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Od Redakcji
Za nami czwarta edycja targów Podwodna Przygoda. Mimo że to niecodzienne nurkowe święto odbyło się na lądzie, w samym centrum stolicy, zgromadziło tysiące pasjonatów wielkiego błękitu. Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszymi propozycjami sprzętu,
zaplanować wakacyjne wojaże, zakupić kursy w okazyjnych cenach, zaczerpnąć odrobinę doświadczenia
od nurkowych autorytetów, nawet wygrać egzotyczną wyprawę na Bali – ale przede wszystkim – spotkać się i podyskutować o naszej wspólnej pasji. Rozmowy z Czytelnikami dodały nam siły i jeszcze więcej energii do pracy. Dziękujemy za wszystkie słowa uznania, także za cenne wskazówki i rady. Dzięki
nim, pokonując wszystkie potknięcia, będziemy starali się spełniać Wasze oczekiwania, rozszerzać poruszaną na łamach Nuras. info tematykę, a także zachęcać do dyskusji na tematy wzbudzające w nurkowym świecie największe emocje. W tym miesiącu zapraszamy między innymi do zapoznania się z ostatnią
już częścią wywiadu z Polską Królową Głębin, Elżbietą Benducką, którą mieliście okazję poznać podczas
targów. Mimo że marzec dopiero się rozpoczął i sezon typowo nurkowy wciąż przed nami, w podwodnym
świecie działo się naprawdę wiele. Lód i mróz ucieszyły z pewnością miłośników zanurzeń podlodowych,
którzy czym prędzej ruszyli z piłami dziurawić taflę, aby tylko dostać się do wody. Jedną z takich ekstremalnych historii, dosłownie mrożących krew w żyłach, znajdziecie w numerze. Nie mniej emocjonujące
okazują się eksploracje kosowskich jaskiń, kryjących mnóstwo tajemnic. Oczywiście będzie też sporo
na rozgrzewkę, co takiego? Przekonajcie się sami…
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Podwodne dinozaury
z krainy Zulusów
Pod tym jakże intrygującym tytułem
zapraszam do kolejnej opowieści
z magicznej części nurkowego świata. Tym razem piszę z Mozambiku,
gdzie wybrałem się na dwumiesięczną – już – wyprawę, podczas której
odwiedzam lokacje nurkowe wzdłuż
południowego wybrzeża.
Z całym moim sprzętem służącym
do podwodnego filmowania oraz ekwipunkiem nurkowym, załadowanym po dach terenowego wozu, odwiedziłem już kilka
centrów nurkowych, dla których robię filmy, a przy okazji zbieram materiał dla siebie. Wlicza się w to kilka lokacji, o których
mało kto słyszał, ale to temat na inny artykuł. Nurkowanie w Mozambiku południo-

wym jest bardzo zbliżone do nurkowania
w Sodwana Bay w RPA, do której właśnie
powracam w tym artykule.
Sodwana Bay znajduje się w prowincji
Kwazulu-Natal, która od zawsze była zamieszkiwana przez plemię Zulusów, najbutniejsze z licznych mieszkających w tych
czasach w RPA, jak i również z dość agresywną historią, z podbojami króla Shaka
Zulu w latach 1816-1828 na czele. Zulusi
jednak boją się wody. Na całym świecie obwinia się często lokalną ludność o niekontrolowane wyłapywanie rzadkich okazów
z oceanu, tutaj lokalni to ostatni problem
pod tym względem, rybołówstwo i kłusownictwo morskie tu nie istnieje. Dzięki temu
liczne formy morskiego życia mają większą
szansę przetrwania w tamtejszych wodach.
4
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Wracając jednak do dinozaurów i to podwodnych, zapraszam na krótkie opowieści
o trzech najciekawszych.
Zacznijmy od rekinów. Wydawałoby się,
że to żaden tam dinozaur, ale prawda jest
taka, że rodzina rekinowatych jest jedną
z najstarszych rodzin ryb. A co najciekawsze, ryby te to majstersztyk ewolucji, która
praktycznie za pierwszym razem trafiła
w dziesiątkę i od początków ich istnienia
organizmy te nie przeszły prawie żadnych
zmian.
W poprzednim artykule wspomniałem,
jak to miałem szczęście pływać sobie z rekinem wielorybim w Zatoce Sodwana. Tak,
one tu są. Ale podobnie jak wzdłuż całego
wybrzeża, nigdy nie wiadomo dokładnie,
kiedy można je spotkać. Rok temu w grudniu mieliśmy codziennie spotkanie z jednym lub dwoma, w drodze z lub do lokacji
nurkowej. W styczniu zniknęły zupełnie,
nie było ani jednego w ciągu całego miesiąca, a potem zaczęły wracać. To bardzo tajemnicze zwierzęta, nikt nie jest w stanie
wytłumaczyć ich zachowania i zwyczajów.
Z moich obserwacji wynika, że wędrują sobie wzdłuż brzegu w linii prostej – albo
na północ, albo na południe – tuż za linią

łamiących się fal. Ich cienie można wypatrzeć z łodzi, próbować delikatnie podpłynąć i wskoczyć do wody, żeby je zobaczyć.
Są to jednak krótkie spotkania, bo ryba udaje się w swoją stronę, nie zwracając uwagi
na ludzi. Znamy jednak historię, kiedy jednego dnia dwanaście rekinów wielorybich
znalazło się obok siebie i zaczęło żerować
na krylu. Mój kolega czym prędzej wskoczył na paralotnię i z lotu ptaka sfilmował
to widowiskowe wydarzenie. Niektóre okazy to pływające autobusy, w końcu rekin
wielorybi dochodzi do ponad dziesięciu
metrów długości!
Skoro już przy rekinach jesteśmy, to czy
słyszeliście o piaskowych rekinach tygrysich (tudzież szarych rekinach pielęgniarzach – jest kilka nazw w zależności
od rejonu)? Prawdopodobnie to najbardziej
groźnie wyglądające bestie, z wielkimi zębi- skami wystającymi z paszczy. Wydaje
się – potwór! Przy najbliższym spotkaniu
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już jest po tobie. Są to jednak jedne z najbardziej potulnych rekinów, które generalnie snują się po piaszczystych lokacjach,
na płytkich (5-10 m) kamienistych rafach,
po to tylko, aby w nocy udać się na żer.
Przybywają w te rejony na lato w grudniu/styczniu, aby wychować młode na bezpiecznych wodach. Potem wracają na południe, gdzie można z nimi nurkować
w zimniejszych wodach RPA. Czasami,

Nuras.info 3/2013
w sezonie, w Sodwana Bay można zobaczyć i dziesięć sztuk jednocześnie, jednak
z jakiegoś powodu nie każdego roku tu są.
Ponadto od czasu do czasu ktoś, gdzieś
zobaczy rekina tygrysiego albo nawet i żarłacza białego. I to podczas nurkowania!
Któregoś dnia, na południu, morze wyrzuciło na plażę ciało wieloryba, które bujało się
na płytkich wodach. Z motolotni pilot widział stado ośmiu rekinów tygrysich, pożywiających się na tym darmowym obiadku.
Byliśmy niedaleko od podjęcia decyzji, aby
to sfilmować spod wody, ale w dobrym momencie pomysł upadł. Całe szczęście, bo
mógłbym teraz tego artykułu już nie być
w stanie napisać…
Żółw skórzasty – największy na świecie
żółw morski, z niemożliwą do pominięcia,
specjalnie ukształtowaną budową ciała
w kształcie pocisku, aby zapewnić opływowość. Od listopada do lutego wychodzi
na tutejsze plaże, aby złożyć jaja. Dzieje się
to w środku nocy i oczywiście można zorganizować wówczas wyprawy po plaży,
w celu znalezienia gniazdowania. Nie
oznacza to jednak, że cała plaża jest w żółwiach. Ten gatunek jest na tyle rzadki, że
można mówić o sporym szczęściu, jeśli zo6
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baczy się jednego lub dwa podczas samego
procesu składania jaj. Proces ten trwa jakieś 40 minut, po czym żółw wraca do oceanu. Początki żółwi datuje się na okres
sprzed 110 mln lat. Ciekawostką jest fakt,
że jest to jedyny żółw bez zewnętrznego
pancerza. Jego skorupa (wewnętrzny szkielet) pokryta jest skórą i specjalnym olejem.
Jest to również najszybszy gad, który może
płynąć z prędkością nawet do 40 km/h
przez dłuższy czas. Miałem okazję filmować przy pracy młodego naukowca ze Stanów Zjednoczonych, który przez trzy
miesiące żył w małym domku na plaży i każdej nocy przemierzał 50 km plaży quadem, zakładając najnowszy model przekaźników satelitarnych na te gady. Udało mi
się dzięki temu przyjrzeć z bliska całemu
procesowi. Wszystko mam oczywiście sfilmowane, ale jeszcze nie opublikowane
– projekt w obróbce. Spotkanie z takim żółwiem może wywołać wrażenie spotkania
dinozaura. Rozmiarami dochodzą bowiem
do 2,5-3 metrów długości i wydają takie
dźwięki, jakby cię miały zaraz zjeść, mimo
że są właściwie bezradne na suchym lądzie.
Pod wodą żółwia skórzastego widziałem
raz, jednak nawet nie próbowałem za nim

płynąć, taki był szybki. Potem ten naukowiec pokazał mi satelitarną mapę z zaznaczonymi żółwiami i ich trasami. Okazuje
się, że niektóre potrafią zawędrować prawie
dookoła świata! Oprócz żółwi skórzastych
można tu spotkać na plaży żółwie loggerheady, które również wraz z żółwiami zielonymi i hawksbill udaje się często zobaczyć pod wodą. Na dobrą sprawę, w przeważającej liczbie nurkowań widzi się jakiegoś żółwia.

Na zakończenie, prawdziwy żyjący podwodny dinozaur, a przy tym rewelacja
w świecie naukowym, ból głowy u zwolenników teorii ewolucji i cała garść zamieszania w momencie odkrycia. Niektórzy z Was
może mieli już okazję obejrzeć film pt. „Dinofish” na NatGeoWild, o którym pisałem
7

na Forum-Nuras. Jeśli nie, polecam obejrzeć, ale tu opiszę historię swoimi słowami,
gdyż film jest trochę, jak ja to nazywam,
„zamerykanizowany”. Dobry, ale trochę
powierzchowny. Latymeria – tak nazywa
się ta ryba, z angielskiego coelecanth (silokant).
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Latymeria w muzeum

Pamiętam, jak czytałem książki przyrodnicze, obrazkowe, niegdyś bardzo popularne, którymi zasypywali mnie rodzice (i co
ze mnie teraz wyrosło), w których to latymeria figurowała, jako jakiś miraż dla naukowców, przykład dinozaura, być może
żyjącego. Jednak tak naprawdę, jedynie co
mieli do dyspozycji, to nieżywe okazy wyłowione gdzieś (RPA, Komory, Tanzania, Indonezja) przez rybaków. Według badań
przeprowadzonych na tych egzemplarzach
i ich skamieniałościach początki tej ryby
szacuje się na 400 mln lat temu! Jej kształt,
organy wewnętrzne, umieszczenie i ilość
płetw nie istnieją już nigdzie w w przyrodzie w naszych czasach. Sama ryba nie
poddała się zmianom ewolucyjnym, podobnie jak rekiny, lecz po znacznie dłuższym okresie. W tym że latymeria pozo-

stała niezmieniona tak długo, tkwi ważny
klucz do ewolucji. Jest to jeden z tylko kilku prehistorycznych kręgowców, które jeszcze żyją. Żyjące latymerie praktycznie nie
różnią się od skamieniałości sprzed setek
milionów lat.
Do roku 1938, kiedy został złowiony żywy egzemplarz przez kapitana Goosena,
koło rzeki Chalumne niedaleko Wschodniego Londynu w RPA, latymeria była uważana za wymarłą od okresu Devonu – około 60 mln lat. Właśnie to odkrycie zapoczątkowało zainteresowanie ichtiologa profesora J. L. B Smitha tymi zwierzętami. Kurator
muzeum w East London (Wsch. Londyn)
– Marjorie Courtenay-Latimer – zawiadomiła profesora o wyłowieniu w 1938 roku niezidentyfikowanej ryby. Na miejscu J. L. B
Smith, jako pierwszy, zidentyfikował naukowo ten gatunek, jako żyjący i nazwał go
od nazwiska kuratora muzeum – Latimeria. 13 lat później został złowiony kolejny
egzemplarz, tym razem koło wyspy Anjuan,
gdzie profesor także się udał w celach identyfikacji. Trzecia latymeria została złowiona w 1991 roku koło Pebane w Mozambiku. W 1991 roku zorganizowano poszukiwanie na południowo-wschodnim wybrze8

żu RPA, używając łodzi podwodnej JAGO
prof. Hansa Fricke, jednak prawie pięćdziesiąt godzin pod wodą nie dało żadnych rezultatów.

J. L. B Smith

A tu proszę, w Sodwana Bay odkryto żyjącą kolonię tych ryb i to na głębokości
umożliwiającej badania nad nimi bez ton
specjalistycznego sprzętu. Kilka słów, jak to
się stało. 28 października 2000 roku trzech
nurków, znanych w sferach nurkowania
technicznego w RPA, pod koniec ośmiominutowego „sprawdzającego” nura na głębo-
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kości 104 metrów, w pobliskim podwo- dnym kanionie w Sodwana Bay, „odkryło”
żyjące latymerie. Jeden z nich zobaczył różowawe oko odbijające światło od latarek.
Podpłynął i pod zawieszeniem ujrzał rybę
wielkości ok. 2 m. Z opisów pasowała właśnie do latymerii. Drugi nurek widział rybę
tylko pobieżnie i dopiero na powierzchni
cała grupa stwierdziła, że istnieje duże
prawdopodobieństwo, iż to, co widzieli, to
może być właśnie ten gatunek. Miesiąc
później zorganizowano kolejną ekspedycję
(dziwne, że nie kilka dni później, biorąc
pod uwagę podekscytowanie) i podczas nura na 115 m, z całkowitym czasem dennym 15 minut, po 12 minutach poszukiwań
odnaleźli trzy latymerie na 108 m, które sfilmowali i sfotografowali. Ryby były wielkości od 1 do 1,8 metra. Temperatura wody
wynosiła wtedy ok. 18O C. Następnie nurkowie zaczęli się wynurzać, jednak pewne
problemy spowodowały, że dwóch z nich
wynurzyło się za szybko. Obaj stracili przytomność zaraz po wynurzeniu, jednego
udało się obudzić i ponownie zszedł
na 32 m w celach krytycznej dekompresji
pod asystą. Po dodatkowych godzinach
pod wodą został przetransportowany na tle-

nie do najbliższej komory (dwie godziny
drogi) na sześć godzin terapii dekompresyjnej. Drugiego nurka niestety nie udało się
uratować. Dokładne przyczyny problemów
nie zostały podane do informacji publicznej. Nie chcę debatować co, jak, i dlaczego.
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Od tamtego czasu tutejsze centrum nurkowe, należące do jednego z odkrywców,
co jakiś czas organizuje specjalne ekspedycje w celach poszukiwań latimerii. Po 12
już latach populacja tych ryb jest zdrowa
i można liczyć na spotkanie z kilkoma okazami. Niektóre z nich mają już nawet swo-
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je imiona. Oczywiście centrum wymaga
od nurków wysokiego stopnia zaawansowania w nurkowaniu technicznym w związku z głębokością.
Interesujące fakty o latymerii
Latymeria żywi się głowonogami
– ośmiornicami, mątwami i kałamarnicami.
Można je znaleźć w ciągu dnia „lewitujące” w miejscu, dzięki specjalnemu zestawowi płetw. Na żer wychodzą w nocy. Oko
latymerii ma powłokę odbijającą światło.
Pierwszy egzemplarz został odkryty w Sodwanie właśnie przez światło latarki odbijające się w oku ryby (tak jak oczy kotów
świecące w ciemnościach). Indywidualne
egzemplarze mogą być rozpoznawalne

przez schemat białych plamek na ich ciemnej skórze, podobnie jak u rekinów wielorybich. Uważa się, że rosną powoli, osiągając
rozmiar 2 m, do 100 kg wagi i mogą żyć aż
do 60 lat. Latymeria rodzi żywe młode, jaj-

ka są zapładniane wewnątrz ryby. Ich preferowanym środowiskiem wydają się być
podwodne kaniony, w których żyją ryby
i korale znacząco różniące się od niedalekich płytkich raf koralowych. W ramach
ochrony tej ryby w Sodwana Bay wprowadzono wymóg posiadania licencji na nurkowanie poniżej 60 m oraz utworzono
sanktuarium w kanionie Wright, gdzie nurkowanie jest całkowicie zabronione.
Zainteresowani mogą przeczytać za darmo online lub ściagnąć książkę profesora
J. L. B Smitha pt. „The search beneath the
sea: the story of the coelacanth”, w języku
angielskim, na stronie www.archive.org
Bart Łukasik

PROJEKT, KTÓRY POWSTAŁ Z MYŚLĄ O DZIECIACH PO PRZEBYTEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
W imieniu wszystkich dzieci, uczestniczących w Projekcie „Słońce i przygoda”, zwracamy się z prośbą o przekazanie
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych „To ma sens”
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nazwę Stowarzyszenia oraz nr KRS: 0000 33 1638,
a w rubryce „Informacje uzupełniające”: Słońce i przygoda. Zgromadzone tym sposobem fundusze wykorzystane zostaną
na pokrycie kosztów związanych z organizacją kolejnego turnusu „Słońce i przygoda – Medulin 2013”.
Ponieważ mechanizm 1% podatku nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej dobroczynności i możliwości
wspierania wybranych inicjatyw podajemy również numer subkonta Projektu „Słońce i przygoda”:
BZ WBK SA 78 1090 2851 0000 0001 1365 8069
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Na Gozo
Tym razem zaczniemy od czegoś
duchowego. W drodze do Dwejra,
od strony stolicy Victorii, mijamy
po lewej akwedukt z czasów rzymskich, rondo z drogą na Ghasri,
po czym dojeżdżamy do rozwidlenia
drogi, której prawa odnoga doprowadzi nas do miejscowości Ta Pinu,
szczególnie ważnej dla mieszkańców
Gozo ze względu na znajdujące się
tu Sanktuarium Maryjne z bazyliką
zbudowaną w latach 20. ubiegłego
wieku.
O ważności tego miejsca dla wiary katolickiej może świadczyć fakt, że miejsce objawienia się Matki Boskiej zostało konsekrowane przez Papieża Piusa XI niedługo
po ukończeniu budowy. Papież Jan Paweł II (pomnik upamiętniający jego pielgrzymkę znajduje się przy wyjeździe ze
12
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stolicy) osobiście koronował święty obraz
w roku 1990. Dwadzieścia lat później Benedykt XVI, w trakcie swojej pielgrzymki
na Maltę, ofiarował Sanktuarium Złotą Różę.

Jako miejsce cudownych uzdrowień
– czego dowodem są dziesiątki pozostawionych tu świadectw, kul, wózków i gorsetów
– Ta Pinu odwiedzane jest przez tłumy
zwiedzających oraz pragnących wstawiennictwa Matki Boskiej.
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Nie należy również zapomnieć o pięknej
drodze krzyżowej, znajdującej się na
wzniesieniu obok Bazyliki. Stamtąd też rozpościera się piękna panorama i górująca
nad dolinami latarnia morska Gordan Lighthouse.
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dzo ważne jest, aby w ciągu całego dnia pić
jak najwięcej wody. Dość często przed nurkowaniem przewodnicy przypominają swoim podopiecznym o piciu wody, aby
zmniejszyć w ten sposób podatność nurka
na chorobę dekompresyjną i ustrzec go
przed często zdarzającym się odwodnieniem i przegrzaniem organizmu. Woda stołowa sprzedawana tutaj w sklepach jest
bardzo tania. Zgrzewka sześciu dwulitro-

W trakcie zwiedzania całego kompleksu,
niech nie dziwi was często powtarzane słowo „Alla”, które w języku maltańskim oznacza Bóg.
Po wyprawie do Ta Pinu i chwili odpoczynku przy miejscowych potrawach i rodzimej wersji Coca-Coli, czyli najpopularniejszym na Malcie korzennym napoju Kinie, wracamy do nurkowania. Ze względu
na panujące tutaj wysokie temperatury, bar14
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wych butelek kosztuje około 2 . Należy
też pamiętać, aby nie używać wody z kranu
do picia bez przegotowania, ponieważ zawiera ona dużo bakterii mogących powodować problemy żołądkowe do złudzenia
przypominające znaną wielu „zemstę faraona”.

obejrzeć z brzegu, którędy przebiegać będzie nasza trasa.
W tym wypadku bardzo łatwo wypatrzyć
dwie skały blisko siebie i blisko brzegu, które będą naszym celem. Najlepszym rozwiązaniem będzie wejście do wody – jak
poprzednio – przez Coral Garden. Choć są

Kolejne miejsce, które będę chciał opisać
to mała jaskinia o nazwie Rogers Cave,
ukryta pomiędzy niedźwiedzimi skałami.
Jest to świetne miejsce na kolejne w ciągu
dnia nurkowanie, ponieważ nie jest za bardzo wymagające, choć dystans do przebycia jest spory. Aby lepiej wyobrazić sobie
trasę tego nurkowania, w przerwie
przed kolejnym zejściem pod wodę warto
15

tacy, którzy preferują wspinaczkę po skałach i skok do wody w najbliższym sąsiedztwie Little i Big Bear.
Po wypłynięciu w toń i skręceniu w lewo
płyniemy wzdłuż ściany, na około 15 metrach, obok Coral Cave, bez wpływania
do niej. Utrzymując się na tej głębokości,
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opływamy większą ze skał i po kilkunastu
minutach znajdujemy wejście do małej jaskini na około 20 metrach. Wysokość jaskini mieści się w zakresie 3-6 metrów,
długość wynosi 10 – 12 metrów. W środku
możemy spotkać spore okazy ukwiałów
oraz kolorowe gąbki i miękkie korale
na ścianach.

Większość organizmów żyjących w jaskiniach jest bardzo delikatna, dlatego bardzo ważne jest, aby przepływając obok, nie
niszczyć płetwami i odstającymi elementami sprzętu niczego dookoła. Po wypłynięciu na zewnątrz jaskini, rozpoczynamy
powolne wynurzanie po pionowej ścianie,
po prawej stronie, do głębokości 7 metrów.

16
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Stąd, mając po lewej stronie większą ze
skał, płyniemy na wprost z powrotem
przy Coral Cave do wyjścia w Coral Garden, bądź jeśli mamy odpowiedni zapas powietrza do wyjścia w Blue Hole.
Crocodile Rock to następne miejsce nurkowe w okolicy. Z powodu znacznej odległości od brzegu, chętniej odwiedzane
przez nurkujących z łodzi. Najczęściej łódź
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kotwiczy nad podwodną równiną, zwaną
Octopus Garden, mieszczącą się pomiędzy
lądem a wspomnianą już „krokodylą skałą”.
Nurkowanie to, aby było interesujące, powinno odbywać się na głębokości około 40
metrów, ze względu na ciekawe ukształtowanie dna pod skałą. Po wyskoczeniu z łodzi i zanurzeniu się pod wodę, dopływamy
do skraju plateau i rozpoczynamy powolną
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podróż w dół, przy pionowo opadających
ścianach. Przy około 35 metrach dno opada coraz łagodniej aż do 50 metrów.
Pomiędzy ogromnymi głazami wypatrujemy ukrywających się grouperów i powoli
rozpoczynamy wynurzanie z powrotem
do ściany, okrążając w ten sposób skałę. Aby
wydłużyć naszą wycieczkę, płyniemy dalej
na 20-25 metrach wzdłuż ściany rafy,
do charakterystycznego zakończenia płaskowyżu, gdzie zawracamy i płyniemy w stronę
lądu, w poszukiwaniu ukrytych muren
i ośmiornic. Przy skróconej drodze, wynurzając się przy samej skale, warto zwrócić uwagę na żleb po jej prawej stronie, gdzie
w zagłębieniach czają się duże okazy muren
i langusty. Wypływając na powierzchnię koło własnej łodzi, dobrze jest trzymać się blisko niej, ze względu na niefrasobliwe czasem
zachowania kierujących łodziami z wypożyczalni, którzy nie zawsze zwracają uwagę
na nurków znajdujących się pod wodą.
Opcja wejścia z brzegu jest możliwa tym samym skalnym wejściem na przeciwko Little
i Big Bear. Po minięciu mniejszej ze skał,
znajdziemy się u podstawy Octopus Garden.
Okolica jest rzeczywiście piękna i obfitująca w nurkowe atrakcje. Możliwości wy-

boru tras w tej części Dwejra jest wiele i tylko od naszej fantazji, zużycia powietrza,
preferencji i ilości czasu zależy, którędy popłyniemy. Ważne jest tylko, aby wszystko
dokładnie zaplanować. Idealna przejrzystość i wysoka temperatura wody oraz przyciągające uwagę podwodne atrakcje usy18

piają naszą czujność. Dobrym pomysłem
w takich warunkach jest dwa razy częstsze
kontrolowanie położenia partnera, głębokości i ciśnienia w butli.
Teraz coś, co zainteresuje wszystkich,
czyli zakupy. Jeśli nie korzystamy z restauracji lub barowego wyżywienia, prędzej
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czy później będziemy musieli odwiedzić
sklep spożywczy, których co prawda nie ma
aż tak wiele, ale wystarczająco na tyle, aby
któryś w końcu znaleźć. W większości
miejscowości znajdziecie przynajmniej jeden sklep, a w kilku miejscach nawet dość
spore markety. Oczywiście należy zapomnieć o znanych nam z autopsji hipermarketach czy nawet supermarketach. Zobrazuję to w inny sposób – największym mar-

ketem na wszystkich wyspach jest jedyny,
znajdujący się w pobliżu lotniska na Malcie market sieci Lidl. Mniejsza liczba sklepów powoduje, że zaopatrzenie w nich jest
dość dobre a asortyment bardzo szeroki.
Orientacyjne ceny podstawowych produktów spożywczych przedstawiam poniżej:
19

chleb tostowy – 0,80
ser żółty krojony 150 g – 1,6-2
jajka 6 szt. – 0,85
serek biały 200 g – 2,20
parówki – 2-3
jogurt Jogobella 500 g – 1,05
jabłka 1kg 1,6 – 2,6

Nuras.info 3/2013
kawa Jacobs 100 g – 3,99
wino – 1-5
płatki śniadaniowe – 1,5-4
mleko 1 l – 0,79 – 1
oliwa 500 ml – 3,15
makaron – 0,7 – 1
sosy do makaronu – 1,9-3,5

pomidory suszone – 2,40
pomidory świeże 1 kg – 2
parmezan tarty 200 g – 2-3
oliwki saszetka – 0,42
chińska zupa – 0,30
Pieczywo na wyspie jest dość dobre,

20

choć głównie kiedy jest świeże. Maltańczycy, jak na południowców przystało, korzystają powszechnie z opiekaczy i tosterów
do przechowywanego w chłodziarkach
chleba, ponieważ po dwóch dobach każdy
chleb będzie spleśniały albo wyschnięty,
zależnie od panującej aury. Wszechobecna
globalizacja powoduje, że i w tutejszych
sklepach znajdziemy znane z Polski produkty, ale nie spodziewajmy się spotkać dobrej dla polskiego turysty wędliny, kiełbasy
na grilla czy najbardziej znanego, naszego
eksportowego produktu jakim jest Żubrówka – obiekt westchnień wszystkich napotkanych tu narodowości. Oczywiście to
kwestia gustu i przyzwyczajenia. Jeśli chcecie zabrać do kraju w prezencie coś procentowego
i
tradycyjnego,
polecam
produkowany od wieków, bardzo słodki likier z owoców opuncji.
zdjęcie 21, 22
Kaktusowa opuncja to najpopularniejsza
na wyspie roślina wykorzystywana nie tylko
do produkcji nalewek, ale również jako
słodkawy owoc do bezpośredniego spożycia. Jeśli ktoś nie orientuje się, jak rozprawić się z takim owocem, musi liczyć się
z licznymi ukłuciami w trakcie jego obiera-
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nia i spożywania. Z tego między innymi powodu roślina ta służy miejscowym za niewymagające żadnej opieki i nakładu
kosztów ogrodzenie, zasłaniające widok
niepożądanym gapiom i skutecznie zatrzymujące nieproszonych gości.

