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Spowiedź 
płetwonurka

• Skąd pasja do 
nurkowania? 

- Paradoksalnie w dzie-
ciństwie bałem się wody. 
W drugiej klasie podstawów-
ki topiłem się. Chodziłem do 
klasy pływackiej. Polecenie 
ratownika było: skaczecie na 
nogi. Uważałem się za dobre-
go pływaka i skoczyłem na 
główkę. Zacząłem tonąć. Od 
tamtej pory nie pojawiłem się 
na basenie przez kolejnych 
dwadzieścia lat.
• Co było dalej? 

- W wieku 26 lat służyłem 
w służbach mundurowych. 
Do naszej jednostki przyszło 
pismo, że w lecie odbędzie 
się elitarny kurs na płetwo-
nurka. Ale był jeden waru-
nek. Na kurs pojedzie dwóch 
najlepszych pływaków z jed-
nostki. Powiedziałem sobie: 
może spróbuję. I przez pół 
roku, dzień w dzień uczyłem 
się pływać od nowa. Zosta-
łem najlepszym pływakiem 
jednostki, zdałem egzaminy 
sprawnościowe z wyróżnie-
niem. Na egzaminie naj-
trudniejszy był skok do wody 
z pięciometrowej wieży. Trze-
ba było przełamać strach, 
skoczyć z wysokości drugiego 
piętra. Skoczyłem, dostałem 
się na kurs płetwonurka. 
• Jak wyglądał kurs? 

- Na początku trenowali-
śmy w Warszawie w wodach 
basenowych, miałem także 
zajęcia z teorii. Później prze-
mieściliśmy się na Mazury, 
nad jezioro Mamry. Tam przez 
dwa tygodnie, trzy razy dzien-
nie po dwie godziny nurkowa-
nie plus wykłady. Skończyłem 
kurs. Dawał mi uprawnienia 
do schodzenia na głębokość 
trzydziestu metrów. 
• Ciężko było? 

- Dużo zajęć fizycznych, 
dużo zajęć bezdechowych 
pod wodą, pływanie pomię-
dzy aparatami, wynurzanie 
się z dużej głębokości bez 
sprzętu. Tylko na wydechu. 
Gdybym wstrzymał wdech, 
skończyłoby się urazem ci-
śnieniowym płuc. Co rok 
jeździłem na kolejne kursy, 
zdobywając kolejne upraw-
nienia. Od 2004 roku zaczą-
łem jeździć na kursy już jako 
instruktor.

• Nurkowałeś pod 
tankowcami? 

- Tak, szukałem bomb pod 
tankowcami. Przeszukiwa-
łem kadłuby statków przy 
zerowej widoczności i dużym 
falowaniu. Kilka tygodni 
nurkowaliśmy na wrakach 
Bałtyku. Uczyłem się rozmi-
nowywać kadłuby statków. 
Pamiętajmy, że na dnie Bałty-
ku spoczywa kilkaset wraków 
z II wojny światowej. W ich 
wnętrzu zdarzają się miny, 
bomby, pociski, amunicja. 
Wiele wraków jest niedo-
puszczonych do nurkowania, 
bo byłoby to zbyt niebez-
pieczne. Ale w wyznaczonych 
wrakach możemy nurkować 
rekreacyjnie. To jest piękna 
przygoda. 
• Największy poziom 
adrenaliny? 

- Kiedy dostaliśmy zadanie 
specjalne w porcie Stoczni 
Gdańskiej. Mieliśmy wpły-
nąć pod tankowiec, przepły-
nąć pod nim trzymając dłoń 
na spawie kadłuba. Między 
statkiem a dnem było pół-
tora metra. W momencie 
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kiedy zaczęliśmy płynąć przy 
zerowej widoczności, tan-
kowiec zaczął kołysać się na 
fali. Czuliśmy nad sobą tony 
złomu, na dole zaczepiali-
śmy o ostre druty. Myśleliśmy 
o jednym: czy tankowiec nas 
przygniecie? To był wysoki 
poziom adrenaliny. Udało się 
przepłynąć, wynurzyć. Wtedy 
zobaczyłem, że między burtą 
i nadbrzeżem był metr odle-
głości. Chwila przerwy, zanu-
rzenie i powrót pod statkiem.
• Wpływaliście do wraków. 
Były zagrożenia? 

