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Od Redakcji
Witajcie! Przed nami wyczekany, słoneczny, pachnący najświeższym odcieniem zieleni długi weekend.
Tak, tak, oczywiście większość z nas będzie w tym czasie otoczona wyrafinowanym i niezwykle uzależniającym aromatem neoprenowym, którego nie zakłócą nawet smakowite zapachy unoszące się znad grilla.
Nadszedł czas, kiedy przybierające coraz bardziej niebieski odcień jeziora wzywają nawet największych leniuchów. W ruch pójdą pianki, płetwy, ser wisy przeżyją oblężenie, bazy pootwierają na oścież swoje bramy i wrota, czekając na podwodnych odkrywców, spragnionych nowych wrażeń. Dla jednych wydarzeniem
maja będzie pierwszy podwodny spacer, dla innych egzotyczna podróż na drugi koniec świata. Relacje
z takich właśnie wypraw przygotowaliśmy specjalnie na majowe leniuchowanie.
W numerze znajdziecie oczywiście jak zwykle mnóstwo fotografii, w tym ukazujących najbardziej intymne chwile mieszkańców głębin. Nie mamy tu oczywiście na myśli ogromnej grupy płetwonurków w barwnych przebraniach, taplających się w rzece jak dzieci, choć to wydarzenie z pewnością było nie mniej
interesujące.
Maj to dla wielu również czas poważnych egzaminów maturalnych. Wszystkim Maturzystom życzymy
oczywiście połamania pióra. Trzymamy za Was kciuki! Warto jednak pamiętać, że egzamin dojrzałości każdy z nas zdaje tak naprawdę na co dzień, nie tylko pod wodą, ale chociażby za kierownicą w drodze
na nurkowisko. Nasza dojrzałość to codzienna troska zarówno o siebie, jak również osoby w naszym otoczeniu. Przed nami majówka, za chwilę sezon letnich szaleństw. Zdajmy nasz egzamin na piątkę...
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Artykuły i zdjęcia można przesyłać przez naszą stronę www.nuras.info
Zdjęcie okładki: Krzysztof Miara

Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje.
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ECN-SYSTEMY NURKOWE EMILIA KUROWSKA występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz
Santander Consumer Bank S. A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści
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wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę
lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

Bodo i Lofoty
Plan organizowanego przez Alka
wyjazdu ulegał ciągłym zmianom.
A to po drodze mieliśmy spędzić trzy
dni na nurkowaniu w Szwecji, a to
jechać przez Narwik, odwiedzając
tamtejsze wraki. Druga opcja była mi
o tyle bliższa, że kilka lat wcześniej,
po nurkowaniach w tej okolicy, czułem spory niedosyt. Ostatecznie padło na postój w Bodo, położonej
nad Saltfjorden stolicy prowincji Nordland.
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O Bodo zrobiło się głośno na świecie
w maju 1960 roku, gdy Rosjanie zestrzelili
lecący z Pakistanu do Bodo amerykański samolot szpiegowski U2 Gary Powersa. Bo
właśnie to norweskie miasto, położone już
za kręgiem polarnym, jest wielką bazą lotniczą. Startowały stąd i liczne samoloty szpiegowskie, i myśliwce przechwytujące rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu. Do dzisiaj Bodo pozostało dużą bazą norweskiego lotnictwa wojskowego, a o czasach
zimnej wojny (choć nie tylko) przypomina wielkie i pełne wspaniałych eksponatów
muzeum awiacji.
My jednak byliśmy w Norwegii po to, by
nurkować, a nie latać. Tak więc po zwiedzeniu muzeum – a w nim takich rarytasów
jak Supermarine Spitfire, Mosquito czy Bufallo z okresu II wojny światowej, a z bliższych nam czasów F-104 Starfighter,
Hawker Hunter czy SAAB F-35 Draken
– czas było zająć się nurkowaniami. Co
prawda lotnictwo znów nas dosięgnęło, jako że szefem bazy Saltstraumendivecenter
okazał się pilot linii lotniczych SAS, przemiły Vebjorn. Na pierwsze nurkowanie,
po sprawdzeniu godzin pływów, zaproponował Ring Island. Sprawdzanie pływów to

tutejsza codzienność. W specjalnym kajeciku Vebjorn miał zapisane poszczególne
dni miesiąca i godziny przypływów i odpływów dla znanych mu miejsc nurkowych.
Jak stwierdził, przestrzeganie zasady, że
wchodzi się w przerwie między ruchami
wody jest niezbędne. Raz, kilka lat temu zanurkował w czasie odpływu. Takiej jazdy,
walki z wodą i rozpaczliwych prób omijania wyrastających nagle przed nim kamieni
nie chciałby więcej doświadczyć. My też
nie chcieliśmy, więc mimo sklarowanego
sprzętu, ubrani w suchary i z flaszkami
na plecach musieliśmy odczekać jeszcze 12
minut, nim weszliśmy do wody. Pierwsze
metry nie zachwycały – słaba widoczność
i resztki prądu tworzyły niezbyt sprzyjające
fotografii otoczenie. Dopiero na ośmiu metrach woda poprawiła się na tyle, że można
było mieć nadzieję na coś ciekawszego.
Płynęliśmy obok opadającej w dół, porośniętej ukwiałami ściany, przypatrując się
kolorystycznemu bogactwu wód północnej
Norwegii. Vebjorn zamachał w moim kierunku latarką, a potem promieniem jej światła wskazał coś z przodu. Po kilku energiczniejszych ruchach płetwami zauważyłem
dużego, leżącego na rozległej skalnej pół5

ce zębacza. Szkoda tylko, że pyskiem ustawił się w kierunku pionowej ścianki, prezentując głównie swój ogon. Wykonane
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po sobie dwa zdjęcia (a właściwie błyski
lampy) zdenerwowały rybę na tyle, że odsunęła się kawałek, a następnie przepłynęła
trzy metry w bok, kładąc się na samej krawędzi półki. I to pyskiem w kierunku wody
– doskonałe ułożenie do fotki! Nim jednak

dopłynąłem na nowe miejsce, a musiałem
zatoczyć szerokie koło, by nie spłoszyć ryby, moje miejsce zajął Jacek. Jego lampy
błysnęły tylko raz, jednak na tyle mocno, że
wściekły zębacz znów uniósł się i trawersując zbocze zniknął w głębinie. Szkoda, bo
tak fajnie się ułożył…
Na popołudniowe nurkowanie zasugerowałem to samo miejsce, jednak okazało się
to niewykonalne. Pływy nie pozwalały.
Podjechaliśmy zatem dwa kilometry dalej,
do innej odnogi fiordu, by zanurzyć się
w Tunelu. Według słów Vebjorna, po około 20 minutach płynięcia wzdłuż ścianki
mieliśmy dotrzeć do szerokiej półki z pionowym tunelem – studnią zaczynającą się
na 15 a kończącą na 33 metrach. Do wody
weszliśmy w osłoniętej zatoczce, tak by
ostatnie chwile odpływu nie wyciągnęły nas
w kierunku morza. Jeszcze przez chwilę
pod wodą dawało się odczuć słabnący z każdą minutą przeciwny prąd, potem ruch
ustał. Unosiłem się nad dnem, usianym
w płytszej wodzie brunatnicami, a poniżej 12 metrów skalistym stokiem pełnym
rozgwiazd, ukwiałów i innych form życia.
Mimo ustalonej wcześniej głębokości podróżnej 15 metrów, całość ekipy zeszła
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na 20-25 metrów, oglądając fantazyjne
kształty podwodnego świata. Podziwiając
mijane cuda, płynąłem na końcu grupy, wypatrując kolejnego zębacza i czekając
na główną atrakcję zanurzenia. W końcu
pojawiła się! Grupa zwolniła i Vebjorn,
wraz z dwójką nurkujących z nami Holendrów, przyklęknął przy otworze. Dominik
z Markiem opadli w dół po zewnętrznej
stronie tunelu, poszedłem w ich ślady. Zdjęcia od dołu w kierunku powierzchni, ukazujące opadających nurków, mogły wyjść
nawet ciekawie. Pierwszy zjechał w dół Jacek. Z aparatem i dwoma lampami na długich wysięgnikach miał spore trudności, by
zmieścić się w ciasnym przesmyku, ale się
udało. Po nim jednak nie pojawił się nikt
więcej. Jeszcze chwilę zabawiłem przy dole korytarza, czekając na kolejne osoby, ale
pikanie komputera informujące o wejściu
w deko nie pozostawiło wyboru – czas było ruszać z powrotem. Troszkę się wypłyciłem, by po drodze zgubić nabite minuty.
Przystając od czasu do czasu na wykonanie
kolejnych fotek, ruszyłem z powrotem. Dopiero po wyjściu na brzeg okazało się, dlaczego kolejne dwie osoby nie spłynęły
tunelem na dół. Większa od zakładanej głę-
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bokość podróżna srogo zemściła się
na dwójce naszych partnerów z kraju tulipanów. Mając pojedyncze, piętnastolitrowe
butle, musieli przerwać nurkowanie i wyjść
przy tunelu na ląd, a stamtąd na piechotkę
pomaszerować do odległych samochodów.
Zziajani nie wyglądali na bardzo szczęśliwych…
Prom z Bodo na Lofoty nie płynie zbyt
długo. Ot, parę godzin, które przy gładkim
morzu i świecącym słońcu można było miło spędzić na pokładzie, bądź w bufecie.
Większym problemem było ranne wstawanie. Żeby załapać się na statek, który o tej
porze roku już dość rzadko kursuje, musieliśmy wstać barbarzyńsko wcześnie. No, ale
wreszcie na horyzoncie mieliśmy wyłaniające się z morza szczyty skalistego archipelagu. Byliśmy u celu.
Z portu do Hamnoy „zaholował” nas Daniel, który wyjechał nam na spotkanie, tak
byśmy nie błądzili na tej jedynej nitce drogi, jaka wiedzie przez wyspy. Po półgodzinnej przejażdżce, za kolejnym z niezliczonych mostków, zjechał swoim busem w lewo, w boczną uliczkę. Byliśmy na miejscu.
Czerwone domki, w których mieliśmy spędzić kilka dni, jawiły się nad wyraz sympa-

tycznie. Po drugiej stronie zatoki, przy której były położone, wznosiły się sięgające
nieba szczyty, wyglądające niezwykle urokliwie. Z domku do bazy Daniela – Lofoten
Diving – mieliśmy minutę marszu. Po wypakowaniu ubrań z samochodów zaczęliśmy przenosić sprzęt nurkowy do hangaru
bazy. Budynek centrum stanowiły dawne
hangary rybackie, dzięki czemu był on odpowiednio duży i wygodny. Pod ścianami
ciągnęły się długie i szerokie stoły, na których można było trzymać sprzęt. Wybrałem
sobie kawałek blatu w samym narożniku
i tam zacząłem układać swoje zabawki.
Słońce było jeszcze dość wysoko (spać
kładliśmy się ok. 22.30, więc długo mieliśmy jasno). Jako znani niecierpliwcy zaczęliśmy klarować się na pierwszego nurka.
Kasia z Jackiem, za namową Daniela, postanowili zanurkować przy pomostach
w porciku, natomiast Agata, Dominik, Marek i ja zdecydowaliśmy się przejść jakieś 100 metrów, by zanurzyć się w wodzie
fiordu po drugiej stronie półwyspu. Gdy tylko wszedłem do wody, ogarnęło mnie miłe
uczucie zadowolenia. Byłem u celu, a najbliższe dni zapowiadały się nad wyraz ciekawie. Sprawdziłem aparat. Po chwili woda
7

zamknęła się nade mną. Rozpoczęło się
pierwsze z lofotowych nurkowań. Już
po chwili, na głębokości 6 metrów, wpły-
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nęliśmy w rejon pełen meduz. Mając obok
siebie Agatkę, nie mogłem się powstrzymać
od naciśnięcia spustu. Jej zabawa z tymi galaretkami wyglądała fantastycznie. Odpychała je od siebie, kręciła wokół, unosiła
w górę. Meduzy tak jak się pojawiły, szybko zniknęły, a ich miejsce zajęły wysokie

trawy. To był kolejny motyw, który postanowiłem uwiecznić w kadrze. Spędziliśmy
tak z 15 minut. Czas rozejrzeć się za czymś
nowym. Agatkę do pozowania porwał Dominik, tak więc nie pozostało mi nic innego,
jak skupić się na otaczającej mnie przyrodzie. Przez chwilę rozglądałem się wokół.

9

Moją uwagę przykuł „dymek” z piasku unoszący się z dna. Zaciekawiony podpłynąłem, by już po chwili fotografować
kopiącego kraba. Nastroszył się na mój widok, więc po kilku fotkach odpuściłem mu
i ruszyłem na dalszą penetrację okolicznych
wód.
Ależ byłem zły. Żabnice od kilku dni starannie mnie unikały. Przedwczoraj popołudniu, na 18 metrach, wśród liści brunatnic,
sporą sztukę wypatrzyli Kasia i Jacek. Niestety w tym czasie Marek i ja fotografowaliśmy kraby królewskie 14 metrów głębiej…
Wczoraj natomiast w Skjelfjord było ich kilka, ale na 35 metrach, gdzie większość ekipy zeszła zapolować z kuszą na coś na
obiad. Niestety ja w tym czasie kręciłem się
na 20 metrach, wypatrując czegoś godnego
uwiecznienia. To była zupełna porażka,
dlatego gdy Daniel zdecydował, że celem
dzisiejszego rannego nurkowania będzie leżący na 30 metrach wrak, postanowiłem
odpuścić i wrócić nad urokliwą zatoczkę,
w której nurkowaliśmy wczoraj. Dodatkowym argumentem, oprócz kilku widzianych
tam wczoraj żabnic, była pojawiająca się
podobno czasami foka. Załadowawszy
sprzętem pożyczoną od Dominika Navarę
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ruszyłem w drogę. Po 20 minutach jazdy
zjechałem z głównej drogi w gruntową,
prowadzącą wzdłuż fiordu. Po dalszych
czterech kilometrach byłem na miejscu.
Jeszcze tylko sklarowanie sprzętu na długim, betonowym molo wcinającym się
w wody fiordu i byłem gotowy. Po przepłynięciu jakichś 60 metrów po powierzchni
znalazłem się na głębszej wodzie i wreszcie mogłem ruszyć na poszukiwanie żabnic. Dno w tym miejscu opadało
gwałtownie pionową ścianką, kończącą się
gdzieś w okolicach czterdziestego metra.
Trawersując ją, opadałem coraz niżej, uważnie rozglądając się na boki. Płynąłem bardzo powoli, przeszukując wzrokiem
porośnięte drobnymi trawami skały. Poszukiwanie czegoś ciekawego pod wodą zawsze stanowiło moją piętę Achillesową.
Podczas gdy inni nurkowie wciąż coś znajdowali na kolejnych nurkowaniach (i nie
dotyczy to tylko Norwegii, ale wszystkich
wód świata), ja nigdy nie mogłem niczego
znaleźć. Ot, taka ślepota. Dlatego musiałem
się starać dwa razy bardziej. Przede mną
pojawiło się łagodne wybrzuszenie stoku.
Wpłynąłem nad nie i… ze dwa metry pode
mną, wśród traw, leżała żabnica! I to pięk-

ny, dorodny, chyba ponad metrowy okaz!
Przepłynąłem nad nią i po odpłynięciu kilku metrów, tak by nie spłoszyć ryby ani nie
zmącić wody, zawróciłem. Bardzo powoli
zacząłem się zbliżać. Ryba wciąż leżała
na swoim miejscu, więc najpierw z dystansu, a potem podsuwając się coraz bliżej, za-

10

cząłem robić zdjęcia. Błysk lampy jej nie
płoszył, więc po zrobieniu kilku fotek cofnąłem się nieco i wprowadziłem poprawki
do parametrów ekspozycji. Wydłużyłem
czas, tak by lepiej zarejestrować toń na drugim planie, jako że na dotychczasowych
ujęciach była zupełnie czarna. Kolejne
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zdjęcia spowodowały jednak, że ryba najpierw odwróciła się i przysiadła znów
na dnie, a potem ruszyła w dół, wzdłuż
opadającej ścianki. Uciekała! W pierwszej
chwili przytłoczyła mnie świadomość straty, jednak ryba płynęła na tyle wolno, że już
po chwili minąłem ją i opadając w dół roz-

począłem kolejną sesję. Tym razem mocno
dynamiczną. Już po drugim błysku żabnica
wykonała nagły zwrot, który udało mi się
jeszcze zamrozić w kadrze, po czym przyspieszając pognała w głąb. Cóż, pozowała
na tyle dzielnie, że postanowiłem jej dalej
nie męczyć. Zamiast tego zerknąłem na wy-
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świetlacz aparatu, by ocenić efekty pracy.
Na widok wyświetlanych kolejno ujęć gęba sama mi się zaczęła śmiać. Odczarowałem swojego „żabnicowego” pecha i mogłem ruszyć ku powierzchni. Ten ranek mogłem zaliczyć w pełni do udanych.
To ciekawe, ile niezwykłego, podwodnego życia można znaleźć w porcie. Za namową Daniela, popartą rekomendacjami
Dominika i Marka, przeniosłem sprzęt
na pomost przy naszej przystani w Hamnoy. Było spokojne, słoneczne popołudnie,
więc lekko rozleniwiony powoli wciągałem
na siebie poszczególne elementy ekwipunku. Aparat ułożyłem na samej krawędzi pomostu, tak by łatwo go było zabrać będąc
już w wodzie i celując w przerwę pomiędzy łódkami, wskoczyłem do wody. Sięgnąłem po sprzęt foto i zanurzyłem się
na jakieś 1,5 metra.
W przeciwieństwie do wód portowych
w jakich miałem już „przyjemność” nurkować, te okazały się bardzo czyste. Drewniane słupy, na których wspierały się pomosty,
porośnięte były setkami ukwiałów, różnokolorowych, o arcyciekawych kształtach
i różnej wielkości, od malutkich po naprawdę spore. Na pierwszy ogień wziąłem od-
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wróconego do góry nogami osobnika z rozłożystą, białą czuprynką na długiej, pomarańczowej nodze. Dwa zdjęcia i było
po temacie. Ruszyłem na dalsze poszukiwa-

nia. Kolejna podpora porośnięta była kolonią małych, białych „meszków”. Nie były
tak fotogeniczne, więc pozostawiłem je
i opadłem do znajdującego się na 8,6 metra
(był odpływ) dna. To na chwilę znieruchomiało, potem nastał szybki ruch i znów zapanował spokój. Co za dziw? A, kraby!
Codziennie rano do pomostu przybijał kuter
rybacki i stary rybak, stanowiący nieodłącz-
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ny element krajobrazu, długim nożem czyścił swój urobek. Dno usiane było odcię- tymi głowami ryb (takich ilości głów nie
powstydziliby się nawet rewolucjoniści
francuscy w czasach szalejącego terroru
i deka- pitacji). W takiej jadłodajni nie mogło zabraknąć krabów. Znieruchomiałem
na chwilę i po kilkunastu sekundach nieruchome dno powróciło do swojego powol-
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nego stanu „wielkiego żarcia”. Siedzący naprzeciwko mnie skorupiak powolnymi ruchami szczypiec wydzierał fragmenty mięsa
z trzymanego kawałka ryby i pakował go
sobie do gęby. Jeden, dwa, trzy kęsy. Starając się go nie spłoszyć, uniosłem aparat
do oka. Błysk lampy spowodował krótką
przerwę w posiłku, ale jako że zamarłem
w bezruchu, mój model po chwili wrócił
do swojej uczty. Delikatnie poruszyłem płetwami i podsunąłem się jeszcze trochę. Obniżyłem też aparat, tak by zdjęcie było
robione jeszcze bardziej z poziomu dna.
Trzask migawki i kolejną fotkę miałem zrobioną. Znów się troszkę podsunąłem, ale
mój ruch wywołał u kraba reakcję. Nie była to paniczna ucieczka, ale nie pozwolił na
zmniejszenie dystansu. Trzymając obiad w
garści, powoli zaczął się cofać, pilnie śledząc moje dalsze poczynania. Nie było go
co denerwować – jeszcze dostałby wrzodów… Wciągnąłem większy haust powietrza i uniosłem się do góry.
Mimo że z brzegu, dzisiejsze pierwsze
nurkowanie miało się odbyć w prądzie.
Zgodnie z tabelami pływów, wchodząc
do wody tuż przez dwunastą, powinniśmy
spotkać w zatoce spokojną wodę, a potem,

po opuszczeniu jej, mieliśmy zacząć dryf
wzdłuż brzegu wyspy. Po 1,5 godzinie
w wodzie powinniśmy znaleźć się dokładnie na wysokości naszej bazy.
Plan był dobry i tylko przygotowanie nurkowania kładło się na nim cieniem. Cały
sprzęt trzeba było stargać po dość stromym
klifie 20 metrów w dół. Na pierwszy ogień
poszły aparaty, potem balast i płetwy. Do-
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piero za trzecim razem schodziliśmy w sucharach, z twinami na plecach. Mimo niskiej temperatury powietrza, stojące w zenicie słońce spowodowało, że byłem cały
mokry. Wejście do wody natychmiast przywróciło właściwą temperaturę, a nawet
za bardzo ją obniżyło. Przy zakładaniu
troszkę pękła mi kryza i woda cieniutkim
strumyczkiem zaczęła płynąć do środka…
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Przedzierając się przez gęste lasy brunatnic,
wypłynęliśmy na otwarte wody, gdzie
od razu chwycił nas w objęcia prąd przypływu. Nie ułatwiało to robienia zdjęć, ale
nie było też tak źle. Klękając na dnie, bez
kłopotu można było przeciwstawić się
„wianiu”. Niesiony prądem wody wpłynąłem za dwa wielkie głazy, gdzie woda uspokoiła się i można było na chwilę przystanąć.