Po zachodzie słońca czas na zasłużony
wypoczynek.
zdjęcie 23
cdn.
Piotr Kuba Jakubczak
zdjęcia: Rob Smith, Karol Ołówek
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Podwodne eksploracje
jaskiń w Kosowie
Naszą przygodę z eksploracją zalanych jaskiń w Kosowie zaczęliśmy
w 2009 roku. Wtedy to, wracając
z wyprawy albańskiej, zahaczyliśmy
na kilka dni o Kosowo.
Nim jednak zagłębię się w opowieść
o tym rejonie Bałkanów, w kilku zdaniach
chciałbym przybliżyć Czytelnikom naszą
Grupę Nurków Jaskiniowych (GNJ). W połowie lat 90. Wiktor Bolek, grotołaz z Wrocławia, pojechał do Francji, gdzie zetknął
się z nurkowaniem w wydaniu francuskim,
czyli speleonurkowaniem. Dla niego – jako
eksploratora jaskiń – stało się jasne, że nowe możliwości pozwolą na poszerzanie
wiedzy o jaskiniach i poznawaniu ich nowych partii. Pod jego przewodnictwem po-

fot. GNJ

22

Nuras.info 3/2013
wstała Podkomisja Nurkowania Jaskiniowego (PNJ) Komisji Taternictwa Jaskiniowego
Polskiego Związku Alpinizmu, która zaczęła skupiać wokół siebie nurków jaskiniowych z całej Polski. Celem PNJ był rozwój
nurkowania jaskiniowego w Polsce. Powstanie PNJ zaowocowało także regularny-

mi wyprawami nurkowymi do jaskiń nie tylko w Polsce, ale i w Europie oraz stworzeniem autorskiej imprezy Wiktora – warsztatów nurkowania jaskiniowego, których
celem było (i nadal jest) propagowanie bezpiecznego nurkowania w jaskiniach i wyławianie talentów, z którymi w przyszłości

fot. GNJ
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można by prowadzić podwodną eksplorację jaskiń. W 2004 roku, podczas nurkowania, Wiktor zginął tragicznie. Miejsce lidera
zajął inny wybitny nurek jaskiniowy Wło-

fot. GNJ
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dek Szymanowski „Sprytny”, także z Wrocławia. Rozpoczęły się prace nad zmianą
nazwy z PNJ na GNJ. „Spryciula” był organizatorem wielu wypraw eksploracyjnych
i turystycznych do zalanych jaskiń na tere-

nie całej Europy. Jednak w niespełna rok
później i on zginął podczas nurkowania
w jaskini we Francji. Miejsce lidera zajął
w tym momencie Andrzej Szerszeń
„Pszczółek” z Warszawy, który kontynuował „dzieło” poprzedników, będąc motorem PNJ-GNJ zarówno dla wypraw eksplo-

fot. GNJ

racyjnych, jak i dla Warsztatów Nurkowania Jaskiniowego (WNJ). Zaangażował on
także GNJ do szkolenia pod kątem ratownictwa nurkowego w jaskiniach pod okiem
Francuzów, którzy mają w tej materii największe doświadczenie. Obowiązki rodzinne nakazały mu czasowe wycofanie się

fot. GNJ
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z działalności i obecnie rolę prowadzącego
WNJ oraz lidera wypraw eksploracyjnych
pełni Dominik Graczyk „Honzo”. GNJ to
grupa nurkujących grotołazów z różnych
speleoklubów zrzeszonych w Polskim

Związku Alpinizmu (PZA). Staramy się popularyzować tę formę aktywności sportowej, jaką jest nurkowanie i eksploracja
jaskiń oraz działać na rzecz bezpiecznego
nurkowania w jaskiniach. Wśród nas są zawodnicy Kadry Narodowej Polski w alpinizmie jaskiniowym, co również w jakiś

fot. GNJ

sposób mówi o naszym zaangażowaniu
i profesjonalnym podejściu do tematu.
Współpracujemy z grotołazami oraz nurkami jaskiniowymi z krajów i regionów, które
są przez nas odwiedzane. Nieustannie poszukujemy nowych rejonów dla naszej
działalności eksploracyjnej. Tyle tytułem

fot. GNJ
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przybliżenia czym jest i czym się zajmuje
GNJ PZA. Gwoli ścisłości, eksploracja to
odkrywanie zupełnie nowych miejsc, gdzie
jeszcze nikogo nie było, nikt nie sporządził
dokumentacji, nie narysował planu, nie opisał, gdzie nie wiadomo co kryje się dalej
w toni, za zakrętem itd… Nie można z ca-

łą pewnością eksploracją nazwać nurkowania w obiektach stworzonych ludzką ręką
ani nurkowania w jaskiniach, w których już
wcześniej nurkowano i sporządzono ich
plany. Obecnie niestety użycie tego terminu
jest mocno naginane przez osoby pretendujące do miana odkrywcy, które nie mają

fot. GNJ
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jednak wiele wspólnego z mentalnością, jaką powinien się odkrywca cechować.
Powracając do opowieści o Kosowie,
w 2009 roku pod wodzą „Pszczółka”, który
uprzednio nawiązał kontakt z grotołazami
z klubu Aragonit zawitaliśmy do miasta Peja na zachodzie Kosowa. Dowiedzieliśmy
się o kilku ciekawych lokalizacjach, w których można by zanurkować, gdyż są one
dotąd niezbadane. Rozpoznawczo odwiedziliśmy kilka jaskiń z syfonami (zalanymi
korytarzami w głębi jaskiń) i wywierzysk
(miejsc, gdzie woda wypływa spod ziemi).
Zanurkowaliśmy w urokliwie położonej
jaskini Shpella e Kroit w Kanionie Rugova.
Honzo – ze względu na umiejscowienie
niewielkiego otworu wejściowego jaskini
w pionowej ścianie kanionu, ok. 20 m
nad ziemią – nadał jej nazwę Key Hole Cave (Dziurka od Klucza). Z otworu wycieka
chłodna woda (ok. 8-9OC), zasilająca położony przy drodze punkt czerpania wody. Jaskinia nie jest zbyt obszerna, ani zbyt długa.
Partie suche to dwa jeziorka z wodą do pasa oraz oddzielający je wodospadzik
na ok. 2,5 m wysoki. Korytarze mierzą
ok. 20 m długości. Po ich przebyciu dociera się do syfonu, zamieniającego się po kil-
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ku metrach w pionową studnię. Szerokość
korytarzy to niecały metr. Udało się pokonać kilka metrów tych ciasnych korytarzy
podczas nurkowania rozpoznawczego.
Wróciliśmy tu rok później dokonać dalszych odkryć. Po wspięciu się do otworu
i założeniu liny poręczowej ekipa rozpo-

częła transport worków ze sprzętem nurkowym. Podczas gdy grupa zwiedzała dostępne partie jaskini, Honzo stojąc po pas
w wodzie, ubierał się w sprzęt nurkowy.
Przy przechodzeniu przez pierwsze przewężenie, znajdujące się przy otworze wejściowym, rozerwał but od skafandra

fot. GNJ
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nurkowego o ostre skały występujące w tym
miejscu. Okazało się to właśnie w momencie wejścia do wody i przebierania – lewa
nogawka skafandra momentalnie napełniła
się wodą. Komfortowo już nie będzie…
Podjął jednak decyzję o kontynuowaniu akcji – szkoda nie zobaczyć, co kryje się tam,
gdzie nie dotarli rok wcześniej. Po przejściu
z całym sprzętem nurkowym przez „suche”
partie jaskini i dojściu do syfonu rozpoczęła się właściwa część akcji – nurkowanie.
Po zeszłorocznej wyprawie Honzo już wiedział, że pionowa studnia jest bardzo ciasna, jego sprzęt był więc odpowiednio
do tych warunków skonfigurowany: butle
nurkowe znajdowały się w worku, trzymanym w rękach (no-mount), tak by łatwo było nim manewrować w ciasnych miejscach
i aby nie zwiększał obrysu ciała. Podczas
nurkowania udało się stwierdzić przejście
studni w odcinek poziomy, ok. 7 m pod powierzchnią wody, jednak z powodu znacznej ciasnoty, pomimo kilkakrotnie podejmowanych prób, nie było możliwości złożenia się na tyle, by zajrzeć w głąb tego korytarza. Nadeszła zatem pora by zakończyć
nurkowanie, zwłaszcza że poziom wody
w dziurawym skafandrze znacznie się pod-
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niósł. Podczas rozmowy z lokalnymi grotołazami okazało się, że Honzo w zeszłym roku był pierwszą osobą, której udało się
wejść do tej jaskini.
Podczas wyprawy w 2009 roku wspięliśmy się również do położonego wysoko
w górach (1850 m n. p. m.) jeziora, które
miało być głębokie na 35 m i być może zakończone jaskinią. Okazało się, że spłyciliśmy je do 3 m głębokości. Rekompensatą
był podwodny widok wylęgających się milionów traszek. Pływanie pomiędzy nimi to
dość niecodzienne doświadczenie.
W 2010 powróciliśmy do Kosowa. Celem wyprawy była dalsza eksploracja wywierzysk i syfonów w głębi kosowskich
jaskiń, a także nawiązanie współpracy
z eksplorującymi tam od lat Słowakami
zrzeszonymi w SSS (Slovenska Speleologicka Spolocnost), którzy w tym czasie też byli tam obecni. Bazę wypadową założyliśmy
na ranczu położonym na wzgórzu, z którego roztaczał się piękny widok na leżące
u jego stóp miasto Peja. Naszym gospodarzem był niezwykle gościnny Gelo.
Po zakończeniu opisanej wyżej akcji
w Key Hole Cave, Honzo udzielił lekcji nurkowania pomagającym nam grotołazom ko-

sowskim, tzn. zanurkowali oni w rozlewisku płynącej dnem Kanionu Rugowa rzeki
z użyciem minimalnej ilości sprzętu nurkowego. Było to nowe doświadczenie dla nurkujących pierwszy raz Kosowarów. Bardzo
im się podobało, co można było stwierdzić
po entuzjazmie z jakim pływali, niemal nie

reagując na sygnały dawane przez przemarzniętego w jaskini Honza, by już wyjść
z wody.
Po uzyskaniu specjalnych pozwoleń
do nurkowania w ujęciu wody dla okolicznych siedlisk, następnego dnia udaliśmy się
na nurkowanie w wywierzysku w wiosce

fot. GNJ
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Vrelle. Na tę akcję specjalnie przybyli dwaj
urzędnicy z Ministerstwa Środowiska ze stolicy Kosowa, Pristiny. Ich obecność wskazywała na zainteresowanie sfer rządzących
tego małego państwa tematem wszelkich
zasobów naturalnych.
Samo nurkowanie rozpoczęło się wewnątrz sarkofagu, zbudowanego w celu

ochrony wypływającej z jaskini wody
przed zanieczyszczeniami. Bardzo silny
prąd uniemożliwił daleką eksplorację. Udało się stwierdzić w tym wywierzysku obecność korytarza nadającego się do penetracji
przez człowieka oraz pokonać jego wstępną część z zaciskiem na wejściu. Nurkowanie utrudniały elementy konstrukcji hydro-

Homer przed nurkowaniem w Burimit

fot. GNJ
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logicznej, znajdujące się w zacisku: metalowa rura i sterczące druty. Jaskini nadano nazwę Shpella e Burimit, co oznacza wartki
strumień.
W 2011 roku prąd – o dziwo słaby
– umożliwił dalsze nurkowanie w tym miejscu. Udało się przenurkować ok. 30 m wąskich korytarzy tej jaskini, jednak dalej
znajdowała się długa na kilka metrów
szczelina o szerokości 30 cm, która uniemożliwiła dalsze działanie w tym miejscu.
Widać jednak za nią lustro wody i kontynuację korytarza. Jak się okazało, również ta
jaskinia gościła nas jako pierwszych, wcześniej nikt do niej nie zaglądał.
Powracając do wspomnień z roku 2010,
udaliśmy się wtedy także do dużej jaskini
Shpella e Dushit, na końcu której – wg relacji chorwackiej wyprawy z początku lat 90.
– znajduje się syfon. Po niezbędnym obiciu
prożka (pionowych części jaskini) spitami
(kotwami mocującymi linę) i zaporęczowaniu (zawieszeniu lin) dotarliśmy do olbrzymich marmitów (form skalnych powstałych
na skutek wymywania skały przez płynącą
z wielką siłą wodę) wypełnionych wodą. Być
może za nimi znajdują się dalsze partie suche lub wodne, jednak nie założyliśmy tra-
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wersu (poziomego odcinka linowego) i nie
poszliśmy dalej. Nurkowanie w tym miejscu
wykluczyliśmy ze względu na ponorowy
(zgodny z prądem strumienia) charakter tej
jaskini i znajdujące się w niej, w zadziwiającej ilości, gnijące szczątki zwierzęce oraz inne śmieci, a także duże ilości guana nie-

toperzy zamieszkujących tę jaskinię. Maszerując jej korytarzami, odnosiliśmy wrażenie
spaceru rurami kanalizacyjnymi.
Celem zatarcia wrażenia nieczystości
udaliśmy się w niezwykle urokliwe miejsce
– kaskadowo leżące jeziorka i łączące je
wodospady Mirusha. Wspięliśmy się do naj-

fot. GNJ

wyżej położonego z pięciu jeziorek i tam
zażyliśmy zasłużonej kąpieli. Długo syciliśmy oczy tym przepięknym miejscem, jego
kaskadami i jaskiniami, dokazywaliśmy
w wodzie i pod jej powierzchnią oraz poddawaliśmy się bombardowaniu strumienia
wody dużego wodospadu.

fot. GNJ
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Tak zregenerowani mogliśmy przystąpić
do dalszego działania speleologicznego.
Następnego poranka rozpoczęliśmy akcję w największej jaskini Kosowa, Shpella
Gryka e Madhe. Jak się okazało, będziemy
tu wracać rokrocznie celem dalszych eksploracji. W 2010 roku jedynym nurkiem był
Honzo, a do pomocy przy transporcie wewnątrz jaskini był tylko jeszcze jeden grotołaz kosowski, czasem dołączał też drugi,
gdy miał czas.
W jaskini jest wiele potencjalnych miejsc
do nurkowania, w 2004 roku w jednym
z największych syfonów nurkowali Słowacy.
Rozpoczęliśmy jednak od syfonu bliżej położonego, mniejszego, znajdującego się
ok. 400 m od otworu. Zanurzenie, ciągnięcie
poręczówki, stosunkowo niewielka głębokość – 3 m, ostry zakręt w lewo i wy- nurzenie w oczku średnicy 1,5 m.
Z powodu tego ostrego zakrętu syfonowi należy się nazwa „Kolanko”.
Wyjście z wody do korytarza rozchodzącego się na prawo i lewo, odpięcie butli
i marsz korytarzem. Najpierw w lewo: wspinaczka korytarzykiem, ok. 5 m wyżej salka
ze żwirem. Przeczołganie nią kawałek,
puszcza, ale szkoda suchego skafandra

na takie łażenie. I tak już się rozwalił, znowu nabiera wody przez rozdarty but. Powrót i marsz w drugą stronę. Potem
– podczas analizowania map jaskini – okaże się, że to nieznane dotąd partie. Tu następne jeziorko, więc powrót po sprzęt
nurkowy i dalsze nurkowanie. Syfon równie
płytki, ale dłuższy. „Warszawski”. Wynurzenie w salce i marsz korytarzem, aż
do znalezienia punktu pomia- rowego pozostawio- nego tu przez Słowaków w przeszłości. Powrót do pierwszego jeziorka
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„Kolankiem”, tu odnalezienie jeszcze jednego podwodnego korytarzyka, więc dalsze
nurkowanie. Jest już zimno, skafander puszcza dodatkowo zaworem, który zapewne
uległ zanieczyszczeniu piachem podczas
czołgania. Korytarz schodzi w dół, skała
czarna, jak poprzednio, ale tu bardzo ciekawie ukształtowana, w ostre żylety.
Trzeba uważać tym bardziej. To będzie
Syfon „Żyleta”. Wynurzenie w salce, przejście jej fragmentu i powrót z powodu znacznego dyskomfortu termicznego. W środku,
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pod niby-szczelnym skafandrem płetwonurek jest kompletnie przemoczony i zmarznięty, pomimo dość wysokiej temperatury wody
(9OC). Retransport skafandra do naprawy
i ocieplacza do wysuszenia oraz butli do nabicia ich powietrzem.
Następnego dnia kontynuacja działania
w tym miejscu, znów nurkowanie w „Żylecie”. Odnalezienie w sali za syfonem kolejnych słowackich punktów pomiarowych
oraz połączenie powierzchniowe jeziorka

za „Żyletą” z nurkowanym wczoraj jako
drugim, syfonem „Warszawskim”.
W 2011, gdy na wyprawie był drugi nurek, Jacek Strejczyk „Homer” (świeży absolwent WNJ), przenurkował on Syfon
Kolanko i zlikwidował zeszłoroczne znaki
zapytania, łącząc suche partie za tym syfonem z salą przy jeziorku początkowym drogą alternatywną (obejście syfonu).
W 2010, po zakończeniu akcji w powyżej opisanych partiach 400 m od otworu, si-
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łami 2-3 osób dokonaliśmy transportu
sprzętu nurkowego do kolejnego syfonu, tego dużego, eksplorowanego kiedyś przez
Słowaków. Znajduje się on ok. 500 m
od otworu. Tutaj nastąpiło przenurkowanie
pierwszego syfonu, wspięcie wodospadzikiem, następne jeziorko, większy wodospad
i drugi syfon. Ten jest duży, do 9 m głębokości, ok. 30 m długości. Z powodu limitu
czynnika oddechowego powrót i zakończenie akcji.
W kolejnych dniach transport większych
butli do dużego syfonu, nurkowania w kolejnych syfonach i odnalezienie miejsca,
gdzie trzeba się wspiąć kilka metrów
po ścianie. Tu przydałaby się pomoc drugiego nurka, razem łatwiej przeprowadzić
akcję wciągnięcia sprzętu do góry. Dalej
znajduje się duży syfon, wg starych planów
ma on do 25 m głębokości, to tzw. Wielki
Syfon. Tu zakończenie akcji, znów z powodu limitu czynnika oddechowego.
Przez wszystkie dni opisanych tu nurkowań z 2010 roku toczyła się walka z uszkodzonym skafandrem, jego doraźne klejenie
i naprawianie, ale nawet wulkanizator nie
był w stanie pomóc na dłużej. Warto wspomnieć o fakcie, iż nikt nie chciał przyjąć za-
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płaty za naprawę, traktując to jako swój
obowiązek i wkład w eksplorację jaskini.
Od eksplorujących tę jaskinię od lat Słowaków GNJ otrzymała zgodę i wyłączność
na dalszą eksplorację wszystkich syfonów
tej jaskini. Ponadto od Kosowarów otrzymaliśmy obietnicę rozszerzenia możliwości
działania poza rejon Peja.

W 2011 roku skupiliśmy się na kontynuowaniu eksploracji Wielkiego Syfonu.
Po stwierdzeniu, że da się nurkować, gdyż
lato wg Kosowarów było nienormalnie
deszczowe i chłodne, mimo silnego prądu,
po przetransportowaniu pod syfon sprzętu
dla dwóch speleonurków (Honza i Homera), znalezieniu obejścia małego syfonu tra-

Honzo po nurkowaniu w Radavac

fot. GNJ
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wersem i zaporęczowaniu go – rozpoczęliśmy akcję. Za pierwszym syfonem wychodzi się z wody na trzymetrową ściankę.
Wspinaczka bez butli jest dużo łatwiejsza,
drugi nurek podaje sprzęt z wody osobie
nurkującej w drugim syfonie (Wielkim Syfonie). Do Wielkiego Syfonu prowadzi dość
łagodnie opadająca kilkumetrowa pochylnia. Podwodny korytarz natomiast idzie niemal pionowo do 12 m głębokości, następnie dość szybko osiąga 25 m i już nieco
łagodniej dochodzi do 31 metrów. Tu skręca pod kątem prostym w prawo i za przewężeniem kontynuuje się. Dalsza działalność w tym miejscu została uniemożliwiona, za pierwszym razem z powodu limitu gazu (małe butle, nurkowanie rekonesansowe), za drugim razem z powodu awarii
sprzętu (rozpadł się inflator), za trzecim razem przez gwałtowny spadek widoczności
spowodowany opadami deszczu.
W 2012 roku poza dwoma nurkami jaskiniowymi z Polski (znów Honzo i Homer)
było 13 grotołazów słowackich z różnych
klubów zrzeszonych w Slovackiej Speleologicnej Spolocnosti, pod kierownictwem Jana Smolla. Ta ekipa bardzo nam pomogła
we wszystkich akcjach, w transporcie sprzę-
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tu speleonurkowego przez suche partie jaskiń do syfonów.
Właściwa akcja w Wielkim Syfonie
w 2012 roku to transport sprzętu, głównie
siłami Słowaków, ale teraz już dodatkowo
trawers nad taflą wody do jeziorka Syfonu
Wstępnego i nurkowanie znowu we

dwóch: podczas gdy Honzo wspiął się
na trzymetrową ściankę pochylni prowadzącej do Wielkiego Syfonu, Homer podał
mu butle, a następnie przymocował nową
linę i zrobioną przez siebie speleodrabinkę.
Poprzednio nurkowanie zakończyło się
na 31 m głębokości przy ok. 60-70 m dłu-

fot. GNJ
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gości. Honzo zdecydował się zabrać butle
średniej wielkości (2x7 l do 300 bar). Tym
razem woda była krystalicznie czysta.
Wprawdzie miała tylko 8 stopni Celsjusza,
ale przyjemnie się opadało do ostatniego
znanego miejsca. Za zakrętem, na 31m głębokości, otworzył się długi prosty korytarz,
dość obszerny. Szybko dochodził on
do 41 m głębokości i wypłaszczał się. Ciągnął się tak kawałek, widać było kontynuację, jednak limit powietrza w butlach kazał
zawracać. Następnym razem trzeba zabrać
większe butle…Po wyjściu z Wielkiego Syfonu chwila odpoczynku na pochylni
i przenurkowanie Wstępnego Syfonu. Tu
jeszcze Honzo miał chwilę i pogrzebał
w kamieniach na dnie, odnajdując zgubiony rok temu końcowy fragment inflatora,
który zepsuł się w Wielkim Syfonie, przy zakręcie na 31 m głębokości. Szybkie przeskoczenie ze sprzętu nurkowego w speleoszpej i retransport pustych butli. Cała
reszta sprzętu pozostała zdeponowana
w jaskini. Wieczór spędziliśmy na zacieśnianiu przyjaźni polsko-słowackiej i planowaniu następnej akcji.
Kolejnego dnia wróciliśmy do Gryka
e Madhe, tym razem z większymi butlami
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(2x11 litrów), co pozwoliło na głębsze i dłuższe nurkowanie. Znów dotarliśmy do
Wstępniaka, powtórzyliśmy całą akcję przedostania się do Wielkiego Syfonu, gdzie zaplanowana była główna akcja jego
eksploracji. Po pokonaniu pionowej ścianki chwila odpoczynku na pochylni, przygotowanie się Honza do nurkowania, po
czym wejście do wody, sprawdzenie sprzętu, wymiana znaków: OK…OK…
Honzo zniknął pod powierzchnią wody.
Jej przejrzystość była taka, że po wyłączeniu swojej latarki Homer mógł obserwować
Honza niemalże do samego końca, gdy
osiągał on dno syfonu. W tym miejscu zniknął, wpływając za załom do dennego korytarza. Zapadła ciemność, którą Homer
rozpraszał zapalając co jakiś czas swą latarkę, obserwując lustro wody. Wypatrywał także blasku światła dawanego przez latarkę
Honza. Czas płynął bardzo powoli. Minuty
dłużą się, gdy czeka się na kogoś podczas
takiego nurkowania w nieznanym syfonie.
Po upływie 24 minut pojawił się delikatny
blask światła, który z czasem zaczynał być
coraz intensywniejszy. Znaczyło to, że
Honzo wracał, lecz przed nim jeszcze
ok. 40-minutowa dekompresja. Czyli 40 mi-

nut powolnego wynurzania się i zatrzymywania na określony czas na określonych
głębokościach. Bez tego nurek mógłby nabawić się dość poważnej choroby dekompresyjnej. Podczas wynurzania okazało się,
że Honzo miał zbyt mało balastu na sobie
(efekt niedogadania z Homerem co do ciężaru butli), co spowodowało, że dodatkowo musiał walczyć z siłami wyporu, aby
utrzymać się na danej głębokości i prawidłowo
przeprowadzić
dekompresję.
Na szczęście budowa syfonu wyszła mu naprzeciw, znalazł odpowiednie zwężenie,
w którym zaklinował się na ten czas, nogi
zapierając o jedną ścianę, a ręce o drugą.
Po zakończeniu całej procedury dekompresyjnej wynurzył się i zdał Homerowi na gorąco relację ze swego odkrycia: syfon
osiąga głębokość 45 metrów, po czym przechodzi w poziomy korytarz o długości
ok. 70 metrów prowadzący do obszernej
salki z 4 odnogami – w górę, szczelina
w dół, do przodu i na prawo. Sala Hydry.
Osiągnięcie limitu gazowego nie pozwoliło
już na dalsze nurkowanie, tutaj Honzo
zmuszony był zakończyć ten etap eksploracji. Za rok trzeba wrócić i być jeszcze lepiej
przygotowanym do tego typu nurkowania.
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Chwila odpoczynku na pochylni, następnie
zebranie sprzętu, zjazd do Wstępniaka
i przenurkowanie go na czystym tlenie. Homer pozostał jeszcze chwilę za Wstępniakem, zabezpieczając linę oraz speleodra-

fot. GNJ
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binkę na przyszły rok, aby tym razem woda
płynąca w syfonie ich nie uszkodziła. Przebraliśmy się, tym razem pakując cały sprzęt
do worów, które trzeba było wynieść na powierzchnię. Honzo po takim nurkowaniu
nie powinien być narażony na duży wysiłek, a do wyniesienia było aż 9 ciężkich
worów ze sprzętem speleonurkowym. Tu
ponownie pomogli nam grotołazi z SSS.
Wróciliśmy zadowoleni z przeprowadzonej
akcji, już planując następną w przyszłym
roku, w tym samym miejscu, aby poznać,
co kryje się dalej, za Salą Hydry…
W 2010 roku dokonaliśmy jeszcze
wstępnego rozpoznania dużego ponoru
obok Wielkiego Syfonu, gdzie również
po odpowiednim przygotowaniu miejsca
nurkowanie będzie możliwe.
W 2011 roku z powodu bardzo silnego
prądu nurkowanie w tym ponorze było niemożliwe. W dalszej kolejności badaliśmy
„mokre” partie boczne, leżące równolegle
do głównego korytarza, niedaleko od otworu. Odnaleźliśmy szereg podwodnych połączeń pomiędzy salkami i korytarzami
w tych partiach oraz syfon idący w głąb jaskini. Budulcem tu są kruche zlepieńce, mąci się momentalnie i potrzeba dłuższego

czasu, by woda wyklarowała się po jakimkolwiek działaniu w tym miejscu.
Z kolei w roku 2012 ponor Wielkiego Syfonu wzięliśmy na pierwszy ogień, niejako
na rozgrzewkę. W czasie, gdy Honzo przygotowywał się do nurkowania w tym nowym miejscu, Homer wbił spita przy

Ekipa 2009

wchłonie – do tego punktu Honzo był wpięty grubą liną alpinistyczną. Choć mniejszy
niż rok temu, prąd był znaczny, a nieznane
ponory stanowią największe zagrożenie dla
nurka jaskiniowego. Podczas nurkowania
okazało się, że te środki bezpieczeństwa nie
były potrzebne: syfon był krótki i płytki, roz-

fot. GNJ
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gałęział się i dochodził do jeziorka, za którym był następny rozgałęziony syfon, znów
jeziorko i znów syfon. Jest to podwodny ser
szwajcarski, gdzie woda wytraca cały swój
impet z ponoru. Każdy syfon ma kilka odnóg. Do tego Homer odnalazł suche obejście pierwszego syfonu i dalej, łącząc go

z korytarzem głównym. A więc ser szwajcarski jest również nad wodą. Syfony są nieobszerne, w trzecim skończyliśmy zabawę
w tym miejscu. Można tu wracać „podłubać” w wolnych chwilach.
W 2012 zrobiliśmy jeszcze akcję
w Shpella Radavcit. Odwiedziliśmy ją

Ekipa 2010

fot. GNJ
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pierwszy raz w 2009 roku. Tym razem poziom wody w jaskini był znacznie niższy
i spokojnie doszliśmy do właściwych syfonów. Wyglądały obiecująco. Do tego ściany tej jaskini to piękny, jednolity marmur.
Do syfonów zaledwie ok. 200 metrów łatwej, suchej jaskini. Jedyna przeszkoda to
guano na pochylni, którego tu mnóstwo.
Akcja transportowa przy nieocenionej pomocy Słowaków (Jano, Misza, Libor), przebranie do nurkowania i akcja. Ciąg syfonalny płytki, ale puszczał. Honzo nurkował
do wyczerpania linki na kołowrotku, wynurzył się po więcej, ale było zimno. Poza tym
Słowacy gonili, trzeba było się pakować
i jechać dalej – w Alpy Albańskie, do Valbony. Ciekawostką jest, że kilka miesięcy
później z powodu suszy poziom wód gruntowych znacznie się obniżył i Brytyjczycy
suchą stopą wyeksplorowali ok. 500 m tych
korytarzy. Generalnie byliśmy pod wrażeniem działania ekipy Słowaków – bardzo
fajnie nam się z nimi współpracowało, zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.
Kosowo to piękny, przyjazny kraj pełen
ciekawych ludzi i niezapomnianych górskich widoków. Ślady wojny z roku na rok
zacierają się, a turystyka się rozwija. Nadal
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jednak jest tam mnóstwo miejsc dalekich
od zgiełku, gdzie można się wyciszyć i obcować z Naturą. Jak całe niemal Bałkany leży na wapieniu, a więc jest tam duże pole
do działania eksploracyjnego tak dla grotołazów, jak i speleonurków. Z pewnością będziemy tam powracać jeszcze nie raz.

Podczas opisanych nurkowań używaliśmy sprzętu firm: X-Deep – sidemount,
GralMarine – oświetlenie, Dir Zone od CTN
Piórewicz, zabezpieczenie tlenowe dzięki
Klinice Medycznej IBIS. Speleoklub Warszawski użyczył sprężarki. PZA dofinansowało wyprawy w latach 2010 i 2011.

