
Drodzy czytelnicy! 

Pewnie do wielu z Was nie 
dociera jeszcze fakt, że już wkrót-
ce wakacje. Ten rok szkolny mi-
nął bardzo szybko. Większość  
z nas jest już zmęczona nauką,  
a letnie ferie sprawią, że porząd-
nie odpoczniemy i zregenerujemy 
organizm.  

Wakacje to czas na przygody  
i podróże. Niektórzy jadą nad mo-
rze, drudzy w góry czy zagranicę,  
a inni chcą odwiedzić bliskich lub 
pozostać w domu. Jednak wszyscy 
pragną w ten czas zrobić coś szalo-
nego, przeżyć niezapomniane chwi-
le. Jesteśmy młodzi i wolni, więc 
świat należy do nas! Warto jednak 
pamiętać o bezpieczeństwie, bo to 
ono jest najważniejsze. Jeśli chcesz 
się bawić, to rób to z głową i rozsąd-
kiem!  

Główna tematyka naszej ga-
zetki to podróże i pasje. Dzięki na-
szym artykułom dowiesz się intere-
sujących rzeczy o nurkowaniu, a to 
za sprawą wywiadu z naszą rówie-
śniczką, która kocha ten niebez-
pieczny sport. Przeczytasz felietony 
o rzeczywistości podróży oraz  
o miejscach, które warto zwiedzić. 
Szkoda marnować czas na ciągłe 
siedzenie w domu i „nicnierobienie”. 

Lepiej jest wyjść z przyjaciółmi 
na miasto i poznawać nowych 
ludzi. Jeśli nie masz na to ocho-
ty, to zostań w domu i poszukaj 
ciekawych pasji. Ręczne robótki, 
malowanie, tworzenie dziwnych 
przedmiotów czy bawienie się 
grafiką komputerową — tylko  
w wakacje będziesz mieć na to 
wystarczająco dużo czasu, dlate-
go spędź go kreatywnie. Nuda to 
najgorsze, co może być. Nie daj 
również wkraść się rutynie do 
Twojego życia, staraj się spędzać 
dnie wyczerpująco i spontanicz-
nie. Żyj jakby jutro miało nie na-
dejść, jakby każda minuta Twoje-
go życia była niepewna.  

Na przypomnienie doda-
my, że już niedługo wystawia-
nie ocen końcoworocznych, dla-
tego czas najwyższy zacząć po-
prawiać to, co się da. Nie chce-
cie zmarnować sobie wakacji 
poprzez poprawki w sierpniu, 
dlatego weźcie się do roboty. 
Wierzymy w Was!  

Życzymy wszystkim czy-
telnikom udanych i bezpiecz-
nych wakacji! 
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Od ilu lat nurkujesz?  
Kurs zrobiłam, kiedy miałam dwanaście lat. Czyli z kur-
sem teraz będą trzy lata, ale pierwszy raz "nurkowałam" 
już wcześniej zaczynając od zajęć na basenie z całym 
sprzętem do kilku tak zwanych "intro" tzn. nurkowania 
sam na sam z instruktorem bez kursu. 
 
Kto Cię do tego zachęcił?  
Wyszło to trochę naturalnie, wodę kochałam od zawsze. 
Najpierw zajęcia na basenie, nauka pływania, snurkowa-
nie z tatą, kiedy wyjeżdżaliśmy na wakacje. Potem tata 
zrobił kurs, więc za każdym razem, jak jeździliśmy na 
wakacje (co roku do Egiptu), to było kilka dni, kiedy go  
w ogóle nie było, bo wychodził rano, wracał dopiero wie-
czorem z nurkowania, a później jeździliśmy z nim na ło-
dzie nurkowe. Moje zainteresowanie tym cały czas rosło  
i czekałam tylko, kiedy będę mogła zrobić kurs. Dlatego  
z jednej strony to dzięki mojemu tacie, a z drugiej chyba 
zawsze coś mnie ciągnęło tam pod wodę. 

 

Czy to jest bezpieczne? 