Zerknąłem w lewo, na pokryty bogatą roślinnością głaz i zobaczyłem wlepioną
w siebie parę wyłupiastych oczu. Patrzyły
czujnie i mocno nieufnie, mimo że ani mi
w głowie było robić ich właścicielowi jakąkolwiek krzywdę. Przyczajony za pomarańczową, roślinną osłoną krab wyglądał
na tyle ciekawie, że uniosłem do oka aparat. Biedak nie miał dokąd uciekać, więc
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dzielnie znosił tę rozciągniętą w czasie sesję. Rozciągniętą, bo gdy tylko się odsunąłem, moje miejsce zajął Marek. I znów
błyski fleszy zalały światłem okolicę. Ruszyliśmy dalej. Przepatrywałem uważnie znajdujące się z prawej strony zbocze, gdy jakiś
ruch odciągnął moją uwagę ku lewej,
w toń. Wielka ławica drobnych śledzi (czy
innego ustrojstwa – nie jestem w tym zbyt
dobry) przesłoniła na chwilę widnokrąg,
skutecznie zasłaniając światło. Tak szybko
jak sie pojawiły, rozpierzchły się, dzieląc
się na dwie mniejsze grupy. Jedna z nich
pomknęła dalej, pod prąd, podczas gdy druga, wykonując duże koło, po chwili znów
znalazła się wokół mnie. Setki niewielkich
rybek błyskało łuskami, przemykając
w przeciwnym do mojego kierunku. Ich łuski na tyle mocno odbijały światło z lampy
błyskowej, że zrobienie udanej fotki graniczyło z cudem, mimo że jej moc skręciłem
do minimum! Spektakl tak nagle jak się rozpoczął, tak się i skończył. Ledwo oderwałem aparat od oka po wykonaniu kolejnego
zdjęcia, gdy okazało się, że tkwiłem sam
w toni, dryfując dość szybko nad widocznym kilka metrów niżej dnem. Zanurzyłem
się, tak by płynąć jakiś metr nad nim, i za-
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cząłem szukać kolejnego ciekawego obiektu do uwiecznienia w kadrze. Nie musiałem
się długo rozglądać. Moją uwagę przykuł
nagły ruch właściwie tuż pode mną – to
częściowo zagrzebana w piachu flądra nie
wytrzymała napięcia i wyskoczyła ze swojej kryjówki. Odpłynęła kawałek i znów
przysiadła na dnie. Pomny doświadczeń
z poprzednich zanurzeń nie ruszyłem
za nią. Teraz była zdenerwowana i o bliskim podejściu raczej nie było mowy. Zamiast tego rozpocząłem uważne przepatrywanie piachu, szukając jej braci i sióstr. Były! I to naprawdę liczne, tylko całkiem
sprytnie zakamuflowane. Zbliżając się powoli do leżącej na piasku osobniczki, patrzyłem na nią przez wizjer aparatu.
Czekałem na chwilę, gdy zacznie się unosić, by w następnym ułamku sekundy
pierzchnąć gdzie pieprz rośnie. Gdy drgnęła, nacisnąłem spust migawki, ale spóźniłem wykonanie zdjęcia o jakiś ułamek
sekundy. Ryba była już ustawiona bokiem.
Cóż, trzeba było powtórzyć podchody.
Na szczęście fląder nie brakowało i nim minęło kolejnych 7 minut, miałem już satysfakcjonujący efekt zapisany na karcie
pamięci. Do końca nurkowania pozostało

jeszcze trochę czasu, ale rozpocząłem już
powolne wynurzanie. To była słuszna decyzja, bo po upływie kilku minut, nie dość
że spotkałem ponownie Marka z Alkiem, to
jeszcze wpłynęliśmy w ławicę meduz.
Znów można było trochę pofotografować.
Jakoś nie miałem szczęścia do tych ryb.
W czasie mojego poprzedniego pobytu
na Lofotach, w 2006 roku, tylko raz spotkałem zębacza. I to małego. Na dodatek siedział schowany pod liściem i tylko pysk
wystawał mu spod zielonej kołderki. Tym
razem nie było lepiej. Jedyny, którego dotychczas spotkałem, przy Ring Island w Bodo, wypiął się na mnie tyłkiem. I to dosłownie. Pobyt w Hamnoy dobiegał końca
i moje szanse na spotkanie z choć jednym
topniały z każdą chwilą coraz bardziej.
Po porannym nurkowaniu na rafie w fiordzie (tak, tak, w Norwegii też zdarzają się
rafy i koralowce!) po południu mieliśmy
wskoczyć do wody na pełnym morzu,
przy wypiętrzeniu dna, przy którym dość
często zbierały się wielkie ryby.
Cały sprzęt przenieśliśmy na wynajętą
przez Daniela dużą motorówkę. Jeszcze
przed odbiciem od pomostu wciągnęliśmy
na siebie suchary. Do celu mieliśmy płynąć
15

ok. 10 minut, więc nie było sensu przebierać się później, na wodzie. Gdy tylko znaleźliśmy się na pozycji, wskoczyłem
do wody i zacząłem opadać w dół. Jacek,
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z którym miałem wspólnie nurkować, nie
był jeszcze gotów i obiecałem, że poczekam na niego na dole. Zmartwiła mnie trochę widoczność. Wyraźny prąd niósł sporo
drobin, woda zdawała się usiana kaszką.
Na dodatek w toni nie było widać ani jednej dużej ryby. Nie wspominając o obiecanej ławicy… W końcu, na 23 metrach,
zmaterializowało się dno. Pokręciłem się
chwilę, zerkając od czasu do czasu pod
wielkie liście brunatnic w poszukiwaniu
czegoś do „ustrzelenia”, póki obok nie pojawił się Jacek. Mogliśmy ruszyć w drogę.
Niestety, niewiele się działo. Dużych ryb
nadal nie było, więc skupiłem się na przeszukiwaniu dna. Przed nami pojawił się
piaszczysty placek, otoczony ze wszystkich
stron gęstą roślinnością. Był spory, wielkości 2/3 boiska do koszykówki, i cały usiany
flądrami. Rozpoczęło się polowanie, czujne zwierzaki nie dawały za blisko do siebie
podpłynąć. Jeszcze na powierzchni ustawiłem obiektyw na 10 mm, licząc na ławice
dużego zwierza. Minęło kilka minut zabawy w ciuciubabkę. Miałem dosyć. Jacek
jeszcze kręcił się za kolejną, zmykającą mu
flądrą, gdy ruszyłem nad pokrytym brunatnicami dnem, uformowanym w tym miej-

scu w niewielki kanion. Byłem w połowie
jego długości, gdy jakiś błysk z lewej strony
przykuł moją uwagę. Po chwili, na granicy
widzialności, zobaczyłem unoszących się
z dna Agatkę i Dominika. Fotografował ją,
czy coś znaleźli? Ruszyłem w to miejsce.
W rozpadlince pode mną zobaczyłem zębacza! Opłynąłem go, podpływając od
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przodu i z większego dystansu zrobiłem
pierwsze zdjęcie, tak by w miarę wcześnie
ustawić poprawne parametry ekspozycji.
Po raz kolejny przekląłem ultra szeroki kąt
obiektywu i zawiesinę unoszącą się w wodzie. Dawała stanowczo za dużo odbić.
Odsunąłem jeszcze dalej lampę i zacząłem
powoli zbliżać się do ryby. Wyraźnie była
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zirytowana moją obecnością, bo już
po pierwszym zdjęciu z mniejszego dystansu poruszyła się nerwowo.
Drugi błysk lampy okazał się przegięciem – wkurzony zębacz zerwał się z dna
i wykonując ciasny nawrót, błyskawicznie
zniknął gdzieś w mętnej toni. Szkoda, bo
nie miałem go jeszcze na wymarzone 20

cm… Z czekającym cierpliwie z boku Jackiem zaczęliśmy uważniej przetrząsać brunatnicowy las. Ale niewiele to dało.
Po chwili charakterystyczny gest „zimno
mi” w wykonaniu Jacka zakończył nasze 51-minutowe nurkowanie.
Marcin Trzciński
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Nurkowanie – Albania
Decydując się na wyjazd do Albanii, długo szukałem informacji o tym
kraju, mieście do którego się wybierałem oraz o tym, co może czekać
tam samotnego turystę nurka. To, co
znalazłem w Internecie i przewodnikach turystycznych, okazało się zupełną lub częściową nieprawdą.
Postanowiłem więc przybliżyć nieco
Albanię potencjalnemu nurkowi- turyście. Przeczytajcie zatem o tym, co
mnie tam spotkało...

nowanych opcji wybrałem dojazd własnym
samochodem, a to z powodu sporej ilości
sprzętu, który miałem zamiar zabrać. Nie
mając zaufania do informacji o wyposaże-

Nurkowanie w Albanii. Miasto SARANDA i okolice...
Dojazd
Planując dojazd, kierowałem się sugestiami właścicieli jedynej polskiej – i chyba
jedynej w całej Albanii – bazy nurkowej.
Uwaga: w Polsce trudno jest dostać mapę
Albanii. Można je kupić w Macedonii w cenie 3,5 euro. Przewodniki są nieaktualne
lub zawierają ewidentne bzdury. Z propo18

niu bazy, zapakowałem własny „szpej”
i jazda... Przez Słowację dotarłem do autostrady M5, w kierunku na Belgrad, następnie E75 w kierunku na Leskovac. Tam
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bowiem miłośnikiem ekstremalnej jazdy samochodem trafiłem na drogę, która spełniła moje niewyśnione jeszcze sny. Trasa E90,
biegnąca przez greckie miejscowości Kalithea, Kalyvia, Kalpaki, to kilkadziesiąt kilometrów serpentyn, ostrych podjazdów
i zjazdów, wściekłych zakrętów, na których
udaje się dostrzec tylny zderzak własnego
samochodu...

autostrada się kończy. Droga na Kumanovo
w Macedonii okazała się być szeroka i wygodna. Piękne krajobrazy i znakomita letnia
pogoda zachęcały do kontynuowania podróży, mimo sporego zmęczenia. Dojazd
z Warszawy do Skopje zajął mi około 20
godzin. Ze Skopje, autostradą M5, pojechałem dalej w kierunku na greckie Saloniki,
przez Prilep i Bitola. Droga okazała się znośna. W obawie przez kiepskimi albańskimi
drogami, podjąłem decyzję, aby do Sarandy
(Al) dojechać od południowej strony, przez
Grecję. Wybór okazał się słuszny. Będąc
19

Przy średniej prędkości 30-35 km/h, pokonanie tego odcinka zajęło mi około 5 godzin!!! Za Kalpaki miało być lepiej... Ale nie
było! Było gorzej, gdyż kierowcy, czyli
mnie, zaczęła doskwierać choroba morska,
mimo całkowitego braku fali. Kolejne trzy
godziny serpentyn przyjąłem już bez radości. Jednak widoki górskie okazały się być
jedynymi w swoim rodzaju i dały mi dużo
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satysfakcji z wybranej drogi... Po około trzydziestu godzinach jazdy drogami E90 lub
E853 (nie wiem, który numer jest prawidłowy), dojechałem do przejścia granicznego
pomiędzy Grecją i Albanią... Dalej było
„z górki”... Trzy godziny i będę w Sarandzie. Dojazd do Sarandy jest niełatwy dla
przyzwyczajonego do dość szerokich dróg
Polaka. Szczególnie od strony Ghiorgnzzati, które położone jest niemal na szczycie
sporej góry. Droga jest wąska, mieści się
na niej półtora samochodu. Albańczycy jeżdżą dość wolno, jeżeli ktoś chce wyprzedzać, to tylko klakson pomaga. Wydawało
mi się, że chaos panujący na drodze do
miasta i w samym mieście jest wynikiem
braku umiejętności jazdy. Zaledwie od kilku lat jest tu bowiem możliwe posiadanie
samochodu przez osoby prywatne.
Po chwili obserwacji zauważam, że jazda jest płynna, kierowcy albańscy uważnie
patrzą na innych kierujących i ustępują
miejsca słysząc klakson. Są dobrymi kierowcami. Dodatkowo do bezpiecznej jazdy motywuje ich ślamazarność i biurokracja
przy likwidacji szkód komunikacyjnych...
Faktem jest, że przez cały czas pobytu w Albanii, jedyny wypadek, jaki widziałem, to

nasz własny... Pobocza straszą jednak tablicami nagrobnymi, z portretami młodych ludzi, którzy runęli w przepaście wraz ze
swymi samochodami. Należy więc uważać!
Uwagi:
– najlepiej do Sarandy w Albanii jechać
drogą przez Macedonię, dojechać do Strugi (okolice Jeziora Ochrydzkiego) i stamtąd
kierować się na przejście graniczne z Albanią, a następnie przez miasta Elbasan, Lu-
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shnie, Fler, Vlore i dalej do Sarandy... Chyba że lubisz widoki gór i serpentyny;
– drogi albańskie nie są aż tak złe, aby
decydować się na przejazd przez greckie
góry;
– koszt dojazdu samochodem osobowym
to około 1000 zł w jedną stronę, wraz
z opłatami za autostrady;
– czas dojazdu – ok 33 godziny, łącznie
z czterogodzinnym postojem;
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– odległość od Warszawy ok. 2400 km;
– jeżeli nie musisz zabierać „szpeju”, łatwo dolecieć samolotem do Korfu lub do Tirany. Baza nurkowa załatwia transfer
i hotel;
– średnia prędkość, jaką osiągałem samochodem to ok 40 km/h;
– drogi w Albanii są stale modernizowane, ale trzeba uważać, zdarzają się niespodzianki, dziura w drodze lub brak
nawierzchni na odcinku kilkudziesięciu
metrów.
Baza nurkowa
Wybierając Albanię jako kraj docelowy
mojej podróży, spodziewałem się zastać
przaśną bazę, przaśny hotel i w ogóle same
kłopoty...
No cóż, zostałem zaskoczony! Dobrze
przygotowana baza, zarówno na poziomie
technicznym, jak i znajomości akwenów,
wyposażona w nowe automaty Sherwood,
nowe butle 10, 12 i 15 litrów, przyzwoitą
sprężarkę oraz bank powietrza... Do wypożyczenia dostępny jest cały potrzebny
sprzęt, czysty i sprawny! No cóż, niepotrzebnie taszczyłem ze sobą górę gratów.
Mogłem polecieć samolotem... Baza prowadzona jest przy hotelu Maestral w Saran-

dzie. Właściciel bazy Marcin Morawski, instruktor, to przyjemny i uczynny człowiek.
Dysponuje własną łodzią, RIB-em 10-osobowym, ze stelażem na sprzęt, oraz busem
do przewozu osób.
Pozwolenie na nurkowanie jest w Albanii
wymagane! Można je nabyć za pośrednictwem bazy. Niestety, nie można wykupić
zezwoleń na nurkowania indywidualne. Albania dość rygorystycznie podchodzi

do kwestii wydawania zezwoleń. Z uwagi
na wielką ilość stanowisk archeologicznych
oraz dość zawiłe przepisy dotyczące nurkowań, autoryzacje wydawane są wyłącznie
bazom zarejestrowanym w Albanii. Osoby
prywatne nie mogą korzystać z łodzi. Zakaz
ten trwa od kilku lat i ma przeciwdziałać
przemytowi ludzi, który kilka lat temu rozrósł się do niebywałych rozmiarów. Na
szczęście oficjalnie działające na terenie Al-

fot. Dawid Jóźwiak
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banii przedsiębiorstwa dostają zezwolenia
na korzystanie z łodzi. Natomiast nurkowanie bez zezwolenia nurkowego, szczególnie w miejscach, gdzie spoczywają zabytki,
może się skończyć interwencją policji
i konfiskatą sprzętu. W okolicy takich
miejsc przemieszczają się na ogół „cywil-

ni” policjanci...
Na miejscu dostępne jest powietrze oraz
nitrox. Pierwsza pomoc – tlen! Ubezpieczenie OC gwarantuje transport do komory hiperbarycznej w Tiranie, niemniej warto
ubezpieczać się indywidualnie. UWAGA:
Hestia nie informuje, kto współpracuje z nią
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w kwestii usuwania szkód lub opłacenia
kosztów leczenia w Albanii. Mimo kilku pytań do sprzedawców ubezpieczeń oraz
do biura Hestii w Polsce, nie otrzymałem
żadnej wyczerpującej informacji. Z ubezpieczeniem DAN nie ma problemu, gdyż
operują z terenu oddalonej o 28 km Grecji.
W programie bazy, oprócz nurkowań, znaleźć można ofertę wycieczek do okolicznych atrakcji turystycznych, tłoczni oliwy
czy serowarni...
Albańczycy
Zdziwi się ten, kto spojrzy na mieszkańców Shqiperia (nazwa Albanii w jęz. iliryjskim) bez uprzedzeń zbudowanych na
lekturze pochodzących z ubiegłych lat książek i artykułów. Dążący do nowoczesności
mieszkańcy Albanii są otwarci na Europę.
Podobni trochę do nas, Polaków z lat dziewięćdziesiątych. Wolność od dyktatury
i systemu totalitarnego przyniosła im oddech i chęć do pracy. Stają się europejscy
i mają świadomość realiów w kontaktach
z obcokrajowcami. Młodzi ludzie komunikują się chętnie w języku angielskim i nieraz sami zaczepiają przybyszów, aby choć
trochę z nimi porozmawiać. Język albański
nie jest podobny do niczego, co wcześniej
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słyszałem... Religia na pierwszy rzut oka nie
jest w Albanii polem do konfrontacji. Drugiego rzutu oka nie było. Meczety stoją
obok kościołów czy cerkwi. Wyznawcy różnych religii grają razem w domino przy sarandzkim „Dreptaku”... Wydaje się, że
mieszkańcy Albanii, ogłoszonej niegdyś
przez Hodżę pierwszym ateistycznym krajem, wzięli sobie do serca zasadę wolności
wyznania i szacunku dla wyznawców innych religii. Starsi noszą się w sposób tradycyjny. Panie w czarnych sukienkach
z białą lub czarną chustą na głowie. Panowie zaś w kapeluszach lub czapkach, koszulach i spodniach, na ogół czarnych.
Młodzi nierzadko są bardzo ekspresyjni
w podejściu do mody. Kolorowe ubrania
i styl bycia, upodabniają ich raczej
do mieszkańców Włoch czy Grecji. Tradycyjny sposób zachowania łatwo zaobserwować wieczorem. Spacer po „Dreptaku”
odbywa się całą rodziną, z zachowaniem
porządku wiekowego. Najpierw najmłodsi,
następnie ich rodzice i dziadkowie...
W Sarandzie nie zauważyłem turystów
z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Rosji.
Większość przyjezdnych to urzędnicy z Tirany. Po dwóch dniach pobytu mali chłop-

cy, których mijałem na ulicy, krzyczeli
do mnie Viva Polonijna!!! Już wszyscy
w okolicy mojego hotelu wiedzieli, że jestem z Polski... Rewanżuję się im wykrzykując Viva Shqiperia!!!
Uwaga: nie jedź do lub z Sarandy w godzinach od 8.00 do 9.30!!! Niezależnie
od kierunku, wszystkie drogi są zapchane,
ale tylko przez półtorej do dwóch godzin.
Turyści albańscy przemieszczają się wtedy
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na plażę. Do dobrego tonu turystycznego
należy:
1. Iść lub jechać rano na plażę, co dzień
na inną;
2. Iść wieczorem na „Dreptak”. Być ładnie ubranym i spotkać innych ładnie ubranych znajomych Albańczyków;
3. Pilnować żon i córek...
Słowo DREPTAK, zostało użyte z pełną
świadomością. Deptak kojarzy mi się z pa-
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sażem i dynamicznym ruchem w jakąś stronę w jakimś celu! Dreptak to powoli sunąca fala dreptaczy. Mam wrażenie, że
przemieszczają się w miejscu... Tłum przemieszcza się w bliżej nieokreślony sposób
lub przysiada na murkach. Dla tłumu Albańczyków pobyt tam jest celem samym

w sobie...
Fauna i flora Albanii...
... której nie miałem okazji porównać
z chorwacką bądź grecką, a o której znawcy mówią, że podobna jest do chorwackiej
i greckiej… Spotkałem wiele gatunków ryb,
np. strzępiele (Serranus scriba) i dorady.
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Kraby pustelniki, krewetki i inne skorupiaki
zamieszkują w twardym dnie morza i skałach. Ośmiornic jest zatrzęsienie. Podczas
nocnych nurkowań widać sporo kalmarów
i krewetek. Skorpeny i ostrosze są równie
często widoczne. Na wrakach urzędują duże ryby, np. granik wielki (Epinephelus guaza). Zdarza się zobaczyć tuńczyki i mureny. Rozgwiazdy są czerwone, tak jak przystało na kraj o tradycjach proletariackich.
Miejsca nurkowe
Jest ich sporo w całej Albanii, niestety nie
są jeszcze opisane... „Tambylcy” znają je
doskonale i wiedzą gdzie i jak, więc im to
wystarczy... My musimy je odkrywać.
W Sarandzie i okolicy jest kilkanaście ciekawych miejsc. Do niektórych można dopłynąć tylko łodzią, niektóre warto „zrobić”
z plaży. Dno morza jest piaszczyste, ale
twarde. Temperatura wody od 22 do 26
stopni, nawet na głębokości 40 metrów.
Nurkowałem w sierpniu w mokrym skafandrze, 7+7 mm, i było mi stanowczo zbyt
ciepło. Inni nurkowie mieli pianki 5 mm,
niektórzy bez rękawic i kapturów i nie narzekali na temperatury.
A oto niektóre miejsca nurkowe, np. dwa
wraki w porcie...