Bardzo dziękujemy firmom i osobom, które
nas wspierają!
Dominik Graczyk „Honzo”
autorzy zdjęć:
Dominik Graczyk „Honzo”, Maciek Olinkiewicz „Lama”
Rafał Szaniawski, Andrzej Szerszeń „Pszczółek”
Barbara Wrona, Jacek Strejczyk „Homer”
Magda Kogut, Sebastian i Krzysztof Dobrowolscy
Joanna Szymanowska, Libor Stubna

Widok na Kosowo

fot. GNJ
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Nurkujące dzieciaki
– Tato, a kiedy ja będę nurkował
z butlą???
– Synu, za kilka lat, jak tylko
skończysz 10…
– Ale… ja wtedy chciałbym być już
instruktorem, tak jak ty! No i kiedy
kupisz mi butlę i jacket?
– Synu, ja już dla ciebie mam
sprzęt. Tylko na razie pożyczam, jeśli mam małych kursantów, spokojnie…
– Dobra, to ja na razie będę nurkował tylko z maską, ale muszę mieć
chociaż skafander, ok?
– Ok…
No właśnie. Niedawno miałem taki zgryz
z własnym synem… On, tak jak wiele dzieci, chce robić to co ojciec, nie do końca
zdając sobie ze wszystkiego sprawę. Mój
syn od wczesnego wieku miał kontakt
z nurkowaniem. Obserwował nurkujących
40
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na basenie czy też na wyjazdach, ale
przede wszystkim dobrze znał teorię…
Opowiadałem mu o fizyce, medycynie
i sprzęcie podczas usypiania… To świetnie
działało. Wykłady musiały być nudne, bo
chłopak zasypiał błyskawicznie, a ja czasami razem z nim…

Oczywiście nie wiadomo czy mój synek
będzie instruktorem nurkowania (tak jak tata), ale z pewnością dostanie ode mnie taką
szansę. Postaram się pokazać mu różne
aspekty życia i możliwych aktywności. Musi znaleźć coś dla siebie. Bo przecież czym
byłoby nasze życie bez pasji? Zdaję sobie
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sprawę, że nie każdy ją odnalazł, ale mam
też pewność, że takie życie to po prostu wegetacja… Oczywistym jest dla mnie, że najlepsze hobby dla każdego, to właśnie
nurkowanie.
Uczenie dzieci nurkowania bywa zajęciem wyczerpującym, ale przyszła kariera
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nurkowa naszego wychowanka i obserwowanie jego rozwoju potrafi to pięknie wynagrodzić. Może nie każdy ze szkolonych
przeze mnie dzieciaków zostanie instruktorem, ale każdy dostał szansę i tylko od niego zależy, czy i jak ją wykorzysta.
Zgodnie ze standardami PADI – najpopularniejszej organizacji nurkowej świata
– kurs Open Water Diver, dający uprawnie-

nia do samodzielnego nurkowania, może
rozpocząć już dziesięciolatek. Po zakończeniu szkolenia junior otrzyma uprawnienia do nurkowania do 12 metrów z osobą
dorosłą.
W praktyce mamy do czynienia z różnymi problemami podczas szkolenia dzieciaków. Jednym z nich jest właśnie kwestia
wieku młodego nurka. Nie trzeba być dy-
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plomowanym pedagogiem, żeby stwierdzić, że wśród dziesięciolatków znajdziemy takiego, który myśli o umawianiu się
na randki, ale i takich, co jeszcze śpią z pluszakami i chodzą za maminą spódnicą. Nauczanie nurkowania to psychologia i próba
dotarcia do każdego w sposób indywidualny. Jest to szczególnie ważne w przypadku
najmłodszych. Należy pamiętać, że dzieci

muszą spełnić takie same warunki jak dorośli. Muszą umieć pływać, a także opanować
teorię i to z pełnym jej zrozumieniem. Dziesięciolatek, który nie uczy się w szkole fizyki może mieć problemy ze zrozumieniem
na przykład prawa Boyla-Mariotta i cała
sztuka polega na tym, żeby to poczuł i zapamiętał. Pomocne może być w tym proste
doświadczenie działające na wyobraźnię
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oraz odpowiednie dobieranie słów, unikanie języka akademickiego na wykładzie, ale
też poważne traktowanie szkolących się juniorów.
W przypadku dzieci częstym problemem
jest brak wystarczającej siły fizycznej
do przenoszenia sprzętu, czy też ćwiczenia
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ze zdejmowaniem, przemieszczaniem i w
końcu zakładaniem pasa balastowego. Dorośli również miewają z tym kłopoty. Oczywiście dobrze jest, jeśli dzieciak ma
odpowiednio dobrany sprzęt i nie musi męczyć się w zbyt wielkim skafandrze i dźwigać ciężkiej butli… Zużycie powietrza
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u młodzieży nie jest duże, więc szkolący
powinni zapewnić małe, 5-8 litrowe butle
oraz pomoc w ich przenoszeniu.
Co w takim razie zrobić, aby nasze
dziecko nie zraziło się do nurkowania, ale
połknęło bakcyla? Mając spore doświadczenie w tej kwestii myślę, że mogę pokusić się

o zwrócenie uwagi na kilka zagadnień, które należy sprawdzić i przemyśleć tak, żeby
podjęta przez rodzica decyzja nie okazała
się po prostu wpadką…
Zastanówmy się, czy wiek naszego
dziecka (min. 10 lat) jest odpowiedni. Przecież rodzic, znając dziecko, powinien
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stwierdzić, czy jego pociecha podoła kursowi, opanuje teorię i fizycznie sprosta zarówno wyczerpującym zajęciom na basenie, jak i nurkowaniu w wodach otwartych.
Czasami lepiej zaczekać rok, nawet dwa,
zanim z dziecka zrobimy nurka.
Czy przypadkiem szkolenie dziecka nie
jest wbrew jego woli. Miałem już takie sytuacje, że dziecko niemal na siłę było ubierane w skafander i wrzucane do wody – bo
tata nurkuje i mi też kazał… To pozostawię
już bez komentarza.
Jeśli rodzic nie nurkuje, może zrobić kurs
razem z dzieckiem. Mamy wtedy swoją
młodzież na oku, możemy uczyć się i bawić nurkowaniem wspólnie, a potem razem
nurkować, podróżować itd. Jeśli nie ma takiej możliwości, bo np. rodzic od dawna
jest płetwonurkiem, zorganizujmy dziecku
rówieśnika – kolegę, kogoś z rodziny lub
po prostu brata czy siostrę. Wtedy nasz junior będzie czuł się po prostu raźniej.
Wybór instruktora/szkoły…? No właśnie,
w przypadku dzieci nie patrzmy na cenę,
ale pozbierajmy jak najwięcej opinii i informacji o osobie, w ręce której oddamy
dziecko. Musimy mieć pewność, że doświadczony instruktor nie zrobi nic, czego
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nie powinien. Ważna jest też pora zajęć
– nie mogą być organizowane zbyt późno,
bo uczestnik może po prostu… zasnąć.
Nie jest dobrze, jeśli nasze dziecko będzie szkolić się w grupie z dorosłymi – ciężko wtedy wyrównać poziom i zapewnić
wszystkim jednakowe warunki. Najlepiej

jest dobierać grupy złożone z ludzi o podobnych predyspozycjach. Nie będzie wtedy lidera i kogoś mocno odstającego
poziomem, co może takich studentów
po prostu zablokować i zniechęcić…
Uważajcie na wakacyjne intro lub kursy
za granicą… Kiedy nagle, wyciągnięci

z beztroskiego wypoczynku, zostajemy
wplątani w kurs, możemy zaliczyć niezłą
traumę… Dziecku może wydawać się to super pomysłem, lecz często jest jednym wielkim nieporozumieniem, a szkolącym zależy
jedynie na wniesieniu opłaty. Niestety, byłem świadkiem i takich zdarzeń.
Zróbcie wszystko, aby kurs dla dziecka
był przyjemnością i przygodą, ale traktowaną na serio. Dzieciak musi wiedzieć, że
czeka go trochę wysiłku. Współczesne młode pokolenia chwytają wszystko w lot, trzeba to tylko umiejętnie im przedstawić
i stworzyć odpowiednie tło.
No i na koniec pamiętajcie, że być może
dziecko złapie bakcyla, a wtedy można
w przyszłości pomóc mu zostać profesjonalistą i instruktorem…
Miłosz Dąbrowski
milosz@aquadiver.pl
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Sezon podlodowy 2013
Nurkowanie podlodowe jest dla
mnie wyzwaniem i przygodą, która
mimo upływu lat nie nudzi mi się,
nie powszednieje, a odkąd mam
w rękach aparat fotograficzny – kręci bardzo mocno.

Gdzieś kiedyś już to napisałem, ale
wciąż się to nie zmienia. Zima jest po to,
aby nurkować pod lodem!
Jednak w tym sezonie możliwość zejścia
pod lód nadeszła dopiero w połowie lutego
i trwała… dwa weekendy. Najpierw prze-
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szkadzał brak zimy i lodu, a później jej zbyt
duża moc – silny mróz. Jak już warunki pogodowe pozwalały na fajne nurkowania,
znalazłem się Egipcie. Potem były targi nurkowe, no ale w końcu się udało. Ostatnio
naszym ulubionym miejscem do nurkowań
podlodowych stało się jezioro Żbik, które
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znaliśmy jak własną kieszeń. Dlaczego właśnie tam postanowiliśmy zanurkować?
Po pierwsze – Żbik nigdy nie zawodzi zimą i oferuje co najmniej dobrą przejrzystość. Faktycznie, jak się szybko okazało
z 10 metrów widać było idealnie pokrywającą powierzchnię wody taflę lodu, pod któ-
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rą osiadały pęcherze wydychanego przez
nas powietrza. Po drugie – nurkujemy
w miejscu, gdzie można zawiesić oko
na zatopionej łódce. Pływamy też w niewielkiej odległości od miejsca pokrytego jasnym żwirkiem, pozwalającego na bezkar-

ne machnięcie płetwą (brak zamulania)
i wykonanie w tym miejscu na przykład
ćwiczeń. Jasny piasek pięknie też kontrastuje z zieloną wodą… Po trzecie – odległość
przerębla od zaparkowanych samochodów
jest niewielka, więc i cała akcja przebiega
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sprawniej. Ze względu na powyższe aspekty w tym roku nie zdradzaliśmy już Żbika,
nurkując w nim kilka razy.
Nie obyło się oczywiście bez przygód…
Tomek osobiście sprawdził, co czuje człowiek, pod którym nagle załamuje się lód.
Zamoczony po szyję szybko się ogarnął,

przebrał i zameldował gotowość do nurkowania. My wszyscy przekonaliśmy się, że
pod grubą warstwą śniegu lód może być
bardzo kruchy… Co prawda Tomek miał
lekki żal, że nikt automatycznie nie skoczył
go ratować, ale wytłumaczyłem, że wtedy
kilka osób byłoby w wodzie, a nie jedna.
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Kto wtedy mógłby pomóc? Piotr na pewno
za rok zejdzie pod lód, już nie będzie tylko
trzymał liny asekuracyjnej. Był w szoku, że
to on bardziej marzł niż ci, którzy wycho-
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dzili z przerębla. Drugi Piotr na pewno więcej nie zejdzie pod lód w mokrym skafandrze, w końcu zamówił suchy… Wszyscy
z niedowierzaniem słuchali moich opowieści, jak to pod lodem nurkowało się kiedyś,
bez suchych skafandrów, w starych i porwanych piankach, z kajmanem w ustach.

Nawet piły spalinowej nie było, przerębel
wykuwało się ręcznie – siekierą!
Na szczęście nie odnotowaliśmy żadnych awarii sprzętu, nic nie zgubiliśmy
i po dobrym przygotowaniu zorganizowaliśmy wszystko „książkowo”. No, może poza jedną sobotą, która okazała się dniem
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próby. Wszystko przychodziło trudniej, ale
w sumie po pokonaniu wszelkich przeciwności, na naszych zmarzniętych twarzach
zagościł uśmiech.
Pomimo braku słońca humor poprawiła
egipska szisza i kiełbaska pieczona na grillu ustawionym przy samym przeręblu. Kursanci spisali się na medal i byli naprawdę
zadowoleni.

Większość chwil zarejestrował aparat,
będzie więc co wspominać w trakcie letniego sezonu.
Dziękując wszystkim dzielnym członkom naszych podlodowych nurkowań, zapraszam na zimowe nurkowania nad jez.
Żbik w Olsztynie. W okolicach naszego
miasta jest jeszcze kilka innych dobrych
„podlodowych” akwenów. Piękna przejrzy-
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stość bywa na Jeziorze Plusznym i Krzywym, a z pewnością dobrych miejsc jest
więcej…
Miłosz Dąbrowski
mialosz@aquadiver. pl
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Wygrałam!!
czyli Egipt z Activtour
Od 15 minut próbowałam nary- sować prostą białą linię o grubości 1
piksela, tak żeby składała się z rzędu pojedynczych pikseli w kolorze
czystobiałym, a nie z trzech rzędów
pikseli w kolorze różnoszarym. I właśnie kiedy po raz kolejny mi się nie
udało, zadzwonił telefon.

– Słucham – warknęłam w słuchawkę, bo
byłam zła na te piksele. I na handlowca,
który bezczelnie przerywa mi pracę, dzwoniąc jak zwykle w najmniej odpowie-dnim
momencie, zapewne z ofertą spotka-nia
promocyjnego w temacie superkołder wełnianych, albo odkurzaczy, połączonego
z demonstracją i losowaniem nagrody niespodzianki…
– Dzień dobry, mówi Bartosz Bagiński,
chciałem zapytać, co pani robi w sylwestra.
No. Czyli dobrze myślałam – kołdry albo
odkurzacze. Nabrałam pełne płuca powietrza, żeby wystarczyło, kiedy będę podnie-sionym głosem tłumaczyła, że grafik sylwe-strowy mam bardzo zajęty, bo od rana
do wieczora, a potem znów do rana, będę
54

zajadać paluszki i oglądać kolejne odcinki
Bonda, Jamesa Bonda. I że to skandal zapra-szać ludzi na pokaz kołder wełnianych
w sylwestra. I że mnie nie stać na te kołdry!
Niech to sobie zapiszą w systemie kompu-terowym i przestaną wydzwaniać, bo ja
i tak nic od nich nie kupię.
Ale zanim to wszystko powiedziałam, to
się zorientowałam, że w końcu nie wiem,
chodzi o kołdry czy może o odkurzacze
do prania dywanów (Nie mamy dywanów
proszę pana. Ani jednego cholernego dywa-nu nie mamy, ani nawet dywanika. A wy-cieraczki mamy gumowe. Szlauchem się
myje! Pieniędzy też nie mamy, więc nic
od was nie kupimy, nawet jakby było ze
złota i samo myło te dywany, których nie
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mamy. Niech pan z łaski swojej zakonotuje to w aplikacji kolcentrowej i JUŻ NIE
WY-DZWANIA). Spuściłam powietrze
z płuc i wybąkałam z rezygnacją:
– Nic nie robię…
– To mam dla pani dobrą wiadomość. Leci pani do Egiptu!
Acha. Jasne. Lecę do Egiptu. Mój wujek
to Faraon, ciotka Kleopatra, zaprosili mnie
na święta…
Znów nabrałam powietrza w płuca, tym
razem żeby wytłumaczyć, że nigdzie nie lecę, bo mnie nie stać, ani na Egipt, ani nawet na Skiroławki, więc niech się nie
fatyguje i nie tłumaczy mi, jaka to super zabawa mnie czeka na złotej plaży nad ciepłym morzem.
Ale zanim to wyłuszczyłam, usłyszałam:
– Dzwonię z Activtour, wygrała pani nurkowego sylwestra w Egipcie. Pani opowiadanie było najlepsze!
– Eeeee – wyartykułowałam, jako ekwiwalent wszystkiego co naraz mi się pomyślało.
– Wyjazd jest całkowicie za darmo – dopowiedział pan Bartosz, jakby czytał mi
w myślach. Przynajmniej w niektórych.
– CAŁKIEM za darmo?

– Tak. Całkiem. Wszystko ma pani opłacone.
Jezu. Jak to: WYGRAŁAM? Ja wygrałam??
Do Egiptu wybrałam się z mężem.
W końcu to był sylwester. Nie chciałam być
sama. Naszą grupę poznaliśmy dopiero
na miejscu. Choć „poznaliśmy” jest może
zbyt mocnym określeniem. Wszyscy okazali się bardzo spokojni, dość małomówni
i bardzo ze sobą zżyci. Czuliśmy się trochę
„na dokładkę”, ale nie zamierzaliśmy marudzić. Bo było pięknie. Zachwycająco! Pustynia żółta, piaskowa, białe namioty
z żaglowego płótna, a w tle brązowo-czarne góry. W ośrodku byli tylko nurkowie,
surferzy i obsługa bazy, w sumie kilkanaście
osób. Cudowna rodzinna atmosfera, a obsługa miła, grzeczna i dyskretna. Znacznie
lepiej wychowana niż kelnerzy w Sheratonie. I wszędzie było czysto, w kuchni i w jadalni, całej zrobionej z palmowych liści,
na ścieżkach i w bazie nurkowej. Czysto.
Pachnąco. Schludnie. W łazienkach gorąca
woda. Zawsze. Cały czas. Toalety czyste,
prysznice działające, ścieżki oznaczone kamieniami i glinianymi lampkami. I zielony
las namorzynowy, tuż obok. I czapla. I mewy. I dwa psy, z których jeden był taki faj55

ny, że żałowałam, że nie mogę zabrać go
do domu. I kuchnia, którą będę wspominać
do końca życia. Tarta tru-skawkowa pełna
słodkich owoców i ociekająca rubinowym
sosem, mus czekoladowy, gorzki, wytrawny
z wiórkami ciemnej czekolady, ciasto bananowe, ptysie w kształcie łabądków, grillo-
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wana karkówka, maleńkie kuleczki z czymś
zielonym obtoczone w prażonym sezamie,
ryż z migdałami, soczyste roladki wołowe,
ryba rozpływająca się w ustach, chrupiące
skrzydełka a’la KFC, świeżo pieczone
chlebki pita, słodkie maślane bułeczki
na ciepło, zupa krem z niewiem-czego,
smaczna kawa… Mmmmm… W ankiecie
na koniec jedzenie dostało ode mnie ocenę: excellent. A ja takich ocen pochopnie
nie rozdaję.
Przywitał nas przystojny, wysoki i niedogolony divemaster i płynną angiel-szczyzną,
ze słodkim australijskim zaśpie-wem i seksowną, okrągłą wymową „ou” poinformował
o rytmie dnia i koniecznych formalnościach.
Jego angielski, kultura i uroda onieśmielały
mnie do końca wyjazdu i podejrzewam, że
to one właśnie były przyczyną niektórych

moich niezbyt chwa-lebnych, nurkowych
przypadków… Nie zrozumcie mnie źle, kocham mojego męża i uważam, że jest najprzystojniejszy na świecie… ale divemaster
był zaraz na drugim miejscu. To cud, że się
nie utopiłam nurkując z nimi dwoma…
I morze! Nie napisałam o morzu. Zoba-

56

czyłam je następnego dnia po przyjeździe.
O siódmej rano, czyli o godzinie, której
w normalnej sytuacji w ogóle nie ma
na moim zegarku. Morze WYPASIONE. Cudowne. Błękitno-lazurowo-zielonkawo-niebiesko-granatowo-biało-złote. Takie morze,
że na Galapagos takiego nie ma! CUDO
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przejrzysta, rafa bajkowa, pełna załamań,
pinakli, tuneli, nawisów. Piękne, różnorodne przejścia, cudne krajobrazy, zachwycające koralowe ogrody. Łatwe nurki, do 20
metrów. Na każdym żałowałam, że nie poprosiłam o nitrox… Na wszystkie wyjeżdżaliśmy łodziami pontonowymi, nowiutkimi,
szybkimi, czystymi RIBami. Okazało się, że

PRIEKRASNYJE! Czyściutkie. Mięciutkie.
Cieplutkie (25 stopni). I mokre. Sami powiedzcie: WYPAS!
Na pierwszym nurkowaniu mąż mnie zadziwił. Jak na 20 nurków i 6 lat przerwy nieźle sobie radził pod wodą. Byłam z niego
dumna.
Nurki były piękne. Wszystkie. Woda
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nurkujemy na tych samych rafach co wycieczki odwiedzające wyspy Brothers. Były
żółwie, które kocham. Prawie oswojone! I błazenki w białych ukwiałach. Zeberki były, ryby jednorożce, gruppery, paletki
i cała ta kolorowa drobnica… ślimaczki maleńkie i christmastrees w koralach. No cudnie. Jak to w Egipcie.
I wtedy zaczęły przydarzać się TE RZECZY. PRZYPADKI NURKOWE. W dodatku
MNIE! Dlaczego? Przecież ja nie byłam zaawansowana, jak reszta grupy, ani nie byłam początkująca jak mój mąż. Byłam
idealna. Powinno mi się nurkować gładko
i bezproblemowo. Bo przecież wiadomo,
że tylko zaawansowani i leszcze mają kłopoty!
Drugiego dnia divemaster obwieścił, że
pod wodą jest prąd i będziemy wchodzić
z ujemną pływalnością. Trochę się zdenerwowałam, no bo… ja to umiem, robiłam to
przez dwa tygodnie na Galapagos, potrafię
spaść na dno jak kamień i uczepić się rafy.
Na komputerze mam dowód – mój rekord
to 25 metrów w niecałe 30 sekund. Ale mój
mąż sobie nie poradzi. Schodzi na dno jak
ślimak, po centymetrze. Prąd! Zniesie nas
i odłączy od grupy. A na powierzchni fala
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dwa-trzy metry, nie znajdą nas w tym pontonie. Popłyniemy do Japonii. W głowie kłębiły mi się wspomnienia trudnych nurków
z Galapagos i na chwilę zapomniałam,
gdzie jestem. Z zamyślenia wyrwał mnie
mąż. W czasie odprawy czyścił sobie maskę i w ogóle nie wyglądał na zaniepokojonego. W końcu szturchnął mnie w ramię
i zapytał szeptem:
– Ty, a co to jest „negativebuoyancy”?

No pięknie.
– To znaczy, że masz wcisnąć tu ten
przycisk i odessać sobie powietrze z jacketu, tak żeby był na pewno pusty. I masz KONIECZNIE sprawdzić przed wejściem
do wody, czy butla jest odkręcona i czy automat podaje powietrze. Koniecznie, rozumiesz?
– Rozumiem. Nie będę nic wysysał.
Cholera!
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– Musisz. Masz mieć ujemną pływalność,
czyli w jackecie ma być pusto. Więc albo
na nim usiądziesz, albo wyssasz. A usiąść
się nie da. Trzeba spaść na 12 metrów
od razu, tak kazał divemaster. Bo tu prąd się
rozdziela i jeden niesie na południe a drugi
na północ. A my musimy wpaść w ten północny. Jak będziesz marudził, to prąd cię
porwie i zaniesie na południe, a stamtąd nas
łodzią nie odbiorą. Bo tam jest prąd co
wpycha na rafę. I będziemy musieli dopedałować tutaj z powrotem, pod prąd,
po tych falach. A to niemożliwe jest. Przynajmniej dla mnie. No, przecież to powiedział przed chwilą, nie słuchałeś?
– Nic nie będę wysysał – oznajmił w odpowiedzi mój macho.
Super.
– Ale czemu?
– Bo inni nie wysysają…
Cholera!
– Bo inni mają spuszczone jackety, a ty
wciąż pływasz na nadmuchanym.
– Nie będę wysysał. Odczep się. Sama
pływasz na nadmuchanym!
Cholera!!! Czy ja wyszłam za dwunastolatka?!
– Dobrze. Jak chcesz. Sprawdź czy butla
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jest odkręcona i czy automat podaje powietrze.
– Sprawdzę, jak będę chciał. Przestań już
ględzić. Nie jesteś moją matką.
Jasne! Super. Rozwiodę się z nim jak
wrócimy.
Wskoczyliśmy. Spadłam. Jest 12 metrów.
Cholera, gdzie rafa? Nie ma rafy. Nic nie
widać. Czemu zawsze jak coś jest trudne,
to musi być jeszcze słabo widoczne. Gdzie
jest grupa? Nie ma grupy. Nikogo nie ma!
NIKOGO! Sama jestem. No i git. Wywiało
mnie do Japonii. Szybki wdech. Jeden, drugi, trzeci, bo się trochę zdenerwowałam tą
Japonią. Automat słabo podaje powietrze.
Kurczę, sama to sobie zrobiłam. Przytłumiłam drugi stopień, żeby tyle nie chochlować. Mogłam odkręcić przed tym nurkiem,
ale nie pomyślałam. I teraz boli mnie przepona, z nerwów i z wysiłku. Umrę tu samotnie, raczej na pewno. Wystarczyłby jeden
porządny haust powietrza, ale MAM SKRĘCONY AUTOMAT! Mówcie mi: trąba!
Nie ma nikogo. Rafy też nie ma. Pieprzę
to, wypływam.
Spojrzenie w górę… cała grupa na pięciu
metrach jak ślimaki schodzi w dół. Nikt się
prądem nie przejmuje. Bo prądu… jakby…

nie ma! Albo raczej jest, ale bardzo słabo
niedostrzegalny. Coś jak ciepła nadmorska
bryza w tropikach. Prąd miły, przyjemny.
Relaksujący. Ja pierniczę!!!!
Czuję skurcze przepony. Zbyt dużo wysiłku włożyłam w kilka głębokich wdechów
i coś się dziwnego stało z moim brzuchem. I teraz nie mogę przestać oddychać,
a automat podaje za mało powietrza. I kół-
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ko się zamyka! Sama to sobie zrobiłam!
Po co myślałam o Galapagos?!!! Tu jest
Egipt! Duży prąd to mały prąd. Co mi strzeliło do głowy? No… żeby tak spanikować?!!
Divemaster przygląda mi się czujnie. Widzi skurcze brzucha, nad którymi nie panuję. No, utopię się! Nie ma prądu, jestem
w Egipcie i się utopię. W czasie kiedy mój
małżonek jak ślimak będzie sobie po me-
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trze na minutę schodził w dół na nadmuchanym jackecie… Super!
Divemaster pyta, czy ok.
Pokazuję mu, że nie. I że wychodzę. Moja przepona żyje już własnym życiem
i w niczym mnie nie słucha. A ja się
za chwilę utopię. Potrzebuję POWIETRZA,
jestem wkurzona, boję się, że mnie wywieje do Japonii, a zapomniałam lokalizatora!

WYCHODZĘ z tej wody. Finito!
Divemaster w ciągu sekundy jest
przy mnie. Zabiera mi inflator i spuszcza
jacket, łapiąc mocno za rękę. Ma ciepłą
dłoń. Ciekawe, że ciepłe dłonie działają
uspokajająco na przeponę… Pokazuję mu,
że wychodzę. I że to pieprzę. I że wychodzę. I że przepona mnie boli, bo stłumiłam
drugi stopień. Bo jestem trąba. Patrzę
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na niego i dociera do mnie, że raczej niewiele zrozumiał. Znak nurkowy na „pieprzę
to” jest mój, autorski. Na „skurcz przepony”
również. Co do znaku „trąba” to myślę, że
wyszedł mi nad wyraz czytelnie, tyle że nie
jestem pewna, czy Egipcjanie też używają
tego epitetu, żeby określić kogoś takiego
jak… ja. Przemyśliwuję to przez chwilkę
i od tego przemyśliwania przepona znów
mi nieruchomieje. A potem jeszcze raz mu
to wszystko pokazuję, od początku. Żeby
zrozumiał. Trzyma mnie mocno za rękę
i sprowadza na dno. Pokazuję mu, że nie
ma mojego męża, bo na pewno już się utopił (znak na utopienie: wywracam oczy,
wyjmuję automat, wywalam język na bok
i rozkładam ręce jak śnięta ryba. Na pewno
wyszło czytelnie. I dramatycznie), albo wywiało go do Japonii (znak na Japonię jest
mocno improwizowany) i że się o niego
martwię i że niech mi do cholery odda mój
inflator, bo muszę dodmuchać jacket i że
jak męża nie ma, to ja TO PIEPRZĘ I WYCHODZĘ.
Divemaster też ma kłopoty z przeponą.
Widzę wyraźne skurcze. Cały aż się trzęsie,
puszcza duże bańki nosem i mruży oczy.
Śmieje się? Ze mnie?
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Pokazuje mi OK.
Jak to… więc wszystko zrozumiał???
Ze zdziwienia moja przepona całkiem
się uspokaja. Divemaster kiwa na mojego

męża i każe mu trzymać mnie mocno za rękę. Skąd mąż się tam wziął? Przecież byłam
tam sama. W Japonii… Oniemiała przepona zasypia. Wypuszczam wielki bąbel i już

nawet mi się nie chce brać wdechu. Mąż
przygląda mi się, jakby mi odbiło. No co?
Bałam się tej Japonii. Ale skoro jednak zostajemy w Egipcie, to może już przestać
trzymać mnie za rękę. Sama sobie dam radę, ja: kobieta-komandos. A poza tym ta ręka jest mi potrzebna do dmuchania jacketu.
Bo zaraz zaryję w mule.
Pokazuję OK wszem i wobec, czyli mężowi, divemasterowi, jeszcze raz mężowi,
jeszcze dwa razy divemasterowi i Agacie,
która przygląda mi się ze zdziwieniem. Dodmuchuję jacket i sprawdzam manometr. 160 atmosfer. Jak to dobrze, że
przykręciłam drugi stopień. Wystarczy mi
na jakieś 44 minuty!
***
Miałam nadzieję, że na tym się skończy.
Że dalej nurki będą już tylko milutkie. Niestety. Każde zejście pod wodę to była nowa
przygoda. Może dlatego, że WYGRAŁAM
ten wyjazd. I los chciał, żeby się stał pamiętny. A może, po prostu, powoli zaczynam się zaliczać do grupy zaawansowanej…
Joanna Sędzikowska
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Elżbieta
Polska Królowa Głębin cz. III
Kim jest naprawdę Kobieta–Lew? Czy
osobie, która w drodze na szczyt kieruje się
przede wszystkim swoim uporem i wiarą,
że osiągnie sukces, wypada korzystać z kobiecej intuicji? Czy ta, która kocha skrajności, również wśród ludzi, może być
jednocześnie wrażliwą i ciepłą kobietą? To
już trzecia i zarazem ostatnia część rozmo-

Kobieta Lew

fot. K. Sikora

wy z Elą Benducką. Jeśli nie zdążyliście
przeczytać poprzednich – zajrzyjcie
do styczniowego i lutowego numeru Nuras.
info. Zapraszam.
Margita Ślizowska: Czy porównujesz
swoje osiągnięcia do osiągnięć mężczyzn?
Elżbieta Benducka: Nie. A dlaczego? Bo

Ela i Krzyś - Egipt 1999
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nie jestem tym zainteresowana, żeby porównywać się do kogokolwiek. Każdy człowiek jest inny. Wielu mężczyzn nie
podjęłoby się nawet zaplanowania takiego
nurkowania, bo nie stać ich na tak duży wysiłek psychiczny przede wszystkim. Ale absolutnie nie oznacza to, że nie są oni
wspaniałymi mężczyznami!
MŚ: Jak mężczyźni traktują Twoje sukcesy?
EB: Ci, którzy dzielili się ze mną wrażeniami byli pełni radości. Szczerze gratulowali. Niektórzy nawet przyznawali się, że
z powodu umiejętności nie podjęliby się
próby tak głębokiego nurkowania. Inni mówili, że mogą czyścić buty, żeby tylko móc
przebywać w moim otoczeniu. A o resz-
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cie… nie wiem. Może są jacyś zazdrośni
przeciwnicy, ale nie interesowałam się tym.

je jeden nurek – jeden nurek ginie, nurkuje
dwóch nurków – dwóch nurków ginie. Dla
własnego dobra trzeba nauczyć się obojętności i umiejętności odcięcia od wszystkich
i wszystkiego. Jestem sama i koniec.

