa my coś no we go, tak by ło i te raz,
dla te go tak bar dzo nie mo że my się do cze -
kać ko lej ne go wy jaz du na po cząt ku 2017
ro ku. Co tym ra zem Mek syk nam po ka że,
czym nas za sko czy, co no we go od kry je my?
Za pra sza my za tem do Mek sy ku z eki pą na -
lo fo ty.pl, mo że my za gwa ran to wać, że bę -
dzie we so ło i od kryw czo!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek”

aisa jew@na lo fo ty.pl

Zdję cia z ar chi wum www.na lo fo ty.pl 

Adam Bor kow ski i Aga ta Isa jew
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Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount 

i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym

Bestdivers
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

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.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.speleonurkowanie.com
http://www.atlantis-scubadiving.com
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Kie dy za dzwo nił Ma ciej, z py ta niem
czy po je cha li by śmy po nur ko wać w
Oce anie In dyj skim u wy brze ży Ke nii,
po trze bo wa łem za le d wie jed ne go dnia
na ogar nię cie spraw za wo do wych i
ro dzin nych, że by po twier dzić go to -
wość do wy jaz du. 

Jak się oka za ło, naj więk szym wy zwa -
niem na eta pie przy go to wań by ło prze kon -
fi gu ro wa nie i zor ga ni zo wa nie sprzę tu do
nur ko wań re kre acyj nych. Tym ra zem twin -
set, su chy ska fan der, stej dże czy na wet je ty
oka za ły się cał ko wi cie zbęd ne. Wy ko na łem
kil ka te le fo nów do przy ja ciół i już na stęp -
ne go dnia wy po sa żo ny by łem w lek kie płe -
twy pa sko we, skrzy dło i alu mi nio wą pły tę
do po je dyn czej bu tli oraz krót ką pię cio mi -

Watamu
Morski Park Narodowy Kenii
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li me tro wą pian kę. Trud no pew nie nie któ -
rym w to uwie rzyć, ale po ośmiu la tach nur -
ko wa nia w zim nych je zio rach Eu ro py,
Mo rza Bał tyc kie go czy Pół noc ne go wresz -
cie ktoś sku tecz nie wpły nął na mnie i prze -
ko nał do za nur ko wa nia na ra fie, z
ko lo ro wy mi ryb ka mi, w wo dzie o tem pe ra -
tu rze 30OC do głę bo ko ści 30 m. W prze ci -
wień stwie do Egip tu, Ke nia wy da ła mi się
tak eg zo tycz na i in te re su ją ca, że nie za sta -

na wia łem się ani chwi li. By łem tak pod eks -
cy to wa ny, że wszel kie za le ce nia do ty czą ce
szcze pień prze ciw ko żół tej fe brze, ma la rii
czy in nych mo żli wych eg zo tycz nych in fek -
cjach cał ko wi cie zba ga te li zo wa łem.

Pod róż w jed ną stro nę za ję ła nam dwa -
dzie ścia dwie go dzi ny. Pod czas mię dzy lą -
do wa nia w Hur gha dzie oka za ło się, że

kom pu ter po kła do wy czar te ro we go sa mo -
lo tu pol skich li nii En ter za sy gna li zo wał
awa rię i za wró co no nas z pa sa star to we go.
Usu wa nie uster ki za ję ło ob słu dze egip skiej
„za le d wie” czte ry go dzi ny, pod czas któ rych
na po kła dzie wśród pa sa że rów trwa ło in -
ten syw ne za ży wa nie wszel kie go ro dza ju
cza so umi la czy. Do Mom ba sy do le cie li śmy
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o pół no cy, od pra wa cel na, pa ko wa nie wa -
li zek na dach mi ni bu sa, wią za nie ich sznu -
ra mi i wy jazd w kie run ku Ma lin di za brał
nam go dzi nę. Do po ko na nia 120 km kie -
row ca po trze bo wał ko lej nych czte rech go -
dzin. W Ma lin di po ja wi li śmy się o 4 ra no a
na 7:40 by li śmy umó wie ni z Lo ren zo na

pierw sze nur ko wa nia. Lo ren zo, uro dzo ny
nad Mo rzem Czer wo nym Włoch, z trzy -
dzie sto let nim do świad cze niem nur ko wym,
po ja wił się pod ho te lem do kład nie o umó -
wio nej go dzi nie, ale po krót kiej roz mo wie z
Ma cie jem za pro po no wał otwar cie se zo nu
na stęp ne go dnia, jak wy pocz nie my.

Wy po czy nek mie li śmy do kład nie ta ki,
jak so bie wy ma rzy łem. Nie wiel ki, ci chy ho -
tel, tyl ko kil ka ro dzin z dzieć mi, apar ta men -
ty na par te rze lub pię trze z ob szer ną log gią
lub ta ra sem wy po sa żo ne w fo te le, sto lik
oraz so fę. Apar ta men ty kli ma ty zo wa ne, w
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oknach mo ski tie ry a ka żde łó żko z bal da -
chi mem an ty ko ma ro wym. Ca ło dzien ne wy -
ży wie nie opar te głów nie na spe cja łach
kuch ni ma saj skiej, świe żych owo cach czar -
ne go lą du i błę kit ne go oce anu roz piesz cza -
ły na sze pod nie bie nia. Ste ki z an ty lop, kóz
i ja gnię ci ny, ośmior ni ce, do te go mnó stwo
wa rzyw, kil ka ro dza jów ryb z ró żno ko lo ro -
wy mi ziem nia ka mi oraz ry żem i ma ka ro -
nem. Nie bra ko wa ło rów nież lo kal ne go
wi na, któ re do sko na le uzu peł nia ło i pod kre -
śla ło nie sa mo wi ty bu kiet sma ków i aro ma -
tów kuch ni ke nij skiej. Wszyst ko w oto cze -
niu zie le ni drzew, szu mią ce go oce anu, wy -
brze ża bia łe go pia sku, palm i wo do ro stów
wy rzu ca nych i za bie ra nych pod czas pły -
wów. Du ża wil got ność zwięk sza ła od czu -
wal ność tem pe ra tu ry po wie trza, jed nak
in ten syw nie wie ją cy znad oce anu mon sun
sku tecz nie chło dził roz pa lo ne słoń cem cia -
ła.

Przez pięć ko lej nych dni co dzien nie o
7:40 z ho te lu za bie rał nas MSDT Lo ren zo
do swo jej ba zy zlo ka li zo wa nej w Mor skim
Par ku Na ro do wym Wa ta mu przy Blue Bay.
Park Wa ta mu zo stał utwo rzo ny w ro ku
1968 ja ko je den z pierw szych par ków mor -
skich w Ke nii. Obec nie uzna wa ny jest za

część Świa to we go Re zer wa tu Bios fe ry. Lo -
ren zo pro wa dzi ba zę nur ko wą od czter na -
stu lat ra zem ze swo im wspól ni kiem
An ge lo. Do jazd z ho te lu do ba zy zaj mo wał
nam oko ło dwu dzie stu mi nut. Po dro dze
za bie ra li śmy jesz cze czte rech Po la ków z in -
ne go ho te lu, któ rzy nur ko wa li ra zem z na -

mi. Po krót kim brie fin gu, omó wie niu miejsc
nur ko wych, spa ko wa niu sprzę tu do du żych
gra na to wych to reb ŕ la Ikea, Po le -Po le, czy -
li po wo li wbi ja li śmy się na du żą, dzie się -
cio me tro wą, za da szo ną łódź San su ri,
przy sto so wa ną dla dwu dzie stu nur ków.
Ob sa da na szej ło dzi zmie nia ła się ka żde go
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dnia, ale nie by ło nas ni gdy wię cej niż
ośmiu nur ków, czte rech gu idów, ka pi ta na
ło dzi i po moc ni ka ka pi ta na. Na szym prze -
wod ni kiem był Ja mes, świet ny di ve ma ster,
od pięt na stu lat nur ku je i śpie wa w ko ściel -
nym chó rze. Je go SAC ra czej su ge ru je oce -
an ja ko na tu ral ne śro do wi sko, by naj mniej
nie sta ły ląd. Po ka żdym go dzin nym nur ko -
wa niu miał o 30-40 ba rów po wie trza wię -
cej niż in ni. Mój po dziw do dat ko wo
po tę go wał fakt, iż sprzęt Ja me sa, moc no
wy słu żo ny, nie wąt pli wie pa mię ta ją cy je go
kurs OWD sy pał pę che rzy ka mi z kil ku
miejsc jed no cze śnie pod czas ka żde go nur -
ko wa nia.

Wy pły wa jąc z Blue Bay do Mor skie go
Par ku Wa ta mu mie li śmy za le d wie 15-20
mi nut ło dzią mo to ro wą do kil ku naj cie kaw -
szych miejsc nur ko wych. Jed nym z nich jest
Black Co ral, gdzie mo żna po dzi wiać uni ka -
to we czar ne drze wa ko ra lo we. Po dob no
amu le ty z czar ne go ko ra la od py cha ją od
no szą ce go je czło wie ka złe du chy i złych
lu dzi. W Black Co ral zo ba czyć mo żna roz -
ło ży ste gąb ki kan de la bro we a ta kże man ty,
skrzy dli ce i ol brzy mie żół wie. Nie da le ko od
Black Co ral znaj du je się ko lej ne cie ka we
miej sce zwa ne Brian Co ral z mu re na mi
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wstą żko wy mi i le opar dzi mi, wę go rza mi
oraz del fi na mi. Nie któ rzy spo ty ka ją tam
rów nież re ki ny wie lo ry bie... Naj więk sze
wra że nie zro bi ło na mnie miej sce zwa ne
Ca ny onem, sze ro ki pas bia łe go pia chu oto -
czo ne go z dwóch stron pra wie pio no wy mi
ścia na mi ra fy ko ra lo wej. W Ca ny onie mo -
żna po dzi wiać płaszcz ki, na po le ony, re ki -
ny bia ło płe twe oraz ry by ba tra cho wa te, na
któ re trze ba uwa żać, gdyż nie któ re ich ga -
tun ki są ja do wi te. Mo żna też na tknąć się na
nie zwy kłą ry bę, skor pe nę liść, któ ra do złu -
dze nia przy po mi na zwię dły liść, któ ry
opadł na dno oce anu. War te po le ce nia są
ta kże miej sca zwa ne Cra cas oraz Drum mer
Re ef. Wszę dzie peł no du żych ryb, po je dyn -
czych oraz w ła wi cach. W szcze li nach raf
na po ty ka li śmy ho ma ry oraz lan gu sty, na
płyt szej wo dzie ry by -fle ty, ry by -ka mie nie,
ry by -ża by, po za tym ka ła mar ni ce, strzy kwy,
roz gwiaz dy i wie le in nych oka zów pod -
wod nej fau ny i flo ry. Przej rzy stość wo dy
się ga ła 25-30 me trów a tem pe ra tu ra 30oC
bez mi ni mal nej na wet ter mo kli ny. Dla nur -
ków re kre acyj nych wa run ki wręcz ide al ne,
zni ko me prą dy i ła god ne pod wod ne fa lo -
wa nia. Pro fe sjo nal na ob słu ga za rów no pod
wo dą, jak i na ło dzi. W prze rwach mię dzy
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nur ko wa nia mi ser wo wa no nam ba na ny,
po ła ma ne go na ka wał ki ko ko sa, cia stecz ka
i bar dzo słod ką her ba tę, jak stwier dzi li śmy
zgod nie z Ma cie jem, że by oka zać nam hoj -
ność – cu kier w tym kra ju to to war de fi cy to -
wy i eks klu zyw ny.

Wy pra wę uwa żam za wy jąt ko wo uda ną,
zwa żyw szy na fakt, że za pla no wa ną za le d -
wie ty dzień przed wy jaz dem. Oszczę dził
nas na wet Mom ba sa Express – pro blem po -
le ga ją cy na expres so wym po zby wa niu się
przez or ga nizm spo ży tej żyw no ści wsku tek
zbu rzeń flo ry je li to wej. Po mi mo zba ga te li -
zo wa nia za le ca nych szcze pień i je dze nia
wszyst kie go co ser wo wa ła kuch nia ke nij -
ska, nie do świad czy li śmy na wet naj mniej -
szych ob ja wów ja kich kol wiek do le gli wo ści
tra wien nych. Wbrew ostrze że niom re zy -
dent ki oraz ob słu gi ho te lo wej co dzien nie z
Ma cie jem wy je żdża li śmy do Ma lin di Tuk -
-Tu kiem, trój ko ło wym za da szo ny mo to cy -
klem -tak sów ką ra zem z za przy jaź nio ny mi
na pla ży dwu dzie sto let ni mi tu byl ca mi, z
któ ry mi in te gro wa li śmy się w lo kal nych ba -
rach i knajp kach. Nie bar dzo tyl ko ro zu -
miem, dla cze go miej sca te omi ja ne są przez
Mzun gu, czy li bia łych lu dzi… Już po kil ku
dniach po słu gi wa li śmy się naj czę ściej uży -
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wa ny mi zwro ta mi w ję zy ku su ahi li, co wy -
wie ra ło na Ke nij czy kach nie sa mo wi te wra -
że nie. Po spę dze niu ostat niej no cy w
lo kal nym klu bie z mu zy ką w wy ko na niu ka -
pe li z Mom ba sy, gdzie tyl ko na sze bia łe
twa rze wy ró żnia ły się na tle tro pi kal nej no -
cy, na uczy li śmy się na wet jed nej bar dzo
po pu lar nej pio sen ki.

W dniu wy jaz du zo sta wi łem na szym ke -
nij skim ra sta -bra ciom wszyst kie t -shir ty,
krót kie spoden ki, czap ki z dasz kiem a na -
wet ple cak. Do pie ro póź niej zo rien to wa łem
się, że po zby łem się ple ca ka, któ ry słu żył
mi ja ko ba gaż pod ręcz ny. Co mia łem ro bić,
ba gaż pod ręcz ny za pa ko wa łem w re kla -
mów kę zna le zio ną w po ko ju ho te lo wym i
od tej po ry wy glą da łem jak ra so wy Mzun gu

z Eu ro py Wschod niej. Ty dzień szyb ko mi -
nął i zno wu „pę dzi li śmy” wzdłuż wy brze -
ża do Mom ba sy, skąd mie li śmy od le cieć do
Pol ski. Pierw szy raz w ży ciu wrę czo no mi
od ręcz nie wy pi sa ny bi let lot ni czy. W otwar -
tej stre fie du ty -free zro bi li śmy za ku py,
głów nie na po je „chło dzą ce”, nie ste ty przy
bram ce wy kry wa ją cej me ta le mło da pra -
cow ni ca ochro ny re kwi ro wa ła i wy rzu ca ła
wszyst kie za ku pio ne wcze śniej na po je. Ja -
kież by ło zdzi wie nie osób po zba wio nych
swo ich ulu bio nych trun ków, kie dy po

przej ściu przez bram kę roz po czą łem krót -
ką wy mia nę po zna nych wcze śniej zwro tów
w ję zy ku su ahi li z pra cow ni kiem ob słu gu ją -
cym wy kry wacz me ta lu i wszyst kie mo je
trun ki z po wro tem zo sta ły wło żo ne do re -
kla mów ki. Pra cow nik wy ści skał mnie jak -
bym po cho dził z ple mie nia Ban tu i
za zna czył, że przy na stęp nej mo jej wi zy cie
w Ke nii chęt nie wy chy li ze mną zim ne go
Tu ske ra…

Wal de mar Kró lak
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Pań stwo, któ re od lat od wie dza ją
nie tyl ko pol scy tu ry ści, cie szy się
nie słab ną cym en tu zja zmem. Wie lu
wła ści wie ka żde wa ka cje spę dza do -
kład nie w tym sa mym miej scu, np.
na wy spie Vis, Hvar czy w po bli żu
Par ku Krka.