- Zawsze należy być ostroż-
nym, słyszałem o tragicznym 
wydarzeniu na Heweliuszu. 
To prom pasażerki, który za-
tonął kilkanaście lat temu. 
Dwóch płetwonurków poszło 
dalej, niż było wolno wpły-
nąć. Weszli do maszynowni, 
gdzie zalegał mazut. Oblepił 
im maski. Jeden płetwonurek 
wypłynął, drugi został. Kole-
dzy wydobyli go po godzinie. 
Był martwy.
• Ryby w Bałtyku? 

- Na Bałtyku nie ma wiel-
kich okazów. Ale dorsze dłu-

gie na półtora metra robiły 
wrażenie. One właśnie żyją 
we wrakach. 
• Po Bałtyku przyszedł czas 
na inne wody? 

- Nurkowałem w Morzu 
Czerwonym, Śródziemnym, 
Adriatyku, w górskich jezio-
rach Austrii, w Morskim Oku, 
w kamieniołomach w Polsce 
i Europie. 
• Możemy opowiedzieć 
o najciekawszych 
historiach? 

- Ostatnio, w swoje urodzi-
ny, wykonałem nurkowanie 
na jednym z pięciu najpięk-
niejszych wraków na świecie. 
Było to w Egipcie, na Morzu 
Czerwonym, pięćdziesiąt ki-
lometrów od półwyspu Synaj, 
gdzie leży wrak brytyjskiego 
transportowca Thistlegorm. 
Zatonął zbombardowany 
w 1944 roku przez dwa my-
śliwce niemieckie. Dostał 
w skład amunicji. Potężna 
wyrwa, statek zatonął na głę-
bokość trzydziestu metrów. 
Kiedy do niego wpłynąłem, 
zobaczyłem lokomotywę, 
kilka wagonów, około 160 

motocykli, czołgi, silniki 
samolotów, skrzydła samo-
lotów. Zalepione rdzą trwa-
ją, przypominając tragedię 
sprzed lat. Co ciekawe, dziś 

rząd Egiptu zarabia więcej 
na płetwonurkach penetru-
jących wrak niż na turystach 
zwiedzających piramidy.
• Niebezpieczne stwory? 

- Ośmiornice są nieprze-
widywalne. Pamiętam, jak 
kolega złapał w ręce półtora-
metrową ośmiornicę. Nagle 
przyssała się mu do maski, 
objęła mackami głowę.
• Wróćmy do zatopionych 
wraków. 

- Na Malcie jest zatopiony 
wielki tankowiec Um El faro-
ud. Ma dwadzieścia metrów 
wysokości. W środku mostek 
kapitański, klatki schodo-
we, ładownie, maszynownia. 
Wpływałem do najpiękniej-
szego wraku w Adriatyku. To 
Baron Gautch w Chorwacji, 
parowiec pasażerski, który za-
tonął w 1918 roku. Piękna wi-
doczność, zabytkowe galeryjki, 
kilka pokładów, przedmioty.
• A podwodne światy 
w Polsce? 

- Ciekawe nurkowanie 
było w Morskim Oku. Przyje-
chaliśmy tam w listopadzie, 
szykując się na lekkie, łatwe 

nurkowanie. Jak przyjecha-
liśmy, jezioro było skute kry-
stalicznie czystym lodem. 
Chodząc po lodzie, widzieli-
śmy płetwonurków pływają-
cych dziesięć metrów niżej. 
Pod wodą pstrągi, kamienie, 
sanie. Głębokość pięćdziesiąt 
metrów. Najbardziej niesa-
mowity jest odgłos trzaska-
jącej kry, gdy znajdujemy się 
pod wodą.
• A Lubelszczyzna? Gdzie 
można nurkować? 

- Najgłębsze jest jezioro 
Piaseczno. 38 metrów w dół. 
Na pewno najciekawsze dla 
płetwonurka. Na dnie do 12 
metra głębokości leży pia-
sek, więc widoczność jest 
dobra. Potężne szczupaki 
i węgorze też robią wraże-
nie. Na drugim miejscu jest 
jezioro Białe z głębokością 
34 metry. Metr płytsze jest 
jezioro Krasne. 
• Skąd pomysł na szkołę 
Profundal? 

- W służbach munduro-
wych odpowiadałem za nur-
kowanie. Kiedy odszedłem 
ze służby, dostrzegłem, że 
w Lublinie jest nisza. Jako 
szkoła nurkowania chcemy 
szkolić bezpiecznie i wy-
puszczać samodzielnych, 
pełnowartościowych płe-
twonurków. 
• Co trzeba zrobić, żeby się 
do niej dostać? 