Ela i Krzyś na deco

MŚ: W jaki sposób połączyć siłę i kobiecą intuicję z twardością potrzebną do nurkowania technicznego?
EB: Od dziecka zajmowałam się sportem.
Sport narzuca dyscyplinę i dzięki temu ja
też potrafię ją sobie narzucić. Dzięki temu
ta twardość rośnie razem z człowiekiem. I ja wykorzystuję ją w nurkowaniu.
Podczas nurkowań technicznych trzeba nauczyć się nurkowania w samotności. Nie
można liczyć na partnera, nawet jeśli ten
partner znajduje się obok. W tym momencie człowiek musi nauczyć się twardości
i liczenia tylko na samego siebie. W nurkowaniu technicznym jest taka zasada: nurku-

EB: Używam. Używam i przed nurkowaniem, i w trakcie nurkowania. Poza tym bardzo dużo myślę przed takimi nurkowaniami. Próbuję zabezpieczyć się na wszystkie
możliwe sposoby. Nieraz coś mi się przyśni. Czasem coś mi nagle mówi: „weź to”,
„zrób to”. To jest właśnie moja intuicja, której słucham. Jeśli coś takiego przychodzi mi
do głowy, automatycznie to wykonuję, bo
to znaczy, że tak ma być. Nigdy mnie takie
działanie nie zawiodło. Zdarzało mi się podejść do kogoś i powiedzieć: „zrób to”. I nie
umiałam odpowiedzieć na jego pytanie:
„a dlaczego?”. Zawsze okazywało się to
słuszne, nawet ktoś mi kiedyś powiedział,
że chyba jestem czarownicą…
MŚ: Próbowałaś sprawdzić, co się stanie,
jeśli postąpisz wbrew sobie?

Z córką Anią

MŚ: Czy używasz „do nurkowania” kobiecej intuicji?
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EB: Tak, kiedyś to się zdarzało, ale nie
wychodziło mi to na dobre. Teraz działam
w zgodzie ze sobą i przynosi mi to wewnętrzny spokój… Przy nurkowaniach
ustawiam się zadaniowo. Potrafię uspokoić
swój mózg, organizm i całkowicie się wyłączyć. Wtedy zaczynam myśleć. I radzę tę
zasadę stosować wszystkim, nie tylko nur-

Kocham zwierzaki

kom technicznym. To działa w każdej dziedzinie sportu i życia. Zatrzymaj się, uspokój, zacznij myśleć i dopiero działaj.
Kiedyś obserwowałam wypadki samochodowe. Rzadko ktoś się zatrzymuje, żeby pomóc. Dlatego ja zawsze wtedy pomagam, bo moja intuicja mi mówi, że jeżeli
nie ja, to nikt tego nie zrobi…
Przypomniał mi się wypadek, przy Wyścigach. Samochód walnął w drzewo.
W środku był młody chłopak, dookoła tłumy i korek. Byłam jedyną osobą, która podeszła do niego. Wytoczył się z samochodu, ale wył z bólu. Miałam w samochodzie
koc, więc postarałam się, żeby się położył
i przykryłam go, bo było zimno. Wytłumaczyłam, że nie może się ruszać. Podszedł
do nas jakiś facet. Okazało się, że już wezwał karetkę i była w drodze, ale zaproponował, że ma lekarkę u siebie w samochodzie i może ona coś pomoże? Kobieta przyszła i popatrzyła, po czym głośno powiedziała, że może poda jakieś środki przeciwbólowe, żeby chłopak tak nie cierpiał. Nie
jestem lekarzem, tylko ratownikiem, ale doskonale wiem, że takie działanie mogłoby
zaciemnić obraz tego, co dzieje się w jego
organizmie. Powiedziałam tej lekarce, że
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chyba na głowę upadła, żeby taką krzywdę
chłopakowi robić, więc sobie poszła. Przyjechali ratownicy, dość niegrzecznie odepchnęli mnie i nie chcieli żadnych informacji. Po prostu zabrali chłopaka. Na
szczęście udało mi się od niego uzyskać telefon do jego matki i została powiadomiona. Wszystko zakończyło się dobrze i chłopak przeżył z lekko uszkodzonym kręgosłupem. Mam satysfakcję, że może dzięki
mnie szybciej wrócił do zdrowia…

Ile można liczyć - Ela i Krzyś

MŚ: Kto lub co wskazuje Ci drogę w nurkowaniu?
EB: Sama wskazuję sobie drogę w nurkowaniu. Ponad cztery lata temu wymyśliłam
dla siebie kilka projektów do zrealizowania.
Potem przypadkiem dowiedziałam się, że
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mam pękniętą łąkotkę i najpierw muszę się
zająć wyleczeniem kolana. Dłuższy czas
pracowałam nurkując, ale nie chodziłam
na siłownię, wobec czego mięśnie zwiotczały i kolano zaczęło mi puchnąć. Przedtem byłam tak wytrenowana, że mięśnie
podtrzymywały chorą łąkotkę i naderwane
więzadła krzyżowe. Plany musiały chwilę
zaczekać, ale po udanym projekcie 190
metrów już następne chodzą mi po głowie.
A wracając do pytania – za mocna jestem,
żeby korzystać z cudzego wsparcia psychicznego.

Początki nurkowania

MŚ: Czy w czasie trudnego nurkowania
myślisz tylko o… nurkowaniu?
EB: Podczas zanurzenia – tak. Istnieje tylko nurkowanie. A później, kiedy już wypły-

wam, to na początku nawet gdybym chciała, nie mam czasu myśleć o czymś innym.
Mam do wykonania mnóstwo ważnych
czynności, o których nie mogę zapomnieć:
co trzy metry przystanek dekompresyjny,
zmiany gazu, obserwowanie profilu wynurzania, przerzucenie gazów na komputerze,
strzelenie bojki… Dopiero później, jak już
te przystanki robią się dłuższe, to nieraz wiszę bezmyślnie i obserwując jakiś paproch
fruwający koło mnie – bawię się nim. Czasem przychodzą jakieś myśli, ale to raczej
luźne skojarzenia. Nie dokonuję pod wodą
życiowych analiz i poważnych przemyśleń.
MŚ: Nie zabierasz pod wodę jakiegoś
„umilacza” czasu?
EB: Umilacza? Na przykład MP3… Nawet nie wiem, czy takie istnieją. Ale gdybym taki posiadała, na pewno nie
odważyłabym się go zabrać pod wodę. Myślę, że gdybym wsłuchała się w muzykę,
mogłabym zapomnieć o przystanku czy
zmianie gazu, a to byłoby niebezpieczne.
Poza tym ja uwielbiam naturę. Nawet jak
idę na spacer, niespecjalnie lubię słuchać
muzyki, chyba że dookoła jest spory hałas,
to wtedy zakładam słuchawki. Poza tym nie
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Rok 1999

wiem, czy byłabym w stanie słuchać tej samej muzyki na okrągło… A na dekompresji
potrafię sobie umilić czas. Mogę… przysypiać. I potrafię ogarniać wszystko tak sobie
drzemiąc, w półśnie. Na jednym z ostatnich
nurkowań zapadłam w taki letarg i koledzy
doszli do wniosku, że źle się czuję. Rozbawiło mnie to bardzo, bo ja z kolei zastana-
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wiałam się, czemu mi fotek nie robią. Nawet chciałam się odsunąć od ściany, żeby
lepsze tło było, ale nikt z taką inicjatywą nie
wyszedł, więc dalej sobie drzemałam. Kiedyś jeszcze grałam w kółko i krzyżyk, ale
ile razy można wygrywać?

Na wakacjach

MŚ: Czy przed tym nurkowaniem uporządkowałaś swoje sprawy i pożegnałaś się
z najbliższymi?

EB: Uporządkowałam sobie większość
spraw. Zapomniałam tylko napisać drugi testament, bo pierwszy już jest nieaktualny.
Rodzina w ogóle nic nie wiedziała o moich
planach, ani rodzice, ani dzieci. Dopiero
jak byłam w Dahab, napisałam do córki,
która mieszka w Australii. Rodzicom wysłałam SMSa dopiero po finalnym nurkowaniu.
Czekałam na jakieś słowa radości, ale była
cisza. Przyjechałam do kraju i zaczęłam się
denerwować, że nie odpowiadają. Myślałam, że coś się może stało, bo mama miała
ostatnio problemy z sercem. A mama po
prostu się na mnie obraziła… Natomiast
córka zawsze bardzo pozytywnie przeżywa
takie historie. Chciałaby być przy mnie,
wspierać mnie i pomagać. Na razie nurkuje tylko rekreacyjnie, ale mam nadzieję, że
niedługo nauczę ją czegoś więcej. Obie nie
wyobrażamy sobie, żeby nurkowania uczył
ją ktokolwiek inny…
MŚ: „Na świecie nie ma nic bardziej
giętkiego ani delikatnego niż woda; a jednak nie ma też niczego, co przewyższa ją
twardością i siłą”. To mój ulubiony cytat
Lao-tse, chińskiego mistrza tao. A co Ty
czujesz w kontakcie z wodą?
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Chorwacja przed pierwszymi nurkowaniami.

EB: Pytanie bardzo psychologiczne… Co
ja czuję? Ja po prostu odlatuję! Woda daje
mi niesamowite odprężenie i pozwala wyłączyć myślenie o szarości dnia. O tym, co
się dzieje na powierzchni. Jestem wtedy tylko ja, woda i przestrzeń, która mnie otacza…. Czuję wyzwolenie. Wolność!
MŚ: Wielu nazwie Cię Polską Królową
Głębin... jakie to uczucie?
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EB: Kiedyś na pewno bym się zawstydziła i zaczerwieniła. Głupio by mi się zrobiło.
Ale teraz… to bardzo miłe uczucie. Niepowtarzalne. Przyprawia mnie o dumę.

MŚ: Jakie wymagania psychiczne i fizyczne trzeba spełnić, aby wykonać tak
głębokie nurkowanie?
EB: Uuu, to slogan, ale silna psychika jest
niezbędna. I przygotowanie fizyczne. Mężczyźni zazwyczaj mówią, że nie przygotowują się ani fizycznie, ani psychicznie.
Znając niektórych z tych panów wiem, że
są silni psychicznie. Je też uważam się

za osobę silną psychicznie. Myślę, że nie
ma rzeczy niemożliwych, ale praca nad sobą jest ważna. Dyscyplina wewnętrzna narzucona przez sport daje niezbędne połączenie siły psychicznej z fizyczną, która
motywuje do odpowiedniego działania
w trudnych sytuacjach. Uważam, że każdy
głęboko nurkujący człowiek powinien być
sprawny fizycznie. Moją poprzeczkę ustawiam wysoko, bo lubię uprawiać sport. Kiedy jestem sprawna, jestem również silna.
Mam lepszą organizację całego życia.

Tak wygladałam zanim zaczęłam nurkować

MŚ: Kobiece piękno, subtelność i uczuciowość zaniosłaś bardzo głęboko. Co możesz doradzić kobietom, które chciałyby
pójść w Twoje ślady?
EB: Nurkować, nurkować i podwyższać
sobie stopniowo poprzeczkę. Nie zrażać się
niepowodzeniami. Nurkować nie tylko z kobietami. Również z mężczyznami. Zmieniać
partnerów nurkowych, bo w ten sposób
człowiek się uczy. No i przyjść do mnie
na warsztaty. Mogę doradzić, czy dana osoba nadaje się na głębokie nurkowania, wskazać drogę, którą powinna dążyć do celu.

MŚ: Jakie masz plany na przyszłość. Czy
planujesz jeszcze głębsze nurkowanie?
EB: Trzeba marzyć, bo marzenia się spełniają. Więc jeśli zdrowie dopisze (a trzeba
o nie dbać), będą chęci i znajdą się jacyś
sponsorzy – chętnie podejmę się następnego wyzwania.
MŚ: Twój krótki „Przepis na sukces”?
EB: Konsekwencja. Brak zrażania się niepowodzeniami. Śmiałe przekraczanie kłód
rzucanych pod nogi. I do przodu, do przodu!

Słoneczny patrol

fot. K. Sikora

Margita Ślizowska „Syrenka”
Fot. z archiwum Elżbiety Benduckiej
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Archeologia podwodna
temat jak wulkan gorący
Po pierwszej części artykułu „WAŻNY CERTYFIKAT – czyli jak poszukiwać
skarbów!” z nr 2/2013 otrzymałem wiele telefonów, e- maili, pojawili się
pierwsi zainteresowani kursami i rozgorzała dyskusja dotycząca archeologii
podwodnej... Dziękuję za wszystkie te sygnały i cieszę się, że nareszcie zaczyna się promocja tego rodzaju archeologii. Niesamowite, jak to na poły
beletrystyczne, krótkie i lekkie opowiadanko poruszyło środowisko archeologiczne i wrakowe. To dobrze, bo archeologia podwodna jest dla nas nurków ważną i potrzebną nauką. Warto o tym rozmawiać i warto tę wiedzę
rozpowszechniać.
Czym jest archeologia podwodna i dlaczego jest taka ważna??? Najprościej będzie, jeśli zacytuję Wikipedię, przytaczając
podstawową definicję archeologii: „nauka,
której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi
lub w wodzie źródeł archeologicznych,
czyli materialnych pozostałości działań
ludzkich.” W powyższym pojęciu mieści

się również nasza archeologia podwodna.
Jak już wspomniałem, to nauka ważna
i istotna, bo czymże jest człowiek, który nie
zna i nie dba o swoją historię?
Studia archeologiczne nie są łatwe. Dlaczego? Posłużę się cytatem z wywiadu
w Polskim Radiu:
– Nie ma co ukrywać, to nie są łatwe studia i marzenie związane z odkryciami skarbów pod wodą niełatwo jest zrealizować.
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Jest to związane z trudnością pracy w zawodzie po zakończeniu studiów, dość niskimi płacami... Natomiast połączenie tego
z umiejętnościami technicznymi, jeśli chodzi o nurkowanie, na pewno może dać wiele… – mówi pani redaktor.
Takie studia nie są łatwe, ale warto je podjąć. Każdy, kto chce zgłębić temat powinien
poświęcić możliwie sporą część swojego
czasu i maksimum uwagi. Obecna moda
na zajmowanie się archeologią podwodną to
ciekawa propozycja dla prawie wszystkich
nurków. Przecież każdy skrycie marzy, aby
czasem przeistoczyć się w Indianę Jonesa,
lecz żeby nim zostać, trzeba posiadać fundament w postaci wiedzy i umiejętności.
Od kilku lat rozmyślam nad sposobem
rozpowszechnienia kursów NAUI Underwater Archeologist, zatem z radością przyłączam się do ogólnopolskiej promocji archeo-
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logii podwodnej. Taka promocja to świetny
pomysł, w który znakomicie wpisuje się prestiżowa organizacja nurkowa NAUI – promująca na świecie podwodną archeologię
od wielu lat.
Certyfikat NAUI Underwater Archeologist nie zastępuje pełnych studiów archeologicznych, ale uchyla rąbek wiedzy
archeologicznej. Ten kurs stawia na równi

wszystkich nurków chcących uczestniczyć
w podwodnym odkrywaniu historii. Bo
przecież nie każdy posiada odpowiednie
zasoby środków finansowych lub wystarczającą ilość czasu na dwuletnie studia
na uniwersytecie. Właśnie ten certyfikat
przyciąga do NAUI nurków z innych federacji. Certyfikat NAUI jest uznawany w wielu miejscach na świecie i pozwala zanur-
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kować na obiektach archeologicznych, które nurkowie chcą zobaczyć.
Sztandarowym i całkiem świeżym przykładem jest odkrycie rzymskich akweduktów w Albanii. Dokonali tego polscy nurkowie w 2011 roku na obiekcie Butrint – zabytek archeologiczny pod ścisłą ochroną
UNESCO. Odkrycie opisywane było między innymi w Nuras. info oraz Wielkim Błękicie. Część płetwonurków biorących
udział w ekspedycji posiada certyfikat NAUI Underweter Archeologist. To nurkowie
szkolący się w innych federacjach, ale zgłosili się do NAUI po to, by wziąć udział
w kursie archeologii podwodnej. Chcieli
zdobyć właśnie ten certyfikat, bo był on
w ich ocenie niezbędnym kluczem
do otwarcia wielu zamkniętych drzwi. Ponadto kurs dał im więcej wiedzy i pokazał
nowe możliwości.
Ci sami nurkowie z uprawnieniami NAUI
odnaleźli w Polsce pozostałości osady
sprzed prawie 1000 lat. Badania nad osadą
prowadzi obecnie Uniwersytet w Toruniu.
To wydarzenie również opisywane było
w Nuras. info, a wiedza wyniesiona z kursu
NAUI na pewno przydała się w czasie poszukiwań i zabezpieczania zabytkowych
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obiektów. Czy nie uważacie, że to niesamowite, jak wiele istotnych odkryć archeologicznych dokonali archeolodzy-amatorzy?
W praktyce zdobycie certyfikatu NAUI
Underwater Archeologist wcale nie jest trudne. Wymagania formalne to certyfikat
AOWD dowolnej organizacji oraz minimum 50 nurkowań w logbooku. W ramach
kursu odbywają się zajęcia teoretyczne,
na których omawianych jest wiele ciekawych zagadnień dotyczących specyfiki archeologii w morzach i zbiornikach śródlądowych, metodyki badań archeologicznych,
technik dokumentowania. Mówi się również
o tym jak szukać i jak korzystać ze źródeł.
Znajdzie się również miejsce na wykłady
na temat konserwacji zabytków, aspektów
prawnych oraz ochrony zabytków. Kurs odpowiada na wiele niezwykle istotnych pytań.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie-archeolog dokonuje odkrycia? Jak postąpić, jeśli to TY dokonujesz niezwykłego odkrycia?
Ochrona dziedzictwa narodowego oraz
mądre i bezpieczne podejście do nurkowania są tutaj kluczowe. Kurs pomaga radzić
sobie w realnej sytuacji zetknięcia z zabytkiem, który prawdopodobnie przerasta nasze możliwości poznawcze, badawcze

i operacyjne. Kiedy uzbroimy się już w niezbędną wiedzę – możemy ruszać w teren.
Podczas warsztatów powierzchniowych
oraz czterech nurkowań będziemy trenować wszystko to, czego już się nauczyliśmy
teoretycznie. Przytroczymy do pasa „wielki
nóż” i przeistoczymy się w podwodnego Indianę, ruszając na podbój głębin, w nieznane! Dokonamy tego podczas kursu, który
kosztuje kilkaset złotych i trwa 3 dni!
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A po jego pomyślnym ukończeniu nasze
nurkowe życie już nigdy nie będzie takie
samo… Przykładów korzyści z certyfikatu
NAUI Underwater Archeologist można by
przytaczać wiele, dlatego w imieniu NAUI
– serdecznie zapraszam.
Niestety do tej łyżki miodu (z okazji promocji archeologii podwodnej) znalazły się
osoby chcące dosypać trochę dziegciu,
po przeczytaniu mojego wcześniejszego ar-
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tykułu. Odezwały się głosy dyskredytujące
szkolenie nurków w tym zakresie. Ponieważ jednak działamy we wspólnej sprawie,
którą jest świadome i mądre nurkowanie,
adwersarzom odpowiem tak:
Czy certyfikat nurkowy stoi ponad jakimkolwiek prawem? Polskim czy europejskim?
Odpowiedź jest oczywista i brzmi – nie.
Aby jednak ukrócić negatywne myślenie,
niniejszym piszę wprost: certyfikat NAUI
Underwater Archeologist dopuszcza działania wyłącznie niekolidujące z obowiązującym prawem. Tak jak każdy inny certyfikat nurkowy. Na koniec pozwolę sobie zacytować bardzo ważną wypowiedź, potwierdzającą to, co nurek zyskuje i jak ważny jest archeologiczny certyfikat nurkowy.
Dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, wicedyrektor Instytutu Archeologii, w wywiadzie dla Polskiego Radia mówi:
– Tych, którzy są pilni staramy się rekomendować, żeby uzyskali – to się ładnie mówi, popularnie – plastik, czyli dokument
mówiący o tym, że są tak zwanym archeologiem podwodnym w ramach federacji CMAS.
To z kolei nie jest dokument specjalnie
wpływający na możliwości archeologiczne
w kraju, ale w bardzo wielu miejscach

na świecie ma to znaczenie, jeśli taki dokument się pokazuje. Ja mówię cały czas o takich sytuacjach, kiedy ktoś chce nieklasycznie spędzić urlop, zanurkować niekoniecznie na rafie, wyjechać, zanurkować
w miejscach archeologicznych, wziąć
udział w fajnych wykopaliskach…
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W przypadku wątpliwości, odsyłam
do wywiadu: http://www.polskieradio.pl
Zapraszamy na kursy, podwodne skarby
czekają!!!
Z poważaniem
Michał Winek „Majki”
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Magazyn Nuras.info pobierany jest średnio w 60000 egz.,
nie może zabraknąć w nim Twojej reklamy
kliknij po szczegóły
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Extremall V – rok 2013
W sobotę 16 lutego odbyła się
piąta edycja Extremalla – najbardziej
ekstremalnych zawodów freedivingowych w Polsce, polegających na zanurzaniu się na jednym oddechu
pod lód i pozostawaniu w bezdechu
jak najdłużej.
Po raz drugi z rzędu freediverzy byli
goszczeni przez Akademicki Klub Płetwonurków SKORPENA w Olsztynie, a sama rywalizacja ponownie miała miejsce
na Jeziorze Kortowskim. Jak przed rokiem,
organizacja zapewniona przez SKORPENĘ
stała na najwyższym poziomie, a atmosfera
całej imprezy – składającej się nie tylko
z samych zawodów, ale również wykładu
Tomka Nitki (tym razem o technikach wyrównywania ciśnienia) w przeddzień oraz
wieczornej balangi po rozdaniu nagród
– była fantastyczna. W związku z tym wiele wskazuje na to, że za rok Extremall znów
zawita do Olsztyna, mimo że w kortowskim

jeziorze niektórym zawodnikom brakuje
trochę głębokości.
Tym razem do udziału w samej rywalizacji zgłosiło się blisko trzydziestu zawodni-

Pierwsza zawodniczka na starcie.
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ków, ale biorąc pod uwagę osoby towarzyszące liczba uczestników imprezy dobrze
przekroczyła pięćdziesiątkę. Jak rok wcześniej, by ogarnąć taką ilość startujących,

fot. Olaf Pietrzak
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trzeba było przygotować dwa stanowiska
startowe. Piotrek „Syrenka” wraz z towarzyszami ze Skorpeny zabrał się do pracy już
dwa dni przed godziną zero. Wycinaniu
przerębli towarzyszył spory niepokój, bo tygodnie poprzedzające Extremalla w całej

Polsce upływały w atmosferze odwilży. Czy
w tej sytuacji w ogóle da się przeprowadzić
zawody? Czy pokrywa lodowa jest wystarczająca i nie zarwie się pod uczestnikami?
Takie pytania cały czas chodziły po głowie
zarówno skorpeniarzom, jak i nam, freedi-

To, co kochamy najbardziej - tak rodzi się gwiazda mediów.

fot. Olaf Pietrzak
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verom. Na szczęście grubość pierwszego
bloku lodu wyciągniętego z przerębla dała
jednoznaczną odpowiedź – 20 centymetrów. To wprawdzie nie czterdzieści pięć,
jak przed rokiem, ale wystarczająco dużo,
by impreza odbyła się bezpiecznie i bez
przeszkód. Jezioro Kortowskie potwierdziło, że idealnie nadaje się na Extremall, bo
jeśli trzeba, potrafi zamarznąć nawet w temperaturach dodatnich.
Nauczeni doświadczeniem sprzed roku,
kiedy niejasności regulaminowe wywołały
spore zamieszanie, zawczasu jednoznacznie przedstawiliśmy zawodnikom wszystkie
obowiązujące zasady. W sobotę o 11: 00
pierwsi śmiałkowie stanęli na starcie. Wszyscy nurkujący po wynurzeniu deklarowali
zaskoczenie tym, co zobaczyli pod wodą,
bo… tym razem naprawdę można było coś
zobaczyć. Rok wcześniej widoczność nie
przekraczała 30 centymetrów, co w tym jeziorze stanowi podobno normę. Nikt więc
nie spodziewał się, że tym razem będzie
inaczej, tymczasem … nieobliczalne Kortowskie, ku zaskoczeniu wszystkich, w tym
chyba największemu miejscowych olsztynian, zaoferowało nam przepiękną, kilkumetrową widzialność!
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Czas płynął szybko, kolejni zawodnicy
znikali w przeręblu, by po powrocie na powierzchnię krócej lub dłużej zmagać się
z narastającymi kontrakcjami. Rywalizacja
obfitowała w niespodzianki. Jako piąty
w kolejności pojawił się jeden z faworytów,
zdobywca drugiego miejsca sprzed roku
– Adrian Kwiatkowski. Spodziewaliśmy się
mocnego wyniku, ale na kilku metrach głębokości Adriana zatrzymał hood squeeze,
w związku z czym rozczarowany powrócił
na powierzchnię po zaledwie 43 sekundach. Zaraz po nim na starcie zameldowała się Ola Sulkiewicz. Znając jej niechęć
do statyki, z której było nie było w dużej
części składa się konkurencja Extremalla,
nie oczekiwałem po niej dobrego wyniku.
Tymczasem Ola podniosła głowę znad wody dopiero po 2: 32, komentując to mniej
więcej w ten sposób: „…bo tu właśnie nie
ma statyki, ale jest prawdziwe nurkowanie,
więc mogłam wytrzymać dłużej” Z tym wynikiem Ola objęła sensacyjne prowadzenie!
Wreszcie w wodzie zjawił się główny
kandydat do zwycięstwa, ubiegłoroczny
triumfator – Robert Cetler. Wokół przerębla
zaczęli gromadzić się fotografowie i gapie
w takiej ilości, że nagle poczuliśmy delikat-

ne tąpnięcie tafli lodowej. Mocno zaniepokojony, nie przebierając w słowach, zarządziłem odsunięcie się na większą odległość,
gdy tymczasem nadszedł Official Top dla
Cetiego. Kiedy zniknął pod wodą, ze spokojem patrzyłem na upływające sekundy.
Zgodnie z regulaminem w pełnym zanurzeniu wolno pozostawać nie dłużej niż trzy
minuty, a ewentualną kontynuację nurko-

Koncentracja przed startem lub trup po wynurzeniu.
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wania można realizować już będąc na powierzchni, leżąc tylko z twarzą zanurzoną
w wodzie. Zgodnie z moimi przewidywaniami Ceti długo nie wracał, a ponownie
w przeręblu pojawił się dopiero na krótko
przed upływem regulaminowych trzech minut. Spodziewałem się, że zanim wynurzy
drogi oddechowe, co stanowi koniec próby, upłynie jeszcze co najmniej jedna mi-

fot. Olaf Pietrzak
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Jest plakietka!

fot. Olaf Pietrzak
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nuta. Tymczasem Ceti podniósł głowę prawie natychmiast i osiągnął czas 2: 55, który
wprawdzie w tym momencie dał mu prowadzenie, ale nie był żadną gwarancją końcowego sukcesu. Już dwa kolejne starty
pokazały, że Ceti nie odskoczył od reszty
zawodników na bezpieczną odległość. Najpierw Marcin Niedzielski skończył z czasem zaledwie 11 sekund krótszym od niego,
a zaraz po nim Emilia Biała znalazła się
jeszcze bliżej mistrza, wykonując nurkowanie trwające 2: 46. W końcowej klasyfikacji
dało to jej pierwsze miejsce wśród kobiet
i piąte w klasyfikacji generalnej. Warto jeszcze raz powtórzyć to, co pisałem przy okazji relacji z Rybnika 2012. Ta zawodniczka
jest już w pełni dojrzała, za każdym razem
kiedy startuje, uzyskuje bardzo dobry wynik. Co więcej, mimo braku okazji do nurkowań w głąb zdaje się, że zaczyna pomału
ogarniać temat wyrównywania ciśnienia.
Rok wcześniej zawróciła na bodaj 7 metrach. Tym razem w lodowatej wodzie bez
problemów doszła do talerzyka. Oczywiście głębokość na jakiej się on znajdował
nie była imponująca, trudno więc wyciągać
jakiekolwiek daleko idące wnioski, ale można potraktować to jako dobrą prognozę.

Może już niedługo Emilia zacznie uzyskiwać wyniki w nurkowaniach w głąb porównywalne do jej osiągnięć z basenu?
Wszyscy serdecznie jej tego życzymy.
Zaraz po Emilii na starcie równolegle pojawiły się dwa Oscypki, czyli przybysze
spod Tatr. Na moim stanowisku Marek Marcisz, a w drugiej przerębli Krzysiek Dąbrowski. Już po chwili ten ostatni pokazał,

Zabezpieczenie czuwa.

że tytuł Basenowego Mistrza Polski 2012
przypadł mu nieprzypadkowo. Skończył
swoje nurkowanie z wynikiem 3: 08, czym
objął prowadzenie w stawce. W tej sytuacji
wydawało się, że karty zostały rozdane i już
niewiele może się zmienić. Szansę na poprawę czasu Krzyśka dawałem jeszcze tylko
Piotrkowi Andrzejczykowi. Jednak do jego
nurkowania podchodziłem z dużymi oba-

fot. Olaf Pietrzak
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Prawdziwi twardziele w akcji.