Nuras.info 5/2014
„Włoski drobnicowiec z II wojny światowej. Zatopiony przez niemiecką armadę
bombową wracającą z nalotu. Położony
około 300 m od brzegu. Wrak ułożony
na lewej burcie na piaszczystym dnie. Głębokość maksymalna 18 m, minimalna 3 m.
Długość wraku według pomiarów to oko-

ło 110 m. Oznaczony jest boją kardynalną,
odosobnionego niebezpieczeństwa. Widoczność jest dobra, około 20 m. Na nadbudówkach można dostrzec ślady
po trafieniach” – to oficjalna wersja ze strony bazy. Z mojej strony dodaję, że widoczność sięga około 15 metrów, może
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z powodu prądu, który naniósł trochę paprochów... Brak zagrożeń w postaci przerdzewiałego żelastwa. Ładownie otwarte
i na tyle duże, by pomieścić kilku nurków
naraz. Niestety trzeba walnąć z płetwy,
bo 300 metrów to za mało na łódź, choć
za dużo, aby spokojnie nurkować na wraku, płynąc najpierw do wraku. Tu uwaga
na temat aktywności bazy – szkoda, że
na łódź policja nałożyła „areszt”. Niestety
kilka dni po moim przyjeździe przestała
ona pływać z przyczyn proceduralnych...
Nuraliśmy więc z brzegu lub z samochodu...
Kuter rybacki „Mbeturina peshkatore”,
który zatonął po zderzeniu z innym statkiem kilkadziesiąt lat temu. Ponoć ten drugi leży na głębokości około 45-50 metrów...
Szukaliśmy, ale nie znaleźliśmy. Do wraku
kutra leżącego na głębokości 30 metrów
dotrzeć można z brzegu. Płynąc wzdłuż poręczówki około 200 metrów, docieramy
do boi na głębokości 20 metrów, następnie
lekko w lewo i już z wolna wyłania się rufa
kutra... Płynąc na wysokości pokładu, docieramy do dziobu, który spowity jest starymi sieciami rybackimi. Należy uważać, aby
nie wplątać się w nowe, które od czasu
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do czasu stawiają lokalni rybacy. Mamy
oko na ten wrak. Z okien naszego hotelu
widać miejsce, w którym leży i rybaków,
gdy stawiają sieci, więc wiemy, czego można się tam spodziewać. Sieci na dziobie leżą od lat... Nikomu nie zagrażają, są grube
i dobrze widoczne. Wrak kutra zamieszkują duże ryby, których niestety nie rozpoznałem. Nurkowie odwiedzający bazę
poszukują jeszcze dwóch czy trzech zatopionych w okolicach Sarandy wraków. Zaawansowani nurkowie mogą wziąć udział
w poszukiwaniach tych wraków.
Gjiri Monastiri
Nurkowanie z plaży do głębokości około 30 metrów. Po ścianie schodzimy w dół,
doczłapując do piaszczystego dna... Skały
tworzą niesamowite warstwy, z ostrymi występami. Podobnie wyglądają góry dookoła
zatoki. Nie byłoby nic szczególnego w tym
nurkowaniu, gdyby nie obecność langust,
ośmiornic i innych żywych stworzeń,
mieszkających w dnie morskim w swoich
domkach-dziurkach. Skały tworzą ciekawy
układ, labirynt, gdzie warto rozglądać się
na boki w poszukiwaniu morskich kreatur.
Nurkowanie lekkie i przyjemne, jedno
z ładniejszych miejsc. Widoczność oko-

ło 15 metrów. Głębokość od 10 do 30 metrów.
Blue Eye
Około 40 kilometrów od Sarandy znajduje się nie lada atrakcja dla nurków – Blue
Eye, Niebieskie Oko! Wywierzysko, czyli
źródło o silnym wypływie wody, na oko
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z 10 metrów na sekundę! Marcin jednak
twierdzi, że tylko osiem... Nurkowanie
w tym miejscu jest piękne, pełne emocji, ale
i niebezpieczne. Trzeba zjechać, lub raczej
spłynąć, po linie na skalny występ, znajdujący się na głębokości około 20 metrów. Pokonanie prądu to wyzwanie godne
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prawdziwego twardziela... Nie ma czasu
na sprawdzanie danych, spoglądanie
na manometr czy głębokościomierz, prąd
jest tak silny, że zdejmuje maskę z twarzy
i chce rozebrać ze sprzętu... Dopływając
do skały czuć, że prąd słabnie. Miejsce to
jest położone poza głównym nurtem, więc

prąd nie jest już tak silny. Niemniej wirujące nad dnem kamienie dają wrażenie siły,
z jaką mamy do czynienia. Głębokość,
na jaką zszedł w tym miejscu człowiek
to 56 metrów. A dalej… niezbadana głębia.
Nurkowanie w wywierzysku wymaga sporego zaangażowania i umiejętności, jest

jednak niezapomnianym przeżyciem.
Do nurkowania w Blue Eye dopuszczani są
nurkowie z odpowiednim stażem. Temperatura wody taka jak w Polsce – 4 stopnie
(!), przejrzystość niesamowita!
Porto de Palermo

Uroczy półwysep, na którym niegdyś zlokalizowany był port grecki. Około III w. p.
n. e. cumowały tu statki handlowe. Powyżej portu została zbudowana twierdza, która przez lata trzymała w szachu okolicznych mieszkańców. Wykorzystano ją
w XIX i XX wieku jako skład amunicji, następnie zrekonstruowano i obecnie jest udostępniona
zwiedzającym.
Półwysep
sąsiaduje z bazą okrętów podwodnych, których Albania nie posiada!!! Nurkowania
z brzegu. Płyniemy „z płetwy” około 200
27
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metrów, schodzimy na głębokość 12-15
metrów… Płynąc nad zboczem góry, widzimy rozsypane miliony sztuk unikalnej włoskiej amunicji Mannlicher-Carcano wz. 91.
(Po wysuszeniu, proch okazał się w pełni
sprawny…). Powoli zanurzamy się głębiej
i osiągamy 27-30 metrów. Po lewej stronie
napotykamy na pieczarę i rafę z dziesiątkami ryb, krabów, ukwiałów i gąbek… Prądu
nie ma. Opadamy na głębokość 41 metrów.
Tu kończymy zanurzanie, czas denny – 2
minuty. Pora wracać. Wizyta w pieczarze
ukazuje, jak bogata może być fauna albańskiego wybrzeża. Warto to zobaczyć
na własne oczy. Wracając na powierzchnię, natknęliśmy się na jeszcze jedno znalezisko. Amfora, leżąca na głębokości 20
metrów, była nienaruszona. Cała, bez widocznych uszkodzeń i zapewne pełna! Pozostała oczywiście tam gdzie była...
Ponieważ czas nie goni, zdecydowaliśmy,
że zostajemy tu na kolejnego nurka. Tym razem wejdziemy do wody z drugiej strony
półwyspu. Marcin, który nurkuje tam już
po raz kolejny sugeruje, że dojdziemy
do trzydziestego metra i zawrócimy... Cóż,
po pierwszym nurze na większą głębokość,
trzydzieści wydaje się być rozsądną propo-

zycją. Podczas godzinnej przerwy na odsycenie, kierujemy się w stronę parterowych
budynków stojących tuż nad brzegiem. Jeden z nich okazuje się małym kościółkiem,
następne magazynami na narzędzia i sprzęt
rolniczy... Kolejnych kilka budynków to suszarnia szałwii. Zapach, którego wcześniej
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nie rozpoznaliśmy, unosi się nad całą okolicą. Wewnątrz worki z „zielem”, które według zapewnień miejscowego stróża ma
właściwości odurzające. On sam nie wyglądał na odurzonego, więc nie uwierzyłem
mu, mimo jego gorących zapewnień. Niemniej gdy zobaczyłem freski, czy może
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graffiti, jakie we wnętrzach suszarni pozostawili pracujący kilka lat temu artyści, to
myślę, że w historii o szałwii może być jednak trochę prawdy. Kościółek jest otwarty.
Można wejść do środka i zwiedzić. Niestety nie ma tam spodziewanego przepychu.
Całość nader skromna, gdzieniegdzie odpadający tynk i wilgotne ściany, na których
wiszą ikony i obrazy świętych. Widać również, że co jakiś czas zbierają się tu wierni.
Sklecony ze stołów, powleczony obrusem
ołtarz wystarcza Albańczykom, by skutecznie komunikować się z Najwyższym... Wrażenia z pobytu w Porto de Palermo są
wyśmienite. Półwysep stanowi wspaniałą
atrakcję również dla osób nienurkujących.
Spędziliśmy tam cały dzień nurkując i zwiedzając na przemian. Bezsprzecznie warto
tam zajechać ponownie!
Inne ciekawe miejsca:
Jezioro Ochrydzkie o głębokości ok. 260
metrów,
Prespa – jezioro leżące na pograniczu albańsko-macedońskim,
Jezioro Szkoderskie na północy kraju.
Wrażenia
Moje wrażenia z blisko dwutygodniowego pobytu w Albanii są znakomite! Kraj

obala stereotypy o „zbójach albańskich”
grabiących na ulicach. Saranda jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem turystycznym, a Albańczycy są mili, gościnni
i otwarci na przybyszów z zagranicy. Ulice
są bezpieczne, nikt nas nie napadał ani nie
okradał. Bankomaty i banki, w tym znany
z Polski Raiffeisen Bank, są niemal w każdej
dziurze. Hotele trzygwiazdkowe zachęcają
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czystością, zwyczajowym aneksem kuchennym i klimatyzacją, której jednak nie włączałem. Powiew wiatru od Morza Jońskiego
znakomicie łagodzi odczuwalną temperaturę, w dzień i w nocy... Standard hoteli jest
dobry. Ale są też hotele drogie (5 gwiazdek). Brak jest kempingów!!! A może lepiej
powiedzieć, że standard kempingów jest taki, że można stwierdzić, że w ogóle ich nie
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ma... Utrzymanie dzienne, przy założeniu
korzystania z restauracji lub barów, to koszt
ok 10-12 euro. Kupując w sklepach wyjdzie
nam taniej. Ceny w restauracjach i barach
są o wiele niższe niż w Polsce. Miłośnicy
owoców morza mogą stołować się przy hodowlach ryb i małż, gdzie MICHA muli
(niewielkich małż) kosztuje 4 euro!!! O krewetkach i kalmarach nie wspomnę...

Wszystko świeże i znakomicie przyrządzone. Nurkowania w czystej wodzie, o temperaturze między 22 a 26 stopni, dostarczają przeżyć na skalę Morza Czerwonego... Z tą jednak różnicą, że to Ty, a nie ponury typ z łodzi, decydujesz gdzie będziesz
nurkować. Rafy nie są zniszczone, podwodne atrakcje czekają jeszcze na odkrycie. Pogoda dopisuje przez cały rok, co daje
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możliwość nurkowania niemalże o każdej
porze roku. Albania to kraj dla turystów-nurków lubiących wyzwania i przygody,
mających żyłkę poszukiwacza. Gorąco zachęcam do odwiedzenia tego kraju...
Mapy i przewodniki
W Polsce trudno jest dostać mapę Albanii. Można je kupić w Macedonii w cenie 3,5 euro. Nie polecę przewodnika, bo
nie znalazłem w przewodnikach niczego,
z czego mógłbym skorzystać jadąc lub będąc na miejscu. Warto wybrać się do Traffic Clubu w Warszawie i przejrzeć
przewodniki zagranicznych wydawców
(Thomas Cook). Szczególnie odradzam
przewodnik tłumaczony z jęz. węgierskiego. Właściciel bazy dość dobrze orientuje
się w okolicznych atrakcjach, więc sugeruję skorzystać z jego pomocy. Poza tym
w Sarandzie jest sporo punktów informacyjnych oraz małych biur, które z pewnością
pomogą w organizacji czasu.
W razie nieszczęśliwego wypadku:
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej Rruga e Durresit 123, Tirana, telefon:
+355 42234190, Połączenie do ambasady
z terytorium Albanii: 042234190, fax:
+355 42233364,
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e-mail: polemb@albaniaonline.net;
Ambasada Albanii w Polsce: Warszawa,
ul. Słoneczna 15;
komora hiperbaryczna znajduje się w Tiranie!!!
Waluta: LEK, 1 EURO = 130 LK, 1 USD
= 100 LK;
Ceny:
chleb mały – 50 LK,
chleb duży – 70 LK,
pomidory w „sklepie” na polu – 40-60
LK/kg,
ser „Kaczkawal” – 80-900 LK/kg,
mleko na targu – 100 LK/litr,

mule (w sezonie w plastikowej butelce)
– 500 LK/1,5 litra,
ryba w knajpie – 400-600 LK, porcja 200-300 gram, są oczywiście droższe,
np. Merluc po 800 LK za porcję,
oliwa – 600-900 LK/1,5 litra,
wino lokalne w plastiku – 400-450
LK/1,5 litra,
wino lokalne w szkle – 350 LK/0,75 litra
woda – różnie, ale są źródła i można
czerpać do woli,
kafejka internetowa – 150 LK/h;
Informacje o wizach, cenach i innych
wymaganiach możecie znaleźć na:

http://www.odys sei.com/pl/tra vel/al ba nia.php. Ale nie traktujcie ich jako pewne.
Albania zmienia się w oka mgnieniu
i za rok może być trochę inaczej, co nie
oznacza gorzej...;
Ludność: 3 670 tys. mieszk. Gęstość zaludnienia: 128 osób/km2. Przyrost ludności: 1,0%;
Główne miasta: Tirana (430 tys. mieszk.),
Durres (83 tys. mieszk.), Elbasan (81 tys.
mieszk.), Shkoder (80 tys. mieszk.), Vlore
(72 tys. mieszk.);
Języki: albański (urzędowy), grecki, macedoński, serbski;
Religie: islam: 65%, prawosławie: 20%,
katolicyzm: 15%;
Skład etniczny: Albańczycy 97%, Grecy 2%;
Albania jest republiką parlamentarną.
Głową państwa jest prezydent.
Grzegorz Deręgowski

Uwaga: Opinie zawarte w powyższym
tekście są wyłącznie moimi opiniami.
Wszelkie uwagi proszę kierować do Pana Boga i Prezydenta Albanii, bo to oni taki kraj wymyślili...
31
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Karmazynowy przypływ
ślimaki nagoskrzelne
Jeśli dużo nurkujesz, przyjdzie czas
i na Ciebie... Jak świat szeroki,
wszystkim nam – eksploratorom
podwodnego królestwa – niebotycznie wzrasta poziom adrenaliny, kiedy
spotykamy pod wodą zwierzęta dużych rozmiarów, zwłaszcza znacznie
większe od nas samych.
Rekiny, delfiny, wieloryby i inne ogromne stworzenia są na liście „do zobaczenia”
każdego nurka podróżnika. Jednak wierzcie
lub nie, ale dużo nurkując, przechodzi się
przez różne fazy zainteresowań. Przychodzi moment, kiedy nawet stada rekinów nie
sprawiają takiego wrażenia, jak wcześniej.
Wtedy oko wytrawnego nurka zwraca się
ku światu mikroskopijnych stworzeń. Nurkować trzeba, więc i nowe podwodne za32

Nuras.info 5/2014
interesowania znaleźć sobie należy. Nie
zrozumcie mnie źle, nie krytykuję stad rekinów, nie sugeruję również, że są nudne,
zwłaszcza kiedy zacieśniają krąg wokół
Ciebie... Nie, jednak wydaje mi się, że wielu nurków, szczególnie tych, którzy często
odwiedzają rafy koralowe całego świata,
zgodzi się ze mną, że najwięcej satysfakcji
z podwodnych przygód czerpie się od mo-

mentu, kiedy uda się zrozumieć cały podwodny ekosystem. Punkt, w którym można
zatrzymać się na kilku metrach kwadratowych rafy i jednym zamaszystym spojrzeniem odczytać, co dokładnie dzieje się
na każdym jej poziomie – od tego wzbudzającego emocje rekina do równie interesujących pojedynczych, miniaturowych
polipów koralowca – jest punktem przeło-
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mowym. Zrozumienie zachodzących na takim skrawku rafy procesów, kto tu jest szefem, kto ofiarą, kto z kim współpracuje, kto
na kogo poluje i czemu właśnie w ten sposób – to jest końcowa faza podwodnych, rafowych zainteresowań. Wtedy właśnie
nadchodzi etap, kiedy fascynuje Cię już zupełnie wszystko, zarówno te duże, jak i te
małe stworzenia, bo rozumiesz zależności
między jednymi i drugimi. A rafa koralowa
to takie samo pole bitwy, jak doroczna masakra sardynek na wybrzeżu RPA, choć może trochę mniej spektakularne, jeśli nie
posiadasz lupy. Kolorowe rybki wyglądają
niepozornie, ale tak naprawdę w tym miejscu każdy każdego chce zjeść, jedna zła decyzja i stajesz się ofiarą. Jest to chyba jedno
z najbardziej intensywnych miejsc w przyrodzie, gdzie ewolucja popisuje się ogromem swoich możliwości, adaptując tysiące
różnych gatunków zwierząt do przeżycia
i tworzenia nowych pokoleń na tym samym
i ponadto relatywnie małym skrawku powierzchni.
W artykule chciałbym opisać konkretnie
jedną rodzinę zwierząt uczestniczących
w tej niekończącej się bitwie, stworzeń, które z pozoru nie powinny mieć dużych szans
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na rozwój w tym miejscu. Głównym tego
powodem jest ich kompletny brak jakiejkolwiek szybkości. Tak, ślimaki mają się bardzo dobrze w tym podwodnym świecie.
Nie są to w pełni biologiczni przedstawiciele lądowych ślimaków, ale pokrewieństwo,
a już na pewno podobieństwo istnieje.
Pod wodą są to tzw. ślimaki nagoskrzelne.
Nazwa sugeruje, że ich układ oddechowy
– skrzela – są „nagie”, czyli odsłonięte.
Okrążają one odbyt ślimaka (wiele z pozoru przyjemnych morskich stworzeń skrywa
mroczne tajemnice...). Jest kilka odmian
tych ślimaków. Doridy (ang. Doridoidea)
mogą skrzela schować w razie zagrożenia.
Inne natomiast, jak aeolidy (ang. Aeolidioidea) zamiast typowych skrzel posiadają cerata – na stałe odstające od ich ciał
wypustki, spełniające różne funkcje, w tym
układu oddechowego. Na „głowie” ślimaków znajdują się również czułki, które służą do badania środowiska pod względem
składu chemicznego, ruchów wody.
Ślimaki nagoskrzelne, dzięki niesamowitym kolorom oraz różnorodności kształtów,
są dla wielu wielbicieli rafy koralowej
przedmiotem kolekcjonerskim, oczywiście
w formie zdjęć z nurkowań.

Postanowiłem skupić się właśnie na tych
zwierzętach w związku z dość nietypowym
znaleziskiem. Nurkując całkiem niedawno
na jednej z wielu raf koralowych na północno-wschodnim wybrzeżu RPA, gdzie spędzam dużą część swojego czasu, udało mi
się zobaczyć rozmnażające się ślimaki na-

filmowanie ślimaków
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goskrzelne. Znalezisko może nie aż tak
rzadkie, sytuacja zmienia się jednak, kiedy
mówimy o przedstawicielach największego
gatunku ślimaków nagoskrzelnych, tzw.
hiszpańskich tancerzach (Hexabranchus
sanguineus). Każdy z tych ślimaków może
dorastać do 20-30 cm, czyli są w pewnym
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sensie gigantami w ich środowisku, zakładając przeciętny rozmiar 2-3 cm wśród tej
rodziny zwierząt. W całej swojej karierze
nurkowej widziałem znacznie więcej poszukiwanych rekinów wielorybich niż
dwóch karmazynowych tancerzy jednocześnie, dodatkowo w „miłosnych objęciach”.
Powagi sytuacji dodaje fakt, że w tym czasie miałem przyjemność nurkować z dwoma podwodnymi fotografami, którzy od 20

lat zaopatrują w podwodne zdjęcia wszystkie książki identyfikacyjne w RPA i większość magazynów nurkowych. Nawet dla
nich to znalezisko było jedynym w ich karierze.
Nazwa tancerz hiszpański pochodzi
od charakterystycznego stylu pływania tego
ślimaka. Odrywa się on od rafy i falistymi
ruchami przemieszcza się w toni, przypominając suknię flamenco w ferworze tańca.

skrzela
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Istnieje niewiele gatunków ślimaków, które
potrafią przemieszczać się pływając. Zazwyczaj, podobnie jak lądowe ślimaki, ich
podwodni kuzyni poruszają się bardzo powoli, skurczami ślimakowej „stopy” po wydzielanym na powierzchnię ruchu śluzie.
Tancerze hiszpańscy pływają, na swój sposób, i jest to jeden z bardziej spektakularnych rafowych widoków, choć zazwyczaj
odbywa się to w nocy. Ciało tego ślimaka
jest koloru właśnie pomarańczowo-czerwonego, co dodatkowo przypomina opisywany taniec. Należy pamiętać przy tym, że
barwy te są pierwszymi, które znikają ze
spectrum kolorów pod wpływem zwiększającej się głębokości, czyli mniejszą ilością
słonecznego światła. W związku z tym
wszystkie zdjęcia i filmy tych ślimaków tak
naprawdę „oszukują” i wyciągają karmazynowe barwy dzięki sztucznemu oświetleniu.
Moi dwaj tancerze sprawili dodatkową
niespodziankę. Okazało się, że są przedstawicielami drugiego gatunku tancerzy hiszpańskich, który praktycznie nie występuje
tak daleko na południe wybrzeża Afryki
i można go znaleźć raczej na rafach koralowych północnego Mozambiku. Ślimak śli-
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makowi nierówny, w wielu przypadkach
zbliżone ubarwieniem ślimaki nagoskrzelne są często tak naprawdę przedstawicielami różnych gatunków. Nawet drobne

zmiany w układzie kolorów na skórze mogą kwalifikować je pod zupełnie różnymi
nazwami. Dzięki temu mówi się, że
na świecie jest ponad 3000 różnych gatun-

rozmnażanie
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ków ślimaków nagoskrzelnych i nowe gatunki odkrywa się niemal na co dzień. Całkiem niezły wynik różnorodności, biorąc
pod uwagę, że zakłada się liczbę 4000 ga-
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tunków ryb w sumie ze wszystkich raf koralowych świata.
Ślimaki nagoskrzelne są obojnakami, tzn.
że mają narządy rozrodcze zarówno męskie, jak i żeńskie. Daje to możliwość jednoczesnego zapłodnienia dwóch jednostek.
Nie mogą jednak zapładniać się same, po-

trzebują partnera. Narządy rozrodcze znajdują się po prawej stronie ciała, więc ślimaki muszą ustawić się wzdłuż siebie
w przeciwnych kierunkach, żeby się połączyć i w takiej pozycji znaleźli się ci hiszpańscy tancerze. Co ciekawe, po nurkowaniu jednego dnia wróciliśmy następnego
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i znaleźliśmy je dalej w tej samej pozycji,
ale około 50 metrów od miejsca z dnia
pierwszego. Trzeciego dnia, z ciekawości,
też wróciliśmy, ale już ich tam nie było. Nie
do końca wiemy, czy rozłączyły się na noc,
czy jakimś sposobem przemieściły się połączone. Po zapłodnieniu ślimaki składają jaj-
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ka w dość charakterystyczny sposób, tworząc spiralne, kolorowe wstęgi ze śluzu,
przytwierdzone do dna, w których umieszczone są jajka widoczne gołym okiem
(w masce...). Wstęgi te są zazwyczaj podobnie ubarwione do danego ślimaka. Większość młodych rodzi się w formie larw,
czyli formie planktonowej, która pozwala
na dalekie rozprzestrzenianie gatunku w zależności od prądów morskich, co tłumaczy-

łoby dotarcie tego gatunku tancerza tak daleko na południe. Nurkując w różnych rejonach świata można zauważyć, że
na rafach w danym rejonie przeważa kilka
gatunków ślimaków, których w innym miejscu może być bardzo mało.
Chyba najciekawsze wśród zachowań
tych stworzeń są systemy obronne. Niektóre skrywają w swoich ciałach substancje nie
tyle trujące, co po prostu psujące smak. Ry-
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by i inne drapieżniki rozpoznając dany gatunek po układzie kolorów na skórze ślimaka decydują, że może nie warto wkładać
wysiłku dla niesmacznego posiłku. Inne,
głównie aeolidy, potrafią pożywiać się bezkręgowcami, które posiadają komórki porażające, jak np. niektóre miękkie koralowce.
Ślimaki są odporne na te trucizny i mogą je
wchłaniać, aby później użyć ich jako broni.
Nie mogą jednak samodzielnie porażać,
potrafią tylko w razie ataku pozbyć się swoich wypustek, w których zgromadzone są te
komórki, co może rozpro- szyć i odstraszyć
drapieżniki.
Tancerze hiszpańscy są ponadto, uwaga,
mikroekosystemami dla innych stworzeń.
Ich duże rozmiary oraz podróżniczy styl życia przyciągają kilka gatunków małych krewetek, które na stałe zamieszkują na ciele
ślimaka! Oczyszczają go z pasożytów, zapewniając sobie tym samym źródło pożywienia oraz względne bezpieczeństwo
dobrze zadbanego domostwa, które przy
okazji pozwala na rozprzestrzenianie gatunku. Na jednym z moich ślimaków naliczyłem aż trzy miniaturowe krewetki
z gatunku krewetek imperatorskich (Periclimenes imperator).
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Takie systemy współpracy i zależności
obrazują niesamowite zróżnicowanie, a zarazem kompleksowość całego ekosystemu
rafy koralowej, gdzie każdy gatunek jest
za coś odpowiedzialny i ma swoje miejsce
w wielopoziomowym łańcuchu pokarmowym.
Zawsze, kiedy mam okazję prowadzić

nurkowanie, próbuję zwrócić uwagę nurków na te wielobarwne stworzenia i wiele
razy dostawałem „OK” od wiszącego nade
mną trzy metry nurka, sugerujące, że widzi... (niby). Często wynika to z niechęci
do zbliżania się do rafy, żeby jej nie uszkodzić, to zrozumiałe. Polecam jednak wykonać pewien wysiłek i następnym razem
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spróbować się zbliżyć. Po pierwsze jest to
dobre ćwiczenie na pływalność, a po drugie
jest szansa z bliska poznać kolejną rodzinę
zwierząt morskich, kolejny element w tej
ogromnej układance, jaką jest rafa koralowa.
Bartek Łukasik
fot.: Valda Fraser, Miłosz Dąbrowski
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Rejsy nurkowe