- Trzeba zaliczyć test pły-
wacki polegający na przepły-
nięciu 200 metrów w nieogra-
niczonym czasie i dowolnym 
stylem. Jak ktoś nie umie pły-
wać, to zaprosimy go na za-
jęcia kondycyjne rozwijające 
tę umiejętność. Najlepszy 
okres, żeby zacząć nurkowa-
nie to 15 lat, a później w górę 
bez limitu wieku. Zacząć 
nurkować może każdy bez 
względu na wiek. Weterani 
nurkują mając nawet 80 lat. 
• Czy decyzja o rozpoczęciu 
przygody z nurkowaniem 
oznacza zmianę stylu życia, 
wcześniejsze 
przygotowania kondycyjne? 
I jak ta zmiana stylu życia 
powinna wyglądać? 

- Przede wszystkim pa-
lenie. Łatwiej będzie, jak 
kandydat na płetwonurka 

przestanie palić. Bardzo 
ważna jest dieta. Mniej jeść, 
nie jeść tłustych rzeczy. Naj-
ważniejsze jest śniadanie, 
mniejsza kolacja. Nie jeść 
śmieciowego jedzenia. Dużo 
wody, alkohol sporadycznie. 
I trzy razy w tygodniu porcja 
ruchu. Nawet spacerek po 
godzince.
• Jak wygląda samo 
szkolenie? 

- Jest trudniejsze niż w in-
nych szkołach. Za sprawą 
mojej przeszłości poprzecz-
ka idzie wyżej. Mamy teorię, 
ćwiczenia basenowe. Jeździ-
my na pływalnię do Bycha-
wy, gdzie są dobre warunki 
do nurkowania ze sprzętem. 
Pomocą służy nasza plat-
forma internetowa. Po zaję-
ciach w basenie zaczynamy 
wody otwarte. Nurkowanie 
w jeziorach, morzach, kamie-
niołomach. Zaczynamy od 
Piaseczna, jeździmy do Kra-
kowa, ćwicząc na zalanym 
kamieniołomie. Pod wodą 
kursant spotka się z zatopio-
nym samolotem, wrakiem, 
autobusem - te atrakcje zo-
stały stworzone pod nurków. 
Możemy też zabrać kursanta 
do Egiptu na safari nurkowe. 
Wtedy przebywamy 7 dni na 
łodzi. Pod wodę zabieram 
dwie lub trzy osoby, asekuru-
jąc nurkowanie. Strój i sprzęt 
wypożyczamy na miejscu. 
• To sport dla mężczyzn? 

- Ależ skąd. Mam coraz 
więcej kobiet na zajęciach. 
Często nurkują pewniej i bez-
pieczniej.
• Czy nurkowanie to tylko 
ekstremalna przygoda, czy 
coś więcej? 

- Motywuje do zdrowsze-
go, lepszego życia. Mówią 
mi ludzie, że siedząc 8 go-
dzin przy biurku, czują, że 
umierają. Nurkowanie to 
zmienia. Sam jeżdżę raz 
w tygodniu nurkować bez 
kursantów.  Schodzę na 
godzinę pod wodę. Zosta-
wiam na brzegu problemy 
dnia codziennego, „resetuję 
mózg”. Pod wodą zaczyna 
się inny świat. Tu i teraz, bez 
podziałów. To jest coś pięk-
nego. To jest lepsze niż tera-
pia u psychologa.

matura

Jak się sprawdza 
matury
• Od jak dawna sprawdza 
pan prace maturalne? 

- Prace maturalne spraw-
dzam od 6 lat. 
• Czy prace maturalne może 
sprawdzać każdy nauczyciel? 

- Nie. Nauczyciel musi mieć 
odpowiednie uprawienia, to 
znaczy musi przejść szkolenie 
i zdać egzamin. 
• Kiedy rozpoczyna się 
sprawdzanie prac 
maturalnych? 

- Sprawdzanie prac matu-
ralnych rozpoczyna się zazwy-
czaj w drugi weekend maja 
(tym roku 16 maja - przyp. 
red). Odbywa się to tylko i wy-
łącznie w weekendy; w soboty 
i niedziele, ponieważ robią to 
nauczyciele, którzy są egza-
minatorami CKE. Robimy to 
poza godzinami swojej pracy. 
Sprawdzamy prace zakodo-
wane. Nie wiemy, z jakich 
szkół ani z jakich miast są ma-
turzyści, których prace oce-
niamy. 
• Ale nie są to prace 
absolwentów szkół z całego 
kraju? 

