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Od Redakcji
Kolorowe baloniki, uliczne festyny, wymalowane, uśmiechnięte twarze. 1 czerwca – tego dnia świętują
wszyscy, bez względu na wiek, wyznanie, zawód, stan konta, organizację nurkową – wszyscy bowiem jesteśmy dziećmi. Nawet jeśli dawno nie czujemy się beztroskimi małolatami, a szron na głowie nie opuszcza nas mimo największych upałów, wciąż jest to nasze święto.
Nasza matka, nie tylko tego dnia, ale nieustannie obdarowuje nas niewiarygodnie cennymi podarkami:
wschodem słońca, wiatrem, zielenią, ale przede wszystkim nieokiełznanym żywiołem – wodą. To właśnie
ona – Natura – dała nam życie i pozwoliła zatracić się w wielkim błękicie. Czy potrafimy to docenić?
Czy szanujemy własną Matkę? Czy jesteśmy w stanie poznać wszystkie jej tajemnice? O tym między innymi przeczytacie w najnowszym, czerwcowym numerze.
Na uwagę zasługują opisywane przez zaprzyjaźnionych nurków wiosenne akcje czyszczenia polskich
zbiorników. Inicjatywa godna pochwały, ale także refleksji. Jak zwykle zaprosimy Was w podróż do najdalszych, choć nie zawsze najgłębszych zakątków, podpowiemy jak uchwycić okiem aparatu najciekawsze
elementy podwodnej krainy, a także do znudzenia będziemy przypominali o rozwadze, rozsądku, bezpieczeństwie i podnoszeniu kwalifikacji.
Tak, tak, wielkimi krokami zbliżają się wakacje, czas wolności, szaleństw i rozgrzewanej gorącym słońcem wyobraźni, pamiętajcie zatem, że zachwycając się światem jak dzieci, nie możecie zapomnieć o dojrzałej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również partnera.
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Meksyk, Playa del Carmen
Jak ja nie cierpię falowania! No
po prostu nienawidzę! Wiem o tym,
wiem że tragicznie to znoszę,
i co? I oto znów leżałem na dnie
łodzi, rozpaczliwie łapiąc powietrze,
a łupina w której się znajdowaliśmy
dziko skakała na falach. Wreszcie,
po długiej jak wieczność podróży,
spadły obroty silników i obsługa
przycumowała rufą do długiego, pływającego mola. Zresztą, było mi
wszystko jedno do czego przycumowali.

słońcu turystów. W najmniejszym stopniu
nie przeszkadzało mi to w przyjęciu pozycji horyzontalnej podczas rozpaczliwej próby dojścia do siebie. Dobrze, że życzliwa

Ostatkiem sił zwlokłem się z pokładu.
Zostawiając cały sprzęt na łodzi, ruszyłem
ku plaży, by po kilkunastu krokach uwalić
się na ciepły, nieruchomy piasek. Już wiem,
co czuł Robinson Crusoe po dotarciu
do brzegu swojej bezludnej wyspy…
Mój brzeg nie był ani bezludny, ani wyspowy, jako że na plaży Playa del Carmen
siedziały setki smażących się w gorącym
4

reszta naszej ekipy zatroszczyła się o mój
sprzęt, bo w obecnym stanie nie miałem
najmniejszej szansy na przeniesienie na ląd
ani aparatu, ani butli czy pozostałych „za-
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bawek”. Dopiero wieczorem, po obejrzeniu
kilku zgranych z aparatu zdjęć, leżąc w łóżku mogłem cieplej pomyśleć o dzisiejszych nurkowaniach na Cozumelu. Sama
droga na miejsce nurkowe przebiegła jeszcze w miarę bezboleśnie, jako że fala utrzymywała się na znośnym poziomie. Atmosferę dodatkowo podkręcał fakt, że Cozumel przez lata stanowił bazę wypadową