Chor wa cja, bo oczy wi ście o niej mo wa,
jest cie ka wa i bo ga ta tu ry stycz nie w ca łej
roz cią gło ści swo je go kra ju. Ka żdy bę dzie
miał tu taj co ro bić. Ro we ry, pie sze wy -
ciecz ki, hi sto ria za byt ków i miejsc, wresz -
cie że glar stwo i nur ko wa nie. Jest w czym
wy bie rać.

Ja kiś czas te mu, a mu szę przy znać, że ge -
ne ral nie je stem zwo len ni kiem od wie dza nia
no wych miejsc, po je cha łem w więk szej
gru pie zna jo mych na pół wy sep Istria. Słyn -
ny za rów no z wra ków, jak i z za byt ko wych,
ma low ni czych mia ste czek.

Sta cjo nu je my na du żym cam pin gu w
oko li cach Pu li, któ rą zwie dza my. Jest ko -

Istria nie tylko wrakowo
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niec kwiet nia i z ba za mi nur ko wy mi wca le
nie jest tak ko lo ro wo. Nic nie re zer wo wa li -

śmy, więc szu ka my tro chę po omac ku. Na -
stęp ne go dnia uma wia my się na dwa za nu -

rze nia. W per spek ty wie są wra ki, ale
wszyst ko za le ży od po go dy.

Jest nas spo ra grup ka o ró żnych umie jęt -
no ściach. Ro bi my check di ve scho dząc do
głę bo ko ści 20 me trów. Wraz z Ro ber tem fo -
to gra fu je my. Wi docz ność nie za do wa la, ale
też nie znie chę ca. Jest mniej wię cej na po -
zio mie dzie się ciu me trów. Pły wa ją ryb ki, są
śli ma ki na go skrzel ne i wie losz cze ty.

Dru gie miej sce jest cie kaw sze. W prze -
rwie chło nie my pro mie nie sło necz ne i pi je -
my go rą cą her ba tę. Na dwo rze jest cie plu-
t ko, tem pe ra tu ra do cho dzi do 30OC, ale pod
wo dą jest od 15OC przy po wierzch ni do
12OC na dnie. Zim no. Mam pian kę 5 mm +
7 mm, kap tur i rę ka wi ce.

Nie chce my pły wać z ca łą gru pą, więc
odłą cza my się z Ro ber tem, uzgad nia jąc to z
prze wod ni kiem wcze śniej. Od ra zu przy -
cho dzi spo kój. Nie ma lu dzi, któ rych nie
zna my, nie mą cą wo dy i mo żna po wi sieć w
jed nym miej scu ile się chce. Jest gro ta i pio -
no we ścian ki scho dzą ce do pra wie 30 me -
trów. Znaj du je my śli ma ki, kra by, roz gwia-
z dy i in ne ty po we dla Mo rza Śród ziem ne -
go. W to ni pły wa ją ró żne ry by, a my po go -
dzi nie, lek ko szczę ka jąc zę ba mi, bez pie-
cz nie się wy nu rza my.
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Nie je ste śmy za do wo le ni z ba zy. Ma ją
nas w głę bo kim… po wa ża niu. Nie ste ty in -
na, zlo ka li zo wa na nie da le ko i pro wa dzo na
przez Niem ców, ma na stęp ne go dnia kom -
plet i nie mo że nas przy jąć. Zwa bie ni mo -
żli wo ścią nur ko wa nia na wra ku tor pe dow -
ca de cy du je my się po zo stać w tym sa mym
cen trum nur ko wym. Po po ran nym po ja wie -
niu się w por cie oka zu je się, że wy jazd na
wrak jest od wo ła ny ze wzglę du na wiatr.
Pły nie my łód ką w in ne miej sce, gdzie wska -
ku je my do wo dy i za nu rza my się w więk -
szej (nie ste ty) gru pie. Prze kra cza my gra ni cę
30 me trów głę bo ko ści. Pe ne tru je my ścian ki
i zwie dza my mi ni ka nion. Znaj du je my wbi -
ty maszt po ja kimś stat ku i nie licz ne fan ty.
Wi docz ność oscy lu je w gra ni cach 10 me -
trów. Na stęp ne za nu rze nie jest przy ba zie i
zo sta je na zwa ne zwy cza jo wo „ho me re ef”.
Or ga ni za tor na sze go cam pin go wa nia – Ra -
fi – zna chor wac ki i za ga du je, by wła ści ciel
po ka zał nam miej sce peł ne am for, o któ -
rych wspo mi nał wcze śniej. Nur ku je my w
ma łych grup kach i gdy więk szość wcho dzi
już do wo dy, Ra fi nie da je za wy gra ną i
przy ci ska Chor wa ta, któ ry w koń cu po ka -
zu je nam ma cha jąc rę ką, że jest to w tym
ob sza rze i na głę bo ko ści kil ku na stu me trów.

Po dej mu je my wy zwa nie i we czte rech
prze cze su je my pia sek, go niąc chwi la mi
ma łe flą dry. To wa rzy szy nam kil ka ga tun -

ków nie wiel kich ryb. Mi ja do słow nie 10 mi -
nut i znaj du je my de li kat nie wy sta ją ce frag -
men ty am for. Jest ich mnó stwo. Za pew ne
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drew nia ny sta tek, któ ry roz bił się w po bli -
żu, znik nął bez pow rot nie. Nie któ re więk sze

czę ści ma ją wi docz ne ucha, szyj ki i dziób -
ki, czy jak to się na zy wa. Bez pod po wie dzi

rze czy wi ście trud no zna leźć to miej sce, bo
pia sek, któ ry się prze cze su je nie za chę ca
bo gac twem ży cia, a i zmą cić go płe twa mi
ła two.

Dzień prze rwy od nur ko wa nia spę dza my
na wy ciecz ce stat kiem. Po pi ja my ra ki ję i
ob ser wu je my stro me brze gi we wschod niej
czę ści pół wy spu. Du ża część Istrii jest gó -
rzy sta, a mia stecz ka usy tu owa ne na wy so -
ko ści li nii brze go wej Ad ria ty ku bar dzo
ma low ni cze. Do bi ja my do Ro vin ji i za tra -
ca my się w za byt kach, tar gu, prze ką skach i
wi do kach. To jed no z ład niej szych miast,
zbu do wa ne w na tu ral nie wkom po no wa -
nym okrę gu mi ni pół wy spu, ob la ne z trzech
stron wo da mi Ad ria ty ku. Po le cam wszyst -
kim, któ rzy bę dą zwie dzać Istrię.

Na stęp ny dzień to zmia na ba zy nur ko wej
na tę nie miec ką. Wstęp ne oba wy szyb ko
mi ja ją, bo wła ści cie le oka zu ją się bar dzo
mi ły mi ludź mi. Ma ją szyb ką mo to rów kę, z
któ rej nur ku je my. Jed no z miejsc szcze gól -
nie przy pa da nam do gu stu. Spo ty ka my kon -
ge ry i dwa re ki ny psie – mo je pierw sze w
Mo rzu Śród ziem nym. Są nie ste ty bar dzo
nie uf ne, kry ją się mię dzy ska ła mi i nie do -
stęp ny mi pół ka mi. W ich do strze że niu po -
ma ga ją nam la tar ki, ale zdję cia nie uda je się
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zro bić. Za to na po ty ka my w ostat nim mo -
men cie świet nie za ka mu flo wa ną skor pe nę.
Jest du ża, mo że mieć na wet dwa dzie ścia kil -
ka cen ty me trów dłu go ści. Na jed no z płyt -
kich nur ko wań za bie ram mo ich sy nów.
Jed ne go mam w pa rze ja, dru gie go ogar nia
prze wod nik. Spo ty ka my śli ma ki zwa ne za -
ją ca mi mor ski mi, kra by i ró żne, mniej lub
bar dziej żwa we ryb ki. Nur ko wa nie dzie cia -
ków za wsze jest ra do sne, bo są one rze czy -
wi ście za in te re so wa ne świa tem pod wo dą.
Chcą do ty kać wszyst kich ży ją tek, oglą da ją
po więk szo ne przez wo dę ob ra zy, za trzy mu -
ją się na gle i grze bią w pia sku, al bo wy dmu -
chu ją wo dę z ma ski. Trze ba mieć je na oku,
bo mo gą nam na gle bez wied nie od pły nąć.

Ten naj więk szy pół wy sep Ad ria ty ku sły -
nie z upraw wi no ro śli i oli wek. Chor wac kie
se ry, wi na i oliw ki wy bor nie sma ku ją w cie -
niu pi nii, zwłasz cza gdy na sze oczy jed no -
cze śnie de lek tu ją się nie bie sko -zie lo ną
la gu ną.

Z Pol ski jest tu cał kiem nie da le ko. Dro ga
sa mo cho dem zaj mu je ja kieś 10-12 go dzin
jaz dy. Istrię po le cam.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu

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.cntiger.pl
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

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 naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

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

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

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

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com


Nuras.info 4/2016

52

Eks pe dy cja wi gier ska to pio nier ski
pro jekt ze spo łu nur ko wo - fil mo wo - fo -
to gra ficz ne go, któ ry bę dzie prze pro -
wa dzo ny w ob sza rach ochro ny ści słej
Wi gier skie go Par ku Na ro do we go.
Przed się wzię cie obej mu je cykl nur ko -
wań, pod czas któ rych re ali zo wa ny
bę dzie film i zdję cia przed sta wia ją ce
oto cze nie, fau nę i flo rę po szcze gól -
nych akwe nów. 

Dzia ła nia ob jął pa tro na tem Wi gier ski
Park Na ro do wy (WPN). Pro jekt roz po czy na
się w kwiet niu, pla no wa ny ter min za koń -
cze nia to paź dzier nik. Ca łość za koń czy po -
kaz fil mu, zdjęć i im pre za in te gra cyj na oraz
wy da nie al bu mu. O po stę pach nur ko wych,
fil mo wych i zdję cio wych bę dzie my in for -
mo wać na bie żą co na ła mach Nu ras.in fo.

Ce le głów ne pro jek tu:
– do ku men ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa fau -

ny i flo ry wy bra nych je zior (nad i pod wo dą);

(Wy)nurzeni.
Ekspedycja wigierska
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– re ali za cja fil mu do ku men tal ne go o nur -
ko wa niu w je zio rach WPN;

– re ali za cja cy klu fil mów przy rod ni czo -
-edu ka cyj nych (ta kże do ce lów pro mo cyj -
nych);

– zor ga ni zo wa nie wy sta wy zdjęć z re ali -
za cji pro jek tu do ku men tu ją cych fau nę i flo -
rę wód WPN;

– wy da nie al bu mu fo to gra ficz ne go (je że -
li uda się po zy skać spon so rów);

– pro pa go wa nie idei bez piecz ne go nur -
ko wa nia, ja ko spor tu do stęp ne go dla
wszyst kich, ta kże dla dzie ci;

– pro mo cja WPN i ca łej Su walsz czy zny.
Ze spół nur ko wy, fil mo wy i fo to gra ficz ny

– Szko ła Nur ko wa Ja gna Blue i por tal Su -
daw cy w skła dzie:

Ewa Dru cis – wła ści ciel szko ły nur ko wej
Ja gna Blue, In struk tor SDI/TDI (od 2001 ro -
ku), in struk tor PA DI (od 2005 ro ku), in struk - tor EFR – pierw szej po mo cy i re su scy ta cji

do ro słych, dzie ci i nie mow ląt, in struk tor
Tech nicz ny Ni trox Ba sic, spe cja li za cje in -
struk tor skie: pod lo do we, wra ko we, głę bo -
kie, nur ko wa nia noc ne, wy do by wa nie i
od szu ki wa nie, bio lo gia pod wod na, iden ty -
fi ka cja ryb, nur ko wa nia w su chym ska fan -
drze;

Łu kasz Dru cis – przed sta wi ciel szko ły
nur ko wej Ja gna Blue, In struk tor KDP CMAS,
spe cja li za cje in struk tor skie: eks plo ra tor, na -
wi ga cja, nur ko wa nia noc ne i w su chym
ska fan drze, ni trok so we, płe two nur ka mło -
dzie żo we go;

Emil Sień ko – przed sta wi ciel szko ły nur -
ko wej Ja gna Blue, CMAS *** (P3), Di ve ma -
ster NA UI, Di ve ma ster HSA (nur ko wa nie z
oso ba mi nie peł no spraw ny mi), PA – płe two -
nu rek ar che olog CMAS, płe two nu rek ni trok -
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so wy, warsz ta ty nur ko wa nia ja ski nio we go,
płe two nu rek noc ny, płe two nu rek po szu ki -
wacz -wy do byw ca i płe two nu rek na wi ga tor;

Hu bert Sto ja now ski – przed sta wi ciel Su -
daw ców, ope ra tor fil mo wy i fo to graf od po -
wie dzial ny za wi zu al ne aspek ty pro jek tu,
nu rek, pa ra lot niarz (PPG), czło nek Związ ku
Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków, lau re at
kon kur sów fo to gra ficz nych (np. wy ró żnio -
ny w Na tio nal Geo gra phic) i fil mo wych o
te ma ty ce przy rod ni czej (np. III miej sce w
kon kur sie Di sco ve ry Chan nel), wy daw ca al -
bu mów fo to gra ficz nych;

Mi łosz Sto ja now ski – przed sta wi ciel Su -
daw ców, naj młod szy czło nek ze spo łu, (pra -
wie) dwu na sto let ni nu rek, asy stent, fo to graf
i fil mo wiec przy ro dy, je go obec ność po -
zwo li spoj rzeć na za gad nie nia z zu peł nie
in nej pe spek ty wy.