- Nie. My sprawdzamy 
prace maturalne z obszaru 
Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjne w Krakowie, czyli 
z województw małopolskiego, 
podkarpackiego i lubelskiego 
– np. z Rzeszowa, Krakowa czy 
Chełma. 
• Czy sprawdzając prace 
maturzysty, egzaminator 
możne dowiedzieć się czegoś 
o samym uczniu? 

- Po języku wypowiedzi ma-
turzysty możemy się dowie-
dzieć czy jest to osoba oczy-
tana, elokwentna. Po tym, jak 
ktoś pisze o utworach, wiado-
mo jak dobrze je zna, lub czy 
w ogóle je czytał. Ale też bywa, 
że w pracach maturzystów są 
jakieś elementy dialektu lub 
gwary np. małopolskiej. To 
może zdradzać egzaminato-
rowi, z jakieś części kraju po-
chodzi ta osoba. 
• Ile osób jest w komisji 
sprawdzającej matury?

- W takiej komisji jest ok. 20 
egzaminatorów CKE. Nad ich 
pracą czuwa przewodniczący 
komisji jak i weryfikator komi-
sji. Takich komisji pracujących 
w szkole, w której ja spraw-
dzam matury, jest kilkanaście. 
Prace maturalne sprawdzamy 
zwykle w salach lekcyjnych. 
W sali obok zawsze pracuje 
weryfikator i przewodniczący 
komisji. 
• Na czym polega 
sprawdzanie prac 
maturalnych? 

- Otrzymujemy kopertę, 
w której są prace. W takim ar-
kuszu jest ich około 20. Są one 
zakodowane. Sprawdzane są 
według wytycznych. Kiedyś to 
był klucz, teraz zasady zostały 
zmodyfikowane. Kończący 
III klasę liceum ogólnokształ-
cącego piszą maturę w nowej 

formule. Zaś absolwenci tech-
ników zdają egzamin matu-
ralny jeszcze na starych zasa-
dach. Dlatego są jeszcze komi-
sje, które sprawdzają matury 
uczniom, którzy skończyli IV 
klasę technikum. Egzamina-
torzy przed przystąpieniem 
do sprawdzania prac zostają 
jeszcze przeszkoleni przez 
przewodniczących komisji. 
To odbywa się w sobotę rano. 
Matury sprawdzamy według 
wytycznych i wskazówek. Po 
sprawdzeniu pracy przez eg-
zaminatora, przegląda ją jesz-
cze drugi egzaminator, a póź-
niej weryfikator. 
• Czyli pracy maturzysty nie 
sprawdza tylko jedna osoba? 

- Nie. Tak jak ja sprawdzam 
pracę maturzysty tak później 
inny egzaminator i weryfika-
tor sprawdzają moją pracę. 
W przypadku wątpliwości jak 
też prac niezaliczonych, kiedy 
uczeń dostaje mniej niż 30 
procent punktów, to zawsze 
taką pracę sprawdza jeszcze 
przewodniczący komisji. We-
ryfikuje to nieomylność egza-
minatora.
• Ile trwa sprawdzanie prac 
maturalnych? 

- W przypadku matury z ję-
zyka polskiego są to trzy week-
endy. W tym czasie egzamina-
tor sprawdza ok. 40-50 prac. 
• Czy egzaminatorzy 
sprawdzający pracę mogą 
sami robić sobie przerwy, 
zjeść obiad? 

- Oczywiście. Jest przerwa 
obiadowa o godz. 14. Jeśli ktoś 
nie zabrał czegoś do jedzenia 
z domu, to zamawiany jest 
catering. To nie jest oczywi-
ście zamykanie na klucz, na 
pewno nie czujemy się jak 
kardynałowie wybierający 
papieża. Poza tym każdy egza-
minator w dowolnym czasie 
może zrobić sobie przerwę. 
Wyjść na korytarz, napić się 
kawy, herbaty czy zjeść kanap-
kę. Nie jest tak, że te 8 godzin 
cały czas sprawdzamy prace. 
Każdy potrzebuje odpocząć. 
To jest trudna i odpowiedzial-

na praca. Chodzi o obiektyw-
nie sprawdzenie każdej z prac 
maturalnych, każdej z takim 
samym zaangażowaniem.
• Co po sprawdzeniu dzieje 
się z pracami maturalnymi? 