SŁONECZNA ITALIA
5-12.07
DOOKOŁA WYSPY ELBA
30.08-6.09
ARCHIPELAG WYSP
TOSKAŃSKICH

20-27.09
ARCHIPELAG WYSP
PONCJAŃSKICH
Szczegóły na
www.bestdivers.pl
tel.601 321 557
bestdivers@bestdivers.pl
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Mauritius
w poszukiwaniu raju
Mauritius to niewielka wyspa
(o powierzchni 2045 km2) położona
w
południowo- zachodniej
części
Oceanu Indyjskiego. Powszechnie
uważana jest za raj na ziemi, a
piaszczyste plaże oraz ciepła woda
są marzeniem wielu z nas. Również
dla nurków Mauritius jest często
upragnioną destynacją. Dlatego właśnie postanowiliśmy zweryfikować ten
pogląd.
Mimo że przyjechaliśmy w okresie cyklonów, Mauritius przywitał nas piękną pogodą. Wybór takiego terminu miał swoje plusy
i minusy, które w znacznym stopniu wpłynęły na nasze plany nurkowe. Główną zale42
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tą była temperatura wody dochodząca
do 30OC. Nawet nurkowania dekompresyjne można było wykonywać w krótkiej piance bez większych problemów. Jednak cyklony tropikalne – występujące powszechnie
w tej części Oceanu Indyjskiego od stycznia do marca – sprawiły, że nurkowanie po-

za obrębem rafy koralowej było praktycznie niemożliwe do zorganizowania w tak
krótkim czasie, na jaki przyjechaliśmy (10
dni). Niestety wiązało się to z niemożnością
odwiedzenia największych podwodnych
atrakcji – Whale Rock czy Flat Island – obfitujących w rekiny, barakudy, płaszczki czy
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tuńczyki. Tak więc pozostało nam nurkowanie w miejscach pomiędzy wyspą a rafą,
gdzie woda była zawsze spokojna. Naszą
bazą wypadową była miejscowość Trouaux
Biches, skąd można było wyruszyć do kilku ciekawych miejsc nurkowych znajdujących się na północy wyspy. Praktycznie
każde nurkowanie obfitowało w korale zarówno twarde, jak i miękkie oraz najrozmaitsze ryby: mureny, skrzydlice, skorpeny,
szkaradnice, drapieżne ryby żabnicokształtne, ryby z rodziny luszczowatych. Dodat-
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kowo turkusowa, krystalicznie czysta woda
utwierdziła nas w przekonaniu, że Mauritius jest znakomitym miejscem do nurkowania, mimo że tutejsza rafa koralowa raczej
niczym nie zaskoczy częstych bywalców
tropików. Na szczególną uwagę zasługują

tu: Aquarium i The Wall Aquarium – unikatowe miejsce, które jak sama nazwa wskazuje, kipi podwodnym życiem. Tworzy je
pokaźnych rozmiarów rafa koralowa przedzielona piaskowym wąwozem. Nurkując
w Aquarium płynie się kanionem utworzonym przez ściany koralowców sięgających
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nawet do trzech metrów wysokości.
Ogromna różnorodność organizmów wodnych, niewielka głębokość (maksymalnie 18
m) oraz krystalicznie czysta woda czynią to
miejsce idealnym do fotografii podwodnej.
Zupełnie inne nurkowanie wykonuje się
w The Wall. Jest to spektakularna bazalto-
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wa ściana, opadająca do głębo- kości 60
metrów. Do 30 metrów dominują koralowce wraz z zasiedlającymi je rybami, natomiast głębiej natrafić można na ławice
dużych tuńczyków, makrele, barakudy,

a czasem nawet płaszczki, rekiny rafowe
czy delfiny. Nurkuje się tu na powietrzu,
aczkolwiek, w razie potrzeby, przewodnik
nurkowy wyposażony jest zawsze w butlę
z tlenem.
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Znaczna część centrów nurkowych usytuowana jest w miejscowości Grand Baie,
na północnym-zachodzie wyspy, gdzie
w okresie zimowym wiatry są zdecydowanie słabsze niż po stronie wschodniej. Jednakże latem można nurkować w obrębie
całej wyspy. Bardzo dobry stan dróg i niewielkie odległości pomiędzy miejscowościami sprawiają, że w trakcje jednego
pobytu można odwiedzić wiele miejsc nurkowych w różnych częściach wyspy. Dodatkowo pragniemy podkreślić, że osoby
odpowiedzialne za organizację nurkowań
podchodziły do swoich obowiązków bardzo profesjonalnie. Dzięki temu nurkowania były bezpieczne oraz przyjemne, nawet
dla osób początkujących.

Nuras.info 5/2014
Ze względu na niewielką odległość rafy
koralowej od brzegu, do płytkich nurkowań
wcale nie potrzeba sprzętu nurkowego, wystarczy ABC. Nam, poza rybami znanymi
już z poprzednich miejsc, udało się popływać na bezdechu z żółwiami.
Jak podczas każdej podróży, znaleźliśmy
czas zarówno na poznanie podwodnych
atrakcji, jak również na zwiedzanie samej
wyspy. Oprócz nurkowania Mauritius ma
do zaoferowania wiele przepięknych
miejsc. Największe wrażenie zrobił na nas
wodospad Chamarel. Jest to najwyższy wodospad na wyspie, liczący ponad 85 metrów wysokości. Umiejscowiony jest
w malowniczej scenerii lasów i gór, co dodatkowo potęguje wrażenia. Dodatkową
atrakcją tego miejsca są dzikie małpy, które
traktują turystów jak dostawców smakołyków. Na szczęście raczej nie robią przy tym
nikomu krzywdy. Na uwagę zasługuje również Black River Gorges National Park. Jest
to pierwszy na wyspie park narodowy, założony w połowie lat dziewięćdziesiątych
i otwarty dla zwiedzających. Został stworzony dla zachowania pierwotnych lasów.
Znajdują się tu liczne szlaki turystyczne,
z których można podziwiać spektakularne

widoki oraz wiele endemicznych roślin
i zwierząt wciąż występujących w parku.
Jedną z najbardziej rozreklamowanych
atrakcji turystycznych na Mauritiusie jest
Chamarel – Seven Coloured Earth. Jest to
skała pochodzenia wulkanicznego, która
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na skutek erozji wodnej i wietrznej została
zmieniona w piasek o różnych odcieniach
czerwieni, brązu, szarości i fioletu. Oprócz
tej ciekawostki geologicznej, niebywałą
atrakcją tego miejsca są żółwie, z których
największy waży blisko 300 kg! Osoby
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chcące poznać kulturę maoryską powinny
odwiedzić Ganga Talao, nazywane również
Grand Bassin. Jest to jezioro położone
w górskiej prowincji Savanne, głęboko
w sercu wyspy. Uważane jest za najbardziej
święte hinduskie miejsce na Mauritiusie.
W 1898 roku do jeziora Ganga Talao wlano wodę z rzeki Ganges, dlatego Hindusi
traktują to miejsce jak Ganges, przez co
można być świadkiem obrzędów kojarzo-

nych jedynie z Indiami. Znajdują się tu również świątynie poświęcone Śiwie oraz innym hinduskim bogom. Zwiedzając wyspę
warto zatrzymać się również w przydrożnych restauracjach i spróbować typowych
potraw regionalnych. Kuchnia maoryska
jest połączeniem holenderskiej, francuskiej,
indyjskiej i kreolskiej, co w dużym stopniu
odzwierciedla kolonialną przeszłość Mauritiusu.

Na Mauritiusie każdy z nas znalazł coś
ciekawego dla siebie. Oprócz krystalicznie
czystej wody, wyspa zachwyciła nas również pięknymi krajobrazami i ciekawą kulturą. Dodatkowo łatwość podróżowania
oraz prostota w porozumiewaniu się z Maorysami sprawiła, że można ją zwiedzić bez
pomocy przewodnika. Przyjazny klimat,
cień pod palmami oraz szum morza sprawiły, że były to bardzo udane wakacje.
Dominika Saniewska
Michał Saniewski

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Zulaika Sunthbocus (www. diving-waves. com) za pomoc i opiekę podczas
organizacji nurkowań na Mauritiusie.
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Ogrody Królowej i jej ogrodnicy
– Hola, Amigo. Anejo Reserva to
dobry rum?
– Dobry, ale lepszy jest Maximo
Extra.
– A ile butelka?
– 450 peso, senior.
– Ile? Amigo, musiałbym pracować
przez miesiąc, żebym mógł ją wypić!
– Tak? A ja 3 lata.

– Jardines de la Reina. Dziś ten niezwykle
urokliwy kawałek kubańskiego wybrzeża
jest miejscem, gdzie spragnieni adrenaliny
miłośnicy nurkowania z rekinami dostają
dokładnie to, czego pragną, a czasem
i znacznie więcej…

Odpowiedź barmana rozłożyła nas na łopatki. Powiedział to z rozbrajającym uśmiechem, w absolutnie naturalny sposób, jakby
mówił „piękną dziś mamy pogodę”. To niezwykłe, że można żyć tak pogodnie w kraju, gdzie miesięczny przydział to pięć jajek
i dwa kilo ryżu, a cena butelki alkoholu potrafi pochłonąć trzyletnie wynagrodzenie.
Kuba to kraj niezwykły, który zadziwia
bezustannie. Krzysztof Kolumb przez 15 lat
wierzył, że ziemia, do której dotarł, to nie
wyspa, a kontynent. Piękne namorzynowe
wysepki, które odkrył, na cześć królowej
Kastylijskiej nazwał Ogrodami Królowej
48

Lądujemy na Jose Marti. Jesteśmy w Hawanie zaledwie od 15 minut, a już wpadamy w kubański tygiel kłopotów i problemów nie do rozwiązania. Nie ma naszego
bagażu. Nikt nie wie dlaczego i kiedy przyleci. Ta powitalna lekcja daje nam wyobra-
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żenie, jak bardzo różni się świat, w którym
się znaleźliśmy, od tego, który opuściliśmy
zaledwie kilkanaście godzin temu. Tutaj nic
nie jest w stanie zmącić ustalonego porządku pracy urzędnika, zrobić na nim wrażenia, czy przyspieszyć jakiekolwiek działanie. Po dwóch godzinach bezskutecznych
próśb, gróźb i tłumaczeń dajemy za wygraną. W naszych zimowych ubraniach i butach, w trzydziestostopniowym upale,

ruszamy do hotelu. Cały następny dzień usiłujemy robić ubraniowe zakupy, zwiedzamy stolicę i walczymy o odzyskanie bagaży. Hawana jest miejscem absolutnie wyjątkowym. Jest oazą, która żyje z turystów i dla
nich tak naprawdę istnieje. Lśniące nieskazitelnym lakierem, pięknie odrestaurowane,
amerykańskie samochody z lat pięćdziesiątych, czy hotele w których gościł Al Capone, nadają jej klimat pozornej, wakacyjnej
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beztroski. Kupić tu można wszystko, wystarczy mieć tylko odpowiedniej wielkości kieszeń.
O drugiej w nocy przyszła wiadomość,
że dotarły nasze bagaże. Trzeba je tylko samodzielnie odebrać z lotniska. Taksówka,
przejazd na terminal międzynarodowy,
a potem już tylko kilka godzin snu i ruszamy do Trynidadu. Opuszczając Hawanę,
żegnamy się z Kubą namalowaną dla turystów na pięknej kolorowej pocztówce. Kubańska prowincja już taka nie jest. Amerykańskie krążowniki nie błyszczą, lecz
straszą bagażem swych kilkudziesięciu lat
zmagań z brakiem części i napraw dokonywanych przy pomocy drutu i młotka. Domy
z oknami bez szyb to świat, do którego
przywożone przez turystów dolary nie docierają nigdy.
Casa Particular, czyli pokoje na wynajem, to genialny kubański wynalazek. Pozwala spojrzeć na kraj nie z perspektywy
basenowego leżaka, lecz poprzez kuchnię
zwykłego kubańskiego domu. Mieszkamy
u Marii, sympatycznej i rozmownej kobiety,
która jest właścicielką dwóch przeznaczonych pod wynajem domów (trzeci w budowie). Wieczorami siedzimy wspólnie

Nuras.info 5/2014
przy kuchennym stole i popijając miejscowy rum, rozmawiamy o Kubie i życiu. Maria, jak na miejscowe standardy, radzi sobie
całkiem dobrze. Ponieważ decydujemy się
jeść u niej obiady, od rana wisi na telefonie,
dzwoniąc po sąsiadkach i znajomych.
Po chwili łańcuch pomocy i wsparcia zaczyna działać. W naszym domu pojawiają

się jajka, mięso i inne niezbędne do przygotowania obiadu produkty. Na Kubie chyba tylko z rybami i owocami morza nie ma
większego problemu. Te są tutaj uważane
za pożywienie dla biednych, przez to powszechnie dostępne i tanie.
Dwa dni w Trynidadzie mijają szybko.
Wprawdzie miasteczko jest senne i niewiel-
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kie, ale pełno w nim klimatycznych knajpek
z muzyką na żywo i wymyślnymi drinkami.
Naszym numero uno został serwowany
w prostych glinianych naczyniach, koszmarnie słodki, ale też i całkiem mocny drink
o nazwie „Canchanchara„(miód, sok z cytryny, rum aguardiente de cana z wodą i lodem).
Niewielki kawałek betonowego pirsu
w Jucaro, to miejsce skąd rozpoczynamy
nasze safari. Trochę chyba na wyrost nazywane jest portem. Od Jardines de la Reina
dzieli go niebagatelna odległość 70 kilometrów. Ponieważ czeka nas ponad sześciogodzinna podróż, nie tracąc czasu pakujemy się na łódź i odpływamy. Po drodze
briefing, prezentacja załogi i lunch.
Nasza łódź, poza tym że czasy swej największej świetności ma już za sobą, ogólnie sprawia pozytywne wrażenie. Załoga
miła, pościel czysta, klima działa jak zamrażarka. Wprawdzie dwie rufowe kabiny są
klaustrofobicznie małe, ale reszta bez większych uwag. Powoli nasz pełen wrażeń
dzień dobiega końca. Kiedy dopływamy
do wyspy i stajemy na kotwicy, zaczyna się
zachód słońca, które też już chyba zmęczone, szybko chowa się za horyzont. Ostatni-
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znajdują się od zewnętrznej strony rafy.
Przepływając obok namorzynowych wysepek i zlokalizowanej pośród nich kubańsko-włoskiej bazy, w 15 minut docieramy
do celu. Cały ten teren to obszar rezerwatu,
gdzie ilość nurków i nurkowań jest ściśle reglamentowana.
Pablo raz jeszcze przypomina podstawowe zasady: przy rekinach nie machamy rękami, a ci którzy używają płetw kaloszowych, muszą nosić ciemne skarpety. W ten
sposób rekiny nie pomylą jasnej plamy dłoni czy stopy z płynącą rybą. Czas do wody.
mi promieniami omiata jeszcze niewielki
skrawek wody i mówi nam dobranoc.
Oprócz nas, nie ma tu nikogo. Jest po prostu pięknie.
Poranny briefing. Nasz kubański przewodnik, Pablo, informuje nas o planowanych nurkowaniach i zasadach bezpieczeństwa podczas nurkowań z rekinami i granikami olbrzymimi. Przy powierzchni, na kilkumetrowej zaledwie głębokości, spotykać
będziemy rekiny jedwabiste, a głębiej żarłacze karaibskie i graniki. W dobrych humorach i żądni wrażeń, sprawnie ładujemy się
na łódź nurkową i odpływamy. Na Jardines
de la Reina najciekawsze miejsca nurkowe
51
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Wszystko już gotowe, emocje sięgają zenitu, ale jedno spojrzenie w wodę skutecznie
chłodzi nasze nurkowe zapały. Przy samej
powierzchni, tuż obok naszej łodzi, krąży
kilkanaście rekinów. Wprawdzie Pablo pokazuje ok, ale jakoś nie do końca mu wierzymy…

– Ok, wskakujemy – zachęca Pablo.
– Ok, Ty pierwszy – odpowiadam.
Po chwili wszyscy jesteśmy już w wodzie. Zaczyna się widowisko. Rekiny zwabione naszą obecnością – i jak sądzę,
przyzwyczajone do karmienia przy łodzi
– napływają w coraz to większej liczbie.
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Kiedy zaczynamy się zanurzać, płyną wciąż
za nami. Sytuacja robi się lekko kuriozalna,
bo przez dłuższy czas, nie chcąc mieć
za plecami całej tej krwiożerczej zgrai, płynę tyłem, co wzbudza u naszych przewodników prawdziwą wesołość. Ilość rekinów
i odległość, w jakiej obok nas przepływają
robi niesamowite wrażenie. Po raz pierwszy mam okazję przeżyć coś takiego, swoista mieszanina euforii z resztkami
zdrowego rozsądku. Uff, nareszcie odpłynęły, wróciły na ulubione przez siebie płycizny. Opadamy powoli w kierunku rafy.
Woda ma przejrzystość więcej niż dobrą
i temperaturę 29oC. Rozglądamy się wokół.
Karaibska rafa różni się bardzo od tych znanych nam choćby z Egiptu. Dużo tu miękkiego korala i zdecydowanie mniej koloru.
Wszystko utrzymane jest w tonacji brązu
i zieleni, a kondycja samej rafy wydaje się
być bardzo dobra.
Jesteśmy gdzieś około 32 metra i powoli
wpływamy w wąski, ciągnący się kilkadziesiąt metrów kanion. Jest bardzo ciekawie,
choć ci którzy płyną z tyłu niewiele już widzą. Niestety, techniki niemącenia dna nie
wszystkim z nas są znane. Wypływamy pomału do góry, bo tunel się kończy, a i nasze
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komputery przypominają nam o tym, że
na tej głębokości pozostawać zbyt długo nie
można. Płyniemy niespiesznie w kierunku
łodzi. Dno ma bardzo urozmaiconą strukturę. Pocięte licznymi rozpadlinami wypiętrza się i opada, stanowiąc doskonałe
miejsce schronienia dla licznych ryb.
W ślad za nimi przypływają polujące na nie
rekiny i graniki. Nad nami pojawia się zarys łodzi, wokół której krążą rekiny jedwabiste. Jest ich całkiem spora gromadka. Tak
duża, że płynący z przodu Pablo toruje sobie drogę, stukając co bardziej natrętne
po nosach. Choć widać, że Pablo wie co robi, to jednak przyglądamy się z lekkim zdziwieniem i jeszcze większą ciekawością, bo
czegoś takiego nikt z nas w życiu jeszcze
chyba nie widział.
Czekamy na kolację. Popijając mojito
wspominamy dzisiejsze nurkowania, oglądamy zdjęcia i nakręcone filmy. Jedni zadowoleni, inni zachwyceni. Czas siadać
do stołu. Nasz kucharz jest chyba czarodziejem z jakiejś kubańskiej bajki. Całe jego królestwo, mieszczące się na trzech
metrach kwadratowych, to dwie patelnie
i kilka garnków, ale to, co na nich wyczarowuje, wprawia nas nieodmiennie w stan za-

chwytu. Podawane świeże ryby i langusty
wyglądają i smakują zawsze obłędnie. La
Dulce Vida.
– Jutro pobawimy się z rekinami – rzuca
Pablo.
– Jak to jutro? A to, co było dzisiaj, to co,
nie rekiny?
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Pablo uśmiecha się tylko i tłumaczy, że
żarłacze karaibskie, z którymi jutro będziemy nurkować, to nie to samo, te są znacznie większe. Adrenalina gwarantowana.
Uzbrojeni w hawajkę i metalową skrzynkę
ruszamy upolować kilka skrzydlic, które posłużą nam jutro do zwabiania żarłaczy.
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Od kilku lat skrzydlice stanowią coraz
większy problem dla miejscowych raf. Nie
bardzo wiadomo, skąd się pojawiły, i to
w takiej ilości, bo 8-9 lat wcześniej nie było ich tu prawie wcale. Wyjadają większość
narybku i dlatego traktowane są tutaj jak
wróg. Miejscowi postanowili nauczyć rekiny polować na nie. Do każdego zanęcane-

go nurkowania dodawanych jest kilka
skrzydlic, aby nauczyć rekiny rozpoznawać
ich zapach i smak. Niezbyt to wszystko mi
się podoba, a już widok zabijanych skrzydlic najmniej, ale cóż, być może tak właśnie wygląda wybór mniejszego zła.
Zanęcanie żarłaczy to niesamowita adrenalina. Całe przedstawienie trwa około 20
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minut. Skrzynka z rybami leży na dnie, my
w odległości 3-5 metrów od niej. Żarłacze,
zwabione zapachem krwi, pojawiają się
prawie natychmiast. Jest ich z pewnością
więcej niż dwadzieścia. Żaden nie ma
mniej niż 2-2,5 metra, choć trafiają się
i większe. Oglądanie ich z tak bliska to niesamowite przeżycie. Zupełnie ignorując naszą obecność, przepływają czasem tak
blisko, że ocierają się o nas. Wystarczyłoby
wyciągnąć rękę, aby któregoś dotknąć. Pablo uchyla na kilka centymetrów wieko
skrzyni, rekiny podpływają bliżej. Krążą
wokół coraz szybciej, robi się niesamowicie. Co bardziej zdesperowane atakują
skrzynkę, usiłując dostać się do jej zawartości. Pablo pokazuje, aby teraz nie podpływać za blisko i wyjmuje wieko. Atak
następuje błyskawicznie i jest niesamowicie brutalny. Teraz dopiero zrozumiałem
prawdziwe znaczenie słowa amok. Kilkanaście żarłaczy kotłuje się i kłębi, usiłując wyszarpać ze skrzynki coś dla siebie.
Prawdziwy pokaz siły i bezwzględnej walki o przetrwanie. Po kilkudziesięciu sekundach jest już po wszystkim, rekiny pomału
zaczynają rozpływać się wokoło. Ten niesamowity, choć krótki, spektakl to było coś
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zupełnie wyjątkowego. Kilka dni nurkowania z rekinami w towarzystwie Pabla zaczęło nam chyba dawać złudne poczucie
bezpieczeństwa. Powoli nabieraliśmy przekonania, że może faktycznie nie są one aż
tak niebezpieczne. Pływały sobie pomiędzy
nami niczym karpie w stawie. To, co zobaczyliśmy przed chwilą, szybko ustawiło nas
do pionu i przywróciło właściwe relacje.
Przypomniało, że dla rekina liczy się tylko
to, aby nie był głodny, że wykorzysta on każdą nadarzającą się ku temu okazję, nie zastanawiając się zbytnio, co trafi do jego
żołądka. My, zupełnie nieprzygotowani
do życia w tym środowisku, w konfrontacji
z nim pozbawieni jesteśmy jakichkolwiek
szans.
Na łodzi czas pomiędzy nurkowaniami
płynie dość wolno. Naszą największą rozrywką były codzienne wizyty Ninio. Ten
średniej wielkości, mało ruchliwy kajman
robił całkiem przyjazne wrażenie. Myślę
jednak, że prawdziwą przyczyną jego braku aktywności było ciągłe przekarmianie go
kurczakami. Ninio, choć dość nikczemnej
jak na razie postury, zęby miał jednak całkiem pokaźne. Przekonałem się o tym, kiedy dopływając po nurkowaniu do naszej