Wstęp ny wy kaz miejsc nur ko wych:
Je zio ra: 
Bia łe Wi gier skie – Ob szar ochro ny ści -

słej. Li nia brze go wa ta kże wy łą czo na z ru -
chu tu ry stycz ne go. Bar dzo do bra przej-
rzy stość wo dy. Pla no wa ne  są trzy nur ko -
wa nia (wio sna la tem i je sie nią) w ce lu po -
rów na nia wa run ków pa nu ją cych pod

wo dą. Do ku men ta cja fo to gra ficz na i fil mo -
wa fau ny i flo ry pod wo dą i na brze gu.  

Pie tro najć – Ob szar ochro ny ści słej Re -
likt po lo dow co wy zwa ny pin go (wy nik wy -
to pie nia się so czew ki lo du), cha rak te ry sty-
cz ny wał ziem ny wo kół je zio ra. Trud ne doj -
ście, brak mo żli wo ści do wo zu sprzę tu. Do -
ku men ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa fau ny i
flo ry pod wo dą i na brze gu.

Ga łę zi ste – Śród le śne je zio ro o do brej
przej rzy sto ści. Chce my po rów nać wa run ki
pod wo dą z nur ko wa niem pod lo do wym (ze
stycz nia). To po tym zej ściu zro dził się po -
mysł na ko lej ne. Do ku men ta cja fo to gra ficz -
na i fil mo wa fau ny i flo ry pod wo dą i na
brze gu. 

Kró ló wek – Ob szar ochro ny ści słej.
Przez je zio ro prze pły wa rze ka Wia tro łu ża,

któ ra jest ta kże uję ta w pro jek cie (pkt. b,
rze ki). Chce my zo ba czyć ja kie for my or ga -
ni zmów wy stę pu ją w uj ściu rze ki. Do ku -
men ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa fau ny i
flo ry pod wo dą i na brze gu. 

Dłu gie Wi gier skie – Ob szar ochro ny ści -
słej Chce my spraw dzić, czy sie dli ska noc -
le go we kor mo ra nów (za nie czysz cze nia)
ma ją wpływ na ży cie w je zio rze. Do ku men -
ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa fau ny i flo ry
pod wo dą i na brze gu.

Su char III lub IV – Ob szar ochro ny ści -
słej. Ko lor wo dy (brą zo wo żół ty). Cha rak te -
ry stycz na li nia brze go wa (pło). Do ku men-
ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa fau ny i flo ry
pod wo dą i na brze gu. 

Krusz nik – Do ku men ta cja fo to gra ficz na i
fil mo wa fau ny i flo ry pod wo dą i na brze -
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gu. Do dat ko wo roz po zna nie ar che olo gicz -
ne, ma my po dej rze nie (na pod sta wie zdjęć
z po wie trza), że na pół wy spie by ła osa da ja -
ćwie ska

Klo nek – Charakterystyczny kształt
jeziora widzianego z powietrza (litera V).
Tuż przy li nii brze go wej Wi gier. Bru nat ny
ko lor wody. Do ku men ta cja fo to gra ficz na i
fil mo wa fau ny i flo ry pod wo dą i na brze -
gu.

Czar ne – Cie ka wa for ma ukształ to wa nia
dna. Do ku men ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa
fau ny i flo ry pod wo dą i na brze gu.

Rze ki: 
Czar na Hań cza – Bar dzo do bra wi docz -

ność, głę bo kość nur ko wań do 5 me trów.
Dwa od cin ki: przed Wi gra mi (od So bo le wa
do uj ścia w Wi grach – ob szar ochro ny ści -

słej) i za Wi gra mi (do Bu dy Ru skiej), nur ko -
wa nie sprzę to we i swo bod ne. Do ku men ta -
cja fo to gra ficz na i fil mo wa fau ny i flo ry pod
wo dą i na brze gu. 

Ka mion ka – Ob szar ochro ny ści słej, cał -
ko wi cie wy łą czo ny z ru chu tu ry stycz ne go.
rze ka o gór skim cha rak te rze, licz ne ka mie -
nie i sie dli ska cie ka wej ro ślin no ści. Ra czej
bez mo żli wo ści nur ko wa nia sprzę to we go z
po wo du głę bo ko ści). Do ku men ta cja fo to -

gra ficz na i fil mo wa fau ny i flo ry pod wo dą
i na brze gu.

Wia tro łu ża – Ob szar ochro ny ści słej.
Rze ka ra czej płyt ka, bez mo żli wo ści nur ko -
wa nia, jed nak chce my zo ba czyć i po rów -
nać ją z Ka mion ką. Do ku men ta cja fo to gra-
ficz na i fil mo wa fau ny i flo ry pod wo dą i na
brze gu. 

Na pierw szą re la cję za pra sza my już w
ko lej nym nu me rze Nu ras.in fo.
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Po czą tek Tre ner skiej Przy go dy –
rok 2005

„Je że li my ślisz z wy prze dze niem
rocz nym – sadź ryż,

Je że li my ślisz z wy prze dze niem
dzie się cio let nim – sadź drze wa,

Lecz je żeli my ślisz w wy prze dze -
niem stu lat – na uczaj lu dzi.”

Sta re chiń skie przy sło wie

RPA. Lą do wa nie w Jo ha nes bur gu, Afry ka
Po łu dnio wa. Nur ko wo ko ja rzy się nam z
oce anem, a na wet dwo ma, jed nak je dzie -
my w prze ciw ną stro nę, 350 km w gó ry, do
opusz czo nej ko pal ni. Po dą ża my do znaj du -
ją cej się tam ba zy nur ko wej – miej sce na -
zy wa się BAD GAT, co w do słow nym
tłu ma cze niu z afry ka ner skie go (al bo afri ka -
ans) ozna cza „cie ka wa dziu ra”.

U pod nó ża gór, w pięk nej pro win cji
Mpu ma lan ga, znaj du je my je den z ma łych
skar bów RPA – Ko ma ti Springs! Jest on po -
ło żo ny 915 m n.p.m., po mię dzy Bad pla as i

Bar ber ton w ma low ni czej oko li cy. Już po
trzech go dzi nach jaz dy od Jo han nes bur ga,
Ko ma ti Springs ofe ru je spo kój, kon takt z na -
tu rą lub od po czy nek z da la od zgieł ku
współ cze sne go ży cia. Bli skość Par ku Na ro -
do we go Kru ge ra i in nych miejsc tu ry stycz -
nych spra wia, że jest ide al nym miej scem
dla tych, któ rzy chcą po czuć kli mat te go
pięk ne go kra ju.

Pięk nie usy tu owa ną i bar dzo do brze zor -
ga ni zo wa ną ba zę pro wa dzi Tech ni cal Di -
rec tor In struc tor, Tre ner Tre ne rów Do nald
Shir ley (hi sto rią je go nur ko wań tech nicz -
nych mo żna by za peł nić nie jed ną ksią żkę,
to on uczył nur ko wać wie le zna nych po sta -
ci śro do wi ska nur ko we go). Pod je go okiem
i opie ką mam kon ty nu ować roz po czę tą
przed bar dzo wie lu la ty przy go dę z nur ko -
wa niem i już kil ku let nią na po zio mie in -
struk tor skim.

Na przy wi ta nie Don opro wa dza nas po
ba zie i opi su je mo żli wo ści nie po zor ne go
akwe nu znaj du ją ce go się w po bli żu. 55 me -

trów głę bo ko ści w niec ce za la ne go wy ro bi -
ska, 200 m głę bo ko ści (a mo że wię cej) w
za la nych sztol niach, szy bach, ko mo rach
ko pal ni. Ba za jest do stęp na dla wszyst kich

Komati
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cer ty fi ko wa nych nur ków i in struk to rów
uzna nych or ga ni za cji nur ko wych. Przy go -
to wa ne plat for my na 5, 10, 40 m po zwa la -
ją pro wa dzić szko le nia pod sta wo we i
za awan so wa ne, a szy by ko pal ni z krysz ta -
ło wo czy stą wo dą są Mek ką dla nur ków ja -
ski nio wych i tech nicz nych nie tyl ko z

Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki. Pier wot nie
ko pal nia azbe stu, któ ra zo sta ła za mknię ta
w 1972 ro ku, a na stęp nie za la na, we dług
ba dań jest wol na od ja kich kol wiek ska żeń.
Po wierzch nia prze kro ju otwar tej wo dy wy -
no si oko ło 110 m dłu go ści i 50 m sze ro ko -
ści.

Mot tem dzi siej sze go dnia i na stęp nych
rów nież jest: „Do bry in struk tor ni gdy nie
koń czy edu ka cji”.

By zre ali zo wać bar dzo na pię ty plan za -
jęć, za czy na my już o 7:00. O go dzi nie
12:00 wcho dzi my do wo dy i tak do 15:00.
Dal szy ciąg za jęć do 20:00. A wie czo rem
czas na ko lej ne za da nia – prze wa żnie do
2:00. I tak (jak się oka że) do koń ca szko le -
nia. W chwi lach przerw prze pro wa dza my
dys ku sje na te mat kon fi gu ra cji sprzę tu, roz -
wo ju nur ko wa nia, przy szło ści nur ko wań
tech nicz nych, za gro żeń i od po wie dzial no -
ści oraz pod wod nych przy gód.

„Uwierz, że mo żesz,
Uwierz, że nie mo żesz,
W obu przy pad kach masz ra cję.”
Po wy ższe ha sło od no si się w 100% do

nur ko wań tech nicz nie za awan so wa nych.
Chcąc pod jąć te no we nur ko we wy zwa nia,
trze ba pod jąć wła ści we de cy zje.

Przez ca łe ży cie mo żna czer pać przy -
jem ność z pod nie ca ją ce go, peł ne go przy -
gód nur ko wa nia re kre acyj ne go. Nur ko wa-
nie tech nicz ne nie jest dla wszyst kich. To
nie jest cel, do któ re go dą żą wszy scy nur -
ko wie. Je śli nie po tra fisz za ak cep to wać od -
po wie dzial no ści, ry zy ka oraz wy ma gań
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sta wia nych przed to bą przez nur ko wa nie
tech nicz ne, nie rób te go. Sys tem szko le nia
opar ty jest na naj lep szych tra dy cjach NO -
AA i naj lep szych prak ty kach roz wi ja ją ce go
się śro do wi ska nur ko wań tech nicz nych. Po -
zna ję, ko lej ny raz, krok po kro ku wszyst kie
pro gra my, stan dar dy, teo rie, prak ty kę. Za -
po zna ję się z ró żni ca mi w po dej ściu do
szko le nia po cząw szy od kur su OWD, na
wy ma ga niach pro gra mu In struk tor Try mik -
so wy koń cząc. Da je się za uwa żyć wiel ki
na cisk na spraw ność fi zycz ną in struk to rów.
Ilość ćwi czeń po za nur ko wych z nor ma mi
cza so wy mi jest du ża. Do te go do cho dzi ca -
ły ze staw obo wiąz ko wych ćwi czeń pod
wo dą. Wszyst ko w ure al nio nych w mia rę
mo żli wo ści wa run kach z za sto so wa niem
naj now szych roz wią zań sprzę to wych i kon -
fi gu ra cyj nych. W pro gra mach wi dać na le -
cia ło ści tech ni cal di ving, nie za le żność
au to ma tów, po dwój ne re gu la to ry pły wal no -
ści itd. Naj cie kaw szym stop niem z pio nu
spor to we go wy da je się być za awan so wa ny
płe two nu rek ni trok so wy, sto pień wpro wa -
dza ją cy w nur ko wa nia de kom pre syj ne, z
50% ni trok sem do przy spie sze nia de kom -
pre sji. Jest to też otwar cie dro gi do stop ni
Tech ni cal Di ver, Nor mo xic Tri mix Di ver i

Tri mix Di ver. Cie ka we pro gra my obej mo -
wa ły ta kże nur ko wa nia na obie gach pół za -
mknię tych i za mknię tych. Du że wra że nie,
moc po zy tyw nych do świad czeń do star czył
Re bre ather Bud dy In spi ra tion. No wy (rok
2005) BI prze szedł „chrzest bo jo wy” na ró -
żnych głę bo ko ściach, mie szan kach i w wa -
run kach ja ski nio wych. Wy da je się być to

przy szło ścią nur ko wań, nie tyl ko głę bo kich.
W epo ce In ter ne tu wszyst ko mo gło by się

wy da wać być ta kie sa me. Oka zu je się jed -
nak, że wy jazd w da le kie kra je po zwa la
pod pa trzyć wie le no wych roz wią zań kon fi -
gu ra cji, tech nik nur ko wych, spo so bów na -
ucza nia i my śle nia o nur ko wej przy go dzie.
Czę sto dla opi su pro ce sów szko le nio wych
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się ga my po kla sycz ną apa ra tu rę po ję cio wą
prak se olo gii, wy ko rzy stu jąc ana li zę ta kich
po jęć, jak: spraw ca, cel, śro dek, me to da,
czyn, plan, pro gram, spraw ność, sku tecz -
ność, eko no micz ność itd. Za sta na wia my
się, jak wy ko rzy stać ele men ty do świad cze -
nia oraz wie dzy kan dy da tów:

Klucz do bez piecz ne go tech nicz nie za -
awan so wa ne go nur ko wa nia!

Fi zycz ne wy ćwi cze nie i oce na;
Prze pro wa dze nie roz my ślań i me dy ta cji;
Cią głe i po stę pu ją ce tre nin gi;
Fi zycz na wy trzy ma łość po trzeb na przy

du żym wy sił ku w ce lu prze trwa nia;
Umie jęt ność sku pie nia się.
Sa mo dy scy pli na po ma ga ją ca w ra dze niu

so bie w sy tu acjach stre so wych.
Ład nie uję to to w skrót WA TER:

Wis dom – mą drość
At ti tu de – po sta wa
Tra ining – tre ning
Equ ip ment – sprzęt
Re pe ti tion – po wtó rze nie
Mi mo spo rych wy mo gów fi zycz nych, in -

struk to rzy to nie mię śnia ki, bo o bez pie -
czeń stwie nur ko wa nia de cy du je w 40%
kon dy cja fi zycz na, ale w 60% kon dy cja
umy sło wa.

Kon dy cja umy sło wa to wie le upo rząd ko -
wa nych ele men tów:

Po czu cie kom for tu pod wo dą – mu si być
wtór nie na by te, po nie waż wo da nie jest na -
szym na tu ral nym śro do wi skiem;

Po czu cie kom for tu w no wym śro do wi sku
zo sta je na by te przez czę ste w nim prze by -
wa nie. Nic nie za stą pi do świad cze nia nur -
ko we go – licz by od by tych nur ko wań i
re gu lar ne go nur ko wa nia;

Do świad cze nie nur ko we roz wi ja ta kie
ko rzyst ne ce chy jak zdro wy roz są dek i in -
tu icja, któ re po zwo lą spraw nie re ago wać na
sy tu acje awa ryj ne, za wcza su roz po znać
mo żli wość ich wy stą pie nia i unik nąć ich.