licznych piratów. Na przestrzeni wieków
działały tu takie sławy jak Henry Morgan,
Jack Rackhman, Jean Lafitte, Bartolome „El
Portugues”, czy najbardziej znane z kobiet
Anne Bonny i Mary Read. O filmowym Jacku Sparrow nie wspominając. Nie miałem
jednak nadziei na znalezienie złotych dukatów, czy naszyjnika pięknej seniority.
Na pewno gdzieś tam były, ale upływ cza-
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su i morze starannie je schowały pod grubą
warstwą piasku… Bardziej zainteresowała
mnie zapowiedziana przez divemastera
szansa na spotkanie rekinów. Bo o ile z żółwiami byliśmy już trochę za pan brat, to
jednak rekiny, nawet w wersji łagodnej,
wniosły pewien powiew świeżości do naszego podwodnego „menu”.
W końcu łódź stanęła w dryfie. Po kolejnym sprawdzeniu sprzętu, jako jeden
z pierwszych znalazłem się w wodzie. I jak
na wszystkich w czasie tego wyjazdu nurkowaniach w morzu, od razu w swoje objęcia chwycił mnie mocny prąd. Trzymając
się zaknagowanej na rufie liny, podciągnąłem się do łodzi, by odebrać aparat.
Po chwili to samo zrobił Marek. Byliśmy gotowi do zanurzenia. Jeszcze chwilę czekaliśmy, aż kilka pozostałych osób dołączy
do nas w wodzie, po czym, spuszczając powietrze z jacketów, zniknęliśmy pod powierzchnią. Doskonała widoczność już
z powierzchni pozwoliła zobaczyć leżące 25 metrów niżej dno. Opadaliśmy ku
niemu, mijając po drodze olbrzymie, kilkumetrowe koralowe wypiętrzenia, a wokół
nich unoszące się chmary małych rybek. Te
ostatnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej
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różdżki, znikały na moment, by odczekawszy kilka sekund w bezpiecznym schronieniu zakamarków koralowca, znów odważnie oddalić się od kryjówki. Wciąż żwawo
szybowaliśmy nad zmieniającym się dnem.
Kto wie, czy prąd nie był mocniejszy od tego na Tortudze, na „naszym” końcu zatoki?
Płynęliśmy z Markiem, jak zwykle na końcu

„peletonu”, w mocno luźnej parze, kontrolując szeroki pas dna. Dlatego, gdy z przodu coś się zakotłowało, obydwaj byliśmy
zbyt daleko, by od razu załapać, co się
dzieje. Ale już po chwili, gdy tylko znalazłem się bliżej i zobaczyłem zwiewającego
żółwia, wiedziałem, że to fałszywy alarm.
Nie żebym na niego nie popatrzył, ale
w poprzednich dniach, nurkując na Tortudze, udało mi się zobaczyć ich już kilkana-
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ście. Ten zresztą był za daleko, by myśleć
o jakimś fajnym ujęciu. Słusznie zrobiłem,
bo po chwili płynący na czele nurkowie
gwałtownie przypikowali do dna i zaczęli
kotłować się wokół rafy.
Nim dotarłem do tego miejsca, część
osób odpłynęła. Poprzez tumany wzbitego
przez poprzedników piachu zobaczyłem leżącego na dnie rekina. A właściwe jego
ogon, bo wsunął się głęboko pod nawis

Nuras.info 6/2014
skalny, udając że go nie ma. Czekając, aż
pozostali nurkowie odpłyną, rozejrzałem
się po okolicy. Od przeciwległej strony rafy, prawie do miejsca, gdzie leżał rekinek,
ciągnął się mały kanion. Wsunąłem się
w niego i prąd wody raptownie ustał. Trzeba było uważać, by nic nie podnieść z dna.
Tu woda szybko by się nie oczyściła. Ważniejsze jednak było to, że w końcu kanionu, za malutkim tunelikiem widać było
błękit toni. A więc do rekinka można było
podejść od przodu! Ostrożnie podsunąłem
się do przodu, a potem łagodnie opadłem
na piaszczyste dno. Rekin leżał za dwa metry przede mną. Pod nawisem skały, z błękitem wody w tle. Rewelacja!
Po pierwszych dwóch zdjęciach ruszyłem jeszcze trochę do przodu. Ryba nerwowo uniosła się i zerknęła na mnie z niemym
wyrzutem. Znieruchomiałem, mając nadzieję, że się nie spłoszyła. Udało się. Rekin
obróciwszy się lekko w lewo znów wygodnie ułożył się na dnie. Powolutku przesunąłem aparat do oka, przestawiłem trochę
lampę i zacząłem ponownie fotografować.
No dobra, wystarczy. Ostrożnie, tak by nie
spłoszyć dzielnie pozującej mi ryby, wycofałem się do kanioniku, aby po chwili ru-