łodzi, zatrzymaliśmy się, aby pstryknąć mu
kilka fotek. Stanąłem na burcie, żeby go lepiej widzieć, dokładnie w momencie, kiedy kapitan ruszył do przodu. Fik i jestem
w wodzie, a Ninio coraz bliżej mnie. Nie
wiem, jak szybko wróciłem na łódź, ale koledzy zgodnie twierdzili, że otarłem się chyba o rekord świata.
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Nie mniejszą niż rekiny atrakcją naszych
nurkowań były graniki. Codziennie spotykaliśmy ich po kilka. Jak duże potrafią być,
tak naprawdę przekonaliśmy się dopiero,
kiedy poznaliśmy się z „Big Mamą”. Była
naprawdę wielka i chyba nie bała się niczego. Na swoim podwórku rządziła niepodzielnie i nawet rekiny trzymały się od niej
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z daleka. Aż trudno uwierzyć, że ta z pozoru ospała i niegroźnie wyglądająca ryba potrafi skutecznie zaatakować rekina, czy
nawet człowieka. Na spotkanie z „Mamą”
popłynęliśmy uzbrojeni w naszą nieodłączną skrzyneczkę, w której leżała przygotowana na tę okazję ryba. Początek nie był

łatwy, „Mama” zamiast interesować się jedzeniem, wolała zajmować się odganianiem od niego rekinów. Zwabione zapachem, krążyły wokoło, ale wystarczył jeden
ruch granika w ich stronę, aby natychmiast
odpływały na bezpieczną odległość. Przekaz był jasny – to mój teren i żaden rekin
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nie będzie mi tu jedzenia wyżerał. Wreszcie Pablo, zniecierpliwiony już trochę tą zabawą w ganianego, decyduje się wyjąć
przynętę. Przygotowana na tę okazję ryba
ma ok. 40-50 cm. „Big Mama” wciąga ją
w całości niczym potężny odkurzacz. Oglądałem to z odległości niecałych dwóch metrów i długo nie mogłem wyjść z podziwu.
Granik podpłynął, otworzył wielką paszczę
i zassał rybę w całości. Trwało to ułamek sekundy. Po takim pokazie obiecałem sobie,
że od dzisiaj będę graniki, zwłaszcza te duże, traktował z rezerwą i respektem na jaki
zasługują.
Jest już 22 grudnia, żeby zdążyć do domu na wigilijnego karpia, trzeba zacząć się
pakować i wracać. Jadąc na Kubę, słyszałem, że nie warto, bo drogo, a nurkowania
nie są tutaj specjalnie interesujące. Sama
Kuba faktycznie nie zrobiła na mnie jakiegoś piorunującego wrażenia. Często miałem wrażenie, że pomimo wysokich cen
i tak płacę więcej niż powinienem, a miejscowi traktują mnie jak skarbonkę bez dna.
Natomiast nurkowo wracam zachwycony.
Jardines de la Reina jest miejscem wyjątkowym, nie tylko w skali Kuby. Jeśli chodzi
o nurkowania z rekinami, na pewno mieści
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się w światowej czołówce. Ten ścisły rezerwat obsługuje nurkowo jedna, jedyna baza,
co niestety generuje dość wysokie koszty
pobytu i nurkowania.
Kto jest w stanie to zaakceptować, w zamian dostanie nurkowania, które z pewnością mogłyby stanąć do konkursu pod
hasłem „najlepsze nurkowania w moim życiu”. Ogrody Królowej i jej ogrodników za-

pisuję w swej pamięci, jako miejsce i przeżycie niezwykłe. Bo z czym można porównać możliwość nurkowania z kilkudziesięcioma rekinami, przepływającymi często
na wyciągnięcie ręki?
Grzegorz Zieliński
fot.: Noel Lopez, Krzysztof Miara,
Mirosław Wróblewski
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach 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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Hugs from Dahab
„Chwytaj dzień, bo przecież nikt
się nie dowie, jaką nam przyszłość
zgotują bogowie...”
Horacy, Pieśni
Tym razem zapraszam Was na podwodną wyprawę do mojego ukochanego Dahab. Jeśli się kiedyś wybierzecie w to
miejsce, obiecuję, że znajdziecie tam nie
tylko podwodne rozkosze ciała i ducha.
„Dahab” w języku Beduinów znaczy „złoto”. Każdy, kto choć raz odwiedzi to miejsce, będzie wiedział dlaczego. To
niezwykłe i piękne miasteczko nad brzegiem Morza Czerwonego. Pozostałość beduińskiej wioski. Jedno z ostatnich miejsc
nieskażonych „kultem turystów”. Mekka
nurków i windsurferów. Całkowity relaks,
słoneczne plaże, sport, orientalna muzyka
oprawiona wyśmienitą kuchnią bliskiego
wschodu. A nurkowo? Ciepła i przejrzysta
woda, fascynujące życie podwodne, labirynty ogrodów koralowych, tajemnicze gro-

ty z bajkowym Canyonem na czele, oraz
kultowa Blue Hole….
OKĘCIE – POD SZYBOWCEM
intro diving
głębokość max 10 tys. m n. p. m.
godz. zanurzenia: 08: 37
czas nurkowania: 243”
powietrze
W tym wypadku siedmiominutowe spóźnienie było całkowicie niedopuszczalne.
Pod wiszący szybowiec na warszawskim
terminalu dotarłam rażąco ostatnia. Niepostrzeżenie dołączyłam do skromnej, siedemnastoosobowej ekipy porzucającej
zimną i deszczową Warszawę, na rzecz
ciepłego i radosnego Dahab, w celach
przede wszystkim nurkowych. Na szczęście
załapałam się na końcówkę zwięzłej i krótkiej odprawy Pana Kierownika Wycieczki
– niejakiego Tomasza W. Tu trzeba nadmienić, że Tomasz W., od ponad roku poszukiwany listem gończym przez egipską policję,
postanowił stawić czoła temu niecnemu
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precedensowi – sprowadzając go do rangi
nieistotnego drobiazgu – i udać się do klatki lwa, w celach wielokrotnego zanurzenia

Nuras.info 5/2014
swojej zagrożonej osoby w odmętach Morza
Czerwonego. Tuż za nim, w celach inspekcyjno-ochroniarskich, udała się Hammada
Group (HG) – silna formacja o zmiennej
liczbie członków, utworzona w październiku 2007 r. w czasie rejsu po Cieśninie Tiran. Tym razem sześcioosobowa reprezentacja postanowiła nie tylko zanurkować,

ale także mieć na oku bezpieczeństwo
wspomnianego już Tomasza W. Po drobnych problemach z nadbagażem (musiałam
pozbyć się 60 dekagramów z bagażu głównego), cała wycieczka udała się do znanego
wszystkim płetwonurkom przybytku z płynami – Duty Free Shop. Już po niespełna
dwóch godzinach od spotkania HG miała
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za sobą pierwszą wygraną bitwę na pokładzie samolotu, o trudno dostępne i zazwyczaj kończące się przed czasem kanapki ze
schabem... A od pierwszego kroku na lądzie
nastąpiło pasmo nieustających sukcesów
owej tajemniczej formacji...
Standard hotelu wszystkich pozytywnie
zaskoczył. Skromnie wyglądająca Dyarna
po solidnym remoncie powinna awansować co najmniej o jedną gwiazdkę. Pokoje
czyste, gustowne (oczywiście jak na wschodni temperament stylizacyjny) i w dodatku
z przepięknym widokiem bardzo spokojnego morza... Pierwszy wieczór przyniósł zagorzałą dyskusję na temat ilości planowanych nurkowań. Zwykli nurkowie zamierzali wykonywać najwyżej dwa nury
dziennie. Hamada Group, naszpikowana
testosteronem i odrobiną kobiecej urody,
postanowiła nurkować co najmniej trzykrotnie każdego dnia. Po dość zaciętej debacie
i sporej dawce promienno-błagalnych
uśmiechów, udało się wypertraktować u Pana Kierownika nawet czwarte nurkowanie...
Oczywiście na nitroxie. Zadowoleni, udaliśmy się w stronę pobliskiego i opustoszałego Egyptian Bank. Chwilę potem, w tym
spokojnym miejscu udało się uczynić ma-
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lowniczy tłok, gwar, a ogonek kolejki zaczął wystawać poza skromne pomie- szczenie. Zaopatrzeni w niezbędne w Egipcie
„dzikusy” (ewentualnie „brudasy”), udaliśmy się na azymut wyczekiwanego przez
wszystkich obiadu... W kameralnej knajpce
uroczyście rozpoczęliśmy tydzień pod znakiem „śmiechu do upadłego”. Kilkugodzinna dawka cowieczornego śmiechu dostarczała nam nie tylko pozytywnej energii, ale
wzmacniała mięsień piwny (lub „innotrunkowy”) brzucha i sprawiła, że daliśmy radę
stawić czoła szarej rzeczywistości tuż
po powrocie do kraju...
MORAY GARDEN
nurkowanie nr 1
głębokość max 18,2 m
godz. zanurzenia: 11: 03
czas nurkowania: 48”
powietrze
Po porannym pobraniu kluczyków z płetewką, rozdzieleniu skrzyneczek i przyszykowaniu nurkowych szpei do wyjazdu
(miałam rację, że w jednej skrzyneczce
wszystko się nie zmieści!), udaliśmy się
w stronę oczekujących nas limuzyn. HG
przypadł w udziale biały... jeep. Ośmioosobowa maszyna z całkowitą klimatyzacją

(zero szyb oprócz przedniej), ogrzewaniem
na żądanie (przełączanie spalin do wewnątrz auta), z eksperymentalnym i bardzo
ekonomicznym napędem silnika (w baku
pół na pół: benzyna i woda), z hamulcem
ręcznym z niespodzianką (przeważnie krótkie serwisowanie, np. wlewanie wody
do chłodnicy odbywało się w czasie ruchu
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pojazdu), ekskluzywne drzwi tylne (zmyślnie zamykane na jedną nakrętkę i jeden bolec zadziwiająco podobny do starego
gwoździa) oraz przesympatycznym i zawsze uśmiechniętym kierowcą, nieustannie
opowiadającym o swojej narzeczonej, która mieszka w Kairze. Tym zwyczajnym,
arabskim jeepem z „extrasami” pomknęli-
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śmy na spokojne i mało zaludnione południe. W radosnych, jak zawsze, nastrojach
rozpoczęliśmy serię siedemnastu nurkowań
w cudownym Morzu Czerwonym.
Mój ostatni nurek grudniowy był uderzająco podobny do pierwszego z serii marcowej. W dodatku w tym samym miejscu.
Zmarzłam okrutnie, widoczność mocno

średnia, a pod wodą nastrój nieco ponury...
Nic to! Pływamy z prześmieszną, miniaturową Japonką – Satomi. Całe 145 cm wzrostu, a każdy centymetr jej japońskiego ciała
jest uśmiechnięty niemalże bez przerwy.
Pod wodą opiekuje się nami nadspodziewanie troskliwie. Szlakiem Satomi podąża HG
w czasowym składzie: Kasia J, ja, Grzesiek
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S., Wojtek oraz Marcin Cz. i Grzesiek Ka.
Na początku spory spadek dna. Trawka
i piaseczek. No, może jednak przesadzam...
Spadek jest całkiem łagodny, a ja nie nurkowałam całe trzy okropnie długie, nudne
i suche miesiące! Pierwsze żyjątka w trawie,
piękne, fioletowe w odblaskowo-cytrusowe
kropeczki, malutkie ślimaczki nagoskrzelne. Pełzają sobie po dnie. Zaraz potem dahabskie papugoryby, w specyficznych
rdzawo-kawowych kolorach, całkiem spora
rozdymka, jeden skromny koniczek morski,
ale to pod koniec nurka.... Tu muszę przedstawić moją dzielną „budynię”. Kasia J.
po półrocznej przerwie od przebywania
pod wodą, już na pierwszym nurku stoczyła zwycięski bój z nieszczelną maską. Maskę w dwóch trzecich zalaną wodą
przedmuchała jakieś kilkadziesiąt razy.
A potem, po prostu i bez zbędnego marudzenia, zamieniła swoją cieknącą maskę
na niecieknącą maskę Satomi... Ten pozornie niewiele znaczący incydent stał się zapowiedzią świetnych nurków ze świeżo
nabytą „budynią” przy moim lewym nurkowym boku... No i na deser taka duża, bocznie spłaszczona ryba, której nazwy nikt nie
zna, a przede wszystkim przecudny strzę-
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piel księżycowy – jasnobłękitny z fioletowym zabarwieniem, emanujący spokojem,
gracją i pozytywną energią...
UMM SID
nurkowanie nr 2
głębokość max 19,0 m
godz. zanurzenia: 14: 35
czas nurkowania: 49”
powietrze
Ten nurek był zdecydowanie sympatyczniejszy. Pojawiło się lepsze światło. Nagle
Satomi zawisła nad rafą i zaczęła coś energicznie pokazywać. Po kliku dłuższych
chwilach wpatrywania się w fioletowo-różowo-dziwną skałę – ta poruszyła dwoma
żółtawymi ślepiami. Piękny i rzeczywiście
identyczny jak podłoże na którym siedzi devil scorpionfish. Próbowałam „przekazać”
informację o znalezisku do dalszej części
grupy, ale zdaje się, że bezskutecznie... Nawet okienko aparatu Marcina nie zarejestrowało ukrytego potwora. Po raz pierwszy
widziałam skupisko morskich węgorzy. Eelsy. Zabawne, wystają pionowo z piasku
na kilkanaście centymetrów i zawiniętymi
w haczyk główkami kołyszą w takt lekkiego
prądu. Jak podpływa się bliżej, chowają się
w swoich piaskowych kopczykach... I ten

prześmiesznie złoszczący się błazenek,
podpływający bojowo na kilka centymetrów do maski... Wieczorem dopadło mnie
nowe wyzwanie. Taula. Ulubiona gra naszych arabskich przyjaciół. Jako nowy dodatek do mojej ulubionej, jabłkowej sziszy.
Mimo dzielnej obrony, przegrałam kilka-
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krotnie, ale za to w jakim towarzystwie...
THE CAVES
nurkowanie nr 3
głębokość max 22,2 m
godz. zanurzenia: 09: 58
czas nurkowania: 45”
powietrze
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Każdy dzień to nowe wyzwanie. Przede
mną – zmierzenie się z suchym skafan-

drem... Miejsce, do którego dotarliśmy pustynną taksówką, upakowani już w pianki
i skafandry, okazało się urocze. Z pomocą
kolegów udało mi się przecisnąć głowę
przez mało sympatyczny, duszący w szyję
lateks i zapakować kilkudziesięciokilogramowy sprzęt na plecy. Gites! Jedyna rysa
pośród tego pięknego krajobrazu, to lekki
stres przed zanurzeniem. Wprost ze skalnej
półki skoczyliśmy w szafirowe okienko groty. Ciekawe i klimatyczne miejsce z prześwitami w „suficie” i mnóstwem ryb w
okienkach światła przestrzeni pomiędzy
skałkami... Po wypłynięciu z wąskiego przesmyku, dziesięciominutowe oczekiwanie
na resztę ekipy spędziłam na eksperymentach, poszukując odpowiedniej pozycji
w SS, która spełni dwa podstawowe warunki: nie będzie obciachowym położeniem
ciała w pozycji „konika morskiego”, a jednocześnie skutecznie zapobiegnie przedostaniu się całego powietrza do butów...
Okazało się, że Marcin miał delikatną przygodę. Zapatrzywszy się na jakąś ponętną
rybkę, wpłynął w węższy zakamarek prześwitu groty i lekko się zaklinował. Ale czujna ekipa HG natychmiast go przepchnęła!
Sesja fotograficzna z Grzesiem prawie wy65

parła nas na powierzchnię, ale koledzy znowu byli czujni! Długo płynęliśmy przy
brudnym, kamienistym dnie. Natychmiast
przywołało to moje wspomnienia o pierwszych stażowych i bardzo nerwowych nurkowaniach w Chorwacji... I nagle niespodzianka! Wprost na mnie, zza skalnego zakamarka, wypłynął olbrzymi strzępiel malabarski w brązowo-beżowe łatki! Z niezbyt
sympatycznym wyrazem twarzy przepłynął
tuż pode mną i zniknął za następnym występem skalnym! Chwilę potem pojawia się
piękna, obszerna grota. Szkoda, że nie
wzięłam latarki i szkoda, że nie mogę
do niej wpłynąć – przecież w sucharze nie
zaryzykuję... Niestety zmarzłam jak zwykle.
Chociaż na powierzchni nie było aż tak gorąco, jak się spodziewałam...
W następnym odcinku poznacie masę
kolorowych zwierzaków oraz dowiecie się,
jakie przygody miał Wojtek w swoim bardzo pechowym dniu i jak to jest, jak chłopak musi zanurkować w bardzo damskiej
piance... Zapraszam serdecznie
Margita „Syrenka” Ślizowska
fot. Krzysztof Kołaczkowski, Wiktor Zdrojewski,
Wiktoria Gorodeckaja

Nuras.info 5/2014

Biały Beduin
Teraz mogę już to powiedzieć
– żyłem jak Beduin. Na pustyni, bez
cywilizacji, pod dachem gwiazd… Wyprawę, którą opracowałem i przygotowałem w zeszłym roku – w końcu
zrealizowałem! Bez komercji, pseudo- Beduinów i telefonów komórkowych. Raj!
Po przylocie do Marsa Alam, nasza grupa zapaleńców została przewieziona
do Eco Campu Marsa Shagra – nurkowej alternatywy egipskiego hotelu! To miejsce
z klimatem nurkowym, które oferuje pakiet
nielimitowanych nurkowań oraz całkowicie
nie industrialny krajobraz i klimat….
Wieczór przed wyruszeniem na wyprawę spędziliśmy w tzw. coffee shopie w towarzystwie
naszej
przewodniczki
– a zarazem tłumaczki – Karen. Popijając
zimne piwo, stworzyliśmy nową, egipską
66
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edycję Top Model! Wersja męska: pantalony, sukienka (!), kamizelka i arafatka, kobieca: jednoczęściowy, trzymetrowy szal
owijany wokół całego ciała… Drogie Panie,
wybaczcie mało precyzyjny opis, ale oko
męskie tak to niestety rejestruje. To był ta-

ki… arabski kombinezon! Po europejsko-afrykańskim show udaliśmy się do Namiotów Królewskich… Położone tuż nad
brzegiem morza, o wielkości około 26m2,
wyposażone w minilodówkę i niewiarygodnie wygodne łóżka – były dla nas ostatnim
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elementem quasi cywilizacji, bo nazajutrz
czekały na nas już tylko skały, wąwozy
i pustynne piaski Egiptu…
Wyprawę rozpoczęliśmy od przejażdżki
jeepami w głąb pustyni, gdzie po dosyć długim dystansie czekały już na nas…. wielbłą-
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dy (w końcu to nie rajd Paryż-Dakar, tylko
W pustyni i w puszczy). Dwóch przedstawicieli lokalnej nacji służyło nam za przewodników podczas półtoragodzinnego
marszu, gdzie oprócz podziwiania kanionów, koryta wyschniętej rzeki i kolorów pustyni, musieliśmy prowadzić wspomniane

wielbłądy, a także osiołki (i wcale nie przesadzę, jeśli powiem, że rzeczywiście są
uparte). Przybyliśmy do wioski, czyli po
prostu miejsca przeznaczonego na nocleg.
Karen tłumaczyła nam zasady i zwyczaje
panujące w życiu Beduina. Nasza noclegownia została podzielona na dwie strefy

68

przebywania oraz spania – damską i męską.
Ciekawostką jest fakt, że kobiety mogą
przemieszczać się do strefy męskiej, ale
spać tylko w damskiej, mężczyznom natomiast nie wolno przechodzić do strefy kobiet, nie mówiąc już o spaniu na „ich
terenie” (dopiero po powrocie wpadło mi
do głowy pytanie – co z prokreacją?). I kto
powiedział, że kobiety mają gorzej? A tyle

Nuras.info 5/2014
mówi się o równouprawnieniu… Zaczęło
się prawdziwe życie Beduina: kobiety przędły nici, zaś my, faceci, byliśmy przeznaczeni do czarnej roboty, czyli wykonania
siodła z żywej wielbłądziej skóry… Zapach
na rękach czuję do dziś. Do tego przypadło
nam w udziale splatanie lin, ale tylko jedna

osoba zdołała stworzyć coś, co w efekcie
końcowym przypominało jakikolwiek
splot… Motywacji dodawał nam 10-letni
chłopak, siedzący tuż obok, który zrobił to
w zaledwie kilkanaście sekund… Nie obyło się także bez lekcji gotowania, której
efekt będę miał jeszcze długo w pamięci…

Wyrabialiśmy ciasto i piekliśmy chleby
– na metalowej blaszce, w piasku czy
na kamieniach. Cieńsze, grubsze – każdy
inny, każdy pyszny. Na pewno nie był
z Biedronki. Niestety, przy degustacji chleba pieczonego na kamieniach natrafiłem
w swojej porcji na mały odłamek kamyczka, który chcąc nie chcąc – skruszył mi ząb.
69
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Finał jest tego taki, że do dziś nie mam kawałka czwórki.
Wieczory były najfajniejsze. Niebo usiane gwiazdami, do tego tańce i muzyka prezentowane przez nowych tubylców, którzy
przybyli z innych osad z małymi dziećmi
oraz zwierzętami…. Człowiek naprawdę
czuje się częścią pustyni… Spaliśmy oczy-

wiście pod gołym niebem, w śpiworach,
na materacach. Prawie jak na obozach czy
biwakach, totalna dzicz! Pobudka 5: 40.
Nie można spuścić rolety? No niestety, nie
można. Czekało już na nas karmienie i siodłanie zwierząt (dopiero później przychodził czas na nas… na karmienie, nie
siodłanie), a następnie wymarsz korytem

niegdyś płynącej tu rzeki. W międzyczasie
doświadczyliśmy nawet dojenia kozy… Zapomniałem wspomnieć, że one także były
towarzyszami naszej podróży. Ich dojenie
okazało się nie lada sztuką. Nie dlatego, że
ta czynność może wydawać się po prostu
abstrakcyjna i niepasująca do dzisiejszych
70
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czasów, ale z powodu frywolnego życia
owych kózek. Gdy tylko na moment spuściliśmy z nich oko, wdrapywały się na skały,
przemierzając co rusz nowe ścieżki i skacząc z jednej półki skalnej na drugą. Żadna
na szczęście „nóżki nie złamała”.
Jeśli na horyzoncie widzieliśmy choć niewielki skrawek cienia, rozbijaliśmy „obóz”.