Pod cho dząc prak se olo gicz nie, spo glą da -
my na te dzia ła nia w ró żnych aspek tach i
pod sta wach ana li zy, by pod kre ślić in ne ce -
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chy kształ to wa ne przez nur ko wa nie:
Świa do mość ry zy ka – nu rek mu si być je -

go świa do my i je ak cep to wać – wy stą pie nie
sy tu acji awa ryj nej bę dzie mniej szym szo -
kiem i mo żli we bę dzie sku tecz ne dzia ła nie.

Wia ra w sie bie – ce cha wy ma ga na do
sku tecz ne go dzia ła nia w sy tu acji awa ryj nej;
osią ga na przez szko le nie, do świad cze nie
nur ko we i do sko na le nie umie jęt no ści.

Stres – re ak cja or ga ni zmu na nie ko rzyst -
ne czyn ni ki ze wnętrz ne. Nie kon tro lo wa ny i

wzra sta ją cy stres mo że prze ro dzić się w
stan pa ni ki. Nie zbęd ne za tem jest za po bie -
ga nie stre so wi i kon tro lo wa nie go.

Pod czas ca łe go szko le nia wiel ki na cisk
kła dzio ny jest na od po wie dzial ność i dzia -
ła nie w ze spo le:

“Oso ba, któ ra ja ko pierw sza po dej mu je
ry zy ko, mu si upew nić się, że nie za chę ca
ani nie skła nia in nych do je go pod ję cia”!

Wy ma ga ne za tem jest:
Zwra ca nie uwa gi na po ziom stre su u

swo ich part ne rów;
Nie wy wie ra nie pre sji na swo ich part ne -

rów w ce lu wy ko na nia nur ko wa nia wy kra -
cza ją ce go po za ich po ziom kom for tu;

Za pew nie nie pra wa do prze rwa nia ka -
żde go nur ko wa nia w do wol nym mo men cie
i z do wol ne go po wo du – za pew nie nie kom -
for tu psy chicz ne go pod ję cia ta kiej de cy zji;

Mo ra le, esprit de corps opar te na dys cy -
pli nie, po czu ciu wła snej god no ści i za ufa -
niu szko lo ne go do swo je go in struk to ra i
wła sne go wy szko le nia.

A tak ogól nie to ma być faj nie, bo bez -
piecz nie. Do te go wie le ka pi tal nych ha seł,
akro ni mów i po wie dzeń (po wie dzo nek, slo -
ga nów), któ re uła twia ją kon takt z kan dy da -
ta mi na in struk to rów.

„Za kurs się pła ci. Na cer ty fi kat trze ba za -
pra co wać”

Ko niec czter na sto dnio we go szko le nia.
Jesz cze w Pre to rii spo tka nie i roz mo wa na
te mat głę bo kich nur ko wań z re kor dzi stą
świa ta Nu no Go me zem. Opo wia da nam o
swych głę bo kich nur ko wa niach i pla nach
na przy szłość. Pla nu je nur ko wa nie na 320
m w Mo rzu Czer wo nym. Na ma wiam go do
współ pra cy szko le nio wej z pol ski mi nur ka -
mi tech nicz ny mi.
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Czas wra cać do kra ju. Ostat nie spoj rze -
nie za sie bie: po że gna nie z Afry ką. Dwa na -
ście go dzin lo tu i lą do wa nie w Eu ro pie.
Czas po dzie lić się no wą wie dzą i umie jęt -
no ścia mi.

Ro mek Hło baż, rok 2005

e -ma il: mo ana@wroc law.ho me.pl

Obec nie: Ro mek M. Hło baż – nu rek za wo do wy

i tech nicz ny, NA UI CD, in struk tor nur ko wa nia wie -

lu fe de ra cji, wy dał po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy -

szko lił po nad 70 in struk to rów oraz wie lu zna nych

pol skich nur ków tech nicz nych. Wy ró żnio ny za

osią gnię cia dy dak tycz no/wy cho waw cze pań stwo -

wym od zna cze niem – Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na -

ro do wej. Od był w swo jej ka rie rze po nad 5600

nur ko wań w akwe nach ca łe go świa ta, uczest ni czył

ja ko kon sul tant i nu rek za bez pie cza ją cy w re kor -

dzie głę bo ko ści Pol ski i in nych cie ka wych pro jek -

tach nur ko wych. 

Ma jąc świa do mość ry zy ka i re spekt nie za głu -

szo ny ru ty ną, głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka -

dzie siąt ra zy. Je go wie dza, spo kój i opa no wa nie

wie lu po zwo li ła na bez piecz ny po wrót z tej głę bo -

ko ści. Au tor fil mo wych zdjęć spe cjal nych –

www.film pol ski.pl i ksią żki „Do tknąć Głę bi”

www.do tknac gle bi.pl 

http://nalofoty.pl/Swiat
http://www.mdt.wroclaw.pl
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Kon ty nu ując wspo mnie nia o wła -
sno ręcz nie nie gdyś wy ko ny wa nym i
cza sem uży wa nym po dziś dzień
sprzę cie nur ko wym, po ni żej chciał bym
omó wić tzw. oświe tle nie głów ne,
czy li moc ne świa tło o sto sun ko wo
dłu gim cza sie świe ce nia. Oczy wi ście
kil ka na ście lat te mu tech no lo gia by -
ła znacz nie mniej za awan so wa na i
po ję cia „moc ne” oraz „dłu go” by ły
ró żne od obec nych.

Kil ka na ście lat te mu nie by ło w po -
wszech nym uży ciu ani sto so wa nych dziś
ogniw i aku mu la to rów li to wo -jo no wych,
ani oświe tle nia LED (li ght emi ting diod). By -
ły ha lo ge ny i HID -y (high in ten se di schar ge
lamp), te ostat nie jed nak dość dro gie, do te -
go bar dzo de li kat ne i czu łe na wstrzą sy,
któ rych nie da ło się unik nąć pod czas trans -
por tu ja ski nio we go. Na ryn ku kra jo wym po -
pu lar no ścią cie szy ły się wła sno ręcz nie
ro bio ne przez nur ków „Gro zy” i ku pio ne la -
tar ki na ba te rie z ża rów ką ha lo ge no wą,

oświe tle nie bar dziej pro fe sjo nal ne by ło
trud niej do stęp ne i kosz to wa ło for tu nę.

Do nur ko wa nia ja ski nio we go i spe le -
onur ko wa nia po trze bo wa li śmy la ta rek o

moc nym świe tle, trwa łych, od por nych na
tru dy trans por tu ja ski nio we go i dłu go świe -
cą cych. Naj lep szym i naj tań szym roz wią -
za niem wy da wa ło się po łą cze nie aku mu-

SPELEOnurkowe „zrób to sam” – latarka

Głowice latarek na kasku autora j. Fontanazzi Włochy 2006                     fot. archiwum autora



Nuras.info 4/2016

63

la to rów że lo wych 12 V i ha lo ge nów, do -
stęp nych we wszyst kich skle pach tech nicz -
nych. Wy star czy ło do nich do ro bić trwa łe
obu do wy, od por ne na ko ro zję i szczel ne. Z
po mo cą, jak za wsze, przy szedł mi „Pszczó -
łek” – An drzej Szer szeń – star szy ko le ga i
in struk tor wpro wa dza ją cy mnie w świat
nur ko wa nia ja ski nio we go. Miał on ry sun ki

tech nicz ne ta kich obu dów, gdyż sam wcze -
śniej wy ko nał po dob ne la tar ki. Ka żda la tar -
ka by ła jed nak in na i zro bie nie ko lej nej
sta no wi ło od dziel ną hi sto rię – cho dzi ło o
uszczel nie nie, wy koń cze nie wła sne itd.

Swo ją „przy go dę” z ro bie niem la ta rek
roz po czą łem od za ku pu aku mu la to rów że -
lo wych – ma łych ko stek 6 V. Dwie od po -

wied nio ze so bą po łą czo ne da wa ły 12 V
na pię cia, a sto jąc jed na na dru giej mie ści ły
się w ru rze ma ją cej być pusz ką aku mu la to -
ro wą. Po zo sta wa ła kwe stia po jem no ści – im
więk sza, tym więk sze ga ba ry ty aku mu la to -
ra, a więc rów nież „ka ni stra”. Jak za wsze
sta no wi ło to dy le mat i zmu sza ło do pew ne -
go kom pro mi su – ga ba ry ty vs. czas świe ce -
nia. Zde cy do wa łem się na kost ki o
po jem no ści 5 czy 6 Ah, wy star cza ją ce na

Latarki z twinem, j. Panja -  Krym, IX 2006                                          fot. archiwum
Pszczółek, j. Panja -  Krym, IX 2006                                          

fot. archiwum
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1,5-2 h świe ce nia. Dwie la tar ki za ła twia ły
spra wę oświe tle nia pod czas dłu ższych nur -
ko wań.

Ko lej nym kro kiem w pro ce sie przy go to -
wy wa nia la tar ki był za kup ru ry ze sta li kwa -
so od por nej o od po wied nich wy mia rach.
Na stęp nie na le ża ło za dbać o do spa wa nie

de nek przez fa chow ca w tej dzie dzi nie.
Zna la złem warsz tat, któ ry się tym zaj mo -
wał. Pa no wie za spa wa li ru rę z jed nej stro ny
oraz do spa wa li uchwy ty do mo co wa nia na
pa sie. Wszyst ko ze zdro wej kwa sów ki.
Oka za ło się jed nak, że aku mu la to ry nie pa -
su ją, po nie waż są mi ni mal nie więk sze od
śred ni cy ru ry. Po spi ło wa niu ro gów wcho -
dzi ły cia sno i nie te le pa ły się w ka ni strze.

Po zo sta ło do ro bie nie wiecz ka z prze pu -
stem prze wo du (szczel nym dła wi kiem) oraz
wy ko na nie gło wi cy – obu do wy ha lo ge nu z
włącz ni kiem i dła wi kiem na prze wód. Wy -
ko ny wa nie ta kich de ta li z kwa sów ki kosz -
to wa ło by for tu nę. Po dob nie jak moi star si
ko le dzy, wy ko na łem je z alu mi nium – me -
ta lu ła twe go w ob rób ce i nie ko ro du ją ce go
jak zwy kła stal. Z ry sun ka mi tech nicz ny mi,

Autor przed nurkowaniem w j. KarasuBaszi -
Krym, IX 2006

fot. archiwum
Latarki na kasku autora -  Galbenei, Rumunia 2006                           fot. Andrzej Szerszen
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któ re mu sia łem zmo dy fi ko wać (Pszczó łek
do swo ich la ta rek użył ru ry z kwa sów ki po -
zy ska nej na sku pie zło mu, o więk szej niż
mo ja śred ni cy) uda łem się do pa na Lu cja na
– wir tu oza to kar ki, któ ry wie lo krot nie wy -
ko ny wał dla nas ró żne de ta le słu żą ce po -
tem do two rze nia sprzę tów do nur ko wa nia

w ja ski niach. Pan Lu cjan wy to czył mi
wszyst kie czę ści zgod nie z pla na mi. Po zo -
sta wa ło do brać od po wied nie orin gi,
uszczel nie nia, śru by mo się żne, dłu gość i
śred ni cę prze wo du łą czą ce go ka ni ster z
gło wi cą, szyb kę z ple xi, po krę tła. Ostat ni
etap po le gał na mon ta żu tych ele men tów.

Uda ło się to bez więk szych pro ble mów. Z
tak zmon to wa nym ze sta wem po zo sta wa ło
już tyl ko za nu rzyć się pod wo dę. Po je cha -
łem więc do Ja nów ka – na sze go ów cze sne -
go pod war szaw skie go po li go nu nur ko we-
go. Na po cząt ku zwa ży łem pod wo dą la tar -
ki za po mo cą bu te lek z po wie trzem – jed na
na po wierzch ni wa ży ła ok. 4 kg, a pod wo -
dą 2,5 kg. Świe ci ła, nie ga sła, wszyst ko wy -
da wa ło się pra co wać do brze. Po po wro cie
z nur ko wi ska, w do mu, roz mon to wa łem ka -
ni ster (otwo rze nie wiecz ka nie by ło pro stą
spra wą). 

Oka za ło się, że we wnątrz jest wo da. Kil -
ku krot nie wy mie nia łem orin gi w wiecz ku,
do szczel nia łem dła wik, prze wód i… cią gle
po nur ko wa niu we wnątrz by ła wo da. Za -
czą łem więc po dej rze wać nie szczel ność
spa wu w den ku. Po zo sta wa ło py ta nie, jak
to spraw dzić? Roz wią za nie by ło bar dzo
pro ste – na la łem do ka ni stra wo dy, przy -
tkną łem gór ny otwór do twa rzy, po licz ka mi
uszczel ni łem go i dmuch ną łem – pod ci -
śnie niem wo da za czę ła wy pły wać przez
mi kro otwo ry w spa wie. 

Rad, że zna la złem przy czy nę prze cie ku,
uda łem się do warsz ta tu, gdzie po pra wi li
spa wy i tym sa mym roz wią za li pro blem. La -

Głowica latarki Pszczółka we Francji -  2007                                        fot. archiwum
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tar ki by ły go to we do trud nych nur ko wań ja -
ski nio wych.

To, co po wy żej za ję ło oko ło stro ny tek -
stu, trwa ło kil ka mie się cy, wią za ło się z licz -
ny mi wy jaz da mi do skle pów tech nicz nych,
wy ciecz ka mi po warsz ta tach rze mieśl ni -
czych, do bie ra niem od po wied nich ma te ria -
łów, wy mia ro wa niem de ta li, usta la niem
śred nic i od le gło ści, wy my śla niem szcze gó -

łów kon struk cyj nych i użyt ko wych itd. By -
łem wów czas stu den tem i cier pia łem bar -
dziej na brak pie nię dzy, niż wol ne go cza su,
choć pra co wa łem już w swo im za wo dzie.
Uwa żam jed nak, że by ło war to – zdo by łem
w ten spo sób wie dzę na te mat kon stru owa -
nia wo dosz czel nych urzą dzeń, za osz czę -
dzi łem spo ro go tów ki i mia łem sprzęt,
któ re mu mo głem w peł ni za ufać.