Jak najbardziej. Wiadomo, jak w każdym sporcie zdarzają 
się wypadki śmiertelne, ale trzeba do tego podchodzić  
z pewnym dystansem. Po pierwsze należy zwrócić uwagę 
na różnice miedzy nurkowaniem rekreacyjnym, technicz-
nym, snurkowaniem i freedivingiem. Snurkling to nie jest 
do końca nurkowanie, ale ludzie często tak to nazywają.  
A jest to pływanie z maską, rurką i płetwami po po-
wierzchni. Rekreacyjne nurkowanie ze sprzętem do 40 
metrów jest bardzo bezpieczne, trzeba jedynie przestrze-
gać limitów i stosować parę zasad. Techniczne nurkowa-
nie na ponad 40 metrów to najczęściej nurkowania wrako-
we lub nurkowania potrzebne do badań czy innych prac 
pod wodą. Freediving (nurkowanie bezdechowe) jest bar-
dzo trudne, a jednocześnie niebezpieczne. Polega na scho-
dzeniu pod wodę na jednym wdechu, głównie po to, by 
pobijać kolejne rekordy w głębokości. Dodatkowo np.  
w Tajlandii podczas tsunami nurkowie będący pod wodą 
czuli jedynie silniejszy prąd lub że lekko nimi bujnęło, 
natomiast gdy wyszli na ląd, zupełny szok, kiedy to się 
stało? Zupełnie tego nie zauważyli. Tak samo rekiny. Lu-
dzie często mają wyobrażenie bestii atakujących ludzi, 
natomiast większość przypadków ataku rekina na czło-
wieka jest przy brzegu, gdy ludzie hałasują, machają rę-
kami i nogami. 

 

Jakie trzeba mieć umiejętności, aby nurkować? 

Trzeba mieć zrobiony kurs nurkowy, najpopularniejszym 

jest OWD (Open Water Diver) i to tak naprawdę wszyst-

ko. Oczywiście każdy kolejny kurs daje nam kolejne umie-

jętności i możliwości, ale to jest podstawa bez której 

obejść się nie da. 
 
Co jest najważniejsze przy nurkowaniu? 

W sumie sama nie wiem, jest wiele zakazów, nakazów  

i różnych zasad, których trzeba się pilnować, chociaż teraz 
większość robi za Ciebie komputer nurkowy, liczy ile możesz 
jeszcze być pod wodą i zaalarmuje Cię, jeśli za szybko się 
wynurzasz. Wiadomo, bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale 
nie zapominajmy, że pod wodę schodzimy tylko i wyłącznie 
dla przyjemności. 

 

Czy w Polsce są jakieś miejsca dla osób chcących nur-
kować? 

Mekką polskich nurków jest jezioro Hańcza — najgłębsze 
nurkowisko w Polsce. Jest jeszcze Zakrzówek koło Krakowa, 
jest to zalany kamieniołom, dlatego woda jest tam w miarę 
czysta jak na polskie warunki. Do tego nie zapominajmy  
o Bałtyku, gdzie możemy znaleźć wiele dobrze zachowanych 
wraków, ale tam już warunki są ciężkie (zimno i duże prą-
dy), więc nie jest to miejsce dla każdego. 

 

Jakie kursy trzeba mieć, żeby nurkować?  

Jak już mówiłam, najpopularniejszym kursem na początek 
jest OWD czyli podstawowy kurs najbardziej rozpowszech-
nionej organizacji nurkowej - PADI. Następnymi ich kursa-
mi są AOWD ("Advanced"), Rescue Diver (nurek ratownik)  
i Divemaster (nurek przewodnik), dalej już są kursy instruk-
torskie, po drodze jest oczywiście jeszcze mnóstwo różnych 
specjalizacji. 

 

Jaki sprzęt jest potrzebny do nurkowania?  

Pianka lub suchy skafander (w zależności od temperatury 
wody), ABC tzn. maska, fajka (rurka) i płetwy, BCD (jacket 
lub skrzydło) czyli "kamizelka" trzymająca butlę z workiem 
na powietrze służące do wyważenia pod wodą, automat  
z oktopusem (automat do oddychania + zapasowy), do tego 
może być jeszcze komputer nurkowy, który już jest praktycz-
nie standardem wśród nurków, ponieważ bardzo ułatwia 
nurkowanie.  
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Przygotowałam dla Was wywiad z Karoliną Jakimiuk — dziewczyną, która ma 17 lat i kocha niebezpiecz-

ny sport. Od pewnego czasu nurkuje wraz z rodzicami i bratem. Podziwiam ją za odwagę i dyscyplinę, bo 

nurkowanie nie jest banalnym sportem.  