Trochę skałek, jedno drzewo – miejsce wymarzone. Przygotowywaliśmy obiad, parzyliśmy piekielnie mocną kawę z imbirem
i kardamonem oraz herbatę – pełen serwis.
All Inclusive! Pomiędzy ciężką „tyrką” oraz
delektowaniem się posiłkami, mieliśmy też
czas na rozrywkę, a mianowicie na grę…
kozimi i wielbłądzimi bobkami. Wciąż

do końca nie wiem, na czym polegała ta
gra, ale jedna uczestniczka naszej wyprawy
prawie ograła miejscowego lidera. I znów
nastała noc….
Siedzieliśmy na ziemi, wpatrzeni w gwiazdy dostawaliśmy oczopląsu, ale nie spo71
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sób było oderwać od nich wzroku. Uczyliśmy się rozpoznawać gwiazdy, konstelacje,
czytać mapę nieba. Muszę przyznać, że beduińskie wykłady z astronomii biją polskie
na głowę. Po trzech dniach spędzonych
na pustyni, podążaliśmy w stronę campu.
Krajobraz jak z westernu – skały, wąwozy,

góry, cisza i echo. Mroczne klimaty. Taki
marsz był wyczerpujący nawet dla zaprawionych w bojach górskich piechurów. Ale
co tam – w końcu nikt nie mówił, że będzie
lekko! Podczas całego naszego pustynnego
pobytu – chcąc nie chcąc – byliśmy pod
opieką osoby ze służby wojskowej oraz po-

licjanta turystycznego, którzy nie odstępowali nas na krok. Co wieczór facet w wojskowym mundurze zdawał relacje „górze”,
co słychać na pustyni, przy pomocy długiej
jak lornetka krótkofalówki satelitarnej. Bodyguard. Po długim „spacerze” doszliśmy
do miejsca, gdzie ponownie czekały na nas
jeepy, którymi wróciliśmy do Marsa Shagry.
Pierwszy krzyk po wyjściu z auta – prysznic! Po trzech dniach koczowniczego życia
na pustyni ranga naszych Namiotów Królewskich wzrosła do najlep- szych hoteli
w Emiratach Arabskich. Oj tak, wróciliśmy
do cywilizacji…. a wyprawę na pustynię
– polecam wszystkim!
Bartek Activtour
Bartosz.baginski@activtour.pl
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ECN-SYSTEMY NURKOWE EMILIA KUROWSKA występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz
Santander Consumer Bank S. A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści
75
wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
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Divemaster
praca czy przyjemność?
Ile razy będąc za granicą na nurkowaniach lub uczestnicząc w jakimś kursie myślałeś o pracy ludzi, którzy Cię obsługują? Czy nie zastanawiałeś się
wtedy, że praca divemastera jest czymś, co z powodzeniem mógłbyś robić?
Nie dość, że nurkujesz do woli, to dodatkowo mieszkasz najczęściej w miejscu, które zapiera dech w piersiach.
Skoro jest to Twoja praca, to jeszcze Ci
za to płacą. Jednak praca divemastera to
niestety nie tylko nurkowanie i miłe pogawędki z nurkami. Składa się na nią wiele innych elementów i w tym artykule postaram
się część z nich opisać.
Kto to jest divemaster?
Divemaster to – oprócz nazwy stopnia
w wielu organizacjach szkoleniowych (np.
IANTD, NAUI, PADI) – przede wszystkim
popularne określenie funkcji nurka lidera.
W odróżnieniu od nazwy stopnia, który
76

zwyczajowo pisze się z wielkiej litery, nazwę funkcji określa się po prostu divemaster. W większości organizacji divemaster
jest pierwszym stopniem profesjonalnym,
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czyli rozpoczęciem profesjonalnej kariery
w branży nurkowej.
Co należy do funkcji divemastera?
Podstawowe funkcje divemastera znamy
najczęściej z doświadczenia: pomagał instruktorowi przy szkoleniu, a gdy wyjechaliśmy nurkować, to on opiekował się nami
na łodzi. Te dwa zadania, czyli asystowanie przy szkoleniu i nadzorowanie certyfikowanych nurków, to oczywiście funkcje
ściśle związane z działalnością nurkową.
Oprócz tego divemaster bardzo często pracuje w centrum nurkowym/bazie nurkowej
jako sprzedawca, serwisant sprzętu, koordynator szkolenia oraz spełnia wiele, wiele
innych ról. My jednak skoncentrujmy się
na dwóch głównych rolach, które spełnia
divemaster.
Asystowanie podczas szkolenia
Divemaster w większości organizacji
nurkowych to nienauczający członek kadry
szkoleniowej. Określenie nienauczający
odnosi się do tego, że divemasterzy najczęściej nie mogą samodzielnie szkolić oraz
certyfikować nurków. Wynika to z tego, że
programy kursów divemastera nie uwzględniają takich tematów jak prowadzenie wykładów, nauczanie na basenie i wodzie

otwartej. Dopiero kolejne szkolenia (asystent instruktora i/lub instruktor) umożliwiają osiągnięcie pełnej niezależności. Nie
zmienia to faktu, że divemaster jest niezbędny przy prowadzeniu szkoleń. Co w takim razie do niego należy:
– Zapewnienie logistyki kursu, czyli żeby niezależnie od tego, gdzie odbywają się
zajęcia, sprzęt znalazł się we właściwym
miejscu o właściwym czasie. W praktyce
oznacza to, że divemasterzy przygotowują,
pa- kują, rozpakowują, noszą i układają
sprzęt dla kursantów;

77

– Pomoc kursantom w problemach
– szczególnie na początkowych etapach nauki na basenie konieczne jest czasami indywidualne podejście do kursantów. Dzięki
temu instruktor może kontynuować zajęcia
z grupą, a divemaster w tym czasie indywidualnie pomaga w rozwiązaniu problemów
kursanta (na przykład przy ćwiczeniu z maską lub doskonaleniu pływalności);
– Nadzorowanie kursantów, którzy nie są
pod nadzorem instruktora. Przy wykonywaniu ćwiczeń, takich jak kontrolowane awaryjne wynurzenie płynąc, instruktor może
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wynurzać się tylko z jednym kursantem.
W tym czasie pozostali zostają na platformie pod nadzorem divemastera. Na tym
przykładzie doskonale widać, że divemaster
jest niezbędnym członkiem kadry podczas
szkolenia. Gdyby go nie było, instruktor
mógłby zabrać do wody tylko jednego kursanta;
– Pomoc instruktorowi w demonstracji
ćwiczeń – część ćwiczeń na kursach nurkowych wymaga dwóch osób do demonstracji (na przykład użycie alternatywnego

źródła powietrza lub ćwiczenia ratownicze);
– Asystowanie kursantom przy doborze
sprzętu, skręcaniu oraz ubieraniu się w sprzęt;
– Asystowanie przy wykonywaniu ćwiczeń – szczególnie gdy kursanci wykonują
ćwiczenia z nawigacji lub ćwiczenia ratownicze;
– Pomoc kursantom przy nauce.
Bez divemastera ciężko sobie wyobrazić
efektywne szkolenie. Dzięki jego pomocy
kursanci mogą spędzić więcej czasu w wo-
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dzie, bo przy jego pomocy po prostu szybciej do niej wejdą. Dodatkowo instruktor
może skoncentrować się bardziej na uczeniu kursantów, niż wszystkich kwestiach
związanych z logistyką. Dla samego divemastera takie asystowanie to idealny sposób
na zdobywanie doświadczenia, przydatnego później we własnej karierze instruktorskiej. Powiedzieliśmy, że divemaster
najczęściej nie może szkolić na stopnie nurkowe, ale często może prowadzić wiele dodatkowych programów i szkoleń. Obejmują
one programy typu intro, pływanie w ABC,
powtórki umiejętności nurkowych, itp. Te
kursy są doskonałym sposobem na szlifowanie swoich umiejętności edukacyjnych,
a także naukę kontroli nad grupą.
Nadzorowanie certyfikowanych nurków
Ta funkcja dopiero zaczyna być popularna w Polsce. Natomiast na świecie stanowi
główne zajęcie divemasterów, z którym
na pewno spotkaliście się nurkując za granicą. Divemasterzy na łodziach nurkowych
lub z brzegu kierują nurkowaniami rekreacyjnymi nurków, którzy już posiadają certyfikat. Do ich zadań należy:
– Zabezpieczenie logistyki nurkowania
(butle, sprzęt, itp.);
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– Przeprowadzanie odprawy o miejscu
nurkowym oraz specyfice związanej z danym miejscem;
– Pomoc przy zaplanowaniu nurkowania
poszczególnym grupom (szczególnie gdy
divemaster nie wchodzi do wody);
– Rozwiązywanie problemów sprzętowych – komu z nas nie zdarzył się pęknięty o-ring, akurat gdy nasza skrzynka
sprzętowa została na brzegu…;
– Nadzorowanie nurków pod wodą lub
z pokładu łodzi/brzegu;

– Liczenie nurków po wyjściu z wody;
– Przygotowanie planu ratunkowego dla
poszczególnych miejsc nurkowych;
W sytuacji zagrożenia udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom.
Nadzorowanie certyfikowanych nurków
to doskonała okazja do zdobycia dużego
doświadczenia nurkowego. Jest to też świetny sposób na praktykę rozwiązywania problemów, jakie mogą powstać w trakcie
wycieczek nurkowych, zarówno takich
związanych z nurkowaniem (problemy

sprzętowe, niedostatki w wyszkoleniu u certyfikowanych nurków), jak również problemów typowo ludzkich.
Patrząc na zawód divemastera z tej perspektywy, jest to doskonały sposób na doskonalenie
umiejętności
nurkowych,
zdobywanie doświadczenia w radzeniu sobie z problemami oraz obsłudze klienta.
Pracując jako divemaster, możemy w przeciągu jednego sezonu zdobyć więcej doświadczenia, niż w całej naszej dotychczasowej karierze nurkowej. Generalnie
możemy powiedzieć o dwóch grupach
osób, które decydują się na ten zawód.
Pierwszą są młode osoby, dla których jest
to pierwsze doświadczenie zawodowe.
Drugą zaś osoby, które rezygnują lub robią
sobie przerwę w dotychczasowej pracy,
aby w ładnym (i najczęściej ciepłym) miejscu zająć się rozwijaniem swojego hobby.
Niezależnie jednak z której grupy wywodzą
się przyszli divemasterzy, powinni zawsze
pamiętać, że jest to nadal praca. Nawet jeżeli będzie nam sprawiać ogromną przyjemność i satysfakcję, czego wszystkim
szczerze życzę.
Michał Kosut
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Prom MF Jan Heweliusz
Tragedia polskiego promu Jan Heweliusz rozegrała się w nocy 14
stycznia 1993 roku, nieopodal wyspy
Rugia, 15 mil od przylądka Arkona.
Na Bałtyku szalał huragan, wiatr
dmący z szybkością 160 km/h.
W 12- stopniowej skali Beauforta nie
przewidziano tak druzgocącej siły
wiatru, na Bałtyku niespotykanej. Mimo ostrzeżenia o silnym wietrze,
synoptycy nie zapowiadali huraganu.
„Heweliusz” wyszedł z portu w Świnoujściu i całą naprzód wziął kurs na bazę promową w Ystad w Szwecji. To była środa, 14
stycznia, godz. 23.30. Pogoda była fatalna,
ale jeszcze nie katastroficzna. 6,7 w porywach 9 w skali Beauforta to dla rutyniarzy
jakby normalka...
Dowódca promu, kpt. ż. w. Andrzej Ułasiewicz miał 46 lat i 13-letni staż kapitański. Cieszył się opinią znakomitego
fachowca.

Padła komenda:
– Podnosić cumy, odbijamy...
13 stycznia to był feralny dzień. Trwał
pośpieszny remont furty rufowej, czyli potężnej klapy zamykającej wnętrze pokładu
kolejowo-samochodowego. Czy zdołano
usunąć wszystkie usterki? Pośpiech jest
złym doradcą. Czas naglił. Wyjście w morze opóźniło się i tak o dwie godziny. Trzeba to było jakoś nadrobić, można przecież
wybrać krótszą trasę. Bardziej ryzykowną,
ale krótszą.
Co było bezpośrednią przyczyną zatonięcia promu? Ostatecznie Izba Morska
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stwierdziła, że była to między innymi wina
kapitana i załogi. Czy tak było naprawdę?
Pytań i niejasności jest wiele, a mało kto
wie, iż Heweliusz miał problemy ze statecznością jeszcze „za życia”. Remont po pożarze górnego pokładu, kiedy to wylano 30
ton betonu w celu wyrównania powierzchni, z pewnością mocno zachwiał równowagę promu. Przechył na keję w Ystad
w Szwecji, z niezrozumiałych przyczyn, rodzi kolejne pytanie – czy rzeczywiście stateczność promu była zgodna z dopuszczalnymi normami? Czy jest prawdą, że
stery strumieniowe na dziobie nie zadziałały podczas feralnej nocy, z powodu złego
stanu technicznego statku?
***
Wyjazd nurkowy na wrak promu Jan Heweliusz był niezwykle męczący. 12 godzin
jazdy w jedną stronę, fatalnie przespana
noc, nurkowanie i od razu powrót do domu
– to duże wyzwanie. Mieliśmy zobaczyć
świadectwo tragedii, jaka wydarzyła się
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nad ranem 14 stycznia 1993 roku. 55 ofiar
śmiertelnych. Tylko dziewięć osób przeżyło katastrofę. Na to nurkowanie trzeba spojrzeć zupełnie inaczej. Podświadomie zachowaliśmy powagę miejsca. Jest to przecież podwodny cmentarz.
Centrum nurkowe Dive Point ze Szczecina od lat organizuje wyjazdy nurkowe,
podczas których można odwiedzać wrak.
Cała otoczka, opis wydarzeń, pokazane
przed nurkowaniem materiały zdjęciowe
i filmowe świadczą o dobrze zorganizowanym wyjeździe. W świadomości nurkujących wrak nabiera nad wyraz szczególnego
znaczenia w polskiej historii nurkowania
i Żeglugi Bałtyckiej. Nasz opiekun i główne
źródło wiedzy na temat Jana Heweliusza,
Tomek Stopyra, zasypuje nas ciekawostkami i faktami nieznanymi dotychczas większości z nas.
Oby tylko pogoda była dobra. To główna
myśl, jaka przychodziła mi do głowy w niedzielę wieczorem, tuż przed położeniem
się spać. Słyszałem już o wyprawach nurków, którzy po dopłynięciu nad Heweliusza zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe z boją
oznaczającą miejsce spoczywającego wraku i… wracali do portu, z powodu zbyt du-

żej fali, jaka zerwała się podczas płynięcia
z Sasnitz do wraku, ale bywało także inaczej. Kapitan Brigitte wypływał przy tak dużej fali, że ludzie wymiotowali zaraz
po dotarciu za „główki” nabrzeża Sasnitz,
mocno zastanawiając się, czy to kapitan,
czy może uczestnicy wyprawy poszaleli,
żeby w taką pogodę decydować się na wypłynięcie. Po trzech godzinach traumy mo-

81

rze uspokajało się na tyle, że można byłoby
robić na wraku podstawowy kurs nurkowania OWD.
Dotrzeć do miejscowości Sasnitz na wyspie Rugia w Niemczech jest dość prosto.
Tyle że jedzie się długo, a po niemieckiej
stronie powoli, ze względu na zachowanie
niemieckich kierowców. Ograniczenie
prędkości na drodze to dla nich świętość,
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więc można się ciągnąć od granicy polsko-niemieckiej do Sasnitz w nieskończoność.
Kto nie wytrzyma nerwowo i przyspieszy,
ma szansę na zdjęcia robione z kilku aparatów ustawionych przy drodze, w celu wyłapywania co szybszych „gagatków”.
Po przybyciu na miejsce, czekał już
na nas statek, którym mieliśmy płynąć
na Heweliusza.
M/S Brigitte to jednostka przystosowana
do wożenia niemieckich turystów wokół
wyspy Rugia. Kapitan żyje głównie z tego,
więc nurkowie mogą nim popływać poza
weekendami. Komfortowo czuje się tam 2025 osób. Powyżej tej liczby tłok utrudnia życie. Na szczęście właściciel wcześniej przewidział nurkowe wyprawy i statek jest całkiem dobrze przystosowany do dłuższych
wypraw z noclegiem. Prysznic, toalety damskie i męskie, minibarek, 30 miejsc noclegowych, całkiem pokaźna mesa, serwowane
śniadania oraz obiady, pokład widokowy,
ciepła woda w kranie – wszystko to zaspokaja gusta co wybredniejszych nurków.
Spanie na M/S Brigitte jest raczej męczące, ale wyśpimy się przecież w domu. Tu
przyjechaliśmy zobaczyć legendę Polskiej
Żeglugi Bałtyckiej.
82
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12 sierpnia, godz. 6.00 rano. Kapitan wypłynął z Sasnitz. Niektórzy nie mogli już
spać z powodu głośnego warkotu silników.
Około godz. 9.00 byliśmy nad wrakiem Heweliusza. Duża, pomarańczowa boja żeglugowa oznaczająca miejsce spoczynku

Heweliusza jest znakiem dla przepływających tu promów. Za każdym razem, kiedy
statki mijają to miejsce, dają sygnał syreną,
składając hołd osobom, którym nie było już
dane zobaczyć poranka pamiętnego
dnia 14 stycznia.
Byliśmy po śniadaniu zaserwowanym
przez załogę statku. Nie był to posiłek
na miarę hotelu Victoria, ale nikt nie narze-
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kał. Niecałą godzinę później wszyscy
uczestnicy wyprawy zeszli do wody. 24
osoby miały przeżyć coś ekscytującego.
Coś, co chociaż raz w życiu trzeba zobaczyć.
Wcześniej opisano wrak, warunki i bezpieczeństwo nurkowania, przytoczył kilka
szczegółów z historii promu, o których mało kto słyszał. Heweliusz w chwili zatonię-
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cia na pokładzie miał 28 tirów wyładowanych m.in. żarówkami, które można zobaczyć pod prawą burtą wraku (obecnie sufit),
cebulą, plazmą krwi i pustymi butelkami.

Było tam również 10 wagonów kolejowych,
ale dostęp do nich jest niemożliwy.
Pierwsze nurkowanie. Po zejściu po linie
opustowej, dopiero po około 15 minutach
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zorientowałem się, że płynę w kierunku
dziobu statku. Przejrzystość wody oceniłbym na średnią, do termokliny na 17 metrach około 3-4 metry, a poniżej
około 10-12 metrów. Tomasz ocenił ją jako kiepską, więc wiem, że wrócę tu jeszcze
raz i mam nadzieję, że trafi mi się lepsza
przejrzystość wody.
Pierwsze nurkowanie trwało 50 minut.
W głowie poukładałem sobie ogólny zarys
wraku. Najlepszą częścią nurkowania był
widok dziobu Heweliusza. Daje on obraz
ogromu tragedii i wielkości promu – 125
metrów. Lina opustowa dochodzi do jednego z relingów Heweliusza, na prawej burcie, przy samej rufie. Jest to głębokość 10
metrów. Dobrze jest zacząć nurkowanie
od strony rufowej, oglądając śrubę i stery,
ale najważniejsze jest to, że w części rufowej, między kadłubem statku a piaskiem,
zobaczyć można niemalże zawsze małe
stado dorszy, które później gdzieś znikają,
prawdopodobnie spłoszone przez bądź co
bądź sporą ilość ludzi pod wodą.
Furty rufowej tu nie zobaczymy, gdyż
Heweliusz zgubił ją około 700 metrów
od obecnego miejsca spoczynku, po wywróceniu się stępką do góry.
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Wrak leży na lewym boku, stępką w stronę południową, tak więc trudno jest zrobić
dobre zdjęcie, gdyż cały czas pływa się
w cieniu. Tuż przy miejscu mocowania liny
opustowej niemieccy nurkowie umieścili tablicę pamiątkową z prośbą o zachowanie
powagi i szanowanie wraku, a także pozostawienie wszystkich elementów na miejscu.

Jest to tylko informacja, każdy zrobi, jak
uważa. Chciałbym, aby wszyscy nurkowie
– tak samo jak ja – wzięli sobie do serca fakt,
iż jest to miejsce tragedii i spoczynku kilku
osób, które do dziś nie zostały odnalezione,
a wszystko wskazuje na to, że nie zdążyły
uciec z kajut pasażerskich podczas przechyłu promu i tam właśnie zostały ich szczątki.
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Wrak nie przypomina już kolorem
i kształtami promu, który pływał po Bałtyku
wiele lat temu. Miliony omułek i pąkli pokryły doszczętnie wszystkie elementy statku.
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Na tym nurkowaniu znalazłem fragment
betonowej wylewki z pokładu pasażerskiego, o którym podobno nie ma wzmianek
w dokumentacji remontowej promu. Fragment betonu leżał na piachu około pięciu
metrów od wraku. Na wszelki wypadek zrobiłem jej zdjęcie, a podczas przerwy między nurkowaniami Tomek Stopyra ze
swoim divemasterem wyciągnęli go na pokład Brigitte. Kto wie, może będzie to dowód
rzeczowy
we
wznowionym
dochodzeniu o bezpośrednie przyczyny zatonięcia promu.
Po niezbyt obfitym obiedzie, zupie połączonej z drugim daniem, przygotowanym
znowu przez jednego z załogantów, zeszliśmy na drugie nurkowanie. Warunki pogodowe nie były najgorsze. Ciepło, około 22
stopni, lekki wiatr. Szkoda tylko, że chmury przysłoniły słońce, przez co na wraku było jeszcze bardziej ponuro i ciemno. Woda
była dość ciepła, u góry 17 stopni Celsjusza, a przy dnie 7. To wytrzyma każdy nurek, nawet nurkujący w mokrym
skafandrze.
Następne nurkowanie oceniliśmy jako
lepsze, bo mniej więcej już wiedzieliśmy,
gdzie są które elementy wraku. Teraz mo-

gliśmy skoncentrować się na penetracji pokładów. Heweliusz był tak wysoki, że można go porównać do niskiego wieżowca.
Na wysokości siedemnastu metrów mieściło się pięć pokładów. Najniższy – pokład
dna podwójnego, następnie główny pokład
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kolejowy, pokład samochodowy, na którym
podczas nurkowania widać tiry powysypywane z wraku, jak małe samochodziki
z szuflady w pokoju dziecięcym. Pokład łodziowy – gdzie znajdowały się kajuty dla
pasażerów, a który oderwał się od głównej
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części statku podczas dryfowania Heweliusza i leży zaledwie kilkanaście metrów dalej od wraka – oraz pokład namiarowy
z mostkiem kapitańskim, który także leży
oderwany od głównej bryły Heweliusza
i jest mocno zgnieciony i wbity w piach.
Podczas tego nurkowania dokładnie
obejrzałem śrubę i stery rufowe oraz pokład
samochodowy. Wyglądało to tak, jakbym
wpłynął do dwóch pokładów samochodowych i nie do końca poskładałem sobie tę
część wraku. To jest między innym powód,
dla którego planuję tu jeszcze wrócić.