Żarty się skończyły.

fot. Anna Korczak

fot. Anna Korczak

wami. Nie bez przyczyny na wieczornym
rozdaniu nagród Piotrek został ochrzczony
przez „Syrenkę” Prezesem Klubu Czerwonej Kartki. Samby i balckouty to u niego
chleb powszedni. Obawiałem się więc, że
i tym razem może dojść do problemów,
a wyciąganie nieprzytomnego zawodnika
z przerębla wcale nie jest łatwe. Zaleciłem
więc Piotrkowi, by końcowej statyki broń
Boże nie robił, jak niektórzy, na środku
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przeręba trzymając się liny, ale by w tej fazie nurkowania znalazł się tuż przy brzegu.
Ponadto poprosiłem ubranego w suchara
sprzętowca, by cały czas był gotów do interwencji. Na szczęście te zabiegi okazały
się całkowicie zbędne. Po niepokojąco długim i połączonym z walką z silnymi kontrakcjami pobycie na powierzchni Piotrek
skończył perfekcyjnie, bez najmniejszych
objawów niedotlenienia. Sprawił mi tym
ogromną radość! Co więcej, uzyskał
czas 3: 36, czym wydawało się, że zapewnił sobie bezapelacyjne zwycięstwo.
Na starcie pozostali bowiem jeszcze tylko
trzej zawodnicy. Startujący na drugim stanowisku Michał i Darek, którym w mojej
ocenie raczej trudno byłoby zagrozić Piotrkowi, a u mnie Michał Osada – przybysz
znikąd. Jego nazwisko pierwszy raz usłyszałem właśnie na Extremallu, nie spodziewałem się więc po nim niczego spektakularnego. Wręcz odwrotnie, liczyłam na to, że
szybko zakończy swoją próbę i wreszcie
będę mógł spadać do ciepłego akademika,
bo mimo dwóch par kalesonów i ubrania
na cebulkę zdążyłem już nieźle przemarznąć. Jakież było moje zdumienie (żeby nie
powiedzieć oburzenie), gdy mimo upływu
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dobrze ponad dwóch minut Michała wciąż
nie było na powierzchni! Początkowa irytacja z wolna zaczęła ustępować zaniepokojeniu, bo nie tylko on sam nie raczył się
pojawić, ale nie było widać nawet śladu bąbelków! Znakomita większość zawodników
nie ma w zwyczaju odsysać przy wynurzeniu powietrza z maski. Wskutek tego, gdy
po dotarciu do talerzyka zaczynają wracać
ku górze, wprowadzone przy zanurzeniu
do maski powietrze zaczyna się rozprężać
i uciekać spod niej w postaci bąbelków. Dla
obserwatora stojącego nad przeręblem są
one znakiem, że nurek rozpoczął wynurzanie i niebawem pojawi się w zasięgu wzroku. Niestety tym razem bąbelków… nie
było! A czas zaczął niebezpiecznie zbliżać
się do regulaminowych 3 minut, po upływie
których należało podjąć akcję ratunkową,
tj. wyciągnąć linę wraz z zawodnikiem.
Kiedy mój niepokój sięgnął zenitu, na krótko przed deadlinem ujrzałem sylwetkę zbliżającego się Michała. Odetchnąłem z ulgą,
a widząc jego spokój i miękkość ruchów
wreszcie zacząłem kapować, o co chodzi.
Czyżby zamierzał ciągnąć to przedstawienie dalej?! Otóż tak! Michał ze spokojem
„doleżał” na powierzchni aż do 3 minut

i 40 sekund, co dało mu pierwsze miejsce,
po czym wynurzył się w doskonałym stylu.
Nie mam wątpliwości, że gdyby do zwycięstwa potrzebny był czas o pół minuty dłuższy, to Michał nie miałby problemów
z jego osiągnięciem. Brawo! I tu należy się
wyjaśnienie dotyczące braku bąbelków.
Otóż zanurzając się, Michał po prostu nie
wyrównywał ciśnienia w masce. Przy nie-

Ogłoszenie wyników.

wielkiej głębokości, na której spoczywał talerzyk (około 14 metrów), mając na twarzy
doskonale poddającą się kompresji Spherę,
mógł sobie na to pozwolić. Dlatego gdy powracał ku powierzchni, z maski nie miało
co uciekać.
W tym miejscu, wraz z wynurzeniem się
ostatniego zawodnika z oficjalnej listy, można by spodziewać się zakończenia sporto-

fot. Olaf Pietrzak
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Jedyny sposób na rozgrzanie.

wej części imprezy. Nic podobnego (chciałoby się powiedzieć „niestety”, bo nogi zaczynały mi już przymarzać do lodu).
Dopiero teraz do walki stanęli Prawdziwi
Twardziele. Pięciu śmiałków – uzbrojonych
jedynie w maski, gacie i kaptury neoprenowe – ruszyło w bój. Zapowiadali swoje ekstremalne próby wcześniej, ale kompletny
brak słońca i nieprzyjemny wietrzyk sprawiły, że mimo temperatury powietrza zbliżonej do zera, wszyscy obecni solidnie
wymarzli i wydawało się, iż nikt nie porwie
się na nurkowanie bez pianki w lodowatej

fot. Olaf Pietrzak

wodzie. A jednak ta piątka podjęła się tej
wymagającej próby. Największe wrażenie
na nielicznych obserwatorach, którzy mimo
zimna dotrwali do tego etapu zawodów,
zrobił Marek Cieśla, który nie tylko wykonał najdłuższe nurkowanie (41 sekund), ale
dotarł do talerzyka i przyniósł potwierdzającą to plakietkę. Dało mu to nagrodę dla
„Extremalnego Uczestnika Extremalla V”
ufundowaną przez naszego patrona medialnego – internetowy magazyn nurkowy Nuras. info. Marek, chylę czoła przed Tobą!
I tak Extremall V pomału zaczął przecho81

dzić do historii. Do pełnego zakończenia
pozostała jeszcze tylko wieczorna ceremonia rozdania nagród i dyplomów, a później
tocząca się do późnych godzin nocnych balanga w Skorpenie. W jej trakcie odbyła się
obowiązkowa „setka przy linie”. Nie wyjaśniając niewtajemniczonym szczegółów tej
dość specyficznej konkurencji (przyjedziecie za rok, to dostąpicie wtajemniczenia)
powiem tylko, że startujący w niej czarny
koń zawodów – Michał Osada potwierdził,
że zwycięstwo w oficjalnej części Extremalla nie było przypadkowe.
Poniżej oficjalna kolejność pierwszej
dziesiątki Extremalla V:
Michał Osada, 3: 40
Piotrek Andrzejczyk, 3: 36
Krzysiek Dąbrowski, 3: 08
Robert Cetler, 2: 55
Emilia Biała, 2: 46
Marcin Niedzielski, 2: 44
Ola Sulkiewicz, 2: 32
Radek Gaca, 2: 24
Romek Walczyk, 2: 12
Filip Mikołajczak, 2: 01
Tomasz „Nitas” Nitka
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Podwodne Warcaby
Ciekawość ludzka nie zna granic. Każe nam szukać wyjaśnień i stawiać
przed sobą coraz to nowe wyzwania. Większość młodych adeptów nurkowania, jak tylko opanuje podstawowe podwodne umiejętności, zaczyna zadawać „dziwne pytania”. Czy pod wodą da się zjeść banana? Czy można
jechać na rowerze? Chodzić po dnie bez płetw? Napić się piwa (oczywiście
bezalkoholowego)? Łowić ryby na wędkę? Przecież dzięki temu widać, czy
ryba połknęła haczyk...
Zainspirowani dociekliwością kursantów, a zwłaszcza ich chęcią przeżycia nietypowej przygody pod wodą, postanowiliśmy zorganizować coś, co pozwoli zerwać z rutyną basenowych nurkowań. Coś,
co pozwoli im rywalizować i rozwijać się.
Tak powstały podwodne warcaby – uczta
dla ciała i umysłu!
15 kwietnia 2012 roku w Termach Maltańskich w Poznaniu odbył się pierwszy
Wielkopolski Turniej „Podwodne Warcaby”. O godzinie 12: 00 zaczęła się rejestracja zawodników. Ilość uczestników, jak
na pierwszą edycję imprezy, przekroczyła
nasze najśmielsze oczekiwania. Jeden
82

po drugim pojawiali się zawodnicy, dźwigając ze sobą kilogramy sprzętu. Kobiety,
mężczyźni, młodsi i starsi skrupulatnie klarowali swój ekwipunek nad brzegiem basenu – pod wodą nie będzie miejsca na błędy,
a umysły w znacznej części będą pochłonięte rozgrywką. Organizator, czyli Cen-
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trum Nurkowe Nemo, wylosował pary,
przypomniał zasady bezpieczeństwa oraz
regulamin warcab podwodnych. Turniej
odbywa się w systemie pucharowym, z każdej pary przegrywający odpada, a zwycięzca kwalifikuje się do kolejnej gry. Tym
samym w finale zostaje wyłoniony jeden
zwycięzca, który zgarnia nagrody oraz tytuł
mistrzowski. Nad wszystkim czuwa sędzia
główny, który przez cały czas jest z graczami. Sędzia odpowiada za przebieg gry,
sprawdza czy gracze przestrzegają zasad
oraz czy nie wstrzymują ruchów. To do sędziego głównego należy ostateczna decyzja

we wszystkich sporach pomiędzy graczami.
Współzawodnictwo odbywa się na planszy
o wymiarach metr na metr z 64 polami
oraz 24 pionkami. Zasady rozgrywki nie różnią się od wersji powierzchniowej.
W ubiegłym roku nagrodę za pierwsze
miejsce ufundował organizator, Centrum
Nurkowe Nemo, a zwycięzcą po wielu zaciętych pojedynkach został pan Sebastian
Płonka. W drugiej edycji, która odbędzie się
w niedzielę 14 kwietnia 2013 roku przewidzieliśmy więcej nagród, również za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca, a to
wszystko dzięki zaangażowaniu i wsparciu

sponsorów. Listę sponsorów otwiera firma
ECN- Stystemy Nurkowe dystrybutor: Bare,
Atomic Aquatics, Oceanic, Holis, Check Up
System. Kolejnym fundatorem nagród jest
największy kompleks basenowy w Wielkopolsce – Termy Maltańskie. Patronat medialny nad turniejem objął internetowy
magazyn dla nurków Nuras. info. Firmy,
które również chciałyby przyłączyć się
do naszej imprezy serdecznie zapraszamy
do współpracy.
Zapraszamy na II Wielkopolski Turniej
„Podwodne Warcaby”, który odbędzie się
w niedzielę 14 kwietnia na Termach Maltańskich w Poznaniu. Start o godzinie 12: 00!
Szczegółowe informacje znajdziecie
na naszej stronie internetowej www.nemo.com.pl
Janusz Rydzek
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Spearfishing – podwodne łowy
Niewątpliwie w ostatnich latach spearfishing przyciąga coraz więcej osób.
Co jest tak fascynującego w tym milczącym, podwodnym świecie? Myślę,
że nurkując z kuszą na bezdechu możemy na parę minut zatrzymać czas,
zniknąć w innym świecie i zespolić się z naturą, życiem morza czy oceanu. To wspaniałe widoki, doskonały relaks, przygoda i nieodłączna adrenalina towarzysząca łowcy, w którym budzą się pierwotne instynkty
myśliwego.
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Spearfishing to podwodne łowy z kuszą
uprawiane wyłącznie na bezdechu.
Blue Water Hunting – czyli polowania
na otwartym morzu na: wahoo, tuńczyki,
yellow tail, marliny i inne ryby pelagiczne.
To najbardziej ekstremalna forma spearfishingu. Pociąga za sobą poważne ryzyko
niespotykane w Reef Hunting.
Reef Hunting – to szukanie ryb w rozpadlinach, grotach, wśród skał i czekanie
w zasadzce na groupery, snappery czy saragi. Popularne techniki w Reef Hunting to
m.in. słynne Aspetto, Agguato/Sneak-up, indiańskie polowanie i gliding.
Spearfishing to jedyny ekologiczny
i etyczny sposób zdobywania plonów morza, ponieważ spearo może wcześniej wybrać gatunek, rozmiar i ilość ryb, które
zamierza upolować. Ma również minimalny
wpływ na środowisko. Dane mówią same
za siebie, spearfishing to tylko 0,3% wszystkich złowionych ryb, podczas gdy wędkarstwo to 6,7% a połowy komercyjne aż 93%.
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A dlaczego? Między innymi to selektywne łowy, etyka, ograniczenia bezdechu
i głębokości, ograniczone pole widzenia
i warunki pogodowe.
Nie ma tu – jak w innym typie połowu
– niechcianych czy niewymiarowych ryb,
które są łapane, zabijane razem z innymi,

a potem wyrzucane martwe za burtę, co ma
duży wpływ na lokalne środowisko. Czasami można zobaczyć zdjęcia spearos z pięknymi zdobyczami. Ktoś może pomyśleć, że
to norma. Nic bardziej mylnego. Większość
spearos czasem nie widzi ani jednej ryby,
nie mówiąc już o strzale. To sztuka wyma-
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gająca wiele wysiłku, wiedzy, umiejętności
i dobrego sprzętu.
Pomimo że spearfishing jest prawnie uregulowany, etyczny i ekologiczny, w niektórych krajach i środowiskach ma nieciekawą
reputację. Spearos są często atakowani
przez niedouczonych ekologów, działaczy
i tzw. miłośników przyrody, którzy zakładają z góry, że nie jesteśmy nikim innym, jak
tylko bezwzględnymi zabójcami morskiego
życia. To bardzo ignoranckie podejście.
Z pewnością nigdy nie spotkali spearo
z prawdziwego zdarzenia, albo nie mają
o tym zielonego pojęcia i mylą nas z kłusownikami. Podobne zresztą podejście ma
wielu nurków scuba i wędkarzy. A z tego
co wiem, to co poniektórym zdarza się zakłusować w ten czy inny sposób.
Większość spearos wraz ze wzrostem
umiejętności stawia sobie większe, bardziej
restrykcyjne minimalne wymagania i ciągle
podnosi poprzeczkę na jakie ryby poluje,
a na jakie nie. Bezsprzecznie wraz z doświadczeniem lepsi polują mniej, ale za to
na większe ryby, najlepsi – wyłącznie
na mistrzowskie trofea. Co więcej, większość spearos to prawdziwi przyjaciele morza. Wiele z obecnych regulacji prawnych
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dotyczących ochrony środowiska morskiego zostało ustanowionych przy pomocy
łowców, którzy dzięki znajomości miejscowych ryb i warunków zwrócili na to uwagę
odpowiednim władzom.
Dla wielu, których znam spearfishing
i freediving to sposób na życie. Pamiętam

czasy, gdy niemożliwe było zdobycie jakichkolwiek informacji o łowiectwie podwodnym. Podobnie było ze sprzętem
i wyjazdami nad ciepłe morza. Wiedzę tę
trzeba było zdobywać samodzielnie, co
czasem bolało. Teraz jest znacznie więcej
możliwości.
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Jestem spearo i freediverem od wielu lat.
Od zawsze jestem wielkim miłośnikiem życia podwodnego. Mimo że dużo poluję,
często zabieram pod wodę tylko aparat czy
kamerę. Mam nadzieję, że artykuł przybliży
trochę ten sport i zachęci do freedivingu,
polowań i poznawania życia morza.
Podwodnymi łowcami byli również Jacques Yves Cousteau, Philippe Taillez, Fre-
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derick Dumas, Jacques Mayol, Enzo Maiorca, Hans Hass i wielu innych. Obecnie również wśród spearos można spotkać wielu
znanych freediverów i nurków scuba.

Coraz więcej morskich gatunków fauny
i flory jest zagrożonych. Coraz rzadziej można je zobaczyć. Zanim zacznie się przygodę z morzem, należy się z nimi zapoznać,
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aby ich nie niszczyć w czasie podwodnych
eskapad.
Spearfishing, czyli łowiectwo podwodne,
to z pewnością sport ekstremalny. Wymaga
doskonałej kondycji fizycznej, ponieważ
jest uprawiany wyłącznie na bezdechu.
Na pewno nie jest to hobby dla miłośników
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fast foodów czy niedzielnych wycieczkowiczów. Głębokość, na jakiej się poluje oraz
czas pobytu pod wodą zależy wyłącznie
od indywidualnych predyspozycji. Jak nurkować głębiej i jak dłużej zostać pod wo-

dą? Jedyna odpowiedź to – nurkować i polować. Reszta przyjdzie z czasem.
Zazwyczaj przeciętni łowcy polują
na głębokościach 10-15 metrów. Najlepsi
na 30-50 metrach i wytrzymują pod wodą
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naprawdę długo, nawet powyżej 5 minut.
Należy jednak pamiętać, że celem spearo
nie jest wstrzymywanie oddechu jak najdłu-
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żej i bicie rekordów. Nurkowania powyżej 2 minut są już trochę ryzykowne – im
głębiej, tym bardziej.
Spearfishing jest sportem legalnym. Posiadając odpowiednie zezwolenie można
polować w prawie każdym kraju. Oczywiście są przepisy regulujące gdzie, kiedy
i na co. Prawdziwy łowca szanuje przyrodę, nie niszczy i nie strzela bezmyślnie
do wszystkiego co się rusza. Z reguły poluje się w morzu, ale w wielu krajach wolno
również w jeziorach i rzekach. Ze względu
na klimat, temperaturę wody i przejrzystość
nad Morzem Śródziemnym czy w Morzu
Czarnym spearfishing jest tam bardzo popularny. Jednak i na północy – w Bałtyku czy
Morzu Północnym –można spotkać podwodnych łowców. W Europie sport ten jest
szeroko uprawiany w Atlantyku, na zachodnich brzegach Francji, w Portugalii, na Wyspach Brytyjskich i w Kanale La Manche.
Na świecie spotkamy spearos prawie wszędzie. Wspaniałe warunki i ryby to Australia
z Oceanią, Afryka, wybrzeże Pacyfiku obu
Ameryk, Karaiby, Filipiny czy Indonezja.
Aby uprawiać spearfishing, nie trzeba
wiele. Przede wszystkim jest potrzebna maska (najlepiej o małej pojemności), płetwy,

fajka bez żadnych zaworków i kusza. Wiek
ani płeć nie są żadną przeszkodą. Polują
i uprawiają freediving i kobiety, i mężczyźni w różnym wieku. Znam nawet łowców
w wieku 70 lat, którzy niczym nie ustępują
młodym. Inne przydatne akcesoria to: pianka, rękawice, skarpety, pas balastowy, nóż,
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stinger, latarka, zegarek z głębokościomierzem, boja itd.
Żeby ustrzelić rybę, trzeba ją najpierw
podejść, czyli trzeba sporo wiedzieć o jej
zachowaniu. Każdy gatunek zachowuje się
inaczej. Krótko mówiąc, łowca musi pierwszy zauważyć rybę i jej nie spłoszyć. Jeśli się
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tego nie nauczy, często będzie widział tylko
uciekający ogon. Ważne jest również, aby
dobrze znać wody w których się poluje.
To niebezpieczny, ale i piękny sport.
Ktoś, kto raz zasmakował freedivingu zawsze będzie wracał do morza. Nie da się
opisać słowami widoków jakie kryją się

pod powierzchnią. Trzeba tam być, nie
w pełnym ekwipunku płetwonurka, ale
na bezdechu. Wtedy czuje się, że należy się
do tego świata. Życie morza daje niezapomniane wrażenia. Można się dużo nauczyć,
a do tego upiec własnoręcznie upolowaną
rybę.
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Niezapomniane są książki i filmy Jacquesa Cousteau, Philippe Tailleza, Hansa Hassa czy Bernarda Gorsky’ego. Oni właśnie
sprawili, że zacząłem nurkować i poznawać podwodny świat. Niestety zniknęły
z półek, a w zamian pojawiły się tylko fachowe podręczniki i kursy. Tylko fachowe
i nic więcej...
Polecam zdobycie i przeczytanie „Moany” Bernarda Gorsky’ego i „Trzech łowców na dnie morza” Hansa Hassa. I zobaczenie filmu o podróży Moany, a także
wspaniałe filmy Hassa i Cousteau.
Uprawiając spearfishing należy pamiętać
i przestrzegać przepisów prawnych oraz zachowywać się zgodnie z etyką, aby wiedzieć, kiedy powstrzymać się od naciśnięcia spustu. Zanim ktoś zacznie bawić się
w polowania, niech zaznajomi się najpierw
z miejscowymi przepisami, dowie się jakie
ryby spotka, jakie są dozwolone wymiary
i limity, które gatunki są chronione i gdzie
wolno polować. Nieetyczne zachowanie
i nieprzestrzeganie przepisów nie tylko wyrządzi krzywdę delikatnemu ekosystemowi
morza, ale może doprowadzić do konfiskaty sprzętu i niemałej grzywny, nawet do paru tysięcy euro.
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Kusze mają potężną moc, ale i ograniczone pole rażenia. Trafiona ryba, jeśli nie
zginie od razu, prawdopodobnie nie przeżyje. Strzelamy więc tylko wtedy, gdy jesteśmy na 100% pewni strzału i nigdy nie
strzelamy do większej ilości ryb niż potrzebujemy. Jeśli ryba nie zginęła od pierwszego strzału, należy ją natychmiast dobić
nożem. Pozostawienie jej żywej jest nie tylko okrutne i nieetyczne, ale i niebezpieczne dla łowcy, gdyż ranna ryba jest
najlepszym wabikiem drapieżników, czyli
rekinów, które wyczuwają krew na wiele
mil.
Nigdy nie strzelajcie, ani nie próbujcie
upolować jakiejkolwiek ryby, jeśli nie jesteście pewni co to za gatunek. Podobnie, jeśli macie wątpliwości czy upatrzony okaz
ma odpowiednie wymiary, nie naciskajcie
spustu! Dodatkowo nie powinniście strzelać do ryb, jeśli nie zamierzacie ich zjeść,
bo to i okrutne, i marnotrawstwo, bezsensowne uszczuplanie zasobów oferowanych
nam przez morza i oceany. Nie odłamujcie,
a nawet nie dotykajcie koralowców! Nie
straszcie niepotrzebnie mieszkańców głębin
i nie zaśmiecajcie morza. Zostawcie je w takim stanie w jakim je zastaliście. Prawdziwy

i etyczny spearo stosuje i popiera te proste
zasady.
Pamiętajcie, że tylko taki etyczny spearfishing umożliwi nam i przyszłym pokoleniom korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw i podwodnych przygód jakie oferują nam morza i oceany. Jedynie etyczne,
selektywne polowania i chronienie środowiska morskiego powstrzymają nieprzy-
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chylność i krytykę społeczeństwa. Uczmy
się więc najpierw sami, a potem uświadamiajmy innych, że spearfishing który uprawiamy, to najbardziej etyczna i selektywna
forma zdobywania ryb! Dobra znajomość
przepisów, gatunków ryb i lokalnych warunków to podstawa!
Spearo
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD
NURKOWY
SKORZYSTAJ
Z KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY
NIECH INNI
TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php
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Nurkowanie w marmurach
Do tej wyprawy przygotowywaliśmy się już od roku. Czekaliśmy na drugi tydzień lutego w narastającym napięciu, miała być to bowiem przygoda
zdecydowanie inna niż wszystkie. Niezwykła nie tylko ze względu na miejsce, które zamierzaliśmy odwiedzić, ale również sprzyjająca zdobyciu niewiarygodnie dużej ilości nowych, cennych informacji. Zanosiło się także
na poznanie licznej grupy przyjaciół, którzy tak jak my, bez wielkiej wody
zwyczajnie usychają.
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W końcu nadszedł ten dzień. Zanurzenie
było zaplanowane na wczesne godziny poranne, w sobotę 9 lutego. Nasz cel to wrak
znajdujący się na pozycji 52O13'54''
N 21O00'23'' E. Jak na najmroźniejszy zimowy miesiąc, temperatura była całkiem
znośna. Wizura jednak tego dnia okazała
się wyjątkowo kiepska, widać było nie dalej
jak na kilka metrów. W takiej mgle odnalezienie celu naszej wyprawy było nie lada
wyzwaniem. Po długich minutach powolnego błądzenia, oślepiani ciągnącymi ławicami świateł z naprzeciwka w końcu
dostrzegliśmy… zarys, potężny kształt! Mimo że lata świetności ma dawno za sobą,
prezentował się wciąż bardzo dumnie. „Dar
narodu radzieckiego dla narodu polskiego
im. Józefa Stalina” powstawał przez 3 lata,
dzięki pracy rąk ok. 3500 Rosjan. Został oddany do użytku w 1955 roku, zatonął 34 lata później, w roku 1989. Jakby na przekór
katastrofie, ku zdziwieniu jednych, a niezadowoleniu innych, zachował się w bardzo
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dobrym stanie. Posiada niezliczoną ilość
ogromnych sal, mniejszych pomieszczeń
i ciasnych zakamarków, gigantycznych
schodów i długich korytarzy, został więc

niezwłocznie zasiedlony przez mnóstwo
gatunków, począwszy od narybku młodych
artystów i talentów sportowych, po wybitnych naukowców, miłośników kina i teatru.
Już po raz czwarty na dwa dni największe pałacowe sale stały się królestwem nurków, którzy mimo mgły, zimy, często dość
znacznych odległości przybyli jak zwykle
bardzo licznie. Potężna sala zapełniła się
odwiedzającymi już kilka minut po rozpo-
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częciu imprezy. Strzałem w dziesiątkę okazała się możliwość zakupienia biletów
przez Internet. Dzięki temu zeszłoroczne
kolejki, wijące się metrami po pałacowym
holu odeszły w niepamięć.
Ogromna Sala Marmurowa z trudem pomieściła ponad 60 barwnych stoisk, po
brzegi wypełnionych przedmiotami marzeń
niejednego nurka. Tysiące odwiedzających
je gości – głównie zaciekle nurkujących, ale
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również tych, którzy bardzo by chcieli rozpocząć romans lub nawet na stałe związać
się z wielkim błękitem – z trudem przebijały się przez wąski labirynt, aby zapoznać się

z pełną ofertą. Trzeba przyznać, że nie było to proste, ze względu na dość skomplikowany układ stoisk. Kto nie zbłądził
i dotarł do wszystkich wystawców, może
być z siebie dumny – test z nawigacji zaliczony! Podążając ów labiryntem, trudno
było zdecydować, czy od razu dać się
oczarować promiennym uśmiechom egzotycznych piękności, zapraszających nas
do odwiedzenia najdalszych zakątków na-
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szej planety, np. Indonezji, czy może jednak najpierw należałoby rozejrzeć się
za niezbędnym sprzętem. Szeroki i niezwykle barwny wachlarz atrakcyjnych wycieczek, wypraw nurkowych i kursów mógł
spowodować całkiem solidny zawrót głowy. Jako że większość przybyłych to nurkowie sprzętowi, należałoby chyba jednak
zacząć od poszukiwań brakujących elementów wyposażenia, jakie każdy bez-
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pieczny i szczęśliwy nurek mieć powinien.
Wybór był oszałamiający, czołowi producenci zarówno krajowi, jak i zagraniczni
oraz dystrybutorzy bez wytchnienia opowiadali zainteresowanym o najciekawszych
propozycjach swojej oferty. Można było
dotknąć, przymierzyć, wypytać o wszystkie
szczegóły, a także wynegocjować specjalną targową cenę. Wśród rozmaitych pianek,

najnowocześniejszych suchych skafandrów, skrzydeł, komputerów nurkowych,
latarek, płetw, a nawet butli o barwie wściekłego różu, uwagę zwróciła rosnąca popularność – owianych do niedawna sporą
dozą tajemniczości i lęku – „oddycharek”
zwanych rebreatherami. Czyżby przyszłość
zmierzała właśnie w kierunku nurkowania
bez charakterystycznych bąbelków? A mo-
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że wcale nie warto ich puszczać? Czas pokaże. Jakby dla równowagi w ofercie targowej znalazła się również propozycja dla
freediverów oraz podwodnych łowców. Za-
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prezentowane kusze budziły dość sprzeczne emocje, nie wiadomo czy to ze względu
na uznanie tradycyjnych połowów za jedynie słuszne, czy też z innych powodów. Po-

dobnych kontrowersji zdecydowanie nie
wzbudza inny rodzaj podwodnego polowania – z aparatem lub kamerą. Na wielu stoiskach
prezentowano
wodoszczelne
obudowy do kamer i aparatów fotograficznych oraz przystawki do obiekty- wów, niwelujące zmianę parametrów przystosowanej do pracy na lądzie optyki. Efekty takich polowań można było podziwiać
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po drodze do Sali Goethego. Liczne trofea
podwodnej fauny, łypiące z fotografii na
spacerujących, nierzadko wzbudzały wątpliwości, kto się tu komu przygląda…
Wszyscy zainteresowani tematem jak to się
robi pod wodą, czyli jak zrobić dobre zdjęcia i nie zmasakrować sprzętu, mieli okazję
wysłuchać cennych porad podwodnego fotografa Piotra Stósa.