szyć wraz z czekającym niedaleko Markiem
w pogoń za zupełnie już niewidoczną resztą grupy.
Pierwsze nurkowania w cenotach były
już za nami. Co prawda, z powodu braku
uprawnień, uskutecznialiśmy tzw. cavern
diving, ale to i tak było coś. Tych kilka zanurzeń pozwoliło na wypracowanie sobie
metodologii fotografowania, która z racji
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niedostatku lamp błyskowych (miałem tylko dwie, i ani jednej do zabrania przez innego nurka w głąb jaskini, by pokazać jej
wielkość) i tak była mocno kulawa. W końcu udało mi się też namówić Kaśkę, by popływała ze mną i zapozowała trochę
do zdjęć. Tak więc dzień zapowiadał się
wielce obiecująco, zwłaszcza że w planie
nurkowań były Car Wash (Aktun Ha) i Gran
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Cenote. Droga do pierwszego celu minęła
nam, jak zwykle, na pogaduchach. W ciasnej kabinie pick-upa nie było może zbyt
wygodnie, zwłaszcza że trzymałem złożony sprzęt foto na kolanach, ale było przynajmniej wesoło. Gdy tylko opadł kurz
wywołany naszym przyjazdem, rozpoczęliśmy rozpakowywanie samochodów.
Na rozłożone na ziemi płachty przerzuciliśmy skrzynki ze sprzętem i butle. Skręcanie
nie zajęło zbyt dużo czasu. Po chwili większość z nas była gotowa, by ruszyć do wody. Car Wash z powierzchni wygląda jak
duża sadzawka. Okrągła (o średnicy ok. 50
m) i otoczona dającymi przyjemny cień
drzewami. Płytka (ok. 3 m) woda, była krystalicznie czysta, choć podobno nie zawsze
tak tu było. Jak sama nazwa wskazuje,
zbiornik służył przez lata jako myjnia samochodowa dla okolicznych mieszkańców.
No, ale proceder ten już się zakończył,
więc gdy tylko znalazłem się pod wodą, jej
przejrzystość bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Widać było wszystko i we wszystkich kierunkach. Sprawdziłem raz jeszcze
cały sprzęt, po czym rozejrzałem się za Kasią. Wisiała 20 metrów dalej, przy rozczapierzonych gałęziach powalonego drzewa

i bawiła się malutkim aparacikiem, który
postanowiła zabrać na nurkowanie. Podpłynąłem do niej. We dwójkę dołączyliśmy
do kolejnych trzech nurków, z którymi mieliśmy stanowić jedną grupę. Ponowna kontrola sprzętu i jedno po drugim ruszyliśmy
w głąb jaskini. Skały, z których była zbudowana miały ciemny odcień, tak więc wrażenie ciemności, zwłaszcza w kontraście
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do wód rozświetlonego jeziorka, z którego
wpłynęliśmy, było przytłaczające. Dopiero
po chwili oczy na tyle mi się przyzwyczaiły
do nowych warunków, że zacząłem widzieć coś więcej niż tylko elementy bezpośrednio oświetlone promieniem z latarki.
Płynąc na końcu grupy, kierując się rozpiętą przy dnie poręczówką oraz snopami
światła z latarek reszty ekipy miałem sporo
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czasu, by rozglądać się po otaczających
mnie geologicznych wspaniałościach. Potężne kolumny, otwory w skale, nagłe rozpadliny w dnie i wszechobecna ciemność.
To robiło naprawdę niesamowite wrażenie.
Zamachałem latarką, tak by zwrócić na siebie uwagę płynącej przede mną Kasi. Gdy

się odwróciła, snopem światła z latarki
wskazałem jej piękną kolumnę znajdującą
się po naszej prawej stronie. Bez dalszych
wyjaśnień odwróciłem się do niej przodem
i zaczekałem, aż moja modelka podpłynie
do kolumny. Tak jak się umówiliśmy na powierzchni, Kasia skierowała w moją stronę
niewielką latarkę, tak bym korzystając
z kontrastu jaki dawała na ciemnym tle,
mógł ustawić ostrość. Już pierwsze zdjęcie
było udane. Żółty, nierówny słup kolumny
wspierał się na jasnym, wręcz białym wypiętrzeniu dna, a unosząca się obok Kasia
stanowiła doskonałą skalę dla oddania wielkości geologicznego tworu. Dla pewności
wykonałem jeszcze jedno ujęcie, po czym
ruszyliśmy w dalszą podróż przez podziemne królestwo bogów Xibalba, Ah Puch i Cit
Bolon Ua. Musiałem przyznać, że ich włości robiły intrygujące, ale i troszkę przerażające wrażenie. W końcu, po ponad 40
minutach siedzenia „w dziurze”, daleko
z przodu pojawiło się coś jaśniejszego
– wracaliśmy do wyjścia.
Każde lenistwo ma swój kres. Nasz odpoczynek po nurkowaniu w Aktun Ha też
dobiegł końca. Posprzątaliśmy papiery
po kanapkach, puszki po coli i trzeba było
9