Kilkanaście samochodów ciężarowych,
które widziałem, dało mi obraz tragedii, jaka się tu wydarzyła. Przerosło to moje wyobrażenie o 100%. Tego się nie da opisać
w kilku słowach. To trzeba zobaczyć. Największy karambol samochodów na autostradzie nie jest wstanie wyrządzić,
najdelikatniej mówiąc, takiego bałaganu.
Inny powód, dla którego zamierzam tu
wrócić to zdjęcia. Część zdjęć, które wykonałem tylko podczas pierwszego nurkowania, nie nadaje się w ogóle do oglądania.
Światło i przejrzystość wody była tragiczna

jak na zdjęcia, a po za tym mało kto patrzy
podczas nurkowania na wraku na najmniejsze organizmy, które żyją na jego ścianach.
Jest co oglądać, tylko trzeba pływać z nosem przy burcie. Krewetki, węgorze omułki,
kiełże, głowacze, babki, które przecież całkiem niedawno zasiedliły Bałtyk w tak dużej ilości, meduzy. To wszystko nadaje się
do fotografii makro, ale kto myśli o robieniu
zdjęć obiektom wielkości 2-3 cm, podczas
nurkowania na wraku wielkości 125 metrów. Mimo wszystko podczas drugiego
nurkowania polecam przyjrzeć się bliżej temu, co siedzi tuż pod krawędzią prawej
burty Heweliusza.
Po wszystkim wracamy do Sasnitz. Zmęczeni jak diabli, ale zadowoleni. Jeszcze tylko
podbicie
logbooków
pieczątką
z nurkowania na wraku M/F Jan Heweliusz
i około 18.00 byliśmy w porcie. Tam szybko spakowaliśmy się, zrobiliśmy ostatnie
zdjęcie na tle Brigitte i nadszedł czas powrotu... Znowu czekały nas cztery godziny
do granicy w Lubieszynie, a potem 6-7 godzin do Warszawy. Zmęczenie to jednak
nic, w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy.
Rudi Stankiewicz
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Wypadki nurkowe – zapobieganie
Konieczność
pełnego
dostępu
do całego wyposażenia bazy podczas
trwających nurkowań. To zdumiewające, jak często sprawy oczywiste okazują się nieoczywiste. To, co
uważamy za pewne, jest dalece niepewne dla innych osób.
Dla mnie na przykład było od zawsze
oczywiste, że gdy w bazie trwają nurkowania – bez względu na to czy turystyczne,
czy szkoleniowe – to kadra ma być na miejscu, wszyscy instruktorzy bazy mają być
na miejscu, inhalatory tlenowe mają być
sprawne i nie zamknięte na klucz w magazynie, lecz dostępne w każdej chwili.
Wszystkie magazyny mają być otwarte
i w każdej chwili musi być możliwe wymienienie np. uszkodzonego sprzętu na inny.
Jest pod ręką łódź, którą można popłynąć
po nurków, gdyby wynurzyli się daleko
od brzegu. Łódź ta ma przygotowane wiosła, silnik, inhalator tlenowy oraz jest
na miejscu ktoś, kto umie ją prowadzić. Jest

również obecny –i zna swoje obowiązki
– obserwator powierzchniowy. Jest opracowana i aktualna procedura drogi ewakuacyjnej itd.
Tymczasem raz na jakiś czas przyjeżdżają do mojej bazy ludzie, którzy mają stopnie
nurkowe i mówią, że chcą zanurkować.
Odpowiadam, że to wspaniale i witam ich
serdecznie oraz informuję, kiedy są odprawy, bo przecież tylko wtedy baza jest uruchomiona i w pełni działa. Twierdzą, że oni
nie mogą czekać do odprawy, chcą tylko
wziąć sprzęt i w ogóle nie jestem im potrzebny. Mogę zamknąć magazyn i sobie
pójść, a oni zanurkują, a potem zostawią
sprzęt pod drzwiami. Pojawiają się pytania
– gdzie ci ludzie robili stopnie nurkowe
i kim był „organizator” tamtej bazy oraz jak
poważnie traktował on swoją pracę?!
Kiedyś moi nurkowie opowiadali mi taką
historię: pojechali do innej bazy nurkować,
omówili wszystko z tamtejszym organizatorem, wpisali się do karty nurkowań, poszli
do wody, a gdy się wynurzyli i wrócili, oka88

zało się, że nikt na nich nie czekał. Magazyn był zamknięty, nikogo nie było na brzegu, wszyscy gdzieś zniknęli, prawdopodobnie pojechali na obiad. Moi nurkowie
czekali 40 minut pod drzwiami zamkniętego magazynu, nie mogąc nawet dostać się
do swoich ubrań, żeby się przebrać. Strach
pomyśleć, co by się stało, gdyby była potrzebna akcja ratunkowa. Przecież nawet
nie byłoby kogo zawołać na pomoc! Co
ciekawe, to miejsce nazywano bazą nurkową! To zdumiewające, jakie rozciągnięcie
definicji jest konieczne, żeby móc wobec
takiego miejsca użyć takiej nazwy.
Nurkowania nocne są zwykle płytsze niż
dzienne, organizowane częściej z brzegu
niż z łodzi, ale raczej nie są przez to prostsze organizacyjnie. Trzeba pilnować, żeby
ktoś nie potknął się o coś na brzegu i nie
przewrócił, co mogłoby mieć przykre konsekwencje, gdyby akurat niósł ciężką butlę
na plecach. Dlatego organizator powinien
zadbać o oświetlenie brzegu, być może rozstawić na czas trwania nurkowania specjal-
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ne lampy, np. budowlane na trójnogach.
Należy też zadbać o to, by akurat tej nocy
w jeziorze nie stawiano sieci. Oczywiście
wszystkie te zabiegi powodują, że nurkowania nocne nie są organizowane codziennie, lecz w wybrane dni tygodnia, więc nie
mogą być przeprowadzane ad hoc, wtedy
gdy akurat ktoś ma ochotę.
Dni nurkowań nocnych to zwykle
czwartki i soboty, ponieważ turystyczne
nurkowania są skorelowane ze szkoleniowymi, co ułatwia ich wspólną organizację.
Takie rozwiązanie jest bardzo dobre, ponieważ jedna grupa może wykonywać nurkowanie szkoleniowe, a druga turystyczne,
wchodząc do wody nieco dalej, lecz
przy wykorzystaniu tej samej asekuracji
– rozstawionego oświetlenia, obecności kadry, otwartych magazynów, dostępnych łodzi itd.
Tymczasem tak się składa, że nurkowanie nocne dla kursu trwającego w ciągu tygodnia jest przeprowadzane w czwartek, bo
w piątek ten kurs (P1) się zwykle kończy.
Zaś nurkowania nocne dla weekendowych
grup szkoleniowych organizowane są oczywiście w sobotę. Przeprowadzenie takiego
nurkowania innego dnia jest niełatwe orga-

nizacyjnie, bo wymagałoby odebrania kadrze wolnego wieczoru i otwarcia na ten
czas całej bazy.
W sezonie 2010 Komisja Działalności
Podwodnej wprowadziła niefortunne zmiany w programach szkoleń, pozbawiając
kurs P1 nurkowania nocnego. Osobiście nie
akceptuję tej zmiany, ale podporządkowałem się jej ze względu na lojalność organizacyjną. Jednak uważam, że każdy
płetwonurek, nawet podstawowego stopnia,
powinien umieć nurkować w nocy. Ciemność pod wodą, zwłaszcza w Polsce, jest
zjawiskiem zwykłym, może się przydarzyć
nawet w dzień, gdy słońce schowa się
za chmurę, albo nurkowie wpłyną w obszar
podniesionego mułu.
Każdy nurek musi umieć poradzić sobie
w takiej sytuacji i najlepszym ćwiczeniem
do tego jest właśnie nurkowanie nocne.
Dlatego w moich bazach nadal, pomimo
zmiany programu, nurkowanie nocne odbywa się podczas kursu P1 – dokładnie tak,
jak to powyżej opisałem. Zmiana polega
tylko na tym, że nurkowanie to jest nieobowiązkowe dla uzyskania stopnia P1, więc
istnieje teoretyczna – na szczęście w moich
bazach rzadko stosowana – możliwość zo89

stania płetwonurkiem bez zaliczenia nocnej akcji.
Tomasz Strugalski

Prezentowany artykuł jest fragmentem
niedawno wydanej książki Tomasza Strugalskiego pt. „Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania”

Tomasz Strugalski
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Nowy klub nurkowy w Olsztynie
Od 8 kwietnia w Olsztynie, przy ul.
Żeglarskiej 6 (przystań żeglarska
Warmii), rozpoczął swoją działalność
AQUADIVER KLUB. Dwie imprezy
otwierające to nowe miejsce dla płetwonurków oraz kilkudniowe promocje sprzętowe przyciągnęły sporą
ilość osób. Przez kilka dni mogliśmy
zapoznać się z filozofią klubu.

z dostępem do sprzętu pływającego, ale
jednocześnie w środku miasta. Dużym udogodnieniem jest parking, bank powietrza
o poje- mności 120 000 litrów powietrza
i rampa tlenowa.

Oferta Aquadiver Klubu na pierwszy rzut
oka różni się od innych na rynku nurkowym
przede wszystkim lokalizacją – nad wodą,
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Na miejscu zajrzeliśmy do serwisu sprzętu nurkowego, bogato wyposażonej wypożyczalni oraz sklepu, w którym znaleźliśmy
w zasadzie wszystko to, co jest niezbędne
do nurkowania. Zostaliśmy zaproszeni
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na tradycyjne już wtorkowe spotkania, mające łączyć i integrować środowisko płetwonurków.
Podczas otwarcia każdy mógł znaleźć
ofertę dla siebie, bowiem Klub proponuje
szeroki wachlarz nurkowych przygód,
od podwodnego spaceru – czyli nurkowego intro – poprzez weekendy nad pięknym
92
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polskim jeziorem, po wyprawy nurkowe
na drugi koniec świata. Wyprawowe przygody możecie znaleźć między innymi na łamach Nuras. info. Aquadiver Klub zapewnia także możliwość skorzystania z bazy
noclegowej, tawerny oraz pełnej oferty żeglarskiej przystani Warmia.
93
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Weekend w Aquadiver Klub
Hammerhead to jeden z najbardziej zaawansowanych elektronicznie rebreatherów na świecie. Jest to wynik pracy
amerykańskiej firmy Jurgensen Marine. Firma ta wyspecjalizowała się w produkcji
kontrolerów elektronicznych do obiegów
zamkniętych. W 2005 roku wypuściła
na rynek swój pierwszy rebreather. Urządzenie dla sporej części nurkujących jest
wciąż tajemnicze i mało znane.
Tym razem zostaliśmy zaproszeni do

Klubu nie na spotkanie z instruktorem ani
sprzedawcą, ale po prostu użytkownikiem
takiej maszyny. W środku praktycznie każde wolne miejsce było zajęte. Na siedząco, na stojąco, nawet na podwórku – zaglądając przez szyby, koleżanki i koledzy
reprezentujący niemal cały nurkowy Olsztyn uważnie słuchali Jacka. Chociaż zaczął
on skromnie, po chwili rozkręcił się i zaskoczył nawet swoją żonę darem oratorskim*
Jacek Romański, bogatszy o kilkadziesiąt
godzin spędzonych pod wodą w CCR, rze-
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telnie przekazał wiedzę o budowie i praktycznym wykorzystaniu reba. Nie brakowało też pytań o koszty zakupu i użytkowania takiego sprzętu. Wszyscy obecni na prezentacji na pewno zrozumieli zasady działania obiegu zamkniętego, przeznaczenie
i sens jego użytkowania. Po wielkich brawach i „krótkiej” przerwie na sziszę, Jacka
zastąpił Piotr Woźniak – czyli Syrenka, czyli bosman, kierownik, manager Klubu.
Przygotowana przez niego świetna prezentacja o freedivingu przybliżyła gościom
obraz ośmiu dyscyplin tego sportu, rekordów
i podstawowych zasad apnea. Wielu otwierało usta jak ryby, dziwiąc się, że człowiek
może wstrzymać oddech na ponad 12 minut, czy też zanurkować na 214 metrów (rekord Austriaka Herberta Nitscha w no limits).
Piotr, któremu należy pozazdrościć wie-
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dzy, podobnie jak Jacek, stanął na wysokości zadania, bo mówił bardzo ciekawie.
Na koniec spotkania mogliśmy obejrzeć całą gamę skafandrów brytyjskiej marki TYPHOON, która zdobywa w Polsce coraz
więcej uznania i klientów.
W krótkiej działalności Klubu na ul. Żeglarskiej w Olsztynie był to taki pierwszy
piątek z ciekawymi prezentacjami, luźną atmosferą i delikatną imprezą. Zainteresowanie i frekwencja pokazują, że jest potrzeba
organizowania spotkań w podobnej formule, więc czekamy na kolejne…
*Orator (z gr. rhetor, łac. orator) – mówca, który opanował sztukę retoryki, potrafi
przemawiać publicznie i przekonywać słuchaczy do swoich racji.
Ania
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Rozum czy Serce?
– Nie rób tego! Nie płucz ust w tej
wodzie!!! – upomina współtowarzysza
wchodzący do Łyny nurek. Rzeczywiście, nurt olsztyńskiej rzeki był tego
dnia ni mniej, ni więcej – właśnie
brązowy.
Nie przeszkadzało to jednak licznej rzeszy podwodniaków, jak co roku, powitać
wiosnę barwnym, choć raczej nawodnym
korowodem. Podczas XI już Skorpenowego
Spływu Łyną można było dostrzec nie tylko
znajome twarze stałych bywalców, którzy
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nie wyobrażają sobie rozpoczęcia sezonu
bez wizyty w Olsztynie, ale również debiutujące osobniki, a wśród nich przepięknej
urody króliczki z zawadiacko sterczącymi
uszami, żywcem wyjęte z popularnego magazynu dla panów. Po początkowym zdziwieniu i głośno wyrażonych obawach – jak
tu płynąć, jak gruntu nie ma – popędziły
97
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za oddalającym się peletonem, dziarsko
wymachując płetwami. Zanim jednak niezliczona gromada dała się ponieść warmińskiej rzece, narobiła sporo zamieszania
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w okolicach mostu przy ulicy Tuwima.
Gwar, harmider, wielojęzyczna wymiana
uwag i żartów na temat strojów, zagłuszana
co chwilę przez przenikliwy dźwięk strażackiej syreny, niewątpliwie zwróciły uwagę zarówno mieszkańców naszego spokojnego miasta, jak i strażników porządku.
Tak, na brzegu byli, do wody jednak nie
99
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weszli. Wykazali się niebywałą wyrozumiałością, mimo że przed ich nosami beztrosko
pluskał się zbiegły z więzienia uciekinier,
a i panna młoda spożywała wódkę weselną
w miejscu publicznym, o islamskich przybyszach z bombą uwieszoną u szyi nie
wspomnę. Policji zabrakło, jednak strażacy
stawili się dość sporą drużyną. Poruszali się
100
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nietypowym kajakiem bez dna, napędzanym płetwami. Ten sprytny patent podpatrzony u Flintstonów być może już
w najbliższym sezonie przyjmie się na jeziorach Warmii i Mazur. Niedaleko nich
trzymał się żwawy rój wiosennych pszczółek, które w oczekiwaniu na pierwsze
kwiatki postanowiły pobzykać sobie w wo101
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dzie, nie bacząc na zmoczone skrzydełka.
Kucharz, unoszący się na wodzie w swym
śnieżnobiałym kubraczku, wyglądał za to
na lekko zniecierpliwionego. Czyżby liczył
na jakąś rybkę na obiad? Rybek zabrakło,
za to można było odnieść wrażenie, że wiosennej kąpieli w Łynie zażywają przedstawiciele gatunków zamieszkujących obory
102
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i stajnie podolsztyńskich wiosek. Szczególne zainteresowanie wzbudziła krowa, niestety smętnie zwisające gumowe wymiona
sugerowały, że urwała się z pola tuż po dojeniu, więc na porcję świeżutkiego, warmińskiego mleka z pianką próżno było
liczyć. Wesoła gromada pokonała kilkukilometrowy odcinek rzeki, wywołując szerokie uśmiechy przechodniów. W ruch poszły
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aparaty i telefony, nie często bowiem można ujrzeć takie widowisko. Niektórym jednak wciąż mało było sławy. Przepiękny,
trzeba przyznać, ogier nie omieszkał
uwiecznić swojego łba, samodzielnie strzelając sobie popularną sweet focię. Niewiarygodne, że ten zwyczaj dotarł już nawet
do stajni…
Na mecie, po ponad godzinnej zabawie,
uczestnicy tradycyjnie zostali poddani oce-

nie publiczności, która gromkimi brawami
wybrała najbardziej udany kostium. Pierwszą nagrodę zdobyli strażacy... A więc to
było tylko przebranie? Nagrody zostały uroczyście wręczone, nie dość że przez Prezydenta Olsztyna, to jeszcze przy dźwiękach
prawdziwej orkiestry dętej!
Zabawa powoli dobiegała końca, przynajmniej część oficjalna. Jak zakończył się
ten dzień, pozostanie naszą słodką tajemnicą, którą możecie odkryć już za rok!
Na koniec pozostało jeszcze tylko jedno
pytanie. W spływie mógł wziąć udział każdy, bez względu na wiek, strój czy przynależność do federacji nurkowej, przybyli
nurkowie z najdalszych zakątków Polski,
również z Kaliningradu, dlaczego więc zabrakło… Serca? Czy w dzisiejszym nurkowym świecie Rozum rozpanoszył się
na tyle, że zapomniał o swoim nieodłącznym towarzyszu, nadającym piękna i magicznego uroku podwodnej krainie? Czy da
się czerpać radość z nurkowania wyłącznie
w towarzystwie przerośniętego mózgu?
Na to pytanie, spróbujcie sobie odpowiedzieć podczas najbliższego nurkowania.
Do zobaczenia pod wodą!
AB
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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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Spearfishing – sprzęt
Spearfishing to podwodne łowy
z kuszą uprawiane wyłącznie na bezdechu. Co jest tak pociągającego
w tym milczącym, podwodnym świecie? Nurkując z kuszą na bezdechu,
możemy na parę minut zatrzymać
czas, zniknąć 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. W związku ze sporym
zainteresowaniem poprzednimi artykułami,
na prośbę Czytelników, tym razem zastanowimy się, w co powinien być wyposażony
podwodny łowca.
Kajak
Niekiedy nie mamy do dyspozycji RIBa,
a czasem jest po prostu niepotrzebny. Właśnie wtedy doskonałym rozwiązaniem jest
kajak. Idealne są kajaki typu Washdeck (Sit-

-On-Top), tzw. Duckies, posiadające kadłub
w rodzaju pływającej platformy nurkowej,
takie skrzyżowanie kajaka i canoe. Są one
bardzo sterowne i łatwo się na nie wchodzi
z wody. Doskonale spisują się na morzach,
jeziorach i rzekach. Niektóre są zrobione
z polimerów, inne są nadmuchiwane. Im
dłuższy kajak, tym jest szybszy. Im jest
szybszy, tym bardziej sterowny i wiosłowanie jest łatwiejsze.
Dlaczego warto używać kajaka, a szczególnie Dive Kayak:
106

– Jest łatwiejszy do przepływania przez fale przyboju;
– Sprawuje się doskonale nawet na pełnym
morzu;
– Łatwo i przyjemnie można się dostać
na miejsce polowania;
– Jeżeli nie mamy RIBa, nie trzeba płynąć
po powierzchni;
– Prądy nie są żadnym problemem dla kajaka;
– Jest bardzo dużo miejsca na cały sprzęt;
– Na kajaku można wygodnie odpocząć
między nurkowaniami;
– Jest dobry do transportu i podwieszenia
zdobyczy;
– Zbyteczna jest bojka;
– Jest kotwica i linka kotwiczna, którą można wykorzystać do schodzenia;
– Można również używać na nim sonaru
i GPSa;
– Wspaniała rekreacja, wiosłowanie rozrusza górne części ciała;
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– Można nim pływać tam, gdzie nie wolno,
albo gdzie nie da się motorówką;
– To łatwy i tani transport;
– Brak opłat parkingowych;
– Brak kosztów konserwacji i opłat rejestracyjnych;
– Mając kajak dwuosobowy można zabrać
kogoś dla towarzystwa albo naszego dive
buddy;
– Nie ma hałaśliwego silnika;
– Nadmuchanie trwa 15-20 min.

kadłub – dwie nadmuchiwane komory,
wzmocnione dno,
dwa wygodne, regulowane siedzenia,
trzy miecze,
waga 21 kg,
ładowność 220 kg.
Kajak jest szeroki, bardzo stabilny i solidnie zrobiony. Jest długi, bardzo sterowny

Sevylor Dive Yak Inflatable Kayak
ST6696:
wymiary w stanie rozłożonym – 370
x 100 cm,
wymiary w stanie złożonym – 77 x 44
x 30 cm,
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i dobrze się nim pływa po morzu. Spokojnie
mieści się w bagażniku, łatwo i szybko się
go zarówno rozkłada, jak i składa. Ma podnóżki, miejsce na sprzęt z mocowaniami,
uchwyty do mocowania wioseł, torby,
uchwyty boczne, 3l kompaktową pompkę.
Kotwica 1,5 kg.
Na wyprawach i wypadach korzysta się
oczywiście również z RIBów, katamaranów
i różnych jachtów, a czasem nawet z hydro-
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planów czy wodnopłatowców. Trzeba też
wspomnieć o airboatach. To płaskodenna
łódź z napędem śmigłowym i pionowymi
sterami. Kadłub wykonany jest z aluminium. Długość zazwyczaj wynosi około 35 m. Śmigło napędzające jest z tyłu łodzi,
w specjalnej obudowie. Jest bardzo szybka
i zwrotna. Sterowanie wymaga trochę wprawy, ale nie jest to skomplikowane.
Doskonale porusza się na płytkich wodach, nawet morskich, ujściach rzek, zatokach, lagunach, bagnistych terenach,
rzekach czy jeziorach. Nie ma problemu
z wodorostami czy sitowiem blokującym
śrubę. Wpływa tam, gdzie utknie każda
łódź mająca śrubę w wodzie. Sprawdza się
doskonale jako platforma nurkowa.
Silniki stosowane w airboatach to albo
chłodzone wodą 4-cylindrowe silniki samo-

chodowe (diesel lub benzyna), albo 4-6 cylindrowe lotnicze silniki chłodzone powietrzem, o mocy zazwyczaj około 100200 KM. Ale widziałem i ze znacznie większymi silnikami. Na łódce jest też spory
hałas od silnika. W tych najnowocześniejszych modelach hałas zmniejsza się za pomocą tłumików i łopat śmigła z polimerów
węglowych.
Pojazd jest ciekawy i daje dużo frajdy.
Chociaż w wielu krajach ten typ łodzi jest
dość popularny, to w Polsce jakoś ich nie
widać. Nawet nie wiem, czy są przepisy regulujące pływanie airboatem. Na pewno taki sprzęt przydałby się spearos polującym
na jeziorach pełnych trzcin, czy nawet służbom ratunkowym w czasie powodzi lub
ratowania tonących. Ceny komercyjnych
egzemplarzy nie są wygórowane, model dla
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czterech osób to koszt średniej klasy auta.
Konstrukcja jest na tyle prosta, że wiele
osób buduje je samodzielnie.
Mało znane w naszym rejonie są małe
poduszkowce. Są szybkie i stabilne. Poruszają się na lądzie, wodzie, lodzie zazwyczaj 20-30 cm nad powierzchnią. W niektórych trudnych rejonach są dość często
używane jako pływająca platforma nurkowa. Przebijają się nawet przez metrowe fale morskie.
W małych wersjach 2-cylin- drowy silnik
z wtryskiem, zazwyczaj 45-60 KM, osiąga
prędkość do 70 km/h. Czterdziestolitrowy
bak starcza na około trzy godziny. Cena takich małych poduszkowców 1-2 osobowych jest dość przyzwoita.
Spearo
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Test aparatów podwodnych 2014

Olympus Stylus Tough TG-830
Olympus Stylus Tough TG- 830 został zaprezentowany na początku
stycznia ubiegłego roku. Jednak historia tego modelu sięga 2006 roku,
kiedy to został zaprezentowany mju- 720 SW. Zapoczątkował on serię
wodoszczelnych kompaktów firmy
Olympus. Linia ta jest kontynuowana do dzisiaj, jednak producent wiele razy zmieniał jej nazwę.