- Prace pakujemy i są one 
odsyłane do OKE w Krakowie, 
gdzie są rozkodowywane. Na-
stępnie wyniki są wprowadza-
ne do systemu, a później dru-
kowane na zaświadczeniach 
maturalnych.
• Które prace sprawdza się 
łatwiej: te bardzo dobre czy te 
słabe? 

- Najlepiej sprawdza się 
prace bardzo dobre. W ich 
przypadku nie ma bowiem 
wątpliwości i uwag. To są 

prace przejrzyste i klarow-
ne pod względem języka. Są 
napisane ładną polszczyzną. 
Sprawdza je się szybciej niż 
te napisane słabo. Przy tych 
ostatnich jest bardzo dużo 
wątpliwości, które później 
konsultujemy.
• Zapewne prace bardzo 
dobre sprawdza się też 
z większą przyjemnością? 

- Nie tylko przyjemniej. Bar-
dzo dobre prace podnoszą też 
nauczyciela na duchu. Mimo 
ogólnej krytyki współczesnej 
młodzieży to widzimy, że są 
też uczniowie bardzo dobrzy, 
elokwentni, którzy potrafią 
wypowiedzieć się w języku 
polskim w sposób przejrzysty, 
czytelny i dobry. Warto zwró-
cić uwagę na to, że dawniej 
maturzyści nie pisali wypra-
cowania od razu „na czysto”. 
Korzystali z brudnopisu. Teraz 
wypracowanie maturalne jest 
to zazwyczaj pierwsza i osta-
teczna wersja tego wypraco-
wania. Także ze względu na 
ograniczony czas młodzież 
często pisze od razu „na czy-
sto”. Dlatego tym bardziej, jeśli 
jest to praca bardzo dobra to 
dobrze świadczy o uczniu. Że 
ktoś od razu, bez poprawek, 
bez brudnopisu potrafił napi-
sać bardzo dobrą pracę.
• Czy maturzyści dopisują 
jakieś luźne przemyślenia, 
komentarze w swoich 
pracach? 

- Takie rzeczy się zdarzają 
w przypadku słabych prac, 
kiedy np. uczeń nie zna utwo-
ru, albo myli go z innym. 
Zdarza się, że są to bardzo ko-
miczne stwierdzenia i zwroty, 
którymi zapewne niejeden 
zeszyt z humorami szkolnymi 
mógłby być zapisany.
• Na przykład?

- Oczywiście mógłbym teraz 
wiele takich przykładów przy-
toczyć, ale mnie - jak i każdego 
egzaminatora - obowiązuje 
zachowanie poufności spraw-
dzanych prac.

RozMawiała  
AgnieszkA Antoń-JuchA

Rozmowa z wojciechem Trybulskim, egzaminatorem okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. Polonista z zespołu Szkół nr 1 im. władysława Grabskiego w Lublinie 
sprawdza prace maturalne

TEGoRocznE  
MaTuRy 
rozpoczęły się 4 maja. Tego 
dnia maturzyści pisali 
egzamin z języka polskiego 
na poziomie 
podstawowym, zaś 7 maja 
na poziomie rozszerzonym. 
Ostatni dzień pisemnych 
matur to 22 maja. 
W naszym województwie 
do egzaminu maturalnego 
przystąpiło ponad 26,1 
tysiąca osób. Ponad 13,1 
to absolwenci liceów 
ogólnokształcących. Ponad 
6,3 tys. uczniów techników 
pisało maturę po raz 
pierwszy (na starych 
zasadach), ponad 6,6 tys. 
osób przystąpiło do 
egzaminu po raz kolejny 
(na starych zasadach)
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KoNKURS
mamy dla Was podstawowy 
kurs nurkowania oWd oraz 
dwa jednodniowe szkolenia 
wprowadzające „poznaj 
nurkowanie”. jeśli chcesz 
zawalczyć o nagrodę, wyślij 
SmS-a pod numer 72466  
w treści wpisując dW,  
a po kropce lub spacji 
jednozdaniową odpowiedź na 
pytanie, dlaczego chciałbyś 
nurkować. autorów 
najciekawszych odpowiedzi 
nagrodzimy!
koszt jednego SmS-a wynosi 
2,46 zł z Vat. na Wasze 
zgłoszenia czekamy  
do 7 czerwca. zwycięzców 
powiadomimy telefonicznie.

Więcej o Szkole  
nurkowania profundal  
na www.profundal.pl