zacząć znów klarować sprzęt. Na to nurkowanie czekałem z wytęsknieniem. Na oglądanych uprzednio zdjęciach właśnie Gran
Cenote o białych, wapiennych skałach wyglądał najpiękniej. Toteż i ja miałem nadzieję na fajne ujęcie. No, nie jakieś
spektakularne, bo do tego brakowało mi
możliwości. W końcu dysponowałem tylko
dwoma lampami błyskowymi, znajdującymi się na ramionach przymocowanych
do obudowy. Nie było więc dodatkowego
oświetlenia wyzwalanego fotocelą, które
można by umieścić w bardziej oddalonych
fragmentach jaskini, tak by pokazać jej
ogrom, a nie tylko oświetlony pierwszy plan
z czarnym tłem. Niemniej jednak zamierzałem trochę powalczyć ze światłem. Po kolei
weszliśmy do wody, by po sprawdzeniu
sprzętu wpłynąć w głąb jaskini. Pierwsza
różnica w stosunku do porannego nurkowania rzuciła się w oczy natychmiast. Białe
ściany, sklepienie i dno jaskini wspaniale
odbijały światło z naszych latarek, tworząc
delikatny półmrok. Płynąc jak zawsze
na ostatniej pozycji, obserwowałem sylwetki koleżanek i kolegów unoszących się
przede mną w wodzie. Zwieszające się ze
stropu stalaktyty tworzyły niesamowity su-
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fit, pełen ostrych szpilek o różnych długościach. Gdzieniegdzie, w miejscach połączenia ze stalagmitami, powstały piękne,
bogato zdobione kolumny. Jedne cieńsze,
inne tak potężne i grube, że i dwie osoby
nie dałyby ich rady objąć. Korytarz, którym
płynęliśmy skręcał gwałtownie w prawo,
jednocześnie mocno się wypłycając. Drogę
na wprost przegradzała ściana z kolumn
i stalagmitów. Właśnie tu postanowiłem
zrobić Kasi kolejne zdjęcia, więc znów ją
przywołałem promieniem latarki. Niechętnie, bo chyba już miała trochę dość tego
niekończącego się błyskania lampami
po oczach, ale zawróciła. Delikatnie wsunęła się pomiędzy kolumny, gdy znieruchomiała, zrobiłem pierwsze zdjęcie.
Skontrolowałem ujęcie na tylnym wyświetlaczu aparatu. Za jasne. Trzeba było
powtórzyć. Skręciłem obie lampy i czekałem, aż się naładują. A właściwie naładuje,
bo lewa miała nowy akumulator i była gotowa w niecałą sekundę do kolejnego błysku. Gorzej było z prawą, której akumulator
liczył już sobie parę wiosen. W pełni naładowany pracował ok, ale to już było drugie
nurkowanie tego dnia. No i sporo zdjęć już
napstrykałem. Kasia denerwowała się coraz

bardziej, pytająco rozkładając dłonie. Cóż
jej mogłem poradzić? Czerwona kontrolka
naładowania kondensatora wciąż nie chciała się zapalić. Cichy jęk ładowania świadczył, że lampa pracuje i ciągnie powolutku
prąd. W końcu naładowała się. Wreszcie.
Zrobiłem zdjęcie. Znów za jasne! Kurczę,
ależ te skały odbijały światło. Kasia, nie
chcąc już dłużej czekać, podpłynęła
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do mnie i ręką pokazała kierunek – za grupą masz! Miała rację, czekanie kolejnych 40-45 sekund na naładowanie lampy
mijało się z celem. Ruszyłem za nią wznoszącym się ku górze korytarzem i po chwili wpłynęliśmy do wielkiej sali, po bokach
otoczonej kolumnadą, ze stropem w igłach
stalaktytów. Światła latarek pozostałych
nurków, widoczne na drugim końcu, two-
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rzyły biało-niebieską łunę, zamieniając panujące tu na co dzień ciemności w półmrok. Przez myśl mi przeszło, żeby szybko
podnieść czułość i spróbować to uchwycić
na długim czasie ekspozycji, ale zaraz zgasiłem ten pomysł racjonalniejszą myślą, że
to niewykonalne. Nie przy tak słabym świetle i bez statywu.
Meksykańska Riviera Maya to kilometry
bajkowych plaż, lazurowego morza i niezliczonych słonecznych dni. Jak sama nazwa
wskazuje, powinna też mieć coś wspólnego
z Majami. Na deptaku w Playa dziesiątki
naganiaczy oferowało nam wycieczki
do Tulum, Chichen Itza czy kolejnych pozostałości cywilizacji, które tu żyły w okresie przedkolonizacyjnym. Zebraliśmy
trochę prospektów i postanowiliśmy zorganizować własną wycieczkę. Wczesnym
rankiem, gdy zaspane po nocnych hulankach Playa dopiero przecierało zaspane
oczy, wyruszyliśmy w czwórkę do wypożyczalni samochodów. Poranny, dwudziestominutowy spacer dobrze nam zrobił.
Po wejściu do budyneczku mieszczącego
biuro Hertza, pełen dobrego humoru,
w miejsce zamówionej osobówki wziąłem
Jeepa Wranglera. Czerwony samochód