Wywiad Zuzanny Piotrowskiej 

Ciąg dalszy na stronie 3 



Wielkimi krokami zbliżają się tak oczekiwane 
przez wielu wakacje. Niektórzy już zastanawiają się 
dokąd wyjechać w czasie ich trwania, przecież każde-
mu należy się odpoczynek.  

Morze, góry, wyjazd zagranicę czy też obóz — to 
chyba najczęściej rozważane propozycje na letnie fe-
rie. Myślę, że jeśli chodzi o przygody, to najciekawszą 
propozycją jest obóz. Nowe znajomości, biwaki, nieco-
dzienne warunki, spanie pod namiotem, śpiewy przy 
ognisku, obcowanie z przyrodą - to tylko niektóre  
z zalet takiego wyboru. Oczywiście tak jak wszystko 
ma też swoje wady - dzikie zwierzęta czy też kąsające 
nas insekty, ale czym są takie niedogodności przy 
tych wszystkich wspaniałościach?  

Jeżeli to komuś nie odpowiada, bo nie lubi za-
pachu lasu, ogniska albo nie cierpi owadów, może się 
wybrać na plażę. Opalanie się, zbieranie muszelek, 
kąpiele w czystej, nagrzanej słońcem wodzie czyli 
wszystko to, czego nie znajdziemy nad polskim mo-
rzem. Zawsze zostają nam wycieczki nad morze poza 
granicami kraju, ale to okazuje się zbyt kosztowne,  
a i sama podróż nie jest przyjemna. Najpierw praco-
chłonne pakowanie walizek, potem przeludnione lot-
nisko, gdzie czeka się na samolot, by potem poszybo-
wać nim w niebo i zachwycać się widokami z okna,  
oczywiście jeżeli jest ładna pogoda i nie ma się lęku 
wysokości oraz choroby lokomocyjnej. Wreszcie docie-
ramy na miejsce, jesteśmy w hotelu, gdzie spotykamy 
recepcjonistę i okazuje się, że rozmowa z nim nie jest 
aż tak prosta jakby się mogło wydawać. Nareszcie 
dostajemy klucz do pokoju i rozpakowujemy walizki, 
okazuje się jednak, że zapomnieliśmy kilku rzeczy  
i wycieczka nie należy do udanych.  

Wpadamy na pomysł, żeby wyruszyć w góry, 
chodzenie po szlakach, zdobywanie szczytów czyli to,  
o czym każdy marzy w wakacje. Wstajemy wcześnie 
rano, co oznacza bycie niewyspanym przez resztę dnia, 
ale przecież będzie cudnie, piękne widoki i pogoda też 
dopisuje. Ruszamy ku przygodom, wchodzimy na 
szlak, chcemy zdobywać szczyty, ale po przejściu pew-
nego odcinka drogi już nie jesteśmy tacy pełni zapału. 
Bolą nas nogi, jest nam gorąco, widoki nie są takie 
piękne jak nam się mogło wydawać. Chcemy jak naj-
szybciej wrócić, a no właśnie jeszcze droga powrotna, 
czyli tortur ciąg dalszy. Na szczęście powoli zbliżamy 
się do miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, ale robi 
się ciemno i zjawiają się ukochane przez wszystkich 
owady. W ten sposób wracamy kompletnie wyczerpani  
z bolącymi nogami i jeszcze pokąsani przez insekty, 
czy może być coś wspanialszego? 

Po rozważeniu tych wszystkich opcji można 
dojść do wniosku, że wakacje czyli czas na przygody 
najlepiej spędzić po prostu w domu.  
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Felieton Darii Brzozowskiej 
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Czy nurkując nie boisz się, że zachorujesz np. na 
chorobę dekompresyjną? 

Nie, choroba dekompresyjna zdarza się bardzo rzadko  
u nurków rekreacyjnych, w większości są to osoby, które 
nie stosowały procedur czy ignorowały limity czasu/
głębokości. Dlatego przy nurkowaniu ważny jest rozsądek. 
Co innego nurkowie techniczni, którzy robią nurkowania 
dekompresyjne, ale oni mają inne metody na chorobę de-
kompresyjną np. stosują różne mieszanki powietrza, a tak-
że liczne przystanki bezpieczeństwa by pozbyć się nadmier-
nej ilości azotu z organizmu. 