BSI, która ma teraz rozdzielczość 16 Mpix.
Nie zmieniono natomiast obiektywu, który
nadal składa się z 11 elementów w 8 gru-

Po mju SW przyszła pora na mju Tough,
potem zrezygnowano z mju i zostało samo
Tough, a w tym roku dodano do nazwy słowo Stylus i obecnie podwodne aparaty
Olympusa są nazywane Stylus Tough.
Bezpośrednim poprzednikiem TG-830
jest Olympus Tough TG-820, który był
przez nas testowany w 2012 roku. Porównanie specyfikacji tych aparatów pokazuje,
że w nowym modelu producent zdecydował się zastosować inną matrycę CMOS
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pach (w tym 4 elementy asferyczne, 1 element ED) i posiada zakres ogniskowych 28140 mm oraz światłosiłę f/3,9-5,9. Podobne
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pozostały też parametry wytrzymałościowe
obudowy, która pozwala na zanurzenia
do głębokości 10 metrów oraz upadki z wysokości 2 metrów. Producent zdecydował
się jednak zmienić ekran LCD. Co ciekawe,
zamiast 3-calowego monitora o rozdzielczości 1.030.000 punktów, w TG-830 znajdziemy ekran składający się z 460.000
punktów. Ten krok wstecz inżynierowie
Olympusa postanowili zrekompensować

wbudowanym modułem GPS oraz nieco
zmienionym ułożeniem manipulatorów.
Czy wyszło to Olympusowi na dobre?
Budowa i jakość wykonania
O jakości wykonania testowanego Tough
nie możemy wypowiadać się już z takim
entuzjazmem, jak to miało miejsce w przypadku XP200. Choć obudowa TG-830 wydaje się dość solidna, to jakość zastosowanych materiałów odbiega od tego, czym
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może pochwalić się aparat Fujifilm. W rezultacie w Olympusie dominuje średniej
klasy plastik. Poszczególne elementy zostały dość dobrze spasowane, jednak korpus
nie jest już tak sztywny, jak w przypadku
XP200 i podczas ściskania go daje się słyszeć lekkie skrzypienie.
Inżynierowie Olympusa postanowili zastosować zupełnie inny układ manipulatorów, niż miało to miejsce w starszym
modelu. W rezultacie testowanemu Sylusowi bliżej jest do TG-2 niż do swojego poprzednika. W aparacie na próżno szukać
dżojstika, znanego z wcześniejszych modeli tej serii, który zawsze był przez nas krytykowany. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej
układowi przycisków w TG-830.
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Na górnej ściance, obok włącznika, znalazł się spust migawki oraz przycisk uruchamiający tryb wideo. Z tyłu natomiast wszystkie manipulatory umieszczono na prawo
od ekranu LCD i patrząc od góry są to:
– dźwignia zmiany ogniskowej;
– koło wyboru trybów;
– przycisk uruchamiający tryb podglądu
zdjęć;
– przyciski kierunkowe, którymi możemy
też zmieniać ustawienia lampy błyskowej,
samowyzwalacza oraz wybrać informacje
wyświetlane na ekranie i usuwać zdjęcia
w trybie podglądu;
– przycisk OK do zatwierdzania wyborów;
– przycisk MENU uruchamiający menu
główne.
Widać więc, że wzorem TG-2, w testowanym Olympusie pojawiło się koło wyboru trybów. Znalazły się na nim następujące
opcje:
– iAUTO – tryb detekcji sceny;
– Tryb P – program Auto;
– Zaawansowany film – pozwalający
zmieniać opcje podczas filmowania;
– Foto z klipem – tryb, w którym aparat rejestruje film przed i po wykonaniu zdjęcia;

– MAGIC – tryb pozwalający wybrać jeden z 11 filtrów kreatywnych;
– SCN – zawiera 21 trybów tematycznych;
– Św. gwiazd z ręki – tryb do zdjęć nocnych;
– Panorama – tryb zdjęć panoramicznych.
Na obudowie testowanego Olympusa
znajdziemy dwie klapki. Pierwsza z nich
została umieszczona na bocznej ściance
i skrywa slot na kartę pamięci Secure Digital (SD/SDHC/SDXC), obsługujący również
karty Eye-Fi oraz akumulator litowo-jonowy LI-50B. Klapka ta została wyposażona w blokadę w postaci dźwigni, którą
po zamknięciu musimy ręcznie przesunąć.
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Na dolnej ściance aparatu, obok centralnie umieszczonego gwintu statywowego,
umieszczono drugą ze wspomnianych klapek. Znajdziemy pod nią złącze USB 2.0
Hi-speed oraz wyjście micro HDMI. Ona
również została wyposażona w blokadę zapobiegającą przypadkowemu otwarciu
pod wodą. Jednak, podobnie jak w TG-1
i TG-2, jest ona bardzo mała i musimy poświecić trochę uwagi, aby przed nurkowaniem sprawdzić, czy znajduje się ona we
właściwej pozycji.
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Pochwały należą się szybce chroniącej
ekran LCD, ponieważ została ona wykonana z dość sztywnego materiału, dzięki czemu na głębokości 10 metrów ugina się
minimalnie.
Na koniec warto wspomnieć o centralnie
umieszczonym na dolnej ściance gwincie
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statywowym, który został wykonany z plastiku.
Eksploatacja
W tej kategorii TG-830 zaliczył bardzo
dużą wpadkę. W zasadzie to dwie duże
wpadki. Już podczas pierwszego nurkowania w jeziorze, na głębokości zaledwie 5
metrów i kilka minut po zanurzeniu, okazało się, że aparat wariuje – po prostu nie reagował na naciskanie przycisków w taki
sposób, jak powinien. Czasem zdarza się,
że podczas zanurzania zatnie się któryś
z guzików i potem ciśnienie wody go dociska, powodując takie zachowanie. Dlatego
wynurzyliśmy się troszkę, co pomogło
i przywróciło pełną funkcjonalność oraz
pozwoliło wykonać kilkadziesiąt testowych
zdjęć i filmów. Niestety na powierzchni
problem powrócił. Po wyjęciu akumulatora
okazało się, że aparat uległ zalaniu. Warto
tu zaznaczyć, że podczas nurkowania nie
przekroczyliśmy głębokości 8 metrów,
a według specyfikacji aparat jest wodoszczelny do 10. Po wysuszeniu działał prawidłowo, jednak nie chcieliśmy ryzykować
i kolejny raz schodzić z nim pod wodę, tym
bardziej że kolejne nurkowania mieliśmy
zaplanowane na Filipinach, gdzie raczej
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ciężko byłoby wymienić nasz egzemplarz
na nowy w przypadku kolejnego zalania.
Postanowiliśmy więc odesłać TG-830
do producenta. Dwa dni później dotarł
do nas nowy egzemplarz. Cieszyliśmy się
nim podczas wyjazdu na Filipiny, lecz niestety znów tylko do pierwszego nurkowania. Po upływie około 30 minut, podczas
których wykonywaliśmy zdjęcia na głębokościach w przedziale 5-10 metrów, aparat
ponownie zaczął wariować, a za szybką
chroniącą ekran LCD ukazała się woda.

Tym razem nasz komputer pokazywał
maksymalną głębokość 10,7 m, na którą zeszliśmy w zasadzie na dwie minuty, aby
przetestować sztywność szybki chroniącej
ekran LCD.

Aparatem udało się wykonać jeszcze kilka zdjęć i filmów, po czym zupełnie odmówił posłuszeństwa i po powrocie do kraju
musieliśmy zwrócić się do producenta
po trzecią sztukę, aby móc dokończyć test.
Z trzecim egzemplarzem już nie nurkowaliśmy, ale zdecydowanie niepokoi fakt, że
dwa wcześniejsze modele uległy zalaniu.
Na szczęście serwis Olympusa wymienia
zalane aparaty w ramach gwarancji.
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Na pocieszenie warto dodać, że nie możemy mieć większych zastrzeżeń do solidności elementów, z których aparat został
zbudowany, ponieważ podczas użytkowania liczba pojawiających się na nim skaz
była niewielka, a z czyszczeniem korpusu
z piasku czy soli również nie było większych problemów.
Funkcje dodatkowe
W Olympusie TG-830 znajdziemy bardzo funkcjonalny moduł GPS, który pozwala nie tylko na geotagowanie zdjęć, ale
również śledzenie i rejestrację przebytej trasy. Dzięki temu, na przykład na mapach
Google, możemy nanieść przebytą drogę,
a także nasze zdjęcia. Aparat może też
na ekranie wyświetlać informacje o kraju,
województwie i mieście, w którym aktual-
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nie się znajdujemy. Z pomocą przyjdzie też
możliwość synchronizacji zegara z czasem
odbieranym z satelity, a także wbudowany
kompas.
Kolejną interesującą funkcją jest wbudowana latarka bazująca na diodzie LED wykorzystywanej do wspomagania AF. Możemy ją uruchomić w każdej chwili poprzez
przytrzymanie przycisku INFO.
W aparacie nie zabrakło też trybu zdjęć

panoramicznych. I tu pojawia się miła niespodzianka – Olympus w końcu zaoferował
nam rozwiązanie z powodzeniem stosowane u innych producentów. Nie musimy
więc już wykonywać trzech zdjęć, ganiając
uciekający na ekranie celownik, które potem bardzo długo są składane w słabej jakości panoramę. Teraz wystarczy wybrać
na kole wyboru programu tryb zdjęć panoramicznych, wcisnąć spust migawki i prze-
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sunąć aparat w zadanym kierunku. Możemy skorzystać z opcji standard, w której panorama obejmie obszar około 120 stopni,
lub wybrać ustawienie FULL i wykonać
zdjęcie panoramiczne o kącie widzenia 360 stopni. Składanie panoram zajmuje
dosłownie chwilę, a efekty są znakomite.
Kolejną użyteczną funkcją, jaką znajdziemy w TG-830, jest tryb HDR, który pozwala na wykonywanie zdjęć o zwię-
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kszonej rozpiętości tonalnej. Operacja ta
jest bardzo prosta, bowiem sprowadza się
do naciśnięcia spustu migawki, po którym
wykonanych zostanie kilka ekspozycji o różnym poziomie naświetlenia. Są one potem
automatycznie składane w wynikową fotografię o pełnej rozdzielczości.
Użytkowanie pod wodą
Olympus TG-830, jako jedyny z testowanych tu modeli, został wyposażony w koło
wyboru trybów. Jest to rozwiązanie, które
zawsze chwalimy w przypadku wodoszczelnych kompaktów, ponieważ pozwala
ono na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy programami. Niestety w TG-830 nie
jest ono tak funkcjonalne, jak w przypadku
TG-2. W wyższym modelu możemy bowiem zdefiniować na kole swoje dwa własne tryby z zapisanym wcześniej zestawem
parametrów. W TG-830 takiej możliwości
już nie ma. Chcąc mieć na kole nastaw dostępny jeden z trybów podwodnych, musimy go wcześniej wybrać w ustawieniu SCN.
Niestety, Olympus konsekwentnie stosuje
w swoich aparatach niezbyt przemyślane
tryby do fotografii podwodnej i nie inaczej
jest w tym wypadku, bowiem testowany model oferuje nam w tej kwestii cztery opcje:

– ZDJĘCIE – do wykonywania zdjęć
na plaży lub w basenie;
– SZEROKI KĄT 1 – idealny dla podwodnych krajobrazów;
– SZEROKI KĄT 2 – idealny dla podwodnych zdjęć akcji;
– MAKRO – idealny dla podwodnych
zbliżeń obiektów.
W ich działaniu praktycznie nic się nie
zmieniło od ostatniego testu i w rezultacie
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w trybie SZEROKI KĄT 1 aparat wymusza
błysk lampy błyskowej, w trybie SZEROKI
KĄT 2 nie pozwala na zmianę ogniskowej,
a po włączeniu trybu MAKRO automatycznie ustawia ogniskową na 140 mm. W rezultacie kończy się to tym, że przed
wejściem do wody uruchamiamy tryb SZEROKI KĄT 1 i w menu wyłączamy lampę
błyskową. Podczas snorklowania i nurkowania do niczego nam się ona nie przyda-
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je, a jedynie powoduje szybkie rozładowanie akumulatora i wyeksponowanie zanieczyszczeń pływających w wodzie, od których odbija się światło. Dla przykładu zamieszczamy poniżej zdjęcie wykonane
pod wodą z lampą błyskową.

Niestety, gdy wynurzymy się na chwilę
z wody i przełączymy koło w tryb P, a następnie powrócimy do ustawienia SCN, to
aparat powróci do wybranego wcześniej
trybu zdjęć podwodnych, ale przywróci też
inne ustawienia dedykowane dla tego programu, czyli np. w przypadku trybu SZEROKI KĄT 1 ponownie włączy wymuszanie
lampy błyskowej.
Sytuację pogarsza fakt, że kolorystyka
i naświetlenie zdjęcia wykonanego na po-

wierzchni w trybie podwodnym pozostawiają wiele do życzenia.
Zatem gdy podczas nurkowania zechcemy wynurzyć się i wykonać zdjęcie na powierzchni, musimy przełączyć się w tryb P,
a potem powrócić do trybu SCN, pamiętając o ponownym dostosowaniu ustawio-

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie podwodnym
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nych wcześniej parametrów. Dokonujemy
tego za pośrednictwem menu głównego,
lub menu bocznego, których układ jest analogiczny jak w modelu TG-820.
Poruszanie się po menu, jak i przestawianie opcji, odbywa się bez zbędnych opóźnień. Nie mieliśmy też powodów do narze-

Nuras.info 5/2014
dzo dokładnie. Niestety po zanurzeniu się
w mętnych wodach, przy słabym oświetleniu, sytuacja zmienia się diametralnie. Autofokus zaczyna się gubić, działa nieprecyzyjnie, a często bywa tak, że aparat w
ogóle nie jest w stanie ustawić ostrości.
Z obsługą przycisków nie będziemy mieli problemów nawet w przypadku, gdy nurkujemy w rękawicach, ponieważ guziki są
wystarczająco duże i dobrze osadzone.
Aparat trzyma się dość dobrze nawet w mokrych dłoniach, a szeroka, zapinana opaska
na nadgarstek skutecznie zabezpiecza TG-830 przez zgubieniem.

kań na szybkość działania aparatu, ani czas
potrzebny do zapisania danych na kartę pamięci. Wszystko odbywa się w mgnieniu
oka.
Autofokus zastosowany w TG-830 znakomicie spisuje się w przejrzystych wodach. Podczas nurkowania działał on
sprawnie, szybko, i co najważniejsze, bar-

Na koniec omawiania użytkowania
Olympusa TG-830 warto wspomnieć o jego
ekranie LCD. Nie ma on co prawda tak dużej rozdzielczości jak konkurenci, jednak
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znakomicie sprawdza się w silnym słońcu.
Nawet w takich sytuacjach wyświetlany
na nim obraz jest wyraźny i kontrastowy.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Pod względem jakości zdjęć wykonanych
w ciepłych wodach Olympus TG-830 wypada zdecydowanie najlepiej spośród testowanych tu modeli. Rejestrowane za jego
pomocą fotografie wyróżniają się bardzo dobrą kolorystyką i znakomitym odwzorowaniem szczegółów. Zdjęcia są kontrastowe
i bogate w detale, niewielkie zastrze- żenia
można mieć jedynie do ich lekkiego niedoświetlenia. Na szczęście można to zniwelować dobierając odpowiedni pomiar światła.
W fotografii makro aparat radzi sobie podobnie jak Fujifilm XP200, ponieważ w
obydwu przypadkach udało nam się uzyskać zbliżoną skalę odwzorowania.
Wbudowana lampa błyskowa niezbyt
nam się przyda pod wodą, gdyż umiejscowienie jej blisko osi optycznej obiektywu
powoduje odbicie światła od cząsteczek
unoszących się w wodzie, a przy fotografowaniu blisko znajdujących się obiektów
wprowadza ona widoczne winietowanie.
Nurkując w zielonych wodach o słabej
widoczności musimy liczyć się z tym, że
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Zdjęcie w trybie makro

Zdjęcie w trybie makro

wiele zdjęć będzie mydlanych, co jest wynikiem słabej pracy autofokusu w tych warunkach. Do tego wszystkiego dochodzi
zielona dominanta. Co prawda nie jest ona
tak silna, jak w przypadku Fujifilm i kolorystyka zdjęć jest troszkę lepsza, to i tak
pod tym względem Olympusowi daleko

do poziomu, który reprezentuje Sony TX30.
O jakości filmów podwodnych kręconych za pomocą Olympusa TG-830 w ciepłych wodach również można wypowiadać
się w samych superlatywach. Ich kolorystyka jest znakomita, a odwzorowanie szczegółów stoi na bardzo wysokim poziomie.
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Nawet podczas filmowania pod światło obraz nie traci zbyt wiele na kontraście, a kolory nie bledną. W trybie wideo dają się
jedynie zauważyć niewielkie problemy
z autofokusem podczas zmiany ogniskowej,
a także lekkie niedoświetlenie obrazu. Mi-
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Zdjęcie z lampą błyskową

mo to Olympus TG-830 wypada tutaj najlepiej spośród testowanej trójki.
Po uruchomieniu trybu wideo w zielonych wodach, o słabej widoczności, sytuacja znów diametralnie się zmienia.
Autofokus niemal cały czas się gubi, co powoduje, że filmy często są nieostre i pozbawione szczegółów. Do tego wszystkiego
dochodzi jeszcze słabe odwzorowanie kolorów.

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze.
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Podsumowanie
Podobnie jak poprzednio, podsumowanie rozpoczniemy od zaprezentowania listy
zalet i wad testowanego aparatu:
Zalety:
– odporność na nacisk 100 kg;
– wyświetlacz czytelny pod wodą nawet
przy silnym słońcu;
– sztywna szybka ochronna ekranu LCD
odporna na ciśnienie wody;
– właściwy ciężar aparatu, który sprawdza się pod wodą;
– funkcjonalny pasek w zestawie;
– bardzo dobra kolorystyka zdjęć wykonanych w ciepłych wodach;
– bardzo dobre odwzorowanie detali
na zdjęciach podwodnych;
– bardzo dobra jakość filmów podwodnych kręconych w ciepłych wodach;
– użyteczny tryb zdjęć panoramicznych;
– użyteczny tryb HDR;
– wbudowany odbiornik GPS;
– wbudowany kompas i latarka.
Wady:
– problemy ze szczelnością;
– słaba kolorystyka zdjęć wykonanych
na powierzchni w trybie podwodnym;
– wymuszony błysk w trybie „SZEROKI
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KĄT 1” uniemożliwia szybkie wykonanie
kilku zdjęć;
– nieużyteczne tryby podwodne;
– problemy z autofokusem w słabym
świetle;
– słaba jakość i kolorystyka zdjęć wykonywanych w zielonych wodach;
– słaba jakość i kolorystyka filmów podwodnych kręconych w zielonych wodach.
Olympus TG-830 przyniósł nam sporo
zmian w stosunku do starszego modelu.
Producent zdecydował się zastosować tańszy ekran LCD, kosztem matrycy o większej
rozdzielczości, która znakomicie sprawdziła się podczas nurkowań w ciepłych wodach. Niestety odbyło się to kosztem
odwzorowania kolorów w wodach zielonych.
Na plus z pewnością trzeba zaliczyć dużo lepszy tryb zdjęć panoramicznych, funkcjonalny tryb HDR i wbudowany GPS,
a wszystko to za taką samą kwotę, jaką trzeba by wydać na TG-820 niemal 2 lata temu.
Niepokojące są natomiast problemy ze
szczelnością obudowy. Dwa przekazane
nam do testów egzemplarze uległy zalaniu.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że mieliśmy
pecha i nie jest to szerszy problem.

Wciąż czekamy, aż w końcu producent
zrezygnuje z niefunkcjonalnych trybów
do fotografii podwodnej i zaoferuje lepsze
rozwiązanie. Jednak wiele zmian, które zaszły w TG-830 trzeba zaliczyć Olympusowi
na plus, zatem jest nadzieja, że w końcu
doczekamy się zmiany tych nieszczęsnych
trybów.
Przykładowe filmy podwodne

Robert Olech
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