La ta rek uży wa łem z po wo dze niem aż do
2010 ro ku pod czas wszyst kich nur ko wań
ja ski nio wych i wie lu nur ko wań w wo dach
otwar tych, gdzie po trze bo wa łem moc niej -
sze go oświe tle nia. Wte dy jed nak co raz po -
pu lar niej sze za czę ły ro bić się LED -y. Bar tek
Gryn da do ro bił mi dio do we wkła dy do mo -
ich bez ka blo wych la ta rek, któ re po tej prze -
rób ce świe ci ły dłu żej niż ka ni stro we i
za czą łem od cho dzić od te go ro dza ju
oświe tle nia. Do dat ko wo ko le ga za lał mi w
Nar vi ku jed ną z tych la ta rek i w wy ni ku
kon tak tu ze sło ną wo dą prze sta ła świe cić.
Do tej po ry nie wiem, jak te go do ko nał,
dru ga, któ rej uży wa łem pod czas tych nur -
ko wań do dziś jest spraw na. Tam tej nie na -
pra wi łem, z cza sem aku mu la to ry że lo we
się ze sta rza ły i dziś pew nie trze ba by za -
mon to wać no we. Nie opła ca się to jed nak,
gdyż współ cze śnie pro po no wa ne roz wią za -
nia są rów nie wy trzy ma łe, a przy tym du żo
mniej sze, moc niej sze, dłu żej świe cą ce i po -
sia da ją nie zbęd ne ate sty i cer ty fi ka ty. Skok
tech no lo gicz ny jest wy raź nie wi docz ny.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

SPE LE Onur ko wa nie, Hon zo Di ve

hon zo@o2.pl
Kurs full cave diver -  Francja 2007                                                fot. archiwum
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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

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.swa.org.pl
http://www.mlinke.eu
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Schro ni sko Gór skie Ka la tów ki tu ry -
ści zna ją ja ko obo wiąz ko wy punkt
od po czyn ku na szla ku pro wa dzą cym
na Gie wont. Nur ko wie zna ją je ja ko
miej sce co rocz nych spo tkań in struk -
to rów CMAS. Dla nas, nur ków ja ski -
nio wych jest to punkt od nie sie nia na
dro dze do jed nej z naj le piej do stęp -
nych, za la nych ja skiń ta trzań skich.
Za le d wie 500 me trów za schro ni -
skiem, tuż przy szla ku, znaj du je się
ni sza skal na, w któ rej przy go to wu je -
my się do nur ko wa nia.

Hi sto ria eks plo ra cji sa mej ja ski ni jest bar -
dzo cie ka wa. Zo sta ła ona od kry ta we wrze -
śniu 1935 ro ku. Od kryw cy prze ci snę li się
do wnę trza ja ski ni, ale po kil ku na stu me -
trach dal szą dro gę za gro dził im wy peł nio -
ny wo dą sy fon. Jak pi sał Ste fan Zwo liń ski,
przez ma ły otwór nad nim sły chać by ło
szum pod ziem ne go po to ku pły ną ce go od

stro ny Ja ski ni By strej ku dzi siej sze mu wy -
wie rzy sku, któ ry do złu dze nia przy po mi nał
od głos pra cy tur bi ny w elek trow ni w Kuź -
ni cach. Usły sza ne od gło sy spo wo do wa ły,
że nada no jej na zwę „Elek trow nia”, któ rą
póź niej, do kład nie 11 mar ca 1953 ro ku
pod czas kon fe ren cji po świę co nej usta la niu
nazw ja skiń ta trzań skich, zmie nio no na bar -
dziej re gio nal ny wy raz „Dud ni ca”. W la -
tach 30. i 40. ubie głe go wie ku tech ni ka
nur ko wa jesz cze racz ko wa ła, a ta trzań scy
gro to ła zi na wet nie my śle li o pró bach prze -
nur ko wa nia sy fo nów od dzie la ją cych ich od
dal szych par tii ja ski ni. Dla te go w 1935 ro -
ku bra cia Zwo liń scy, od kryw cy wie lu ja skiń
w pol skich Ta trach, od pom po wu ją wo dę z
ja skiń, by prze być wstęp ne sy fo ny. W ro ku
1949, pod czas opró żnia nia z wo dy są sied -
niej ja ski ni, osu sza ją przy oka zji sy fon w
Dud ni cy, co jest po śred nim do wo dem na
ich po łą cze nie. Po przej ściu cia sne go, wą -
skie go ko ry ta rzy ka do cie ra ją do II sy fo nu.

Syfon Słabika

przygotowanie do nurkowania w Dudnicy 
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Na tym koń czą swo je od kry cia. Nad mie nić
na le ży, że na owe cza sy po ziom dłu go ści
Dud ni cy wzra sta do oko ło 100 me trów, da -
jąc jej 20 miej sce pod wzglę dem dłu go ści
wśród ja skiń pol skich Tatr.

Mi ja 16 lat. Sprzęt i tech ni ka nur ko wa
roz wi ja ją się bar dzo dy na micz nie. Gro to ła -

zi na to miast, ko rzy sta jąc z do świad czeń
płe two nur ków, wy ko nu ją pierw sze za nu -
rze nia w ta trzań skich ja ski niach. Dzię ki te -
mu w 1965 ro ku dwóch śmiał ków Ma rian
No wic ki i Woj ciech Ko siak, pod czas wy -
pra wy Aka de mic kie go Klu bu Płe two nur ków
„Kal mar” i Aka de mic kie go Klu bu Gór skie -
go Gli wi ce, po ko nu ją I sy fon. Prze no szą
sprzęt i za nu rza ją się w II sy fo nie. Oka zu je
się on płyt ki i krót ki, już po chwi li wy nu rza -
ją się w su chej ko mo rze. Tam na tra fia ją na
ko lej ną prze szko dę wod ną – III Sy fon. W
cza sie dru gie go nur ko wa nia w Dud ni cy,
prze pro wa dzo ne go przez klub „Kal mar” w
1968 ro ku oka za ło się, że II i III sy fon łą czą
się w je den ciąg i po ko na nie go jest bar dzo
trud ne. Wy co fa no się, po zo sta wia jąc pro -
blem III sy fo nu otwar ty.

Ko lej ny wa żny epi zod ma miej sce 13 lu -
te go 1970 ro ku. Ma rian Sła bik i Krzysz tof
Gra jek nur ku ją w Dud ni cy. Ce lem jest po -
ko na nie dzie wi cze go III sy fo nu i tych
dwóch nur ków osią ga swój cel. Ja ko pierw -
szy III sy fon prze pły wa Ma rian Sła bik, za
nim Krzysz tof Gra jek. Nie ste ty już kil ka me -
trów za tym 17-me tro wym sy fo nem prze ry -
wa ją eks plo ra cję, gdyż na tra fia ją na
nie ocze ki wa ną prze szko dę – czte ro me tro -

wej głę bo ko ści stu dzien kę, któ ra jest nie do
po ko na nia bez sprzę tu ja ski nio we go. Na da -
ją jej na zwę Ta jem ni cza Stud nia. Roz po -
czy na jąc dro gę po wrot ną, pierw szy za nu rza
się Ma rian. Gdy znaj du je się mię dzy III a II
sy fo nem przy po mo cy li ny sy gna li za cyj nej
do sta je in for ma cję od ko le gi Krzyś ka o nie -
bez pie czeń stwie. Zaw ra ca więc przez III sy -
fon, do pły wa do Krzyś ka i do wia du je się, że
ten nie roz po czął po wro tu z po wo du awa -
rii swo je go apa ra tu (pęk nię cie uszczel ki,
któ re spo wo do wa ło wy ciek po wie trza z bu -
tli). Ma rian Sła bik prze nur ko wał III i II sy -
fon, uda jąc się do ko mo ry przed II sy fo nem,
gdzie ze spół zo sta wił do dat ko wy, za pa so -
wy sprzęt. Ko rzy sta jąc z nie go, po dej mu je
pró bę prze pra wie nia się do uwię zio ne go za
III sy fo nem ko le gi, by do star czyć mu swój
apa rat. Pech go nie opusz cza, za pa so wy
apa rat nie dzia ła (jak to w ży ciu by wa, przy
wcze śniej szym je go spraw dza niu nie do krę -
co no za wo ru bu tli i po wie trze ucie kło). Ma -
rian Sła bik nie pod da je się, wy cho dzi z
ja ski ni i kon tak tu je się z ra tow ni ka mi
GOPR. Ra tow ni cy po ma ga ją na ła do wać
bu tle i przy sy ła ją spe cjal ną gru pę płe two -
nur ków. Nie jest ona jed nak po trzeb na, po -
nie waż do uwie zio ne go pły nie tyl ko Sła bik,

przygotowanie do nurkowania w Dudnicy 
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któ ry zna już do brze dwa sy fo ny. Po now nie
je po ko nu je i do star cza przy ja cie lo wi apa -
rat ra tun ko wy, któ ry rów nież oka zu je się
uszko dzo ny. Krzy siek Gra jek już od po nad
trzech go dzin znaj du je się za sy fo nem, wy -
chła dza jąc się w prze raź li wym tem pie. Pa -
mię tać trze ba, że nie mie li oni su chych
ska fan drów tyl ko gu mo we mo kre pian ki,
któ re nie utrzy my wa ły ter mi ki tak jak współ -
cze sny sprzęt. Ma rian Sła bik mu si po raz
ko lej ny prze nur ko wać sy fo ny, wyjść po na -
stęp ny apa rat od de cho wy i wró cić do uwię -
zio ne go przy ja cie la – uda je mu się to w
ca ło ści. Do pie ro ko rzy sta jąc z te go apa ra tu
Krzy siek Gra jek mógł sa mo dziel nie opu ścić
miej sce przy mu so we go uwię zie nia. Po
dzie wię ciu go dzi nach ak cji obaj nur ko wie
wy cień cze ni i prze mar z nię ci opusz cza ją ja -
ski nię. W trak cie ak cji ra tun ko wej Sła bik
czte ry ra zy (tam i z po wro tem) po ko nał III
sy fon. Ofiar ność Sła bi ka zo sta ła uho no ro -
wa na na zwa niem je go imie niem III sy fo nu.
Współ cze śnie Dud ni ca jest do syć pro stą i
płyt ką ja ski nią, a pro ce du ry nur ko wa nia ja -
ski nio we go po zwa la ją na zmi ni ma li zo wa -
nie ry zy ka utknię cia za sy fo nem. Jed nak w
1970 ro ku sprzęt nur ko wy w Pol sce był bar -
dzo nie do sko na ły, a Sheck Exley oj ciec

współ cze sne go nur ko wa nia ja ski nio we go
do pie ro od kry wał pod wod ny świat. W ta -
kich wa run kach te sto sun ko wo krót kie i
płyt kie sy fo ny sta wa ły się na praw dę po wa -
żnym wy zwa niem.

Po mi mo zda rze nia z 1970 ro ku, już po
trzech la tach, do kład nie w lu tym 1973 ro -
ku, ko lej na eki pa po dej mu je pró bę eks plo -
ra cji. M. Lip ski, An drzej Płach ciń ski i
Woj ciech Przy by szew ski prze nur ko wu ją
wszyst kie trzy sy fo ny i do cie ra ją do Ta jem -
ni czej Stud ni, któ rą eks plo ru ją w gó rę i w
dół. Po zje cha niu na li nie naj ład niej szy z
nich, zwa ny „Ślicz no tą”, nur ku je w IV już
sy fo nie tej ja ski ni. Na je go cześć miej sce to
zo sta je na zwa ne Sy fo nem Ślicz no ty. Po kil -
ku na stu me trach na tra fia na za wa li sko w
wy stę pu ją cym ra mie niu sy fo nu. Tym sa -
mym mo żli wo ści IV sy fo nu zo sta ją roz wią -
za ne.

Wszyst ko wy glą da ło na to, że pro ble my
eks plo ra cyj ne Dud ni cy zo sta ły po za my ka -
ne. Od tam tej po ry pro wa dzo ne by ły tam
tyl ko nur ko wa nia tre nin go we, ze wzglę du
na ła twą do stęp ność ja ski ni i jej nie wiel kie
głę bo ko ści. Jed nak w la tach 90. w Ta trach
za czy na dzia łać wy bit ny gro to łaz i nu rek
Wik tor Bo lek. Pod czas jed ne go z nur ko wań

w I sy fo nie Dud ni cy do strze ga on czy stą
wo dę wy pły wa ją cą z nie wiel kie go bocz ne -
go cią gu. Po od gru zo wa niu wej ścia od naj -
du je bar dzo cia sny ko ry tarz bie gną cy w
stro nę są sied niej ja ski ni. Na tym nie koń czy
się eks plo ra cja Dud ni cy. War to jesz cze

Ku ba w wej ściu do Dud ni cy
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wspo mnieć, że w 2004 ro ku w tej ja ski ni
krę co ny jest pierw szy w Pol sce film o nur -
ko wa niu ja ski nio wym.

Jest sty czeń 2016 ro ku. W ni szy obok cia -
sne go wej ścia do ja ski ni prze bie ra się Mi -
chał. To bę dzie je go pierw sze so lo we

nur ko wa nie w ja ski ni ta trzań skiej. Na twa -
rzy wi dać sku pie nie, ale i pew ność sie bie.
Jest do brze przy go to wa ny sprzę to wo, tech -
nicz nie i psy chicz nie. Od lat 70. wie le się
zmie ni ło i ja ski nia nie jest już tak nie bez -
piecz na, ale wciąż bar dzo atrak cyj na ja ko
miej sce tre nin go we.

Ma te usz Po pek – Bo ber 

Ma riusz Lin ke – mlin ke

Ku ba w wej ściu do Dud ni cy

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info
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Jak co ro ku, o tej po rze czy tam
so bie Ewan ge lię. I za wsze kie dy do -
cho dzę do frag men tu o tym, jak
„uczy niw szy z po wro zów bicz” wy -
gnał han dlu ją cych ze świą ty ni my ślę,
że przy dał by się ta ki ktoś w nur ko -
wa niu.

Że by po go nić re kor dzia rzy, han dla rzy
ga dże ta mi i in ny mi ru pie cia mi, ro bio ny mi

wy łącz nie w ce lu wy dar cia od lu dzi pie nię -
dzy. Że by po go nić tych, któ rzy ni we czą
part ner stwo dla re kor du głę bo ko ści. Że by
po go nić gwiaz do rów, wy stę pu ją cych w te -
le wi zji dla sła wy, a przy oka zji pro wa dzą -
cych na śmierć mło dzież, któ ra bę dzie się
na ich głę bo ko ścio wym re kor dziar stwie
wzo ro wać. Że by po go nić or ga ni za to rów
nur ko wań, uda ją cych, że wca le nie są or -
ga ni za to ra mi nur ko wań, więc nie od po wia -
da ją za ich or ga ni za cję – ale chęt nie się
grze ją w słoń cu wła snej cha ry zmy i za dzie -
ra ją no sa uda jąc au to ry te ty, jed nak tyl ko do
cza su, gdy na praw dę trze ba za coś od po -
wia dać. Wte dy bo wiem twier dzą, że nie
mie li z ni czym nic wspól ne go. Że by po go -
nić pseu do nau czy cie li, któ rzy zrzu ca ją z
sie bie od po wie dzial ność dla pie nię dzy. Że -
by po go nić sprzę tow ców, opo wia da ją cych
bzdu ry, że re bre ather jest wa żniej szy niż
ase ku ra cja part ner ska.