Nuras.info 3/2013
Efekty pracy podwodnych filmowców zaprezentowano natomiast w Sali Mickiewicza podczas wieczornego Maratonu
Filmów Nurkowych. Trzeba przyznać, że
połączenie dwóch pasji, nurkowania i filmowania, wymaga nie lada umiejętności.
Ponieważ jednak Podwodna Przygoda to
targi na najwyższym poziomie, wielkich talentów, jak co roku, nie zabrakło. Ogromne

emocje i zainteresowanie odwiedzających
wzbudziła zwłaszcza opowieść Krzysztofa
Starnawskiego o nurkowaniach w meksykańskich jaskiniach. Sala Goethego, do której wcale nie było łatwo trafić, dosłownie
pękała w szwach. Polska Królowa Głębin
– Elżbieta Benducka, która wraz z Marcinem Chochorowskim opowiadała o przygotowaniach do bicia rekordu głębokości
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i o swoim sukcesie – również spowodowała przepełnienie tej dość sporej przecież sali. Mamy nadzieję, że słuchaczami kierował
głównie podziw i szacunek, a nie chęć po-
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wtórzenia tego trudnego i niebezpiecznego
wyczynu. Przez całe dwa dni cykl spotkań
i wykładów zwany Nurgresem, stworzył
wyjątkową okazję do spotkania w jednym
miejscu i czasie autorytetów podwodnego
świata, którzy z pasją i entuzjazmem dzielili się swoim doświadczeniem. Jedną z tych

osób, docenioną za wkład i wysiłek w popularyzowanie nurkowania, przez cały rok,
nie tylko przy okazji targów, był Michał Kosut. Stworzona przez niego Strefa DiveMastera została nagrodzona przez użytkowników Forum-Nuras i czytelników Nuras.info statuetką Projekt Roku 2012. Kolej-
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ne trofeum – w kategorii Produkt Roku 2012
– zdobyło Skrzydło TECLINE Donut 22 Special Edition. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nuras.info 3/2013
Życie odkrywcy podwodnego świata to
nie tylko nurkowanie. Przecież aby się dostać w najdalsze zakątki świata, czasem musimy dać się ponieść wysoko ponad chmury.
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Jak wyszukać najlepszych a zarazem najtańszych połączeń lotniczych można się było
dowiedzieć w Sali Mickiewicza.
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Tak pośród gwaru, radosnych powitań,
wspomnień ze wspólnych wypraw, planów
na kolejne nurkowania, dyskusji na temat
wyższości jednego skafandra nad innym,
wśród barwnych plakatów, morskich stworów pływających w potężnych „akwa-

liczba pięter: 42
liczba pomieszczeń: 3288
całkowita powierzchnia pomieszczeń: 123 084 m˛
kubatura: 817 000 mł
zużycie energii elektrycznej: równe 30-tysięcznemu miastu

riach” LCD czas mijał niepostrzeżenie.
Czas zacząć się wynurzać…
W tej niezwykle pouczającej wyprawie
wzięło udział zbyt wielu uczestników, aby
można ich było wymienić na łamach Nuras. info. Część z nich zapewne odnajdziecie na pamiątkowych fotografiach.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspaniałą Podwodną Przygodę. Kolejna już
za rok. Zapraszamy!
AB

Dane techniczne odwiedzonego obiektu:
konstrukcja: rama stalowa, wewnętrzny trzon stalowy, fundament skrzynkowy żelbetowy
wysokość: 237 m – ze wspornikiem antenowym,
stanowiącym integralną część iglicy, 187,80 – bez
iglicy 167,68 m – bez „korony”
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Oświadczenia o wyłączeniu
odpowiedzialności
Żadne oświadczenia podpisywane
przez uczestników przed imprezą nie
zwalniają organizatora z odpowiedzialności za bezpieczeństwo.
Część organizatorów nurkowań wymaga
od uczestników składania pisemnych
oświadczeń o wyłączeniu odpowiedzialności za ewentualny wypadek. Niniejsza praca jest próbą określenia co to są za dokumenty i jaka jest ich prawna skuteczność.
W trakcie badań nad tytułową kwestią zebrałem ponad dwadzieścia wzorów
oświadczeń, jakich organizatorzy wymagają od uczestników. Oświadczenia te nie są
wymagane przez prawo. Nie istnieje w polskim prawie żaden akt, który by nakazywał
zbieranie takich oświadczeń od uczestników. Po co w takim razie są zbierane? Naj-

prawdopodobniej celem, dla którego właściciele baz nurkowych lub instruktorzy płetwonurkowania zbierają takie oświadczenia, jest próba uniknięcia odpowiedzialności, zwłaszcza w sporze cywilnym o odszkodowanie za szkodę na osobie – ze
względu na stopień skomplikowania sprawy, zwykle wyższy niż w analogicznym postępowaniu karnym.
W wielu przypadkach oświadczenie,
podsuwane uczestnikowi do podpisania,
zawiera sformułowane wprost zrzeczenie
się przez uczestnika praw do odszkodowania za szkodę na osobie. Niektóre sformułowania są tak kuriozalne, że warto je tutaj
przytoczyć:
– „Niniejszym dokumentem […] zwalniam moich instruktorów […], jak również
wszystkie inne związane osoby z wszelkiej
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odpowiedzialności za szkodę na zdrowiu
i mieniu lub bezprawną śmierć, bez względu na ich przyczynę, w tym m.in. czynne
lub bierne zaniedbanie lub rażące zaniedbanie ze strony osób zwolnionych z odpowiedzialności.”1
Inne tego typu przykłady to:
– „niniejszym oświadczam, że moją intencją jest zwolnienie mojego instruktora
nurkowania, przewodnika nurkowego, [...]
z odpowiedzialności za obrażenia ciała,
szkody materialne bądź śmierć, bez względu na ich okoliczności [...].”2
– „[...] nie będę zgłaszał (a) żadnych
roszczeń w stosunku do osób trzecich.
W szczególności zrzekam się roszczeń odszkodowawczych za szkodę na osobie,
określonych w art. 444 Kodeksu Cywilnego”3
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– „poprzez ten dokument zamierzam
uwolnić moich instruktorów [...] od jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek
uszczerbek na zdrowiu, straty materialne
albo czymkolwiek spowodowaną śmierć,
włączając w to, ale nie ograniczając tylko
do obrażeń i strat wynikłych z zaniedbania
czynnego lub biernego.”4
Ten ostatni przykład jest zapewne tłumaczeniem dokumentu, wymaganego od
uczestników kursów płetwonurkowania
przez jednego z organizatorów takich kursów w USA:
„by this instrument I agree to exempt and
release my instructors [...] for all liability or
responsibility whatsoever for personal injury, property damage or wrongful death however caused, including, but not limited to,
the negligence of released parties, whether
passive or active.”5
Pierwsze refleksje nasuwają się po skonfrontowaniu powyższych oświadczeń
z przepisami o ochronie konsumenta. Ponieważ uczestnik sportu i rekreacji jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, więc jest konsumentem
w rozumieniu art. 221 k. c. Umowy pomię-

dzy takimi uczestnikami a organizatorami
są zawierane przy pomocy wzorców, jest
więc oczywiste, że zastosowanie będzie
miał art. 3851 i n. k. c. Zwłaszcza zastosowanie będzie miał art. 3853 pkt 1. k. c., który stwierdza, że w razie wątpliwości uważa
się, że niedozwolonymi postanowieniami
umownymi są te, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie.
Tendencja w orzecznictwie zarówno
polskim, jak i zagranicznym jest jednoznaczna, zgodna z dyrektywą 93/13/EWG
o niedozwolonych klauzulach w umowach
konsumenckich z dnia 5 kwietnia 1993 r.6
i oznacza traktowanie klauzul umownych
ograniczających odpowiedzialność organizatora za szkody na osobie jako niedopuszczalnych. Sądzę, że pozwala to na sformułowanie tezy, że klauzule zawarte w zebranych przeze mnie wzorach oświadczeń
uczestników sportu i rekreacji zostałyby
uznane za nieważne.
Oprócz tego, moim zdaniem, w przedmiotowej sytuacji nie zachodzi w ogóle konieczność odwoływania się do art. 3853 k.
c., ponieważ odbywa się łamanie przez organizatorów przepisu z art. 3851 k. c.
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wprost, a więc bez „wątpliwości” przewidzianych w hipotezie art. 3853 k. c. Badani
przeze mnie organizatorzy wmawiają
uczestnikom, że koniecznie trzeba podpisać oświadczenie, że jest to „powszechnie
przyjęte i wszyscy tak robią, jest to standardowe”. Tymczasem takie postępowanie jest
wmawianiem potencjalnym klientom nieprawdy, obecnie bowiem nie istnieje w polskim prawie żaden przepis wymagający
zbierania takich oświadczeń, czyli wmawianie ludziom, że jest to „konieczne” czy
też „standardowe” stanowi działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, co wystarcza
do zastosowania art. 3851 k. c.
W grę wchodzi również art. 58 § 1 i 2 k.
c. Zgodnie z jego treścią „czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu
obejście ustawy jest nieważna [...]” oraz
„nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.
Zdaniem E. Łętowskiej, klauzula wyłączająca lub ograniczająca odpowiedzialność
za szkody na osobie „[…] jest nie tylko objęta „domniemaniem” abuzywności, lecz
wprost nieważna z mocy art. 58 k. c.”7
A. Szpunar pisze wprost: „Zgoda sprze-czna z prawem lub zasadami współżycia spo-
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łecznego jest nieważna (por. art. 58 k. c.) [...]
Jest rzeczą bezsporną, że niektóre dobra osobiste (zwłaszcza życie) wyłącza się w ogóle
spod dyspozycji jednostki. Naruszenie innych dóbr (np. zdrowia) podlega różnego rodzaju ograniczeniom. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że bez znaczenia jest wyrażenie zgody na ciężkie uszkodzenie ciała.”8 Wybitny cywilista M. Sośniak pisze:
„[...] generalne zwolnienie z góry osoby
działającej na podstawie zgody od wszelkiej
odpowiedzialności odszkodowawczej byłoby bardzo niebezpieczne. Zachęcałoby ją to
do „lekkiego” traktowania dóbr zezwalającego.”9 Te, napisane pół wieku temu słowa,
pozostają wciąż aktualne, zwłaszcza w kontekście szybkiego rozwoju sportów ekstremalnych w naszym kraju.10
Pozostałe wzory oświadczeń wydają się
mieć pewne znaczenie prawne w związku
z instytucją działania na własne ryzyko, która może być okolicznością wyłączającą bezprawność czynu, a co za tym idzie wyłączającą odpowiedzialność deliktową. Oświadczenia te nie zawierają sformułowanej
wprost zgody na zrzeczenie się odpowiedzialności odszkodowawczej za doznaną
szkodę na osobie, zawierają jednak zapisy,

z których wynika, że podpisujący takie
oświadczenie uczestnik zdaje sobie sprawę,
że ryzyko wystąpienia takiej szkody istnieje,
a mimo to decyduje się on na określone działanie. Tu nieważność takiego oświadczenia
jest mniej oczywista, jednak M. Sośniak pisze wprost: „[…] jedna kwestia przy przedmiocie zgody wydaje się nie ulegać wątpliwości: przedmiotem zgody nie może być nigdy wina działającego. Ani wyraźna zgoda
na szkodę, przewidująca jako konieczny
ujemny wynik naruszającego działania, nie
obejmuje szkód wynikłych wyłącznie z niedbalstwa osoby działającej, ani – tym bardziej – zgoda na działanie, którego ostateczny rezultat nie da się w momencie składania oświadczenia dokładnie ustalić, nie dotyczy niebezpieczeństwa wywołanego niewłaściwym zachowaniem się działającego.”11
Bardzo ważną kwestią jest doświadczenie uczestnika nurkowania. W przypadkach
omawianych w tej pracy doświadczenie to
jest zawsze znikome, ponieważ omawiane
oświadczenia podpisują prawie wyłącznie
początkujący. M. Sośniak uważa, że „[...]
brak doświadczenia nie pozwala wielu osobom podejmującym różne działania sportowe, oceniać ich możliwych następstw.
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Od strony subiektywnej więc trudno w
ogromnej ilości przypadków mówić o
przyjmowaniu jakiegokolwiek ryzyka.”12
Moim zdaniem stanu tego nie zmienia podpisane oświadczenie, ponieważ zupełnie
czym innym jest przeczytać o czymś na
podsuniętej kartce papieru, a czym innym
rzeczywiście zdawać sobie sprawę ze
skomplikowanej i niebezpiecznej sytuacji.
Dopiero podczas szkolenia, a nie na jego
początku czy w ogóle przed jego rozpoczęciem, uczestnik danej dziedziny sportu czy
rekreacji zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, co rzeczywiście robi, jaka jest specyfika
danej dyscypliny i jakie są związane z nią
zagrożenia oraz prawdopodobieństwo ich
wystąpienia. Dlatego odpowiedzialność organizatora powinna być wysoka, jako tego,
kto odpowiednie doświadczenie już ma,
i którego jednym z głównych zadań jest bezpiecznie to doświadczenie uczestnikowi
przekazać. Próby uwolnienia się od tej odpowiedzialności przy pomocy dowodu z dokumentu uważam za skrajnie nieetyczne.
Tak więc bez względu na to z jakiego
punktu widzenia analizuje się przedmiotowe
wzory oświadczeń uczestników nurkowań,
widać, że nie będą one mogły mieć wpływu
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na ewentualne wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności organizatora za szkodę
na osobie. Na przeszkodzie stoją zarówno
przepisy szczególne chroniące konsumenta,
jak i znaczne, wypracowane w doktrynie
ograniczenia instytucji zgody poszkodowanego i działania na własne ryzyko.
W związku z ogromnym rozwojem różnych rodzajów nurkowań, w tym również
związanych z dużym ryzykiem, jaki obserwujemy w naszym kraju od kilku lat, sprawy
dotyczące odpowiedzialności i profesjonalizmu jej organizatorów będą nabierać coraz
większego znaczenia. Moim zdaniem, odpowiedzialność ta powinna być wysoka, ze
względu na prestiż, jakim cieszą się, zwłaszcza wśród ludzi młodych, instruktorzy płetwonurkowania. Ich autorytet, jeśliby został
pozbawiony związanej z nim odpowiedzialności (np. poprzez jej wyłączenie w drodze
stosownych oświadczeń), prowadziłby do sytuacji niebezpiecznej i nieetycznej.

2 Oświadczenie uczestnika kursu płetwonurkowania,

Tomasz Strugalski

10 T. Strugalski, Wypadki nurkowe – analiza gorzkich

www.nurek.pl

prowadzonego przez jedną z europejskich federacji nurkowych.
3 Oświadczenie uczestnika kursu w podobnej federacji.
4 Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej
i formalnym przyjęciu ryzyka przez uczestnika kursu płetwonurkowania, prowadzonego przez jedną z amerykańskich

federacji

nurkowych,

również

intensywnie

działającą na polskim rynku.
5 Oryginał amerykańskiej deklaracji uczestnika kursu
płetwonurkowania.
6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 95/29 z 21
kwietnia 1993 r., dostępny m.in. pod adresem: www.eur-lex.europa.eu
7 E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów,
Warszawa 2001, str. 115
8 A. Szpunar, Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony
dóbr osobistych, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LII – zeszyt 1 – 1990, str. 47
9 M. Sośniak, Znaczenie zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, w:
ZN UJ, str. 171

doświadczeń, Warszawa 2005, str. 230

1 Oświadczenie uczestnika kursu płetwonurkowania,

11 M. Sośniak, op. cit., str. 134-135

prowadzonego przez jedną z organizacji instruktorów

12 M. Sośniak, Z zagadnień odpowiedzialności odszko-

płetwonurkowania, która intensywnie się reklamuje i pro-

dowawczej związanej ze sportem, Ruch Prawniczy, Eko-

wadzi kursy w Polsce.

nomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 1., 1966, str. 74-75
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Widziane bez maski
Brrr. Zimno. I co na siebie włożyć?
Na samym początku nurkowej drogi często zastanawiamy się – jaki
skafander kupić. Może poniższy tekst
pomoże Wam w dokonaniu najlepszego wyboru…
Wiadomo, że woda przewodzi ciepło
znacznie lepiej niż powietrze. Dlatego wychłodzenie ciała w wodzie nastąpi ponad dwudziestokrotnie szybciej niż
w powietrzu o tej samej temperaturze. Zatem podczas nurkowania, nawet w pozornie ciepłej wodzie, potrzebujemy dobrej
ochrony termicznej. Dodam jeszcze, że
wraz ze wzrostem umiejętności nurkowych,
zmniejsza się ilość ruchów wykonywanych
pod wodą, więc również ilość zużywanego
czynnika oddechowego, ale i ilość produ-

kowanego przez organizm ciepła. Dlatego
im nurek ma wyższe umiejętności, tym potrzebuje lepszej ochrony termicznej.
Innym problemem jest zmiana temperatury wody zależna od głębokości. Wraz ze
zmianą temperatury zmienia się gęstość wody, najcięższa jest woda o temperaturze 4
stopni Celsjusza. Zatem jeśli zbiornik jest
wystarczająco głęboki, by w danej strefie
klimatycznej woda mogła się maksymalnie
ochłodzić – bądź ocieplić (przy ujemnej
temperaturze powietrza i bliskiej zera warstwy powierzchniowej wody) – przy dnie
woda będzie miała właśnie taką temperaturę, tj. około 4 stopni (obecność różnych
związków zawartych w wodzie, przede
wszystkim soli morskiej, może mieć na to
wpływ, ale nieprzekraczający 1-2 stopni).
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Przy temperaturze powietrza i wody na powierzchni większej od 4 stopni, wraz ze
wzrostem głębokości będziemy obserwować spadek temperatury a przy temperaturze warstwy powierzchniowej niższej niż 4
stopnie nieznaczny wzrost. Ciekawostką
jest to, że ponieważ słona woda ma temperaturę zamarzania niższą niż zero stopni,
w trakcie morskich nurkowań podlodowych
moglibyśmy pod lodem zetknąć się z wodą
o temperaturze ujemnej.
Przechodząc do samych skafandrów.
Skafandry nurkowe dzielą się generalnie
na mokre, półsuche i suche. Skafandry mokre uszyte są z gumy piankowej (neoprenu)
i potocznie zwane są piankami. Warstwa
izolacyjna w skafandrze mokrym to gaz (powietrze) uwięzione w wolnych przestrze-
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niach znajdujących się w tej gumie. Pianka
nie chroni ciała przed kontaktem z wodą,
jednak woda, która znajduje się między
pianką a skórą ogrzewa się od naszego ciała. Sam skafander zapobiega szybkiej wymianie tej ogrzanej wody z zimniejszą
wodą z otoczenia, a warstwa izolacyjna chroni wodę znajdującą się w bezpośrednim kontakcie z ciałem przed oziębieniem. Dlatego przy nurkowaniu w mokrym skafandrze podczas wejścia do wody
odczuwamy chłód, potem woda zaczyna nam się wydawać cieplejsza. Grube
pianki (np. 2 razy 7 mm) dają w miarę dobrą izolację przed nawet dość zimną wodą.
Pianki te cechują się bardzo dużą wypornością. Siła wyporu praktycznie w całości
związana jest z faktem występowania w gumie pęcherzyków gazu. A gaz w pęcherzykach zachowuje się zgodnie z Prawem
Boyle’a-Mariotte’a, czyli jego objętość zależy od ciśnienia. Zatem na głębokości 10 m, przy ciśnieniu 2 atmosfer objętość
gazu w tych pęcherzykach zmaleje do 1/2
objętości pierwotnej, a na głębokości 30 m
do 1/4. Wynika z tego, że zarówno wyporność skafandra, jak i oferowana przez niego
izolacja termiczna wraz ze wzrostem głę-

bokości znacząco spada. Czy przyszło
Wam do głowy sprawdzić wyporność Waszych pianek? Ja zmierzyłem swoją Scubapro Everflex 7+7. Przeprowadzone na basenie doświadczenie wykazało 16 KG siły
wyporu. Co oczywiście nie oznacza, że zakładałem 16 kg balastu… Ale proste przeliczenie pozwala stwierdzić, że używając tej
pianki, przy prawidłowym wyważeniu
na powierzchni, na głębokości 10 m byłem
przeważony o 8 kg, a na głębokości 30 m
o 12 kg.
Dodatkowo, przy bardzo znacznie spadającej izolacji termicznej robiło się po prostu zimno. Dlatego należy jasno powiedzieć, że grube skafandry mokre są dobrym
rozwiązaniem wyłącznie do płytkich nurkowań, nieprzekraczających 3-5 m, ale nie są
najlepsze do nurkowań głębszych. Natomiast skafander cienki, np. 3 mm, ma wyporność nieprzekraczającą 3-4 kg, a używamy go w tropikach, w wodach tak bardzo nagrzanych, że spadek ich temperatury
na głębokościach na jakie nurkujemy będzie niewielki. Dlatego ani spadek właściwości izolacyjnych pianki, ani zmniejszenie
jej wyporności nie będzie w tym przypadku
większym problemem.
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Pomiędzy piankami a skafandrami suchymi mamy jeszcze niewielką grupę tzw.
skafandrów półsuchych. Są to w zasadzie
pianki, ale z bardzo dobrym, analogicznym
do skafandrów suchych uszczelnieniem,
jednak pozbawione zaworów dodawczego
i upustowego, więc możliwości inflacji skafandra gazem. Przyznam, że nigdy nie nurkowałem w takim skafandrze i nie będę się
na jego temat szerzej wypowiadał. Czysto
teoretycznie wydaje się, że skafander taki
posiada dokładnie te same wady, co skafander mokry, a cenę znacznie podwyższoną,
w związku z posiadaniem manszet i zamka
gazoszczelnego, występującego w skafandrach suchych.
Wreszcie skafandry suche. Na wstępie
pozwolę sobie zaprotestować przeciwko jakże często wypowiadanej opinii: najpierw
popływaj w piance, jak się opływasz, pomyślisz o suchym skafandrze, on jest dla
bardziej doświadczonych nurków. Powyższe stwierdzenie jest absolutnie nieprawdziwe. W suchym skafandrze można
zaczynać już kurs podstawowy i w warunkach polskich jest to najlepsze, co można
zrobić! Dlaczego tak uważam, postaram się
Wam za chwilę przedstawić.
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Główną cechą suchego skafandra jest
całkowita izolacja większej części ciała
od kontaktu z wodą. Skafander wyposażony
jest w dwa zawory, jeden dodawczy, za pomocą którego możemy dodać gazu do wnętrza skafandra i jeden upustowy (czasami
więcej, ale moim zdaniem to rozwiązanie
zbędne), za pomocą którego możemy ten
gaz ze skafandra upuścić. O ile dodawanie
gazu jest procesem aktywnym, odbywa się
po naciśnięciu przycisku (podobnie jak
w jackecie), o tyle przy odkręconym zaworze upustowym zrzut gazu odbywa się biernie, to znaczy gaz wypychany jest ze
skafandra przez ciśnienie hydrostatyczne.
Zakręcenie zaworu upustowego powoduje
całkowite wyłączenie jego funkcji. Chciałbym zarekomendować nurkowanie z zaworem odkręconym i utrzymywanie w skafandrze ciśnienia gazu równego ciśnieniu
otoczenia.
Skafandry suche dzielimy na neoprenowe i tzw. powłokowe. Skafandry neoprenowe mają lepszą izolację termiczną niż
skafandry powłokowe, niestety jednak powielają wady mokrych pianek, tj. utratę
właściwości izolacyjnych i wyporności następującą wraz ze wzrostem głębokości. Bę-

dą się bardzo dobrze spisywać w trakcie
płytkich nurkowań w bardzo zimnej wodzie, np. podlodowych, ale gorzej ze wzrostem głębokości. Te wady suchych skafandrów neoprenowych częściowo eliminuje
skompresowanie neoprenu w procesie produkcyjnym. Im skafandry są bardziej skompresowane, tym bardziej zbliżone są do typowych skafandrów powłokowych. Te najbardziej „sprasowane”, z tzw. crush neoprenu, są właściwie już skafandrami powłokowymi. O tych ostatnich można powiedzieć, że same w sobie nie dają żadnej izolacji termicznej, którą ma zapewnić właściwie dobrany ocieplacz. Za to w przypadku prawidłowo obsługiwanego (tak, jak napisałem powyżej) skafandra powłokowego
nurek będzie miał dokładnie taką samą wyporność i izolację termiczną na powierzchni, 10, 30, 50 czy 100 m i każdej innej
dowolnej głębokości. Dodatkowo prawidłowo dopasowane skafandry powłokowe dają nurkowi znacznie większą swobodę
ruchów niż skafandry neoprenowe. Dlatego niektórzy producenci, także i ci z grona najlepszych, jak choćby polska firma
Santi, produkują wyłącznie skafandry powłokowe. Nurek, który opanuje taki jak opi112

sałem powyżej sposób nurkowania jest
w komfortowej sytuacji. Może zrezygnować z balastu zrzucanego, a i tak zachowuje znacznie większy poziom bezpieczeństwa niż przy nurkowaniu w piance i balaście zrzucanym. Może bardzo dobrze kontrolować zmiany pływalności, ponieważ
w przeciwieństwie do pianki, skafander nie
będzie wpływał na wyporność nurka wraz
ze zmianą głębokości. Powłokowe suche
skafandry wybiera absolutna większość nurków jaskiniowych i technicznych. Pozostaje mi powtórzyć pytanie, które zacytowałem kilka miesięcy temu, pisząc na temat
zalet konfiguracji Hogarthian – czy jeżeli jakieś rozwiązanie (w tym przypadku powłokowy suchy skafander) jest lepsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze dla nurkowań trudniejszych, to czy istnieje jakikolwiek powód, dla którego miałoby ono być gorsze,
trudniejsze i mniej bezpieczne dla nurkowań o mniejszej skali trudności? Dodam
jeszcze, że dla mnie komfort nurkowania
w suchym skafandrze jest na tyle wysoki, że
nawet w tropikach, w wodach o temperaturach mniej więcej 23-27 stopni (Egipt, Meksyk, Floryda itd.), wolę założyć skafander
powłokowy z cienkim ocieplaczem, od mo-
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krej pianki. Dopiero przy temperaturze wody około 30 stopni zmieniam „suchara”
na cienki, 2 mm neopren.
Ocieplacze. Po przetestowaniu różnych
rozwiązań jestem zwolennikiem stosowania
ocieplaczy wykonanych z Trinsulatu, dostosowanych grubością do warunków, czyli
temperatury wody i naszych umiejętności
(pamiętacie co napisałem wcześniej? – im
lepszy nurek, tym mniej się porusza i bardziej marznie). Trinsulate, w dużym uproszczeniu, przypomina polar, tylko o wielokrotnie dłuższych mikrowłóknach. Długość
włókien powoduje, że nawet w całkowicie
zalanym Trinsulacie utrzymuje się gaz. Wynika z tego kilka cech tego materiału. Trinsulat powoli chłonie wodę, ale zatrzymuje
ją i bardzo powoli schnie. Dodatkowo,
po praniu, ocieplaczy nie wolno suszyć
w stanie rozwieszonym, bo sam ciężar wody poprzerywałby mikrowłókna i zniszczył
materiał, tym bardziej nie wolno wirować.
Kto prał gruby ocieplacz Trinsulatowy, np.
Santi BZ 400 lub DUI XM 450, ten doskonale wie o czym piszę. Ocieplacz schnie czasem i tydzień, leżąc na grubych ręcznikach,
które przez pierwsze dwa dni 2-3 razy
dziennie trzeba wyżymać… Ale na szczę-

ście działa to w dwie strony – ocieplacz
w zalanym skafandrze nie od razu traci
zdolności izolacyjne, a jeżeli po przedziurawieniu skafandra (np. przy wyskakiwaniu
z łodzi) nurek natychmiast wyjdzie z wody,
to może okazać się, że pomimo całkowitego zalania części skafandra i ocieplacza
na drugi dzień ten ostatni będzie zupełnie
suchy. Mokry, gruby ocieplacz jest bardzo
ciężki, ale ten ciężar spowodowany jest
przez wodę, a jak napisałem wyżej, nawet
mokry ocieplacz zatrzymuje w mikrowłóknach znaczną ilość gazu. Jeżeli dzieje się to
w wodzie (zalany skafander), to obecność
wody jest neutralna w kontekście utrzymania wyporności, wpływ na nią ma wyparcie
z danej przestrzeni gazu, a tutaj dość znaczną część gazu ocieplacz zatrzymuje przez
dłuższy czas.
Bardzo popularne były w swoim czasie
ocieplacze o dużej pojemności gazowej
(np. Weezle). Są one bardzo wygodne, dobrze dopasowują się do ciała, po zapakowaniu stają się leciutką paczką o małych
rozmiarach, a ich pranie jest zdecydowanie
łatwiejsze niż Trinsulatu. Jednak z drugiej
strony, „nieuwięziony” w mikrowłóknach
gaz będzie zawsze przemieszczać się
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do góry. W efekcie nurkowi w normalnej
pozycji może być ciepło w plecy, natomiast
brzuch pozostanie nieocieplony. Jeszcze
większym problemem jest duża pojemność
gazowa tego ocieplacza. W przypadku jego używania, pływanie z minimalną ilością
gazu w skafandrze jest nie do zastosowania
– ocieplacz po prostu nie będzie grzał.
Przy wynurzaniu, szczególnie u osób o dużej powierzchni ciała (ja do takich należę),
zawór upustowy nie nadąży ze zrzucaniem
gazu rozszerzającego się w skafandrze
na skutek zmniejszenia ciśnienia hydrostatycznego, co może stać się powodem całkiem sporych problemów.
Bielizna. Niezależnie od jakości i grubości ocieplacza, gdy skóra w suchym skafandrze będzie mokra, będzie nam zimno.
Dlatego niezbędnym elementem stroju jest
odpowiednia bielizna, której zadaniem jest
przede wszystkim odprowadzanie wody jak
najdalej od ciała. Do tego zupełnie nie nadaje się najlepsza w codziennym użyciu
bielizna bawełniana. Konieczna jest tzw.
bielizna termoaktywna. Obecnie w zasadzie mamy wybór pomiędzy dwoma rodzajami materiałów – sporo tańsze, ale i gorsze
włókna sztuczne i droższa, ale najlepsza
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bielizna produkowana z tzw. wełny merynosowej. Dobra bielizna merynosowa jest
w stanie „o jedną grubość” zmniejszyć konieczny do stosowania ocieplacz, np. jeżeli bez takiej bielizny dane nurkowanie
musiałbym odbyć w ocieplaczu BZ 200, to
używając dobrej bielizny mogę z powodzeniem założyć cieńszy CDS 40.
Ogrzewanie elektryczne. Od kilku lat popularność zdobywają różne systemy ogrzewania elektrycznego. Mogą to być kamizelki wykonane z siatki z wszytymi elementami grzewczymi – jak np. proponowana przez firmę Seamonster – ocieplacze
z elementami grzewczymi (np. Santi) czy
nawet ogrzewane elektryczne ocieplenie
suchych rękawic. Ogrzewanie elektryczne
stanowi wartościowe uzupełnienie ocieplaczy, ale tylko uzupełnienie, nie może zastępować prawidłowo dobranego ocieplacza.
Nurek nawet w przypadku awarii ogrzewania musi mieć zapewnioną właściwą izolację termiczną, by móc to nurkowanie
spokojnie dokończyć. Zastosowanie ogrzewania ma jedynie poprawić komfort termiczny. Część nurków i producentów, dla
zmniejszenia ceny, decyduje się na przeniesienie akumulatora systemu grzewczego

do wnętrza skafandra. Nie wydaje mi się to
rozwiązaniem właściwym. Powoduje ono
bowiem ograniczenia w możliwości sterowania ogrzewaniem, a także uniemożliwia
jakiekolwiek działanie w przypadku poważniejszej awarii akumulatora. Prawidłowe
umiejscowienie akumulatora to kanister
znajdujący się obok kanistra akumulatora
latarki (istnieją już akumulatory o dwóch
wyjściach, dedykowane do równoczesnego
zasilania ogrzewania i latarki), natomiast
wprowadzenie samego przewodu do wnętrza skafandra odbywa się przez odpowiednio dostosowany do tego zawór dodawczy.
Kiedy włączać ogrzewanie? Na to pytanie
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy preferują wchodzenie do wody już
z włączonym ogrzewaniem, inni włączają
je przy pierwszym odczuciu zimna.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa dekompresyjnego najgorszą sytuację mamy
wtedy, gdy włączone wcześniej ogrzewanie przestanie działać na początku dekompresji. Ogrzanie tkanek zwiększa w nich
przepływ krwi, a to powoduje zwiększenie
szybkości zarówno nasycania, jak i odsycanie tkanek z gazów obojętnych (azot). W takiej sytuacji, pomimo zimna, wydaje się
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konieczne wydłużenie poszczególnych
przystanków.
Ogrzewanie chemiczne. Kolejnym ze
sposobów wykorzystywanych przez niektórych nurków dla poprawy komfortu termicznego jest ogrzewanie chemiczne,
znacznie tańsze od elektrycznego. Należy
jasno powiedzieć, że ten rodzaj ogrzewania absolutnie nie nadaje się do wykorzystania podczas nurkowania. Kilka lat temu
miał miejsce, zdaje się w Anglii, dość poważny wypadek, związany z takim ogrzewaniem. Rozszczelnienie ogrzewania nastąpiło na początku dekompresji i nurek
musiał przeprowadzić kilkudziesięciominutową dekompresję, w trakcie której żrący
płyn miał kontakt z jego skórą. Na szczęście
zdarzenie nie zakończyło się jego śmiercią
tylko poważnym poparzeniem skóry.
Zapewnienie komfortu cieplnego w trakcie nurkowania to nie tylko kwestia wygody. Jak już napisałem, w przypadku
oziębienia w sposób dramatyczny zmniejsza się przepływ krwi przez tkanki. Może to
skutkować poważnym zaburzeniem procesów dekompresyjnych i zakończyć się nawet – pozornie „niezasłużonym” – DCS-em.
Dlatego dbajmy o to, by na nurkowanie
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ubrać się odpowiednio do panujących warunków.
Życzę bezpiecznych i ciekawych nurkowań.
Hubert Urbańczyk