 

Gdzie poza granicami naszego kraju, najbardziej 
podobało Ci się nurkowanie?  

Ciężka decyzja, ale chyba jak na razie wygrywa Dahab 
(Egipt) i to nie jest tylko moje zdanie. Wielu zaprawionych 
nurków mówi, że Egipt ma w sobie coś, czego nie ma  
w innych nurkowiskach. Po pierwsze Morze Czerwone ma 
jedno z najbardziej różnorodnych i pięknych raf, przez co 

efekt pod wodą jest niesamowity. Co prawda ciężko mówić 
w ten sposób o miejscach typowo turystycznych (Hurgada, 
Sharm el Sheikh), ponieważ te rafy są już zniszczone, a na 
ich niekorzyść działa także niestety coraz większa ilość nur-
ków, którzy nie czują się jak goście pod wodą, tylko traktują 
to jako kolejną atrakcję przy okazji niszcząc to kruche śro-
dowisko. 

 

Co jest niezwykłego w nurkowaniu?  

Dla mnie nurkowanie jest oderwaniem od wszystkich pro-
blemów i spraw przyziemnych. Pod wodą słyszysz tylko 
swój oddech, bicie serca i otaczającą Cię wodę, wchodzisz do 
zupełnie innego świata w którym jesteś gościem i nic innego 
się nie liczy, tylko to co jest tu i teraz. 

 

Dziękuję Ci za ten niesamowity  wywiad.  
To nie jest nawet jedna setna tego, co mogłabym Ci opowie-
dzieć, dziękuję. 



Zuzanna Piotrowska 

Malwina Witkowska 

Sandra Madejska 

Daria Brzozowska 
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Błędne Skały znajdują się na terenie Gór Sto-
łowych na wysokości ponad 852 m n.p.m. Jest to re-
zerwat przyrody składający się ze skalnego miasta,  
w którym można spotkać przeróżne formy skał np. 
maczugi czy grzybki.  

Przepiękną krainą skalnych ostańców, znajdu-
jących się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, są 
Orle Gniazda. Kryją one w sobie mnóstwo atrakcji 
m.in. górę Białko, która potocznie nazywana jest 
Małym Giewontem.  

Kolorowe Jeziorka znajdują się w pobliżu wsi 
Wieściszowice na terenie Rudawskiego Parku Krajo-
brazowego. Można zobaczyć tam cztery różnobarwne 
stawy, które powstały na miejscu dawnych kopalni  
z XVIII wieku.  

Ostatnim interesującym miejscem jest Klif 
Orłowski, który można podziwiać podczas spaceru 
trasą z Gdyni do Sopotu. Ma on długość ponad  
650 m, a zbudowany jest z gliny morenowej i co naj-
ciekawsze, co roku wygląda inaczej. 

. 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jak 
wiadomo, jest to czas odpoczynku i wyjazdów w cu-
downe miejsca. Wielu z nas uda się nad morze,  
w góry czy na Mazury. Inni z kolei opuszczą nasz 
kraj w poszukiwaniu szczęścia w nieco cieplejszych 
klimatach. Może zanim zaczniemy wylegiwać się na 
obcych terenach powinniśmy zwiedzić malowniczy 
kraj, jakim jest nasza Polska? Jest wiele terenów, 
w które warto się wybrać, aby nacieszyć oko  
i umysł. Przedstawię Wam parę takich miejsc.  

Pierwszym są Ruchome Wydmy, które znaj-
dują się w Słowińskim Parku Narodowym. Jest to 
jedyny tak duży obszar w Europie, który latem 
przypomina Saharę, zimą zaś pustkowia Arktyki. 

Ciekawym miejscem jest również sosnowy bór 
pod Gryfinem w woj. zachodniopomorskim. Składa 
się on z 400 identycznie wygiętych drzew, które 
prawdopodobnie zostały posadzone tuż przed  
II wojną światową.  

Kolejnym niesamowitym terenem są Piel-
grzymy znajdujące się na terenie Karkonoszy. Te 
wspaniałe formy skalne mają ponad 25 m wysoko-
ści.     

CO WARTO ZWIEDZIĆ 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
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Felieton Sandry Madejskiej 