z miejsca oczarował dziewczyny, więc
zdziwione spojrzenie Marka i cisnące mu
się na usta pytanie „ile?” zagłuszone zostało ochami i achami pod adresem naszych
czterech kółek. Ruszyliśmy w drogę. Początkowo szeroką dwupasmówką na południe, w kierunku Tulum, w którym skręciliśmy z głównej drogi, biegnącej wzdłuż
wybrzeża, na zachód. Pierwszym naszym
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celem miała być Coba. Nie tak znane jak
Chichen Itza miasto w okresie swojego rozkwitu (jeszcze w czasach prekolumbijskich)
liczyło ponad 50 tysięcy mieszkańców, zajmując powierzchnię 80 kilometrów kwadratowych. Bardzo przyzwoita początkowo
droga niestety dość szybko przerodziła się
w trasę pełną dziur i wykrotów. Zawieszenie Wranglera dość mocno łomotało. Cie-
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kaw byłem, jakby sobie tu poradziła zwykła osobówka. W końcu dotarliśmy na miejsce. Duży parking otoczony wieloma
budkami z pamiątkami i knajpkami w niczym nie zapowiadał ukrytych w dżungli
wspaniałości. A przecież według przewodnika, który czytał nam po drodze Marek, zaledwie kilka procent z olbrzymiego terenu
miasta zostało wydarte przyrodzie. Po kup-

nie biletów, przez szeroką bramę weszliśmy
do świata antycznej cywilizacji Majów.
Piaszczysta aleja prowadziła pomiędzy różnymi zabytkami, ale gdy tylko zerknąłem
w bok, czy to w lewo, czy w prawo, to pomiędzy gęstą roślinnością dawało się zauważyć całkowicie zarośnięte wzniesienia
– nieodsłonięte jeszcze budowle. Prosto
z boiska do gry w piłkę (nie zagraliśmy, bo
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nie było czym) ruszyliśmy w kierunku
wznoszącej się na 42 metry, najwyższej
na całym Jukatanie piramidy – Nuhoch Mul.
Kilka zdjęć u podstawy, po czym Kasia
z Kamilą ruszyły żwawo ku jej szczytowi.
Co prawda wąskie i wysokie stopnie, jak
i panujący upał, nie zachęcały do wspinaczki, ale nie było wyjścia. Powlokłem się
za nimi, mijając po drodze ciężko sapiących, amerykańskich turystów o eleganckich figurach wielorybów. Ostatnie kilka
metrów i byliśmy na szczycie. Widok oszałamiał. Piramida wznosiła się ponad otaczające ją drzewa, tak że z jej wierzchołka
widać było niekończący się kobierzec zieleni – dżunglę.
Pływając w morzu przyglądałem się zabytkom kolejnego z miast Majów – Tulum.
Wznoszące się na dwunastometrowym klifie budowle, oświetlone ciepłymi promieniami chowającego się powoli za horyzontem słońca wyglądały wspaniale. Kto
wie nawet, czy nie fajniej niż z bliska, gdy
jeszcze przed chwilą je zwiedzaliśmy. Powoli robiłem się głodny. Czas było ruszyć
na poszukiwanie małego co nieco. Dobrze,
że pozostała trójka była w tej materii ze
wszech miar zgodna, tak więc nic nie stało
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na przeszkodzie, by prosto z plaży pojechać do centrum miasta. Chwilka poszukiwań zakończyła się znalezieniem malutkiego (4 stoliki wewnątrz i 4 na ulicy) lokalu.
Rozsiedliśmy się wygodnie, zamawiając soki pomarańczowe na czas oczekiwania
na główne danie. Wyciskający je gospodarz
przekazywał napełnione pucharki swojemu
może dziesięcioletniemu synowi, który
z dumną i ważną miną serwował je nam
do stołu. Widać było, że bardzo się starał,
a przy tym czuł się niezwykle ważną osobą. Miał zresztą powód do dumy, jako że
soki były naprawdę wyśmienite. Dlatego
już po chwili mały pobiegł do ojca z zamówieniem na kolejne cztery porcje. Po długim i znojnym dniu smakowały wybornie.
Ale gasząc pragnienie, stawałem się coraz
bardziej głodny. Już nie mogłem doczekać
się steku, którego zapach powoli zaczynał
docierać z kuchni. Ależ mi się chciało jeść!
Pobyt w Meksyku powoli zbliżał się ku
końcowi. Ostatniego dnia mieliśmy jeszcze
zanurkować w wodach zatoki, na rafach
Barrakuda i Tortudze. Ostatnie już pakowanie sprzętu przebiegało w dość markotnej
atmosferze. Wszyscy zdawali sobie sprawę,
że to już powoli koniec i za kilka dni znaj-