Itd., itp.
Przy dał by się ktoś, kto by nam przy po -

mniał, co jest w nur ko wa niu wa żne. Przy -

dał by się czło wiek z ba tem, któ ry by zro bił
po rzą dek w po de pta nej świą ty ni.

Cza sem na cho dzi mnie ocho ta, że by od -
pu ścić. Prze stać być ta kim ry go ry stą. W
koń cu mam z te go tyl ko fu rę kło po tów. Ale
za wsze wte dy, gdy my ślę, że by już prze stać
mó wić o tym, co jest w nur ko wa niu złe,
wy da rza się no wy wy pa dek. Zno wu mło dy
nu rek gi nie, bo dał się zba je ro wać cwa nia -
kom, że po krót kim kur sie już bę dzie
wszyst ko umiał, że wa żniej szy jest no wy,
dro gi sprzęt niż part ner stwo, że prze cież
„ka żdy od po wia da sam za sie bie”, więc
ase ku ra cja brze go wa i po wierzch nio wa nie
są wca le po trzeb ne itd.

I wte dy ro zu miem, że nie wol no mi od -
pu ścić. Choć bym chciał, nie mo gę. Bo je -
stem to wi nien ka żde mu z tych
za mor do wa nych dzie cia ków. Nie pod dam
się ni gdy.

Chcia ło by się przy oka zji świąt oka zać
tro chę mi ło sier dzia. Ale prze ba cze nie jest
tyl ko dla tych, któ rzy o nie pro szą. In struk -
tor nur ko wa nia mu si sta ran nie pro wa dzić

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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ba zę, w któ rej jest za trud nio ny. Nie mo że
wpusz czać do wo dy nur ków bę dą cych pod
wpły wem al ko ho lu, nur ków idą cych na sa -
mot ne nur ko wa nia sprzecz ne z do brą prak -
ty ką nur ko wą. Nie mo że nie zwra cać uwa gi
na ła ma nie re gu la mi nu ba zy. Nie mo że się
po tem dzi wić, że nur ko wie w ta kiej ba zie
umie ra ją i uda wać, że to nie je go wi na. Bo
to jest je go wi na. Nie mo że się cie szyć, że
uda ło mu się wy łgać w Są dzie, że pro ku ra -
tor nie po sta wił mu za rzu tów i uwa żać, że
w ta kim ra zie wszyst ko jest w po rząd ku.
Nic nie jest w po rząd ku. Jest za wi nio na cu -
dza śmierć, na wet gdy by z ra cji nie do sko -

na ło ści pra wa i wy mia ru spra wie dli wo ści
chwi lo wo nie uda ło się po cią gnąć ta kie go
in struk to ra do od po wie dzial no ści.

Nie mo żna się tłu ma czyć z bra ku sta ran -
no ści i sta now czo ści w pra cy tym, że lu dzie
są do ro śli i ka żdy mo że ro bić co so bie chce.
Ow szem, lu dzie są do ro śli, ale po to są na -
uczy cie le, że by tym na wet do ro słym lu -
dziom unie mo żli wić bez sen sow ne za bi cie
się. Ktoś mo że so bie być do ro sły, i na wet
nie głu pi, ale naj zwy czaj niej mo że nie mieć
do świad cze nia w trud nej sztu ce, ja ką jest
nur ko wa nie. Sztu ce, w któ rej do świad cze -
nie i zdol ność do ro zu mie nia ry zy ka bu du -
je się la ta mi, nie na krót kich kur si kach, lecz
w cią głym nur ko wa niu w ró żnych, czę sto
trud nych wa run kach i z ró żny mi, czę sto
trud ny mi ludź mi. Kto te go do świad cze nia
nie ma, ma pra wo ocze ki wać od na uczy -
cie la, że ten na uczy ciel bę dzie go ota czał
opie ką nie tyl ko pod czas kur su, ale ta kże po
nim. Jest to bo wiem naj trud niej szy, naj bar -
dziej nie bez piecz ny dla nur ka okres – okres
tuż po ukoń cze niu kur su, gdy no wa wie dza
i umie jęt no ści jesz cze się nie ugrun to wa ły,
zaś w umy śle już nie ste ty po ja wi ło się prze -
świad cze nie, że jest się na du żo wy ższym
niż do tąd po zio mie. Tym cza sem jesz cze się

na nim nie jest, jesz cze się wie dza nie zdą -
ży ła ugrun to wać i jesz cze da le ko do te go.

Tym cza sem na ca łym świe cie, nie ste ty
rów nież w Pol sce, wciąż gi ną nur ko wie w
tym trud nym i nie bez piecz nym okre sie tuż
po kur sie. A ich by li in struk to rzy czę sto są tuż
obok! Ale już ich nic nie ob cho dzi, bo kurs
skoń czo ny a pie nią dze wzię te. O eto sie pra -
cy na uczy cie la ta cy dra nie chy ba w ogó le nie
sły sze li, po co więc mie li by o nie go dbać.

Ta kim wła śnie ty pom na le ży się ba tem
po ple cach. Mo że się dzię ki te mu za sta no -
wią. Mo że od te go zmą drze ją. I mo że ich
za be to no wa ne, zde ge ne ro wa ne mó zgi
znaj dą się od te go na dro dze do zmar -
twych wsta nia.

Zapraszam www.adwokat.strugalski.pl
To masz Stru gal ski

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
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12 mar ca 2016 ro ku w Olsz ty nie
od by ła się dru ga ak cja sprzą ta nia
rze ki Ły ny – któ rą zor ga ni zo wa li:
Sto wa rzy sze nie Pro - Na tu ra wspól nie
z Aqu adi ver.pl i Aka de mic kim Klu bem
Płe two nur ków SKOR PE NA. Ce lem
by ło przy go to wa nie brze gów i ko ry ta
war miń skiej rze ki na XIII Skor pe no -
wy Spływ Ły ną, któ ry co ro ku gro -
ma dzi re kor do we licz by nur ków.

Do sprzą ta nia zgło si ło się pra wie trzy -
dzie ści osób, co sta no wi swo isty re kord, ak -
cja prze bie ga ła więc wy jąt ko wo spraw nie.
Za sko czy ła nas ogrom na ilość śmie ci na
wy so ko ści osie dla Mlecz na w Olsz ty nie,
zwłasz cza że za le d wie rok te mu bar dzo do -
kład nie sprzą ta li śmy brze gi i nurt Ły ny. Zna -
leź li śmy mię dzy in ny mi pla sti ko we i
me ta lo we krze seł ka tu ry stycz ne, ze sta wy
gril lo we, cał kiem nie złe ły żwy, ogrom ną

licz bę bu te lek szkla nych i pla sti ko wych,
opa ko wa nia fo lio we, a do te go ogrom ną

Sprzątanie Łyny
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opo nę tyl ną od cią gni ka, któ rą wspól ny mi
si ła mi uda ło nam się wy cią gnąć, prze wieźć
i za ła do wać do kon te ne ra.

Jed nym sło wem ak cja by ła uda na, dzię ki
za an ga żo wa niu i do brej współ pra cy wszyst -
kich uczest ni ków. Uczest ni cy Spły wu po -

pły nę li w lep szych wa run kach. Ma my na -
dzie ję, że miesz kań cy osie dla Mlecz na oraz
dział kow cy za dba ją o to, by za rok do ko -
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nać tyl ko ko sme tycz nej zbiór ki, bez ko -
niecz no ści bu szo wa nia w trzci nach i po wa -
żnych wio sen nych po rząd ków. Dzię ku je my
fir mie RE MON DIS za wor ki i kon te ner, któ -

ry uda ło nam się pra wie za peł nić oraz mia -
stu Olsz tyn za wy ży wie nie.

Dzię ku je my rów nież eki pie TVP 3 Olsz -
tyn za re la cję, któ ra po ja wi ła się na fun pa -

ge’u TVP 3 Olsz tyn a póź niej ta kże na na -
szym – Sto wa rzy sze nia Pro -Na tu ra.

Ja ro sław Ko wal ski

fo t. Mi łosz Dą brow ski
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM 
do prania i pielęgnacji produktów 
z neoprenu jak pianki nurkowe suche 
i mokre, sprzęt rehabilitacyjny. 
Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się produktu oraz
konserwuje strukturę neoprenu.

Produkt dostępny 
w dobrych sklepach
nurkowych i centrach

Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 621 888
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Nie wia ry god ne, ale to już po raz
trzy na sty mię dzy na ro do wa, kil ku set -
oso bo wa gru pa po zy tyw nie za krę co -
nych, nie zra żo nych zi mo wą au rą,
prze ni kli wym wia trem i do te go zło -
wiesz czo opa da ją cy mi na uśmiech -
nię te twa rze płat ka mi śnie gu ocho czo
sta wi ła się nad brze giem olsz tyń skiej
rze ki, by wspól ny mi si ła mi przy wo łać
wio snę. 

Po grom cy zi my przy by li w tym ro ku nie
tyl ko z naj od le glej szych za kąt ków kra ju, ale
rów nież z Ka li nin gra du, Ka na dy czy Sta nów
Zjed no czo nych. 

W lo kal nych prze wod ni kach tu ry stycz -
nych z pew no ścią już wkrót ce bę dzie mo -
żna prze czy tać o tym, jak ry tu al na ką piel
płe two nur ków, zwa na Skor pe no wym Spły -
wem Ły ną, wy par ła na te re nie War mii kil -
ku set let ni po gań ski zwy czaj to pie nia
Ma rzan ny. Roz po czę ło się tra dy cyj nie, od
prze mar szu z sie dzi by or ga ni za to ra, czy li

Znowu popłynęli z prądem
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kortowskiego miasteczka akademickiego,
do najbliższego mostu na Łynie. Obserwu-
jąc ciągnący ulicami miasta barwny pochód
kilkuset osób, udekorowany gdzieniegdzie
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flagami, wśród którego bez trudu można by-
ło wypatrzyć przedstawicieli najróżniej-
szych grup zawodowych, w tym lekarzy,
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strażaków, płetwonurków, tancerki, mary-
narzy, policjantów można było odbyć
chwilową podróż w czasie, do lat szczenię-
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cych, tudzież młodości chmurnej i durnej,
czyli do epoki pochodów pierwszomajo-
wych – jedyny warunek – pod żadnym po-
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zorem nie patrzymy w górę, totalnie igno-
rujemy warczącego nad głowami drona!
Podobieństwa skończyły się jednak wraz z
przybyciem barwnego korowodu nad brzeg
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rzeki, gdzie już po chwili –może po kilku
czy nawet kilkunastu chwilach wahania,
które ze względu na przejmujące zimno by-
ły jak najbardziej uzasadnione – kilkaset par
płetw niemiłosiernie i zupełnie beztrosko

zmąciło wodę, co na szczęście nie wpłynę-
ło w żaden sposób na wizurę, która mimo
niskiej temperatury wody, około 4 stopni, i
tak wahała się w okolicach 5 cm. Tym ra-
zem jednak nie chodziło o penetrowanie

dna, to już bowiem zrobiła olsztyńska dziel-
na ekipa tydzień wcześniej oczyszczając
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nurty Łyny z pamiątek pozostawionych tam
przez jednostki mniej uświadomione ekolo-
gicznie, czyli okolicznych działkowców.
Dość śliskie i strome miejsce, w którym co

roku wesoła gromada schodzi lub zsuwa się
do wody, w tym roku pełniło również funk-
cję portu i to nie byle jakiego, gdyż pod
olsztyńskim mostem zacumował sam wiel-
ki Titanic. Jego łomżyńscy nurkujący kon-
struktorzy, którzy jednocześnie stanowili
dość liczną załogę statku, okazali się bar-

dziej biegli w sztuce, gdyż jednostka w
przeciwieństwie do słynnego prototypu, mi-
mo widocznego na pierwszy rzut oka prze-
ciążenia, szczęśliwie dotarła do celu, czyli
na olsztyńską starówkę. To nic, że czasem
płynęła z maksymalnym przechyłem, nabie-
rając wodę kominami, urągając wszelkim
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zasadom bezpieczeństwa i ignorując pod-
stawowe prawa fizyki, nie przeszkodziło to
załodze w zdobyciu pierwszego miejsca w
konkursie na najbardziej pomysłowo przy-
gotowanych uczestników wydarzenia.
Prócz legendarnej jednostki spacerujący
brzegiem Łyny mieszkańcy stolicy Warmii i

Mazur mogli zauważyć również sporo ró-
żnego rodzaju sprzętu pływającego, w tym
liczne kajaki, dmuchańce oraz inne wyna-
lazki stworzone na potrzeby tego nieco-
dziennego wydarzenia. Barwne i pomy-
słowe kostiumy wywoływały szerokie
uśmiechy na twarzach zmarzniętych prze-

chodniów i czekających na mostach wi-
dzów uzbrojonych w aparaty fotograficzne.
Pewnie wielu z nich nie było w stanie do
końca odróżnić typowego nurkowego
rynsztunku od elementów dekoracyjnych,
stworzonych wyłącznie na potrzeby tej sza-
lonej zabawy. Swoją drogą, czy zastana-
wialiście się kiedyś, ile gadżetów ofero-
wanych nam przez sklepy czy centra nur-
kowe tak naprawdę jest przydatnym ele-
mentem mającym wpływ na bezpie-
czeństwo i komfort nurkowania, a ile po
prostu kosztowną fanaberią czy wręcz biżu-
terią, pełniącą rolę wyłącznie dekoracyjną?