Autor jest z zawodu lekarzem onkologiem,
pracownikiem naukowym Instytutu Onkologii w
Gliwicach, z zamiłowania płetwonurkiem – Nurkiem technicznym i jaskiniowym GUE i TDI oraz
Instruktorem technicznym TDI/SDI, prowadzą
cym kursy do stopnia TMX i Asystenta Instruktora włącznie, różnego rodzaju specjalizacje łącznie z kursem skuterowym, jak również warsztaty
przede wszystkim z zakresu trymu, pływalności,
technik poruszania się, w tym przygotowujące
do kursu GUE Fundamentals.
Autora można znaleźć na Facebooku lub pod
internetowym adresem: hubert@io.gliwice.pl

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Side Mount System
Kompatybilność nurka „tradycyjnego”
z nurkiem SideMountSystem
Tym razem chcielibyśmy zmierzyć
się z „problemem” wykazywanej często niekompatybilności „poprawnego”
nurka z butlą/butlami na plecach
i nurka z dziwaczną konfiguracją z
butelkami pod pachami.
Nurkowania rekreacyjne
Cały czas jeszcze nurkowie SideMountSystem, pojawiający się na popularnych
polskich i zagranicznych nurkowiskach, postrzegani są jako dziwacy (żeby nie powiedzieć nieodpowiedzialni wariaci, łamiący
standardy bezpiecznego nurkowania) albo
„wypasieni” techniczni nurkowie jaskiniowi, co to pewnie nurkują w jaskiniach lub
116
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na wraku nocą i to pod lodem... Generalnie
lepiej się do nich nie zbliżać. A myśl
o wspólnym nurkowaniu nikomu z „normalnych” nawet nie przemknie przez głowę!
Jeżeli jednak spróbować takiego wspólnego nurkowania, to… okazuje się, że się da!
I wbrew pozorom różnice w procedurach
są nieznaczne, a bezpieczeństwo sprzętowe nawet większe!
Porównując dwóch jednobutlowych nurków rekreacyjnych, poza inną lokalizacją
cylindra, tak naprawdę różnica jest tylko
jedna. Nurek SideMountSystem w inny sposób dzieli się swoim gazem z potrzebującym. W dodatku sposób ten jest
bezpieczniejszy, lepsza jest również wzajemna kontrola nurków w takiej sytuacji.
Porównajmy procedury „brak gazu”.
Nurek z butlą na plecach w momencie
zasygnalizowania przez swojego partnera
„odcinamy głowę” – czyli nie mam gazu
– raczy podnosić swe prawe ramię, a lewą
dłonią wskazać octopus z jasnym przekazem: „Mój drogi przyjacielu nurkowy, tu
oto znajduje się twoje wybawienie. Raczysz
sobie owo wybawienie podjąć we własnym
117
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zakresie. Przypomnij sobie, jak chwycić
i ustawić puszkę drugiego stopnia, tak abyś
mógł skorzystać z mojego gazu bez domieszki wodnej (przecież omówiliśmy to
przed wejściem do wody i oglądałeś ten
octopus... Nie robiliśmy tego? A, może
masz rację.). Proszę!” I wtedy partner znajdujący się w potrzasku mocuje się z zerwaniem automatu. Później go obraca, przekładając z ręki do ręki, i ni cholery nie pasuje...
Jeszcze plącze się o prawą rękę dawcy... Jak
już uda się prawidłowo zaimplikować automat, to mamy bliskie spotkanie trzeciego
stopnia. Jeżeli partnerzy są razem opływani,
to mogą co nieco razem popłynąć i płynąc
obok siebie się wynurzyć. Jeśli nie, to są
dwie opcje. Pierwsza to regularne tracenie
możliwości oddychania przez ciągłe wyszarpywanie automatu... Druga to wynurzenie w pozycji pionowej twarzą w twarz,
piersią w pierś, dłonią w dłoń zgodnie z regułami wpojonymi na kursie podstawowym. A! I jeszcze „pozostałe” ręce do góry.
Fajna pozycja, bo można nawzajem pokazać swe przerażone oczy...
To oczywiście „dość” przerysowana sytuacja, ale... porównajmy ten sam przypadek z dawcą SideMountSystem.
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Pojawia się komunikat o „utracie głowy”
i od tego miejsca procedura wygląda trochę
inaczej. To nurek SideMountSystem przejmuje inicjatywę i pomaga nieszczęśnikowi.
Nurek w opałach nie szuka automatu-zbawienia po ciele ratownika – to ratownik podaje mu automat oddechowy. Doskonale
wie, gdzie znajduje się puszka „octopusa”,
lokalizuje więc ją szybciej. Poza tym wie,
jak ją chwycić i prawidłowo podać. W końcu to jego sprzęt! Potrzebujący otrzymuje
ustnik dokładnie tam, gdzie go potrzebuje
– do ust. Musi tylko uważać, żeby nie stracić wszystkich jedynek, gdy wystraszy i zestresuje partnera-dawcę... Taka procedura
sprawia, że możliwość oddychania pojawia
się wcześniej, a o to w końcu chodzi! Dalej
też jest łatwiej! Okazuje się, że sidemountowy octopus – niezależnie od tego czy
w konfiguracji z dwoma, czy z jedną (!) butlą – posiada długi wąż! Daje to oczywiście
zdecydowanie większe możliwości manewrowe. Bez problemu można płynąć obok
siebie, bez znaczenia kto po której stronie
(!), można płynąć gęsiego jeden za drugim,
również jeden nad drugim. I w każdym
z tych układów automat nie jest wyrywany
z ust biorcy przy każdym ruchu! A przecież
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niejednokrotnie nurkowie rekreacyjni znajdują się w miejscach ograniczających swobodę ruchu – w „cavernach” w rafie
w Egipcie, w przystosowanym dla nurków
wraku na Malcie, w treningowej rurze lub
pod platformą we „własnym” jeziorze
przy macierzystej bazie...
Obie sytuacje zostały celowo przerysowane, aby pokazać zalety i przewagę konfiguracji SideMountSystem, ale przecież
w obu wariantach można sobie z problemem bez większych kłopotów poradzić.
Jednobutlowy nurek SideMount może sko120
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rzystać z octo „tradycyjnego” nurka backmount, jak i nurek „plecowy” może podjąć
pomoc oferowaną przez nurka „bocznomontażowego”. W SideMount jest po prostu wygodniej i łatwiej.
W SideMount rekreacyjnym z dwoma
butlami sytuacja korzystania z gazu partnera jest oczywiście również możliwa (procedura ta jest ćwiczona i wygląda bardzo
podobnie do opisanej powyżej), ale pamiętajmy, że aby sytuacja taka wydarzyła się
realnie, trzeba by utracić gaz w obu odseparowanych od siebie butlach...
Nurkowania techniczne
W nurkowaniach technicznych i sidemount multistage praktycznie wszystkie procedury są bardzo podobne. Wynika to
oczywiście z podobnych, żeby nie powiedzieć bliźniaczych konfiguracji Hogarthian
i Bogearthian. W związku z tym, że konfiguracja Bogaerthian to przeniesione zza
głowy na piersi automaty twinowe z usuniętym manifoldem, układ węży i sposób ich
obsługi jest podobny. W wypadku awarii
i konieczności podania nieszczęśnikowi
długie- go węża w konfiguracji SideMountSystem, tak naprawdę robi się to prawie
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identycznie jak w twinie. Różnica jest tylko
przy wyciąganiu całej długości długiego
węża. Znowu w SideMount jest trochę łatwiej, bo wąż jest „spakowany” pod gumami na cylindrze i w sytuacji stresowej
łatwiej go wydobyć, nie ma możliwości zahaczenia o latarkę, kołowrotek czy o inny
element trymujący, bo tu po prostu nie występuje taki element. Sama procedura jest
praktycznie identyczna. Dawca chwyta automat i podaje biorcy bezpośrednio
przed twarz. Dalej pozostaje mu tylko wyciągnięcie węża spod gum i ewentualne dopasowanie jego długości. Reszta dzieje się
dokładnie jak w twinach, niezależnie od tego, czy mamy parę mieszaną, czy dwóch
nurków SideMount.
Podobnie jest z procedurami NOTOX.
Wzajemna kontrola partnerów oczywiście
odbywa się dokładnie tak samo jak w konfiguracji plecowej. Natomiast ze względu
na specyfikę konfiguracji stage’y sidemountowych łatwiejsza jest samokontrola
przy przepięciu na gazy ze stage. Praktycznie nie da się pomylić automatów, ale to już
temat na osobne dywagacje...
Tomasz "Jeżu" Jeżewski
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Komputery w nurkowaniu technicznym.
Przemysław Stasiak - instruktor PADI Tec Trimix
www.xplor.pl

Komputery w nurkowaniu technicznym

Artykuł ten powstał po dyskusjach w gronie zaprzyja nionych nurków technicznych z którymi,
opracowalimy metody stosowania komputerów dekompresyjnych. Niej opisan metod uwaam
za nowoczesn, a dyskusje w gronie nurków upewniły mnie, e nie jest ona kompleksowo, a by
moe wcale nie jest, opisana w literaturze fachowej. Zapraszam czytelników nuras.info do
wyraenia swojej opinii take na www.forum-nuras.com. W artykule tym nie ma opisanych
podstaw planowania nurkowa technicznych.

Artykuł ten powstał po dyskusjach w gronie zaprzyjaźnionych nurków technicznych, z którymi opracowaliśmy metody stosowania komputerów dekompresyjnych. Niżej opisaną metodę uważam za nowoczesną, a dyskusje
w gronie nurków upewniły mnie, że nie jest ona kompleksowo, a być może wcale nie jest, opisana w literaturze fachowej. Zapraszam Czytelników Nuras. info do wyrażenia swojej opinii także na orum- nuras.com. W artykule
tym nie ma opisanych podstaw planowania nurkowań technicznych.
Zastąpienie tabliczek z runtime’m nurkowymi komputerami wielogazowymi umożliwi szybkie monitorowanie i wyznaczanie
dekompresji na bieżąco (on line, „w locie”)
podczas nurkowania. Kontrolowanie nurkowania proponowaną metodą oferuje szereg
pozytywnych cech w stosunku do metod
z runtime’m lub metod opierających się
na pamięciowym wyznaczaniu dekompresji:
1. Uproszczone planowanie generujące
plan łatwy do zapamiętania lub wymagający mniej notatek odczytywanych i interpretowanych pod wodą;
2. Mniejszy stres i zdolność wykonywania bardziej złożonych misji;
3. Większe bezpieczeństwo wynikające

z lepszej kontroli parametrów nurkowania;
4. Ograniczenie ilości parametrów
do kontrolowania;
5. Efektywniejsze wykorzystanie zapasu
gazów;
6. Łatwiejsze działanie w sytuacjach
awaryjnych.
Uproszczone planowanie generujące
plan łatwy do zapamiętania lub wymagający mniej notatek odczytywanych i interpretowanych pod wodą.
Wykorzystywanie komputerów nurkowych do nurkowania technicznego nie
zwalnia nurka z zaplanowania nurkowania
przy użyciu komputera PC. Taki plan wykonuje się identycznie jak plan do wykonania
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Zastpienie tabliczek z runtime'm nurkowymi komputerami wielogazowymi da moliwoci
szybkiego monitorowania i wyznaczania dekompresji na bieco (on line, „w locie”) podczas
nurkowania. Kontrolowanie nurkowania proponowan metod oferuje szereg pozytywnych cech w
stosunku do metod z runtime'm lub metod opierajcych si na pamiciowym wyznaczaniu
dekompresji:

z użyciem tabliczki z rozpisanym runtime’m. Różnica polega na tym jakie parame1. Uproszczone planowanie generujce plan łatwy do zapamitania lub wymagajcy mniej
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zaplanowania nurkowania przy uyciu komputera PC. Taki plan wykonuje si identycznie jak plan
podejmie decyzję o rozpoczęciu wynurzania do pierwszego przystanku dekompresyjnego. Decyzję o wynurzeniu podejmuje się
najpóźniej w momencie wyświetlenia przez
komputer zaplanowanej i zapisanej (zapamiętanej) wartości czasu dekompresji. Jest
to główna różnica w stosunku do wykorzystywania tabliczki z runtime’m, która zmuszała nurka do rozpoczęcia wynurzania

wiadomie popłyniemy na 50 metrów lub na 35 m zalenie od topografii dna.
Ponisze rysunki pokazuj trzy profile o znacznie rónicych si głbokociach, ale o
jednakowym
czasie dekompresji
- 30 minut
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najpóźniej w momencie osiągnięcia zaplanowanego czasu dennego.
Jak wykorzystać tę różnicę w praktyce?
Po pierwsze, nie musimy zanurzać się ze
ściśle określoną w planie prędkością, możemy rozglądać się i dostosować tempo
do grupy, mamy też czas na „ogarnięcie”
niewielkich usterek lub ustawienie dodatkowego wyposażenia. Nie ma sytuacji, że zanurzamy się za wolno, bo komputer
uwzględni mniejsze nasycenie podczas zanurzania i zaplanowany czas dekompresji
wyświetli później. Po drugie, nie musimy
rygorystycznie przestrzegać głębokości
– wykorzystując tabliczkę przekroczenie
głębokości to praktycznie sytuacja awaryjna. Kontrolując nurkowanie komputerami
możemy skorzystać z faktu (rysunki), że planowany maksymalny czas dekompresji możemy osiągnąć poruszając się po wielu
profilach, pilnując jedynie pasma głębokości wynikającego ze składu użytych gazów
(np. dla powietrza to 0-50 m), a nie z zapisów na tabliczce, która uwzględnia przeważnie jedną, maksymalną głębokość.
Przykład
Planujemy nurkowanie na powietrzu
na około 45 m. Nie będzie jednak wykro-

Rysunek 1: Profil planowanego nurkowania na 45 m z dekompresj 30 min.

Rysunek 2: Profil nurkowania na 50 m z dekompresj 30 min.
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2: Profil nurkowania na 50 m z dekompresj 30 min.
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Rysunek 3: Profil nurkowania na 35 m z dekompresj 30 min.
W praktyce daje to du swobod poruszania si, pływamy po wraku lub przy dnie w jego pobliu,

Mniejszy stres i zdolność wykonywania
czeniem,
jeżeli świadomie popłyniemy
dowolnie zmieniajac głboko zanim komputer wywietli zaplanowany czas dekompresji.
Nurkujc
w ten
na efekt
dekompresyjny,
nieżo(jak
z runtime'm)
nych
misji. na czas
na 50
metrów,
lubsposób
na 35nurkujemy
m, zależnie
od to
- bardziej azło
denny.
Większe bezpieczeństwo wynikające
pografii dna.
Poniższe rysunki pokazują trzy profile z lepszej kontroli parametrów nurkowania.
Ograniczenie ilości parametrów do kono znacznie różniących się głębokościach, ale
o jednakowym czasie dekompresji – 30 mi- trolowania.
Dobry plan nurkowania to plan prosty,
nut
W praktyce daje to dużą swobodę poru- a próba wykonania zbyt wielu zadań to jeszania się. Pływamy po wraku lub przy dnie den z najpoważniejszych błędów planu
w jego pobliżu, dowolnie zmieniając głę- nurkowania. Zbyt wiele zadań, to zbyt mabokość, zanim komputer wyświetli zapla- ło czasu na wykonanie pojedynczych zanowany czas dekompresji. Nurkując w ten dań, czyli pośpiech i stres psychiczny.
sposób, nurkujemy na efekt dekompresyjZwalniając nurka z konieczności częstego
ny, a nie (jak z runtime’m) na czas denny.
sprawdzania i porównywania wartości czasu
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i głębokości z zapisami na tabliczce, dajemy
mu możliwość przekierowania uwagi z przedramienia na misję – np. nawigację (w tym kontrolę głębokości) czy filmowanie. Nurkowanie
kontrolowane komputerami dekompresyjnymi zwalnia nurka z obliczeń pamięciowych
i częstej obserwacji tabliczki poprzez udostępnienie tylko dwóch najważniejszych informacji – aktualnego czasu wynurzenia i zapasu
(wersja komputera z transmiterem) gazów.
Efektywniejsze wykorzystanie zapasu gazów
Efektywniejsze wykorzystanie zapasu gazów pochodzi z faktu, że im później rozpoczniemy wynurzanie, tym więcej, często
drogiej, mieszanki wykorzystamy na fazę
denną (fazę misji) nurkowania, czyli cel naszego zanurzenia.
Komputery dekompresyjne wyznaczają dekompresję w oparciu o rzeczywistą głębokość
nurkowania. Próbkując (mierząc) ciśnienie co
kilka sekund, tworzą profil nurkowania, czyli
wykres głębokości w funkcji czasu.
Zasady korzystania z tabel dekompresyjnych – m.in. z tabliczki z runtime’m – mówią, że cały czas nurkowania spędzamy
na maksymalnej głębokości (może być ich
kilka na tzw. nurkowaniu multilevel) zapisa-
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planowanego profilu. Zapobiega to zabienej w tabeli. Oczywiście możemy być płyraniu pod wodę wielu tabel z kombinacjacej, ale tabela o tym „nie wie” i nie wydłumi czasów/głębokości (tzw. wariantami)
ży czasu dennego tak, jak zrobiłby to
przewidzianych sytuacji awaryjnych.
komputer. Nawet nieznacznie zmniejszając
Podsumowując. Planowanie nurkowań
głębokość nurkowania – np. zamiast pływatechnicznych z wykorzystaniem komputejąc przy dnie, pływamy przy burcie lub nadrów dekompresyjnych umożliwia stworzenie
budówkach wraku – wydłużamy czas
we poza zakresami ich bezpiecznego sto- elastycznego planu łatwego do zapamiętadenny i później zużywamy zapas gazów.
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dekompresji, to:
− monitorowanie toksycznoci tlenowej
obecprzełczenia
nie zna
ne urządzenia do wyznaczania zwrotne i przybliżoną głębokość. Wykonania technicznego jest zasada systemów zapa−- moliwo
komputera z gazu dekompresyjnego na gaz „plecowy” lub gazy
podane z powierzchni i/lub nurków zabezpieczajcych tzw. support
dekom
sji dlawpotrzebsykomory
tuacjach
awaryjnych nie nurkowania zaplanowanego tą metodą
sowych. Odnosi się ona także do kompute−- rejestracja
profilu pre
nurkowego
dekompresyjnej
− ….
rów dekompresyjnych. Najlepszym urządze- i wspomagające zarządzanie sytuacją awa- jest łatwiejsze, bo wymaga poruszania się
Obecnie wikszo nurków (obserwacje własne) wykonuje nurkowania techniczne bazujc
ryjo ną.
Szcze
gólnie
korzyst
nekomputer
cechy,
oprócz
niem zapasowym dla komputera nurkowenago
informacji
dekompresji
z tabliczki
z runtime'm,
stosujc
nurkowy
na wypadek w pewnych ramach, dając możliwość pływykroczenia poza ramy planowanego profilu. Zapobiega to zabieraniu pod wod wielu tabel z
czasów/głbokoci
przewidzianych
sytuacji awaryjnych.
nitorowa(tzw.
niawariantami)
dekom
presji, to:
wania po profilu dna/wraku – i odkrywania
jest drugi, taki sam, komputer nurkowy, ale kombinacjami
za- mo
Podsumowujc.
Planowanie
z ści
wykorzystaniem
komputerów – zamiast podążania za „minutowym rozkłamo
nitoronurkowa
wanie technicznych
toksyczno
tlenowej;
stosowanie w roli zapasu jakiegokolwiek kom
dekompresyjnych umoliwia stworzenie elastycznego planu łatwego do zapamitania (nie
wykluczajc zapisywania)
dla nurkaprze
gdy, łą
plancze
zawiera
tylko
możliwość
niaprzewaie
kompu
tedopuszczalny
ra z ga- czas dem jazdy” –runtime’m. Zwalnia także
putera (posiadającego odpowiednie oprogradekompresji, cinienie zwrotne i przyblion głboko. Wykonanie nurkowania zaplanowanego t
jest łatwiejsze bo wymaga poruszania si w pewnych ramach, dajc moliwo pływania
zu deprofilu
komdna/wraku,
presyjzamiast
negopodania
na gaz
„plecorozkładem
wy” lub
mowanie na PC) w zakresie głębokości jemetod
goi odkrywania,
po,
za „minutowym
jazdy” - umysł z pochłaniających uwagę obliczeń.
runtime'm. Zwalnia take umysł z pochłaniajcych uwag oblicze.
gaodzyoblicze
poda
neto take
z po
wierzch
niporadzenia
i/lub sobie
nurzeków
stosowania jest rozsądnym rozwiązaniem.
Wolny od obliczeń umysł to także więkWolny
umysł
wiksze
moliwoci
stresem w
trakcie awarii. Awaria pogłbia stres, a stres moe doprowadzi do paniki.
bezpiecza
jących
tzw.
port;– asc time) umoliwia sze możliwości poradzenia sobie ze stresem
Stosowanie dwóch identycznych kompu- Cigłezamonitorowanie
czasu
dekompresji
(czasusup
wynurzenia
optymalne wykorzystanie zapasu gazów tzn takie, kiedy (w przyblieniu) cisnieniowy punkt
zwrotny
czasowym
Oczywicie
mona
to osign w trakcie awarii. Awaria pogłębia stres,
cjapunktem
profizwrotnym
lu nurnurkowania.
kowego
dla po
trzeb
terów ustawionych jednakowo pod wzglę
- pokrywaresijez stra
tylko wtedy gdy daje nam takie moliwoci profil dna/wraku/jaskini. Z komputerami moliwoci te
z tabliczk
nie. presyjnej.
komory
dekom
dem parametrów, ułatwia wykrycie awamoemy
rii wykorzysta,
a stres może doprowadzić do paniki.
Obecnie większość nurków (obserwacje
jednego z nich poprzez porównywanie
Ciągłe monitorowanie czasu dekomprewskazań.
własne) wykonuje nurkowania techniczne sji (czasu wynurzenia – asc time) umożliwia
Cechy komputerów dekompresyjnych bazując na informacji o dekompresji z ta- optymalne wykorzystanie zapasu gazów,
– zmniejszające stres nurka, zajętego nawi- bliczki z runtime’m, stosując komputer nur- tzn. takie kiedy (w przybliżeniu) ciśnieniogacją i zabierającego mieszanki oddecho- kowy na wypadek wykroczenia poza ramy wy punkt zwrotny pokrywa się z czasowym
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punktem zwrotnym nurkowania. Oczywiście można to osiągnąć tylko wtedy, gdy daje nam takie możliwości profil dna, wraku,
jaskini. Z komputerami możliwości te możemy wykorzystać, z tabliczką nie.

Z okazji mijającej
20 rocznicy zatonięcia promu
Jan Heweliusz (14.01.2013)
zapraszamy
zainteresowane osoby
do wzięcia udziału
w wyprawie na
wrak Heweliusza
w lipcu 2013.
Szczegóły na stronie
BestDivers.pl
Płyniemy złożyć hołd pamieci
ofiarom tragedii.

Przemysław Stasiak– instruktor PADI Tec Trimix
fot. Autor
p.stasiak@gmail.com

Każda choroba
dotyczy całej Rodziny –
– I całej Rodzinie
chcemy pomagać.

KRS 0000331638
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych -” TO MA SENS”
Ul. Lasek Brzozowy 11 m 11, 02-792 Warszawa
Warszawa
www.choredzieci.org.pl
tel 603 682 860; www
.choredzieci.org.pl
nr konta bankowego: BZ WBK SA 32 1090 2851 0000 0001 1305 2065
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszystkie firmy kierujące swoją ofertę do
nurków serdecznie zapraszamy do współpracy przy wspólnym tworzeniu systemu lojalnościowego. Partnerami programu mogą
zostać bazy i szkoły nurkowe, biura podróży
oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu nurkowego. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.
Podstawowym założeniem Karty Rabatowej jest udzielenie klientom rabatu na
wszystkie oferowane przez Państwa towary i
usługi. Sami decydujecie o wysokości przyznanego rabatu.
Bezpłatna Karta Rabatowa to znakomity
sposób na promocję i dotarcie do coraz szerszego grona osób oraz stworzenia grupy stałych, zadowolonych klientów. Zostając
Partnerem projektu wyróżniasz się na tle
konkurencji, budujesz pozytywny wizerunek
firmy, dbającej o klienta i jego potrzeby.
Każdy posiadacz Karty Rabatowej z pewnością na bieżąco będzie sprawdzał ofertę
firm, w których może dokonać korzystnych
zakupów. Jeśli dotąd nie znał profilu działalności lub nie wiedział o istnieniu danej fir-

my, zachęcony rabatem z pewnością skorzysta z oferty naszego Partnera, szczególnie w
przypadku, gdy konkurencja nie bierze
udziału w programie.
Każda firma partnerska wymieniona zostanie na podstronie Magazynu nurkowego
Nuras.info, stworzonej specjalnie na potrzeby Karty Rabatowej.
Jeżeli jesteś kupującym i wciąż zwlekasz z
zakupem sprzętu, czekając na okazję lub
promocję, lub chciałbyś otrzymać rabat na
wyjazd lub kurs nurkowania… mamy dla
Ciebie ofertę.
Wystarczy, że odbierzesz bezpłatną Kartę
Rabatową, uprawniającą jej posiadacza do
uzyskania zniżek w firmach współpracujących z naszym Magazynem, a będziesz mógł
do maja 2011 r. bez żadnych ograniczeń,
korzystać z rabatów i promocji przygotowanych specjalnie dla czytelników Nuras.info.
Prezentację wszystkich Partnerów honorujących naszą Kartę znajdziesz na stronie internetowej nuras.info. Partnerami projektu są
wyłącznie renomowane firmy, które zyskały
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zaufanie i uznanie konsumentów najwyższą
jakością oferowanych produktów i usług.
Więcej na www.partnernurkowy.pl

Partnerzy programu
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Warsztaty fotografii podwodnej z Piotrem Stósem