dziemy się w zimnej, listopadowej Polsce.
Nim jednak czarne myśli do końca przesłoniły nam świat, znów ruszyliśmy z wózeczkami obładowanymi sprzętem w kierunku
plaży i cumujących przy niej łodzi. Praca
związana z ładowaniem sprzętu na pokład
przywróciła wszystkim dobre humory i już
po chwili dało się słyszeć zwyczajowe
dowcipy i śmiechy. W końcu, po władowa-
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niu wszystkich zabawek, wszedłem na pokład i ułożyłem bezpiecznie aparat tak, by
nikt i nic nie zaszkodziło mu w czasie dziesięciominutowej drogi na miejsce nurkowe.
Ryknęły silniki i po chwili odkosy dziobowe wody zaczęły wystawać ponad dziób.
Czasu nie było za dużo, więc po chwili
przerwy poświęconej delektowaniu się
słońcem, zacząłem wciągać na siebie pian-
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kę. Jeszcze chwila i hałas od silników z głośnego wycia przeszedł w warkot, a potem
tylko tyrczenie na wolnych obrotach.
Na spokojnym dotychczas pokładzie łodzi
zrobiło się naraz tłoczno. Zakładanie sprzętu szło jednak dość sprawnie i już po chwili większość z nurkującej dziś ósemki była
gotowa do wejścia do wody. Gdy tylko
do niej wskoczyłem, złapałem się ciągnącej

się za rufą liny. Ale, o dziwo, morze jakby
w pożegnalnym ukłonie przestało tak bardzo gonić nas prądem. Bez większych problemów z płetwy wróciłem do rufy, by
odebrać sprzęt foto. Korzystając z niewielkiego prądu postanowiliśmy z Markiem zaczekać na resztę ekipy przy dnie. Dość
szybko zjechaliśmy w dół i zaczęliśmy
przepatrywać okolicę z nadzieją znalezienia czegoś niezwykłego. Co prawda mój
plan na dziś zakładał sfotografowanie stada
lucjanów, które całymi chordami kręciły się
przy rafie, ale szansa na uchwycenie jeszcze czegoś nie była mi specjalnie niemiła.
Niestety, nim się czegoś doszukaliśmy, dołączyła do nas reszta ekipy i ruszyliśmy
w drogę. Trasę, którą w czasie ostatnich
dwóch tygodni pokonaliśmy już trzy razy,
i to w iście ekspresowym ze względu
na prądy tempie, dziś poznawaliśmy jakby
na nowo. Widoczne w dole i obok obrazy
przesuwały się wręcz powoli i anemicznie.
Nie wiem czy to z tego powodu, że nie wiało, ale w tak żółwiowym miejscu nie spotkaliśmy jak na razie ani jednego
sympatycznego „skorupiaka”. Coś tu nie pasowało… Gdzieś się czaił jakiś podstęp…
Przy drugim załomie rafy, gdy jak zawsze
14

wychylaliśmy się na otwartą wodę, by przepłynąć piaszczystą zatokę wrzynającą się
w skałę, wszystko się wyjaśniło. Dmuchnęło na tyle silnie, że nie było szansy na dotarcie do przeciwległego kawałka rafy, by się
szybko za nim schronić. Znosiło mnie coraz bardziej w lewo, tak że kolejny akwen
spokojnej wody oddalał się coraz bardziej.
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Straciłem już dobrych kilkanaście metrów,
nim przypadłem do piaszczystego dna.
Czepiając się leżących na nim kamieni, zacząłem odrabiać powoli dystans. Gdy tylko
minąłem załom skalny, woda natychmiast
uspokoiła się, a przede mną, przy pięknie
porośniętym nawisie, kręciła się duża grupa ryb. Opłynąłem ją szerokim łukiem, tak
by mieć w kadrze cały ten kotłujący się
świat i w tle Wiolę lub Gosię, które jak
umówiliśmy się przed nurkowaniem, miały
spróbować zapolować przy ławicy. Czekając, błysnąłem dwa razy lampą, tak by mieć
poprawnie ustawione parametry ekspozycji.
Gdy tylko pierwsza z koleżanek ukazała się
zza skały, byłem gotów do zdjęcia. Jeszcze
bliżej, jeszcze, czekałem aż modelka wystarczająco podsunie się do kotłujących się
ryb i w końcu szybko, trzy razy po sobie nacisnąłem spust migawki. No, pierwsze zdjęcia miałem już gotowe. Dla pewności
wypadało poszukać kolejnej ławicy i powtórzyć całą zabawę od początku. Zawróciłem więc i znów ruszyłem przed siebie,
starając się płynąć poniżej korony rafy, tak
by mnie chroniła przed prądem i wypatrując kolejnego stada lucjanów.
Marcin Trzciński
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Kuba
Zwiedzam świat! To postanowienie
sprzed kilkunastu lat realizuję z pasją
i naprawdę robię to konsekwentnie.
Czy w czasach, gdy wszystko jest
w telewizji – i to w jakości HD i lepszej, w wersjach 3 D, a nawet 5 D
– warto wydawać grubą kasę, marnować cenny czas i narażać się na niewygody i zmęczenie podróżami?