W rozmowach uczestników spływu po-
jawiały się rozżalone głosy operatorów wio-
seł, że niestety zabrakło dla nich klubowego
sprzętu i dlatego nie dane im było pokonać
kilkukilometrowego odcinka rzeki w płe-
twach. O ile te wyjaśnienia brzmiały dość
wiarygodnie, o tyle nie sposób pominąć re-
fleksji, która nasunęła się podczas obserwa-
cji dzielnie walczących z własnymi
słabościami i zimnem zaklinaczy wiosny, w
tym wielu kobiet w piankach, a nawet jede-
nastoletnich dzieci! Ogromne uznanie dla
Was za każdy pokonany metr, nawet jeżeli
wyszliście przemarznięci na ląd gdzieś w
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połowie trasy. Dlaczego jednak walki tej
nie podjęli bohaterowie, którzy jeszcze nie
tak dawno kojarzyli się z niezwykłą siłą, od-
wagą i niezłomnością? Czyżby dla
uśmiechniętego Supermena wdzięcznie po-
zującego fotografom z pokładu plastikowej
jednostki pływającej niesionej nurtem i
olsztyńskich policjantów, którzy dość wia-
rygodnie udawali, że stoją na brzegu jedy-
nie po to, aby pilnować porządku, którego
nikt nie zamierzał zakłócać, też zabrakło
sprzętu? Tego się już pewnie nie dowiemy.
Z radością za to powitaliśmy na mecie mnó-
stwo szczękających zębami postaci w tym
Pszczółkę Maję, świnkę Peppa, holender-
skiego korsarza, gościa z Meksyku, muzuł-
manów, jaskiniowców, którzy niezwłocznie
po wyjściu na brzeg zostali ugoszczeni mi-
ską ciepłej strawy i spojrzeniami pełnymi
podziwu. Na wszystkich uczestników, któ-
rzy po tym niespodziewanym seansie krio-
terapii dopłynęli do mostu św. Jana, oprócz
rozgrzewającego posiłku czekało na brze-
gu dużo więcej atrakcji, w tym dziewczęta
z dużymi napisami NUMERKI umieszczo-
nymi na piersi. Tak, dobrze myślicie, była
to obietnica dodatkowych bonusów, które
można było wylosować wrzucając swój nu-

mer startowy do ich puszek. Sponsorzy w
tym roku dopisali, było zatem o co zawal-
czyć. Do zdobycia był sprzęt nurkowy, kur-
sy, wyjazdy, czyli wszystko to, co jest w
stanie wzbudzić szeroki uśmiech na twarzy
wielbiciela wielkiego błękitu. Na mecie pa-
nowała ogólna radość, na scenie prezento-
wały się między innymi zespoły ludowe,
taneczne, bębniarze, sygnaliści – jednym
słowem dla każdego coś dobrego. Po części
oficjalnej, gorącym prysznicu i krótkim od-
poczynku tradycyjnie już w kortowskiej re-
stauracji rozpoczęła się dalsza część
integracji miłośników nurkowania, przyby-

łych do Olsztyna czasem z bardzo daleka,
po to tylko, by… wspólnie potaplać się w
zimnej rzece. I przegonić zimę, rzecz jasna!
Było to kolejne niezapomniane spotkanie,
zgodnie jednak z dobrą dziennikarską tra-
dycją pozostawimy je wyłącznie we wspo-
mnieniach uczestników. Zdradzimy
jedynie, że powstało sporo nowych znajo-
mości, zrodziło się wiele ciekawych pomy-
słów i planów. Zabawa trwała do białego
rana.

Dziękujemy wszystkim za udaną zabawę
i do zobaczenia za rok!

AB



http://aquasklep.pl
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Pogłoski o tym, że w budynku dzisiejsze-
go liceum, nad jeziorem przy ulicy Parko-
wej, znajdowała się baza szkoleniowa
przyszłych żołnierzy i oficerów niemieckiej
marynarki wojennej z okresu II wojny świa-
towej w okolicy Czaplinka słychać od lat.
Szkole towarzyszyć miała dodatkowa infra-
struktura, w tym strzelnica i baza pojazdów
służących szkoleniom. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że opowieści te
uzupełniane są przez historie o jednej lub

nawet kilku ćwiczebnych łodziach pod-
wodnych, które z jakichś powodów zostały
zatopione w bliżej nieokreślonym miejscu
jeziora.

Historię można by uważać za lokalną le-
gendę, powtarzaną z ust do ust przez kolej-
ne lata. Do czasu, gdy na przełomie
października i listopada 2015 r. jedna z

Czy w jeziorze Drawsko spoczywa
zatopiony okręt podwodny?

Jezioro Drawsko, w okolicach Czaplinka w powiecie drawskim, to jeden z
największych zbiorników w Polsce – około 1800 hektarów powierzchni i 331
milionów metrów sześciennych wody o unikalnym, szmaragdowym odcieniu.
Jezioro nigdy nie zostało dokładnie zbadane. Liczne wyspy i ekstremalna głę-
bia skrywają liczne tajemnice, o których opowieści przetrwały dziesięciole-
cia. Jednym z niezwykłych artefaktów, o którym krążą niezliczone opowieści,
może być okręt podwodny z czasów II wojny światowej. Czy to czaplinec-
ki „Złoty pociąg”, czy raczej sprawa rodem z „Archiwum X”?
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amatorskich grup eksploracyjnych znalazła
w pobliżu jeziora… guzik od płaszcza ma-
rynarza Kriegsmarine. Grupa opublikowała
zdjęcie znaleziska na swoim profilu facebo-
okowym. Spekulacje podgrzał artykuł za-
mieszczony w „Kurierze Czaplineckim” nr
110 z 2015 roku. Zawierał on wzmiankę na
temat łodzi podwodnych.

– Po konsultacji ze współpracownikami i
Zarządem Powiatu doszliśmy do wniosku,

że warto bliżej przyjrzeć się temu temato-
wi – mówi Starosta Drawski Stanisław Ku-
czyński. – To przecież mogą być fragmenty
historii tych ziem.

Rzeczywiście, prawie wszystkie opowie-
ści zdają się potwierdzać. Budynek LO ist-
niał już w połowie lat 30., gdy Czaplinek
miał charakter kurortu i brakowało miejsc
noclegowych. Jest także ślad w postaci sze-
rokiego rowu po strzelnicy, kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów od budynku. Ogromną

zagadką pozostają jednak same U-Booty.
Wiadomo, że niemieckie miniaturowe

łodzie podwodne produkowane były w re-
jonie Trójmiasta i Elbląga. Teren dzisiejsze-
go Pomorza Zachodniego uważany był za
w miarę bezpieczny, ze względu na ogra-
niczony zasięg alianckich bombowców. W
tym kontekście jezioro Drawsko wydaje się
idealne do nauki obsługi tych łodzi. Zabie-
rały one na pokład do dwóch osób, a zanu-
rzały się na 30 metrów. Z całą pewnością
więc, czaplineckie jezioro było do tego ce-
lu odpowiednie (oficjalnie przyjęta głębo-
kość to ponad 80 m). Te dwuosobowe
okręty podwodne typu „Seehund” (Foka)
miały długość ok. 12 m. Ich zadaniem było
m.in. transportowanie podwodnych wyrzut-
ni pocisków. Na świecie zachowało się tyl-
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ko kilka egzemplarzy tego okrętu. Jeden z
nich stoi w New Jersey Naval Muzeum w
USA.

Całą historię uprawdopodabnia fakt, że
np. na jeziorze Miedwie do dziś istnieją
szczątki torpedowni z czasów wojny. Zna-
ne są także zamiary produkowania okrętów
podwodnych w okolicy jezior mazurskich,
gdzie rozpoczęto nawet budowę odpo-
wiedniej infrastruktury.

Czy odnalezienie U-Bootów w głębinach
jeziora Drawsko w ogóle jest możliwe? To
przecież aż 1800 ha do przeszukania!
Ostatnie spektakularne znaleziska dają jed-
nak taką nadzieję. To m.in. wrak niemiec-
kiego bombowca sprzed 70 lat odnaleziony
w miejscowości Krościenko Wyżne koło
Krosna, rozbity samolot w miejscowości Ka-
mion, gdzie maszyna spoczywała pod war-
stwą mułu na terenie rozlewisk Bzury, czy

w Dobryninie na Podkarpaciu, gdzie w nie-
wielkim z pozoru oczku wodnym spoczy-
wały szczątki rakiety V2. Miejsce udało się
zlokalizować dzięki człowiekowi, który
zdecydował się na ujawnienie tajemnicy
strzeżonej ponad 70 lat przez jego ojca,
żołnierza Armii Krajowej.

U–Booty? Czy tylko? W kontekście jezio-
ra Drawsko pojawiają się także inne, nie

mniej sensacyjne opowieści. Słychać w
nich o zatopionych transportach łodzi z
okresu średniowiecza (niektóre półwyspy
były niegdyś wyspami i trzeba było na nie
dopłynąć), reliktowym krabie żyjącym w
największej głębi, podwodnych pieczarach,
tajemniczym zapadnięciu gruntu mającym
pochłonąć pułk wojska w dawnych czasach
oraz o tym, że jego głębokość jest znacznie
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większa, niż oficjalnie przyjęte ponad 80
m…

Co jeszcze można odnaleźć w głębi-
nach? Zapewne wiele. Ogłaszamy zatem
wielkie śledztwo historyczne!

Z ostatniej chwili: niezidentyfikowane
obiekty wykryte na dnie!

Łukasz Ogiński z Bazy Nurkowej
„OCTO” nad jeziorem Drawsko nadesłał
zdjęcia ze skanowania dna tego akwenu.

Grupa nurków pracowała na jeziorze m.in.
w ostatni weekend (9 kwietnia 2016 r.).

Jeszcze nie wiemy, czym są zagadkowe
przedmioty widoczne na dostarczonych

obrazach. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne ustalenia!

Zachodniopomorskie centrum techniki
nurkowej rozpoczęło swoją działalność w
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marcu 2005r. Głównym celem firmy jest
rozpropagowanie nurkowania jako formy
turystyki i rekreacji. Szkolenia nurkowe
prowadzone są w systemie padi. Baza
nurkowa OCTO znajduje się w Czaplinku
nad jeziorem Drawsko, na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Drawtur”. (za: baza-
octo.pl/)

Nagroda w górę!

Nieustanie rośnie nagroda za odnalezie-
nie i wydobycie „U-Boota” z jeziora Draw-
sko. Starosta Stanisław Kuczyński przyjął
taką deklarację we wtorek, 12 kwietnia br.
od przedstawiciela Hotelu „Pałac Siemczy-
no” Adama Andziaka i Henrykowskiego
Stowarzyszenia w Siemczynie, miłośnika
historii regionalnej - Bogdana Andziaka. Pu-

la wynosi obecnie 20 tysięcy złotych. Być
może w Siemczynie w przyszłości powsta-
nie także baza nurkowa.

Położony nad Zatoką Henrykowską przy
„Jeziorze Tajemnic” kompleks turystyczny
oraz konferencyjno – wypoczynkowy Hotel
Pałac Siemczyno Adam Andziak, a także re-
prezentowane przez Bogdana Andziaka Hen-
rykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,
zadeklarowało nawiązanie współpracy z Po-
wiatem Drawskim w ramach Akcji Eksplora-

cyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
Oprócz wniesienia udziału do puli na-

grody za wydobycie i przekazanie Staro-
stwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim
wraku historycznego okrętu podwodnego
(tzw. U-Boota) prawdopodobnie zatopione-
go w jeziorze Drawsko, przeprowadzono
rozmowy na temat zaangażowania „Pała-
cu” w rozwój turystyki nurkowej na Poje-
zierzu Drawskim. Nie jest wykluczone, że
pod patronatem „Jeziora Tajemnic” w Siem-

Uroczysta chwila podpisania deklaracji
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czynie powstanie baza nurkowa mająca na
wyposażeniu profesjonalną sprężarkę do
napełniania butli z tlenem. Z pewnością po-
informujemy o takim wydarzeniu.

Krótko o Stowarzyszeniu w Siemczynie:
Członkowie Henrykowskiego Stowarzy-

szenia w Siemczynie od wielu lat podejmu-
ją aktywne działania na rzecz zwiększenia
i promowania atrakcyjności turystycznej re-
gionu Pomorza Zachodniego ze szczegól-
nym uwzględnieniem Pojezierza Drawskie-
go, reaktywowania i promowania rzemiosł
ginących, a także działania na rzecz akty-
wizacji kulturowej mieszkańców. Propagu-
ją działania na rzecz opieki nad zabytkami
i pomnikami przyrody oraz ochrony środo-
wiska, promują polską kulturę i historię na
świecie poprzez działalność edukacyjną i
dydaktyczną w zakresie polskiej, europej-
skiej i światowej kultury, sztuki i tradycji.
Swe cele realizują przede wszystkim po-

przez organizowanie spotkań, konferencji i
szkoleń, akcji porządkowania, renowacji,
zabezpieczania obiektów zabytkowych i
ich otoczenia a także przedsięwzięć doty-
czących gromadzenia i zabezpieczania do-
kumentów historycznych.

Pałac w Siemczynie - wzniesiony został w
latach 1722-26 przez Henninga Berndta von
Goltza, w stylu klasycystycznym, wraz z pięk-
nym, stylowym parkiem z epoki oraz przypa-
łacowym folwarkiem. Wnętrza urządzone
zostały w konwencji barokowej. Od 1999 ro-
ku jest własnością rodziny Andziak. Obecnie
wchodzi w skład kompleksu turystycznego
oraz konferencyjno - wypoczynkowego. Dla
amatorów wypoczynku na wsi zaoferowano
świeżo oddane do użytku komfortowo wypo-
sażone pokoje typu hotelowego i komfortowe
apartamenty z aneksami kuchennymi.

http:/ /www.palacsiemczyno.pl/ in-
dex.php?lang=pl

http://www.cmas.pl
http://jeziorotajemnic.pl/
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Mimo że pierwszy dzień tegorocz-
nych targów nurkowych przypadał 1
kwietnia, w warszawskiej hali EXPO
XXI próżno było szukać primaaprili-
sowych psikusów. Jakby na przekór
tradycji, już od wejścia powiało nie-
zwykłą wręcz powagą. Jak nigdy do-
tąd, mimo dnia zamkniętego dla
szerszego grona odwiedzających,
wszyscy wystawcy już od rana by-
li zwarci, gotowi i uśmiechnięci, choć
niektórzy nieco zmęczeni po cało-
nocnym montażu wymyślnych stoisk.