Od malowideł naskalnych do fotografii
podwodnej – czyli parę słów o kompozycji
Wyobraź sobie, że dwóch fotografów
podwodnych
wyposażonych
w identyczny sprzęt foto zatrzymuje
się ramię w ramię przed koralem
stołowym, wokół którego unosi się
ławica żółto- czarnych Heniohusów.
Podnoszą aparaty do oka i w tym
samym momencie naciskają spust
migawek. Czy powstaną takie same
zdjęcia? Na pewno nie. Co więcej,
jedno z nich spodoba Ci się zapewne bardziej niż drugie, mimo tego że
przedstawiają ten sam motyw i że są
tak samo naświetlone.
O przewadze jednego zdjęcia nad drugim zadecyduje lepsza kompozycja,
w przyjemniejszy sposób wiążąca ze sobą
elementy składowe zdjęcia. To właśnie po-

znanie jej głównych zasad pozwoli – bez
dodatkowych inwestycji w nowe obiektywy, lampy błyskowe i filtry – poprawić klasę wykonywanych zdjęć.
Kadr fotograficzny to wycinek rzeczywistości. Wybór tego wycinka – określający
temat zdjęcia – jest najważniejszym, ale nie
jedynym zadaniem stojącym przed fotografem. Nie wystarczy bowiem wybrać o czym
się chce opowiedzieć, trzeba o tym opowiedzieć dobrze, czyli mówiąc w języku fotografii, zastosować odpowiednie narzędzia
kompozycyjne. Kompozycja jest bowiem
tym samym dla fotografa, czym styl i składnia dla literata. Jest sztuką ułożenia w kadrze plam i linii (z których zbudowany jest
obraz) w taki sposób, żeby wiązały się harmonijnie, w sposób przyjemny dla oka. Można powiedzieć: żeby się dobrze „czytały”.
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Skąd wiadomo, że jakiś sposób ułożenia
elementów obrazu jest lepszy niż inny.
Obiektywnie nie wiadomo, jednak od czasów prehistorycznych malowideł naskalnych po dzień dzisiejszy pewne
rozwiązania kompozycyjne sprawdzały się
lepiej niż inne dowodząc, że jako gatunek
mamy podobny sposób percepcji obrazu
i zbieżny pogląd na jego harmonię. Warto
więc skorzystać z wielopokoleniowej spuścizny malarstwa, rzeźby i fotografii, poznając podstawowe zasady kompozycji, zanim
zaczniesz łamać uznane kanony i przedstawiać na zdjęciach podwodny świat po swojemu.
W pionie czy w poziomie?
Pierwsza decyzja dotycząca kompozycji,
którą trzeba podjąć przed wykonaniem
zdjęcia dotyczy układu kadru: pion czy po-
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powe motywy kadrów pionowych. Ten sposób kadrowania silniej przykuwa uwagę,
a prezentowany w pionowym kadrze obraz
odbierany jest jako bardziej dynamiczny.
Nic dziwnego, że plakaty reklamowe projektowane są najczęściej właśnie w tym for-

ziom? Wybór ten nie jest obiektywny, bowiem zarówno nasz panoramiczny, dwuoczny sposób patrzenia na świat, jak
i podporządkowana mu konstrukcja aparatów fotograficznych i monitorów komputerowych sprzyja wykonywaniu większej
ilości zdjęć w układzie poziomym, czyli
tzw. „pejzażowym”. Zdjęcia w takim układzie dominują też zapewne w Twojej kolekcji. W sposób naturalny wybierzemy ten
układ kadru do sfotografowania obiektów
szerszych a niższych oraz scen rozgrywających się w poziomie. Niektóre motywy same się zaś proszą o obrócenie aparatu o 90
stopni i zarejestrowanie ich w pionowym
kadrze, zwanym też „portretowym”. Smukłe iglice skalne, ergi koralowe, zatopione
drzewa, spionizowana sylwetka nurka to ty131

macie. Warto pamiętać również o najrzadziej używanym kadrze – kwadratowym.
Wiele motywów będzie wyglądało najlepiej
właśnie w takim układzie, jednak ostateczną decyzję dotyczącą wykorzystania tego
formatu możemy podjąć już na etapie ob-
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róbki komputerowej zdjęcia, przycinając
odpowiednio zdjęcie portretowe lub pejzażowe.
Podsumowując, należy zawsze zastanowić się nad tym, jak trzymamy aparat
przed naciśnięciem spustu migawki albo,
jeżeli nie jesteśmy pewni, wykonać zdjęcie
tego samego motywu zarówno w układzie
poziomym i pionowym.
Ddziel na trzy i wzmacniaj
Jeden z kanonów kompozycji opiera się
na metodzie trójpodziału. Podziel w myślach kadr dwoma liniami poziomymi
i dwoma liniami pionowymi na równe części. Miejsca, w których linie się przecinają
wyznaczają tzw. mocne punkty obrazu. Są
to te obszary kadru, na których koncentruje
się spojrzenie widza. Umieszczenie w takim punkcie głównego tematu zdjęcia będzie wzmacniało jego odbiór. Może to być
postać nurka w kadrze szerokokątnym lub
tylko jego głowa, kiedy fotografujesz samą
sylwetkę. Kiedy portretujesz rybę, w mocnym punkcie umieść jej oko. Umiejscowienie głównego obiektu nie może być
przypadkowe. Zwróć uwagę na kierunek
poruszania się ryby lub nurka i zadbaj o to,
żeby pozostawić w kadrze przestrzeń

na „ruch”. Obiekt „wpływający” bezpośrednio na krawędź zdjęcia nie wygląda dobrze.
Linie, na których znajdują się punkty
mocne nadają się też idealnie do umiejscowienia krawędzi podwodnej ściany lub
podwodnego horyzontu, czyli linii styku toni wodnej z dnem. Przeznacz więcej miejsca na ten obszar w którym rozgrywa się
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akcja, lub który przyciąga uwagę kolorem
lub fakturą.
Wiele aparatów posiada funkcję wyświetlenia linii pomocniczych wg zasady trójpodziału, ułatwiających zarówno wyznaczenie
punktów mocnych, jak i utrzymanie poziomej
linii horyzontu przy zdjęciach powierzchniowych. Warto z tej pomocy skorzystać.
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Skośne jest piękne
Na wielu ujęciach podwodnych pojawia
się ukośnie opadająca linia dna, przekoszony pień zatopionego drzewa lub nachylona pod kątem burta wraku. Linie wyznaczane przez ich krawędzie pozwalają
na harmonijne zagospodarowania kadru
z wykorzystaniem tzw. kompozycji diagonalnej. Zasada jest prosta i polega na umiejscowieniu głównej linii lub owalu (np. ryba,
żółw, postać nurka) na przekątnej obrazu.
Zastosowanie tego rozwiązania porządkuje
kadr i podnosi jego dynamikę.
Co zrobić, kiedy linie przebiegają pod
nieco innym kątem i nie dają się łatwo
umieścić na przekątnej? Nic prostszego! Pomóż im, obracając nieznacznie aparat, tak

żeby poprowadzić je od narożnika górnego
do przeciwległego narożnika górnego. Kręć
aparatem i rób zdjęcia, nie martwiąc się
o skośnie płynące do góry pęcherzyki powietrza. Najczęściej odbiór zdjęcia jest ważniejszy niż jego literalna poprawność.
Luneta snajperska i kompozycja centralna
Częstym błędem przy zdjęciach postaci,
zarówno w fotografii powierzchniowej, jak
i podwodnej, jest kadrowanie przypominające obraz w lunecie karabinu snajperskiego. Głowa naszego modela umieszczona jest w centrum kadru, a nad nią znajduje się sporo wolnej przestrzeni. Fotografujący wykonał je odruchowo, koncentrując
się na tym, co najważniejsze, czyli głowie
i twarzy, ale równocześnie zaburzając „śro133

dek ciężkości” zdjęcia i zakłócając jego odbiór. Jeżeli w Twoich zdjęciach pojawia się
często ten sposób kadrowania, wróć pamięcią do zasady trójpodziału i umieszczaj linię oczu swojego modela na poziomie
górnej linii podziału. Powinno być lepiej.
Jednocześnie często spotykamy się z
obiektami, które ze względu na ich regularne kształty najlepiej zlokalizować w centrum kadru. Sprawdza się to często w foto-
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grafii służącej dokumentacji przyrodniczej
oraz w zdjęciach wykonywanych w kierunku dna (np. żeby pokazać zamaskowaną
przy dnie płastugę). Centralne umieszczanie tematu głównego idzie często w parze
z wyborem kadru kwadratowego wzmacniającego ten typ kompozycji.
Ramka w kadrze
Przyzwyczailiśmy się, żeby najlepsze
zdjęcia oprawiać w ramkę i wieszać w kąciku fotograficznej chwały. Ramkę, a w zasadzie efekt obramowania możemy jednak
wykorzystać jako element kompozycyjny
już podczas wykonywania zdjęcia, tworząc

ciekawe, niebanalne ujęcia podwodne. Typowym przykładem takich ujęć są zdjęcia
pt. „Twarz nurka w bulaju” lub „Nurek
w wejściu do groty”. Motyw główny stanowi najczęściej ryba, postać nurka lub jego
głowa znajdująca się na tle wody, obramowana elementami konstrukcyjnymi wraku,
ścianami tunelu czy groty. Ten zabieg kompozycyjny ma w sobie coś z kompozycji
centralnej, bowiem „ramka” najczęściej
ogniskuje wzrok widza w środkowej części
kadru.
Trzeba też dodać, że zdjęcia tego typu
wymagają od fotografa pewnej inwencji,
trzeba bowiem nie tylko wybrać odpowiednie miejsce, ale też „zwabić” w nie swojego modela. Dlatego bardzo ważna jest
następująca po nurkowaniu wspólna analiza wykonanych zdjęć, pozwalająca osobom pozującym poznać intencje fotografa.
Dzięki temu, w przyszłości Twój model nie
będzie już wypływać z „ramki”, zanim zdążysz nacisnąć spust migawki.
Unikaj zdjęć „lotniczych”
Zastanawiałeś się, co łączy wszystkie
zdjęcia podwodne początkujących fotografów? Przede wszystkim to, że większość
z nich jest wykonana w stronę dna. Dobrze
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znany w środowisku fotografów podwodnych Marcin Trzciński nazywa je zdjęciami
lotniczymi. Nie ma w tym zjawisku żadnej
tajemnicy. Początkujący fotograf podwodny
to osoba błąkająca się na tyłach grupy nurkowej i wiecznie próbująca dogonić przewodnika. Siłą rzeczy ma za mało czasu
na spokojne „złożenie” się do zdjęcia i dużą część ujęć wykonuje w biegu, przepływając nad obiektami. Tymczasem większość
podwodnych stworzeń żyjących przy dnie
jest z „lotu ptaka” zupełnie niefotogeniczna.
Ich ubarwienie zapewnia im dobry kamuflaż, a ryby widziane z góry przypominają
na ogół nieciekawe, ciemno zabarwione
wrzeciona. Ubrany w czarną piankę nurek
również zlewa się z dnem, nad którym płynie. Takie ujęcia nie mogą zachwycić.
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Rada jest prosta. Po pierwsze potrzebujesz trochę więcej czasu na robienie zdjęć.
Uzgodnij to z partnerami i przewodnikiem.
Robiąc zdjęcie, obniż się do poziomu
obiektu, który fotografujesz lub jeżeli to możliwe ulokuj się poniżej niego. Skieruj aparat tak, żeby obiekt znajdował się na tle toni
wodnej, a nie w linii stoku dna czy rafy.
Na zdjęciu, które uzyskasz główny motyw
będzie wyraźnie kontrastował z błękitem
lub zielenią wody, a cały obraz nabierze
dynamiki i głębi. Nie zapominaj jednak, że
monotonia jest wrogiem fotografii i że skierowanie obiektywu w stronę dna w uzasadnionych sytuacjach daje bardzo dobre
efekty.
Dobre perspektywy dla zdjęć krajobrazu
Oddanie głębi, czyli trzeciego wymiaru
w płaskim, dwuwymiarowym obrazie jest
zawsze sporym wyzwaniem dla fotografa.
Sprzyja temu przede wszystkim zastosowanie obiektywów szerokokątnych, ale możemy również wzmocnić wrażenie perspektywy, stosując odpowiednią kompozycję.
Tajemnica dobrego zdjęcia krajobrazu
(w tym zdjęcia krajobrazu podwodnego)
polega na przemyślanym rozłożeniu planów (czyli wyborze obiektów znajdujących

się w różnych odległościach od fotografującego). Obiekty na planie pierwszym są oddane z pełną ostrością, a im dalszy plan,
tym obiekty stają się mniejsze, a ich kontury coraz bardziej rozmyte, podkreślając dystans dzielący je od fotografa. Taką perspektywę nazywa się w fotografii krajobrazowej perspektywą „powietrzną” a w naszej
podwodnej praktyce trzeba by ją nazwać
zapewne perspektywą „wodną”.
Pamiętaj zatem, żeby komponując zdjęcie rafy, skalistego dna, podwodnej ściany
czy wraku zadbać o wyraźny motyw
na pierwszym planie – nawet w odległości 50-100 cm przed obiektywem. Na dalszym planie umieść nurków, koralowy erg
lub ławicę ryb, a zamknij kompozycję linią
podwodnego horyzontu na granicy rafy i lustra wody. Efekt „WOW!” murowany.
Ćwiczenie czyni mistrza
Chociaż zdarzają się osoby mające wrodzone wyczucie harmonii i zdolność spontanicznego powiązania elementów obrazu
w spójną całość, większość początkujących
fotografów potrzebuje wskazówek i ćwiczeń aby poprawnie komponować swoje
zdjęcia. Żeby trenować oko, nie trzeba
wchodzić z aparatem pod wodę. Równie
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dobrze, a może nawet lepiej, można ćwiczyć zasady kompozycji na powierzchni.
Weź aparat i fotografuj swoje najbliższe
otoczenie. Ludzi, przedmioty, krajobrazy.
Zwracaj uwagę na układ linii oraz plam
i na położenie głównych obiektów w kadrze. Dobry trening będzie też stanowić ponowne przeanalizowanie swoich starych

Nuras.info 3/2013
zdjęć. Oceń krytycznie ich kompozycję i skadruj je ponownie, korzystając z programu graficznego.
Oglądając zdjęcia doświadczonych fotografów podwodnych publikowane w prasie i w Internecie, analizuj stosowane przez nich zasady kompozycji. Zobaczysz – efekty pojawią się wcześniej niż byś
się tego spodziewał.
Łam zasady
Wspominałem wcześniej, że zasady kompozycji wynikają z doświadczeń wielu pokoleń artystów szukających najlepszej drogi
komunikacji z odbiorcą ich dzieł. Jest to więc wiedza czysto empiryczna.
Nikt nie powiedział, że jest to prawda objawiona, i że Twoje
zdjęcia muszą być podporządkowane w 100% klasycznym zasadom kompozycji. Opanuj kompozycyjne abecadło, pamiętając
o łączeniu różnych
narzędzi kompozycyjnych, a następnie
szukaj nowych rozwiązań. Oddalaj się
od kanonów, zaskakuj
nowatorskim
spojrzeniem. Tak
właśnie od czasów
prehistorycznych
ewoluowały zasady
kompozycji. Powodzenia!
Piotr Stós
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ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów.
Jeżeli znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym,
szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój
artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W
zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie,
zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły
czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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ORGANIZUJESZ
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Test aparatów podwodnych 2012 – cz. II

Fujifilm FinePix XP150
Niedawno opublikowaliśmy pierwszą część testu podwodnych kompaktów, w którym wzięły udział
cztery modele aparatów. Przyszła
najwyższa pora, aby rozszerzyć naszą recenzję o kolejne modele. Tym
razem postanowiliśmy bliżej przyjrzeć
się następującym produktom:

lejnych zdjęć i sprawdzenie, jak aparaty zachowają się w zupełnie innych warunkach
niż te spotykane w Egipcie.
Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco procedurę testową. Okazało się, że ocenianie wodoodporności aparatów trochę
mija się z celem, gdyż wyniki w tej kategorii nie zawsze muszą odzwierciedlać stan
rzeczywisty. Przekonaliśmy się o tym testu-

Fujifilm FinePix XP150
Olympus Tough TG-1
Pentax Optio WG-2 GPS
Sony Cyber-shot TX20
Testy, jak zawsze, przeprowadziliśmy
w ciepłych wodach Morza Czerwonego,
a potem uzupełniliśmy je o zdjęcia wykonane w polskim jeziorze na Kaszubach.
Na szczęście, pomimo listopadowej aury,
temperatura wody wynosiła około 8 stopni
Celsjusza, a widoczność była nadzwyczaj
dobra, co pozwoliło nam na wykonanie ko138

jąc jeden z modeli, z którym bez problemu
udało nam się zanurkować na głębokości
ponad 30 metrów. Aparat nie sprawiał najmniejszych problemów, mogliśmy wykonywać zdjęcia, kręcić filmy, a nawet zmieniać
ustawienia w menu. W ten sposób pojawił
nam się lider w kategorii wodoodporności,
bowiem takimi osiągnięciami nie mógł poszczycić się nawet Canon D20, z którym
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nurkowaliśmy na podobnych głębokościach, ale od 20-25 metrów stwarzał on już
problemy w obsłudze, bowiem ciśnienie
wody wciskało przyciski na obudowie. Zapewne testowany model uzyskałby równie
wysoką notę w tej kategorii, gdyby nie kolejne nurkowanie wykonane na „przepisowej” głębokości 10 metrów. Kilka minut
po zanurzeniu zauważyliśmy, iż obiektyw
wypełnił się wodą, a aparat zakończył swój
dość krótki żywot. Przypadek ten pokazuje
więc, że podczas jednorazowego nurkowania na dużej głębokości ciężko określić czy
aparat równie dobrze będzie sprawdzał się
podczas kolejnych zejść pod wodę. Nigdy
nie wiemy, w którym momencie przekroczyliśmy ten punkt graniczny i doprowadziliśmy do uszkodzenia konstrukcji, które
może objawić się dopiero po pewnym czasie. W związku z tym wróciliśmy do punktacji z roku 2011, gdzie ocenialiśmy
następujące kategorie:
Parametry: 0-5 pkt,
Eksploatacja: 0-4 pkt,
Funkcje dodatkowe: 0-3 pkt,
Użytkowanie pod wodą: 0-5 pkt,
Jakość zdjęć podwodnych: 0-10 pkt,
Jakość filmów podwodnych: 0-10 pkt,

Jakość zdjęć na powierzchni: 0-10 pkt,
Jakość filmów na powierzchni: 0-10 pkt.
Firma Fujifilm do tej pory skupiała się
na dość tanich aparatach wodoodpornych,
które pozwalały na nurkowanie na głębokości zaledwie 5 metrów. Były to dość przyzwoite konstrukcje, które choć nie
zachwycały swoimi możliwościami, to
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z pewnością były warte rozważenia ze
względu na swą niską cenę.
Na początku tego roku sytuacja uległa
zmianie, gdyż obok modelu XP50, który
mieliśmy okazję przetestować, zaprezentowano też nieco droższy XP150. Porównując
specyfikacje obu modeli widzimy, iż bazują
one na tych samych podzespołach, a jedyne

Nuras.info 3/2013
co je odróżnia, to wbudowany w XP150 moduł GPS, a także wzmocniona obudowa,
która pozwala teraz na wykonywanie zdjęć
na głębokości 10 metrów i wytrzymuje
upadki z wysokości 2 metrów. W rezultacie
otrzymujemy nieco cięższy i większy korpus,
w którego wnętrzu znajdziemy 14-megapikselową matrycę CMOS wielkości 1/2,3 cala,
obiektyw o odpowiedniku ogniskowych 28–

140 mm i świetle f/3,9–4,9, a także
ekran LCD o przekątnej 2,7 cala i rozdzielczości 230 tys. punktów.
Budowa i jakość wykonania
Jakości wykonania FinePiksa XP150 trudno cokolwiek zarzucić. Jego przednia i tylna ścianka zostały wykonane z metalu,
a na krawędziach korpusu znajdziemy
twardy i doskonałej jakości plastik. Do tego
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dochodzą duże, wygodne i solidnie wpasowane przyciski, co w połączeniu z właściwą sztywnością całej konstrukcji pozwala
dość wysoko ocenić aparat w tej kategorii.
Układ manipulatorów na obudowie jest
typowy dla kompaktów serii XP. Na tylnej
ściance umiejscowiono przycisk uruchamiający tryb wideo, a poniżej niego przycisk MENU/OK otoczony przez wybierak
kierunkowy, który dodatkowo pozwala
na szybki dostęp do ustawień trybu makro,
kompensacji ekspozycji, samowyzwalacza
i lampy błyskowej. Na samym dole znajdziemy jeszcze przycisk uruchamiający tryb
podglądu zdjęć i guzik DISP/BACK pozwalający powrócić do wcześniejszego pozio-
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mu w menu i zmienić informacje wyświetlane na ekranie LCD.
Na górze obudowy znalazło się miejsce
dla wygodnej dźwigni zmiany ogniskowej,
dużego spustu migawki, włącznika oraz
niewielkiego guzika odpowiedzialnego
za uruchomienie odbiornika GPS.

Niewiele zmian zaszło też w konstrukcji
klapki chroniącej złącza. Podobnie jak
w modelu XP50 jest ona wygodna w otwieraniu i została wyposażona w dużą blokadę
chroniącą przed przypadkowym otwarciem. Pod klapką kryje akumulator NP-50A
pozwalający na wykonanie ok. 300 zdjęć,
slot karty pamięci (SD/SDHC/SDXC) oraz
złącze USB 2,0 Hi-speed i wyjście mikro
HDMI. W przypadku XP150 nie napotkamy
na opisywane przy okazji tańszego modelu
problemy z dostępem do karty i baterii, bowiem klapka jest dużo większa, a sloty nie
są już tak głęboko umieszczone.
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Na pochwałę zasługuje także szybka
chroniąca ekran LCD. Na głębokości 10
metrów ulega ona jedynie minimalnemu
ugięciu i nie dotyka do powierzchni wyświetlacza.
Na koniec omawiania budowy testowanego aparatu warto wspomnieć jeszcze
o złączu statywowym, które zostało umieszczone niemal na środku dolnej ścianki.
Eksploatacja
Po tygodniowych testach w Egipcie
na obudowie pojawiły się drobne zadrapania, jednak ich głębokość oraz charakter były typowe dla sposobu w jaki aparat był
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eksploatowany i nie dostrzegliśmy, aby jakiekolwiek elementy korpusu były bardziej
podatne na uszkodzenia.
Jedynie małe zastrzeżenia można mieć
do ekranu LCD, na którym już po pierwszym upadku w piasek pojawiły się rysy. Co
prawda są powierzchowne, jednak ich liczba jest dość duża, co z pewnością nie ułatwia kadrowania w silnym słońcu.
Czyszczenie XP150 nie jest już tak przyjemne jak w przypadku XP50. Jeżeli po wyjściu ze słonej wody nie opłuczemy aparatu,
musimy się liczyć z faktem, że w kilku zakamarkach korpusu pojawią się trudne
do usunięcia osady z soli.
Niestety w przypadku XP150 zaobserwowaliśmy przypadłość znaną z innych wodoodpornych modeli Fujifilm. Nawet dwa dni
po nurkowaniu, gdy aparat wydaje się suchy, spod tylnej ścianki potrafi wyciekać
woda w momencie naciskania guzików. Są
to pojedyncze kropelki, jednak kapiąca
z aparatu woda nie zwiększa komfortu jego
użytkowania.
Funkcje dodatkowe
Jak już wcześniej wspominaliśmy, w Fujifilm XP150 znalazł się moduł GPS. Jego
funkcjonalność jest dość szeroka. Pozwala

nie tylko na geotagowanie zdjęć, ale również śledzenie przebytej trasy i zapisywanie
współrzędnych do pliku. Robiąc zdjęcie lub
wyświetlając któreś z zapisanych na karcie,
aparat na ekranie pokaże nazwę lokalizacji,
w której wykonano fotografię.
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FinePix XP150 posiada także tryb zdjęć
o zwiększonej dynamice tonalnej – HDR.
Po wybraniu odpowiedniego programu
i wciśnięciu spustu migawki aparat zarejestruje kilka kadrów o różnych parametrach
ekspozycji. Dzięki temu na zdjęciu nie po-
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winniśmy tracić szczegółów zarówno
w ciemnych, jak i w jasnych partiach obrazu. W rzeczywistości działanie tej funkcji
z pewnością nie zachwyca, tym bardziej że
wynikowa fotografia ma rozdzielczość
ograniczoną do 7 Mpix.

Kolejną wartą uwagi funkcją dodatkową
jest pełnoprawny tryb zdjęć panoramicznych. Aby wykonać panoramę, wystarczy
wcisnąć spust migawki i przesunąć aparat
w wybranym kierunku.
Dodatkowo możemy określić czy panorama ma obejmować kąt 120, 180 czy 360
stopni. Jakość otrzymanych zdjęć z pewno-

Tryb P

Tryb HDR
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ścią na kolana nie powala – tym bardziej że
w kilku miejscach daje się dostrzec łączenie zdjęć składowych – jednak należy ją
uznać za zadowalającą, co sprawia, że
funkcja zdjęć panoramicznych w XP150
jest bardzo przydatna.
Stworzenie udanej panoramy pod wodą
okazało się niemożliwe, bowiem aparat
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na trybów pod wodą mija się z celem, tym
bardziej że wykonując na powierzchni
zdjęcie w trybie „Pod wodą”, jego kolorystyka jest na przyzwoitym poziomie.

przerywał pracę, nie mogąc połączyć ze sobą zdjęć składowych.
Użytkowanie pod wodą
Wygląd i układ menu w aparatach FinePix XP nie zmienił się od początku. Zatem
uruchomienie trybu podwodnego wymaga
przegrzebywania się przez długą listę trybów tematycznych ułożonych w pionie.

Podobnie jak w XP50, tak i w nowym
modelu producent udostępnił nam 3 tryby
tematyczne, z których możemy skorzystać
pod wodą. Są to:
Pod wodą – do zdjęć pod wodą;
Pod wodą (szer) – do zdjęć pod wodą,
które obejmują więcej tła za fotografowanym obiektem;

Pod wodą (makro) – do podwodnych
zbliżeń małych obiektów.
Jak już wspomnieliśmy, przełączanie się
pomiędzy trybami jest dość uciążliwe, gdyż
wymaga wejścia do menu głównego, wciśnięcia przycisku kierunkowego w prawo
– w celu wejścia do menu trybu fotografowania – i tam wyboru (strzałkami góra-dół)
odpowiedniego trybu oraz zatwierdzenia
go przyciskiem OK. Niestety wszystko to
zajmuje sporo czasu i tak naprawdę nie jest
warte zachodu. Różnic pomiędzy trybami
„Pod wodą” i „Pod wodą (szer)” tym razem
nie udało nam się dostrzec, a tryb „Pod wodą (makro)” przełącza obiektyw w tryb makro, co nieznacznie zmniejsza jego minimalną odległość ostrzenia. Tak więc zmia144

W Fujifilm FinePix XP150 najprawdopodobniej zastosowano ten sam system autofokusa co w modelu XP50. W związku
z tym musimy liczyć się z problemami podczas automatycznego ustawiania ostrości.
Działa ono bardzo wolno i niezbyt dokładnie. W rezultacie sporo zdjęć jest nieostrych, a na domiar złego zdarza się, że
aparat wcale nie jest w stanie ustawić ostrości i wykonuje zupełnie rozogniskowaną fotografię.
Jak już wspominaliśmy, XP150 jest wyraźnie większy i cięższy od tańszego mode-
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lu i dzięki temu dużo lepiej operuje się nim
pod wodą. Z pomocą przychodzi nam też
dołączona w zestawie zaciskowa opaska
na nadgarstek, która nie pozwala zgubić
aparatu.
Na koniec kilka słów o ekranie LCD. Podobnie jak w XP50, ma on zaledwie 2,7 ca-

la i rozdzielczość tylko 230 tys. punktów.
Podświetlenie jest dość słabe, w silnym
słońcu wyświetlany na nim obraz jest praktycznie niewidoczny. Dodatkowe problemy
stwarzają delikatne zarysowania, które dość
szybko i łatwo pojawiają się na powierzchni szybki chroniącej monitor.
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Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Pod względem jakości zdjęć podwodnych FinePix XP150 wypada podobnie jak
jego tańszy brat. Kolorystyka podwodnych
fotografii nie zachwyca, kolor głębi morza
nie jest najlepiej oddany i znów musimy borykać się z dość losowym działaniem balansu bieli, co ilustrują poniższe przykłady
zdjęć wykonanych jedno po drugim
przy tych samych ustawieniach.
Z pewnością na plus trzeba w tym wypadku zaliczyć lepszy pomiar światła niż
w XP50. Zdjęcia z droższego modelu wydają się lepiej naświetlone i w rezultacie są
przyjemniejsze w odbiorze, gdyż nie trafiają nam się tak ponure kadry, jak to było
w przypadku XP50.
Fujifilm XP150 jest wodoszczelny do 10
metrów, zatem mogliśmy przetestować go
na większych głębokościach. Sprawdza on
się tam przeciętnie, gdyż niecelny autofokus daje o sobie znać w jeszcze większym
stopniu, a kolorystyka uzyskiwanych fotografii pozostawia wiele do życzenia, gdyż
posiadają one bardzo silną niebieską dominantę.
W trybie makro aparat radzi sobie przyzwoicie i – o dziwo – nie napotkaliśmy tu-
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Zdjęcie wykonane w trybie makro

taj większych problemów z autofokusem.
Jednak skala odwzorowania mogłaby być
nieco większa.
Gdy zanurkujemy z XP150 w zielonych
wodach polskich jezior, okaże się, że wykonane w tych warunkach zdjęcia posiada-

ją nieco chłodniejszą kolorystykę niż w rzeczywistości, a w dodatku nasilą się problemy z niecelnym autofokusem.
Filmy podwodne nakręcone testowanym
aparatem z pewnością mogą się podobać.
Odwzorowanie szczegółów jest na wyso146

kim poziomie, a kolory zbliżone do tych, jakie były w rzeczywistości. Obraz jest kontrastowy i prawidłowo naświetlony. Niestety, gdy zanurkujemy z aparatem poniżej 5
metrów, to filmy znacząco stracą na kolorystyce i objawi nam się bardzo silna niebieska dominanta.
Zastrzeżenia można mieć też do działania autofokusu, który nie nadąża za zmianami ogniskowej i często w tej sytuacji się
gubi. Dość dziwnie zachowują się też algorytmy balansu bieli, które działają w sposób
niezbyt płynny. Filmując scenę na niewielkiej głębokości, a następnie przechodząc
do kadru z dużą ilością koloru niebieskiego
możemy zauważyć skokową zmianę kolorystyki filmu. Aparat prawidłowo dobiera

Nuras.info 3/2013

odwzorowanie barw, jednak tego typu
przejścia nie powinny być tak nagłe.
Podsumowanie
Najpierw przyjrzyjmy się liście wad i zalet testowanego aparatu.
Zalety:
– zadowalająca kolorystyka filmów podwodnych;

– dobre odwzorowanie szczegółów
na filmach podwodnych;
– prawidłowa kolorystyka zdjęć wykonanych na powierzchni w trybie podwodnym;
– funkcjonalny pasek w zestawie;
– tryb zdjęć panoramicznych;
– wbudowany odbiornik GPS;
– wygodny suwak zmiany ogniskowej.
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Wady:
– ekran mało czytelny w silnym słońcu;
– ekran podatny na zarysowania;
– mała rozdzielczość ekranu LCD;
– tryby tematyczne schowane głęboko
w menu;
– bardzo wolny i niecelny autofokus;
– wolne ustawianie ostrości filmu
po zmianie ogniskowej;
– mało wyrazista kolorystyka zdjęć i filmów podwodnych;
– zdjęcia i filmy na większych głębokościach z silną niebieską dominantą;
– problemy z podwodnym balansem bieli.
Nasz test pokazał, że Fujifilm FinePix
XP150 to w zasadzie XP50 w lepszej obudowie i z dodatkowym modułem GPS. Zarówno pod względem jakości zdjęć oraz
filmów podwodnych obydwa modele praktycznie się nie różnią, a dostrzeżone przez
nas rozbieżności w niektórych kwestiach
mogą wynikać jedynie z różnic jakościowych poszczególnych egzemplarzy, bądź
nieco innych warunków testowych. Testowany model można kupić obecnie
za 719 zł, czyli ok 120 zł więcej niż XP50.
Różnica jest niewielka, więc osoby lubiące
nie tylko snorklować z pewnością wybiorą
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XP150, gdyż będą mogły zejść z nim kilka
metrów głębiej, a do tego dostaną jeszcze
moduł GPS.
Pomimo że testowany FinePix jest droższym bratem XP50, to w tej części testu
aparat Fujifilm może pochwalić się mianem
najtańszego. Wszystkie pozostałe modele
kosztują grubo ponad 1000 zł, tak więc
XP150 z pewnością jest kuszącą propozycją dla osób dysponujących ograniczonym
budżetem.
Przykładowe filmy podwodne

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 12 s,
21.9 MB

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 17 s,
30.9 MB

Robert Olech

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 24 s,
43.7 MB

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras. info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz
się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków
i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany.
Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję
w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 21 s,
38.9 MB
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