cz. 1

palnia wiedzy, przygód, rozwoju, wrażeń,
zapachów i odczuć, których żaden kompu-

Mam wielu znajomych uważających
mnie za dziwoląga… To nie lepiej kupić
nowe auto i zmieniać swój dom w pałac,
oszczędzać? Czasami dobity upałem i zmęczeniem, gdzieś na końcu świata myślę sobie – co ja tu robię… Generalnie swoją
filozofię i pasję – chęć poznania świata,
uważam za naturalną potrzebę człowieka,
za coś bezcennego i najważniejszego w życiu. Podróżowanie to nieograniczona ko16

ter, telewizor czy inny elektroniczny gadżet
nie zagwarantuje.
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O takiej na przykład Kubie słyszał każdy;
wielu piło kubański rum, wielu paliło cygaro i kojarzy dobrze Fidela. Co z tego, jeśli
nie robiło się tego na Kubie… Dwa tygodnie spędzone na tej karaibskiej wyspie to
właśnie wielka dawka Kuby na Kubie… Nie
byliśmy kolejną grupą turystów w komercyjnym Varadero i nie wylegiwaliśmy się
bezmyślnie na plaży. Nie graliśmy wczaso-

wiczów w wyreżyserowanym filmie turystycznym… Wszystko dzięki Piotrowi i programowi jaki ułożył.
Pierwsze spotkanie oko w oko z komunistycznym systemem, o którym każdy u nas
już zapomniał, miałem kilka miesięcy temu
w Wenezueli. No, może u nas został po
1989 roku ten partyjny nepotyzm i państwo
17
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do siebie – ale Wenezuela to obecnie tykająca bomba. Już pod koniec 2013 roku było na tyle niebezpiecznie, że wycieczka
do Caracas nie wchodziła w rachubę, a spacerowanie po mieście wiązało się ze sporym ryzykiem napaści. Początek tego roku
przyniósł zabójstwa i zamieszki pogłębiające kryzys. Na Kubie jest za to naprawdę
bezpiecznie.

nakładające nam coraz to nowe podatki, niczym kiedyś właściciel kajdanki niewolnikowi, ale rząd nie zawiaduje na pewno w
100% naszym życiem. Teoretycznie mamy
wolność, a oni praktycznie jej nie mają…
Jak się jednak okazało, poza socjalizmem, Kuba i Wenezuela mają coraz mniej
wspólnego. Bieda i gospodarka zbliżają je
18
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Po śmierci Hugo Chaveza, w marcu 2013 roku, Kuba nie otrzymuje już wenezuelskiej pomocy finansowej, choć najczęstszym bohaterem bilbordów na Kubie
– poza Fidelem i Che Guevarą – jest właśnie ściskający się z nimi przyjacielsko Chavez.

Kuba kojarzy się większości ludzi z rumem, cygarami, salsą i starymi amerykańskimi krążownikami. Wszystko to prawda,
bo historia tej wyspy jest ściśle poplątana
z tymi jej symbolami.
Tę karaibską wyspę otacza ok. 1600 wysepek, skał i raf. Głębiny wokół sięgają nawet 7000 metrów. Większą część powierzchni wyspy stanowią niziny, w części