Spacerując przestrzennymi alejkami mo-
żna było odnieść wrażenie, że wypracowa-
ne przez sześć lat doświadczenie zaczyna
owocować pełnym profesjonalizmem, za-
równo ze strony organizatora, jak również
wystawców Podwodnej Przygody. Zeszło-
roczna przeprowadzka z Pałacu Kultury i
Nauki do nowoczesnego kompleksu wysta-

wienniczo-konferencyjnego bez wątpienia
zmotywowała właścicieli firm związanych
z nurkowaniem, którzy prześcigali się w

tym roku w pomysłach na aranżację swoich
stanowisk. Po raz pierwszy między ogrom-
ną ilością sprzętu – który kusił nie tylko no-

No diving!
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woczesną stylistyką, wymarzonymi przez
wielu parametrami, ale jak się okazało na-
prawdę atrakcyjnymi targowymi cenami –
pojawił się basen z odrobinę tylko lodowa-

tą wodą, w którym wszyscy chętni mogli od
razu przetestować nurkowe nowinki. A by-
ło w czym wybierać – skafandry, skutery,
automaty, butle, płetwy, latarki…, jednym

słowem wszystko to, czego potrzebuje naj-
bardziej wymagający odkrywca wielkiego
błękitu – nie zapominając nawet o płynie
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do dezynfekcji neoprenu o zapachu gumy
balonowej! Niestety nie było możliwości
przetestowania na miejscu ofert biur podró-

ży, których uśmiechnięte przedstawicielki z
niekłamaną pasją zachęcały odwiedzają-
cych do odbycia nurkowej wyprawy życia,
kusiły turkusowymi folderami, filmami z od-

ległych wojaży czy też po prostu zaprasza-
ły do spędzenia zbliżającej się majówki w
doborowym towarzystwie na nurkowym sa-
fari. Prawdziwy kalejdoskop barw, kierun-
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ków, atrakcji, od którego nietrudno o praw-
dziwy nurkowy zawrót głowy. Jakże bo-
wiem łatwo dać się ponieść marzeniom,

słuchając opowieści o tajemnicach głębin,
siedząc w targowym batyskafie, pod noga-
mi mając ławicę, a obok uroczą młodą da-

mę, która częstując nas łakociami z muszli
proponuje, że zapozna nas z zaprzyjaźnio-
nymi delfinami i wskaże najpiękniejsze ra-
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fy… Wszystko to było w zasięgu ręki, jed-
nak okazało się, że spora część odwiedza-
jących w kwietniu ma już mocno
sprecyzowane plany dotyczące wszelkich
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wolnych długich weekendów, a nawet wa-
kacji. Należałoby zatem w przyszłym roku
rozważyć zmianę terminu Podwodnej Przy-

gody, tak aby to właśnie podczas wspólne-
go nurkowego święta miały szansę obudzić
się z zimowego snu nasze marzenia, które
na miejscu można by było przemieniać w
konkretne plany.

Oprócz części wystawienniczej, istotnym
elementem Podwodnej Przygody jest oczy-
wiście Nurgres, którego i w tym roku nie
mogło zabraknąć. Nurkowe opowieści naj-
większych osobowości podwodnego świa-
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ta, dopełnione niesamowitymi ujęciami
utrwalonymi okiem kamery czy aparatu
przyciągają zarówno doświadczonych pod-
wodniaków, jak również tych, którzy pierw-

sze mierzenie płetw mają jeszcze przed so-
bą. Jak zwykle najliczniejszą publiczność
zgromadził Krzysztof Starnawski, który po-
dzielił się wrażeniami z eksploracji jaskiń,

mimo że zabrakło krzesełek, wszyscy z
ogromnym zainteresowaniem słuchali do
końca. Ciekawostką było również wystąpie-
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nie rekordzisty świata w układaniu kostki
Rubika pod wodą, z pewnością niewielu
jest w stanie dokonać tego w wygodnym fo-
telu, co udało się Wojtkowi Tecławowi na
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głębokości 100 metrów. Gratulujemy! Był
również wykład o fotografii, przeprowadzo-
ny przez współpracownika National Geo-
graphic, były rozważania na temat stresu,

poruszono także wiele innych zagadnień.
Atrakcji przygotowano co nie miara,

trudno to wszystko opisać, więc chociaż
wspomnimy o licznych seminariach i

warsztatach, konkursach, w których można
było zdobyć między innymi pakiet nurko-
wań w Chorwacji, a nawet ofercie studiów
podyplomowych z archeologii podwodnej!
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Czy można chcieć więcej?
Tegoroczna Podwodna Przygoda była

przede wszystkim kolejną okazją do spotka-
nia w jednym miejscu i czasie odkrywców

wielkiego błękitu, pragnących rozwijać
swoją pasję i dzielić się nią z nurkowym na-
rybkiem. Dziękujemy wszystkim, którzy
przybyli, a zwłaszcza tym, którzy odwiedzi-

li nasze stoisko, zapraszamy już za rok!
A wracając do primaaprilisowych psiku-

sów? Czytaliście napis na targowym base-
nie?

AB
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Coraz większa liczba osób nurku-
jących w naszym kraju posiada wła-
sny sprzęt, w tym butle, a nawet
własne kompresory. Potocznie nazy-
wane butle nurkowe to tak napraw-
dę zbiorniki ciśnieniowe, w których
magazynujemy czynnik oddechowy w
postaci sprężonego powietrza lub in-
nej mieszaniny gazów.

Chciałbym przedstawić kilka informacji
oraz zasad związanych z użytkowaniem
zbiorników ciśnieniowych.

Co to są zbiorniki ciśnieniowe?
Są to zbiorniki, które służą do magazyno-

wania cieczy lub gazów albo prowadzenia
w nich procesów technicznych.

Zbiorniki ciśnieniowe dzielimy na:
– Butle – są ciśnieniowymi naczyniami

transportowymi o pojemności wodnej nie
większej niż 150 litrów.

– Beczki ciśnieniowe – naczynia trans-
portowe spawane o pojemności wodnej po-
nad 150 litrów, ale nie większe niż 1000
litrów;

– Inne zbiorniki, np. wiązki butli czy też
naczynia kriogeniczne, o których nie będę
się tutaj rozpisywał.

Zbiornik ciśnieniowy podlega dozorowi
technicznemu

jeżeli V x P > 50 bar x dm3

gdzie:
V – pojemność w dm3 (litrach)
P – nadciśnienie w barach – jest to nad-

ciśnienie dopuszczalne określone przez
producenta lub nadciśnienie nastawy zawo-
ru bezpieczeństwa

oraz nadciśnienie > 0,5 bara.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 16.07.2012 r. w sprawie rodza-
jów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120

poz. 1021) wraz ze zmianami z dnia
03.02.2003 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 240)
wszystkie wyżej wymienione zbiorniki ci-
śnieniowe podlegają dozorowi techniczne-
mu.

Co to oznacza mówiąc bardziej zrozu-
miałem językiem? Każdy zbiornik ciśnienio-
wy, w tym nasze butle do nurkowania
powinny posiadać ważne badanie okreso-
we (tzw. legalizację).

Na naszym rynku dostępne są zbiorniki
różnych producentów. Każdy producent
zbiornika ciśnieniowego przed wprowadze-
niem do obrotu, musi poddać go ocenie
zgodności, w trakcie której prowadzone jest
badanie, po zakończeniu którego w sposób
trwały nanoszone są dane identyfikujące
zbiornik oraz jego przeznaczenie.

Ważność badania w przypadku nowych
butli nurkowych z naniesionym przez pro-
ducenta znakiem CE wynosi dwa lata, zaś

O butlach oraz ich napełnianiu
słów kilka
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w przypadku zbiorników do aparatów od-
dechowych do użytku lądowego wynosi
pięć lat. Jeżeli instrukcja eksploatacji wyda-
na przez producenta przewiduje dłuższe
okresy, to okresy te dopuszczają dłuższe
użytkowanie zbiornika.

Mówi o tym zapis:
Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w

sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) dozorowi
technicznemu podlegają zbiorniki przeno-
śne, między innymi takie jak:
1.2. Butle stalowe, aluminiowe i kompozy-
towe z wkładką stalową w aparatach do
nurkowania.
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.

Badania okresowe – co dwa lata, z tym że
dla butli oznaczonych CE w terminach zgod-
nych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, je-
żeli w instrukcji określono inne terminy.

Jeżeli zbiornik nie posiada ważnej daty
badania, należy go poddać badaniu okreso-
wemu zgodnie z punktem 6.2.1.6 ADR
(Umowa Europejska). Badanie takie powin-
no być wykonane przez osobę uprawnioną
do przeprowadzania badań zbiorników ci-
śnieniowych.

Badanie okresowe polega między innymi
na:

– rewizji zewnętrznej naczynia, osprzę-
tu i oznakowania (sprawdzany jest ze-
wnętrzny stan butli, czy butla nie posiada
śladów korozji, śladów działania płomienia
bądź łuku elektrycznego, czy sposób ozna-
kowania jest prawidłowy i czytelny);

– rewizji wewnętrznej naczynia (przez
zważenie, kontrolę wewnętrzną, sprawdze-
nie grubości ścianek, sprawdzenie stanu
gwintu);

– wykonaniu próby ciśnieniowej i w ra-
zie potrzeby sprawdzeniu charakterystyki
materiału za pomocą odpowiednich badań.

Na butle nanoszona jest w sposób trwa-
ły informacja o wykonaniu badania.

Butle czeskiego producenta
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Wszystkie oznaczenia na zbiornikach
powinny być nanoszone trwale zgodnie z
ADR oraz dyrektywą TPED 1999/36/WE –
dotyczy to zbiorników wyprodukowanych
po 2004 roku. Zbiorniki, które zostały wy-
produkowane wcześniej, a nie są oznako-
wane zgodnie z w/w dyrektywą, mogą być
użytkowane, ale powinny posiadać ważne
badanie okresowe.

Ważność badania nanosi się według
określonego wzoru w kolejności:

– stempel inspektora, rok badania, uko-
śnik, miesiąc badania, przerwa oraz rok ko-
lejnego badania. Tak jak na powyższym
zdjęciu.

Inne dane identyfikacyjne naniesione na
zbiorniku to począwszy od górnego lewe-
go oznaczenia to:
– rodzaj gwintu umieszczonego w szyjce
zbiornika,
– norma według której wykonano zbiornik,
– kraj pochodzenia,
– znak wytwórcy,
– numer seryjny,
– stempel badania niszczącego (jeśli zasto-
sowano),
– identyfikacja zgodności (jeśli zastosowa-
no),
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– minimalna zalecana grubość ścianki,
– waga butli bez zaworu,
– pojemność wodna butli,
– ciśnienie robocze (napełnienia),
– ciśnienie próby,
– stempel inspektora,
– rok oraz miesiąc wykonania badania.

Każdy zbiornik ciśnieniowy posiada tzw.
ciśnienie napełnienia (ciśnienie robocze)
oraz ciśnienie próbne.

Ciśnienie robocze wynosi 2/3 ciśnienia
próby i jest to ciśnienie do jakiego maksy-
malnie możemy napełnić zbiornik, zaś ci-
śnienie próby to ciśnienie któremu
poddawany jest zbiornik podczas badań
odbiorczych oraz badań okresowych.

Zbiorniki do nurkowania dostępne na na-
szym rynku są to zbiorniki o ciśnieniach ro-
boczych 200 bar, 230 bar czy 300 bar,
spotkałem się jeszcze ze zbiornikami star-

szymi, które miały ciśnienie robocze 150
bar. W chwili obecnej są one wypierane
przez zbiorniki o większym ciśnieniu.

Napełniając zbiornik pamiętajmy, że nie
należy przekraczać ciśnienia roboczego, do
którego przystosowany jest zbiornik! Grozi
to jego rozerwaniem.
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Osoba napełniająca – rola napełniacza
Osoba napełniająca zbiornik ciśnieniowy

jest odpowiedzialna za napełnienie zbiorni-
ka. Przed napełnieniem zbiornika (butli do
nurkowania) należy sprawdzić jej stan tech-
niczny, w tym stan zewnętrzny, stan zawo-
ru zaporowego oraz prawidłowe oznacze-
nia, w tym ważność badania oraz gaz do ja-
kiego został przeznaczony zbiornik.

Niedopuszczalne jest napełnienie zbior-
nika przenośnego jeżeli:

– nie ma ważnego badania okresowego;
– nie jest przeznaczony do danego gazu;
– nie został dopuszczony do eksploatacji przez
właściwą jednostkę dozoru technicznego;
– nie ma sprawnego wyposażenia;
– ma uszkodzone ścianki;
– był poddawany działaniu płomienia;
– nie jest oznakowany czytelnie i prawidło-
wo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku gdy zbiornik posiada
znaczne ślady korozji bądź inne cechy mo-

gące świadczyć o uszkodzeniu, to pomimo
jego prawidłowego oznaczenia oraz posia-
dania ważnego badania okresowego osoba
napełniająca może odmówić napełnienia
tego zbiornika oraz zalecić wykonanie po-
nownego badania okresowego. Pamiętajmy
o tym! Sam niejednokrotnie spotkałem się
ze zbiornikami, które pomimo ważnego ba-
dania nosiły ślady korozji oraz mocnego zu-
życia. Zbiorniki te nie były napełniane
przeze mnie i zalecałem wykonanie bada-
nia.

Pamiętajmy o tym, że za napełnienie
zbiornika odpowiedzialna jest osoba napeł-
niająca – to ona ponosi odpowiedzialność
za proces napełnienia.

Kto może napełniać zbiorniki
Ciśnieniowe zbiorniki przenośne powin-

na napełniać osoba, która posiada zaświad-
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czenie kwalifikacyjne do napełniania zbior-
ników wydane przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego, wymagane to jest przepisami o
dozorze technicznym dotyczącymi spraw-
dzania kwalifikacji wymaganych przy ob-
słudze i konserwacji urządzeń techni-
cznych.

Czy Gaz Blender może napełniać zbior-
niki

Prowadząc szkolenia z gaz blendingu
poruszam zagadnienia dotyczące właści-
wości gazów, sporządzania mieszanin oraz
metod, jakie wykorzystuje się przy sporzą-
dzaniu mieszanin oddechowych na potrze-
by nurkowania. Kursy te są bardzo
wartościowe, ale nie uprawniają do napeł-
niania zbiorników ciśnieniowych! Uczą
one jak w prawidłowy sposób przygotować
mieszaninę gazu, np. powietrza wzbogaco-
nego w tlen. Pomimo wydania certyfikacji
gaz blendera nie możemy napełniać zbior-
ników, w świetle obowiązujących nas prze-
pisów powinno się jeszcze posiadać
zaświadczenie kwalifikacyjne wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego upraw-
niające do napełniania tych zbiorników.
Podobna sytuacja jest na terenie UE, spo-
tkałem się z kilkoma osobami, które trafiały

do mnie na szkolenie, a które potrzebowa-
ły unijnego zaświadczenia do napełniania
zbiorników ciśnieniowych. Po zakończeniu
szkolenia, zdaniu egzaminu przed komisją
powołaną przez UDT otrzymywały one
unijne zaświadczenie uprawniające do na-
pełniania zbiorników na terenie UE.

Czy warto się szkolić?
Jeśli myślimy o pracy związanej z napeł-

nianiem zbiorników czy też chcemy robić
to samodzielnie, ponieważ mamy swoją
sprężarkę, warto uzyskać stosowne za-
świadczenia. Pamiętajmy, że przede wszy-
stkim chodzi tutaj o bezpieczeństwo nasze
oraz innych osób związane z wykonywa-
niem czynności przy napełnianiu zbiorni-
ków.

Marek Mencel

Instruktor trener NAUI #48609

Instruktor ASTD

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info
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