19

południowo-zachodniej wznoszą się wapienne góry Sierra de los Organom. Wzdłuż
południowego wybrzeża rozciąga się łańcuch górski Sierra Maestra z najwyższym
kubańskim wierzchołkiem – Pico Turquino
– o wysokości 1974 metrów.
Pora deszczowa występuje pomiędzy
majem a październikiem, idealnym terminem do odwiedzenia wyspy będzie zatem
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nasza jesień i zima. Wtedy panują temperatury ok. 24 stopni. Z resztą od dawna
uważam, że najlepiej wyjeżdżać z Polski
w miesiącach jesienno-zimowych, a nie jak
jest ciepło.
Na początku Kubę zamieszkiwały różne
plemiona, które na wyspę trafiały głównie
z Ameryki Południowej. Przed okresem kolonizacyjnym żyło tam ponad sto tysięcy Indian.
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Wyspę odkrył Krzysztof Kolumb podczas
swojej pierwszej wyprawy. 28 października 1492 roku postawił nogę na lądzie, nadając odkrytej ziemi nazwę Juana (na cześć
ówczesnego księcia Asturii). Zadanie podbicia wyspy otrzymał w 1511 roku niejaki
Velazquez. Opór tubylców złamał dość
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szybko, a jego kolejne działania dotyczyły
zakładania miast. W okresie tym powstała
Hawana, Trynidad i kilka innych miast kolonialnych. Włączenie wyspy do Nowej
Hiszpanii i kolonizacja doprowadziły jednak do zagłady jej pierwotnych mieszkańców.

Zwiększająca się ilość plantacji trzciny
cukrowej zmusiły kolonizatorów do sprowadzania niewolników z Afryki. Wiek XVII
i XVIII spowodowały rozwój handlu niewolnikami, zaczęto uprawiać też w dużych ilościach kawę oraz tytoń.
Ważna data w historii to rok 1762, kiedy
to wyspę podbiła Anglia, żeby zaledwie
po roku wymienić z Hiszpanią Kubę na Florydę. Takie to były kiedyś czasy…
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Niewolnictwo zniesiono tam dopiero
w 1880 roku. Czternaście lat później rozpętało się – trwające z przerwami 30 lat – powstanie o niepodległość. Zainicjował je Jose
Marti, który miał wywołać nie tylko antyhiszpańskie powstanie, ale także pokrzyżować Amerykanom plany aneksji Kuby.
Zginął on jednak w bitwie z oddziałami
hiszpańskimi pod Dos Rios. W 1898 r.,
w wyniku wojny morskiej amerykańsko-
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-hiszpańskiej i interwencji USA, doszło
do zajęcia wyspy. Hiszpania rozpoczęła rokowania o pokój, który zawarto dokładnie 10 grudnia 1898 roku w Paryżu. USA
objęły Kubę faktycznym protektoratem, nie
doprowadzając do jej niepodległości. Protekcja USA wymusiła na Hiszpanii rezygnację ze spłaty długu ciążącego na kolonii.
W roku 1902 powołano niepodległą repu-

blikę, nadal jednak nadzorowaną przez
USA, które miały znaczne wpływy na politykę tego państwa aż do 1956 r. Polegało to
między innymi na wymuszeniu przyjęcia
tzw. „poprawki Platta” (pozostającej w mocy do 1934), która zapewniała kontrolę
USA nad polityką rządu kubańskiego, a także zapewniała USA prawo do posiadania
słynnej bazy wojskowej Guantanamo.
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Kuba jest krajem hiszpańskojęzycznym,
ale z powyższych powodów sporo osób zna
język angielski. Tym zdecydowanie różni się
Kuba od Wenezueli – gdzie po angielsku
dogadać się po prosu nie ma z kim…
Kryzys na międzynarodowym rynku cukru w okresie międzywojennym przyczynił
się do objęcia władzy przez generała Moralesa w 1925 roku. Szybko stał się on dyktatorem, a po ośmiu latach rządów został
obalony w zamachu wojskowym, kierowanym przez Fulgencio Batistę. Kiedy Batista
został prezydentem, szybko wyklarowała
się jego proamerykańska polityka. Kuba stała się tanim rozrywkowym miejscem, niemal kolonią dla Amerykanów. Kiedy
w 1952 roku Batista jednak przegrał wybory, doprowadził do kolejnego w historii Kuby zamachu stanu i został dyktatorem.
Reakcją społeczeństwa były coraz sprawnej działające ruchy opozycyjne, w tym
Ruch 26 Lipca, któremu przewodził Fidel
Castro…
1 stycznia 1959 roku, wkraczając do Hawany, partyzanci prowadzeni przez Castro
zwyciężyli Batistę, a sam Fidel został premierem. Skutki jego ówczesnych reform sięgają na Kubie dnia dzisiejszego…
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Rząd Fidela znacjonalizował cały przemysł, system bankowy, zabrał własność
obywatelom USA, nawiązał sojusz z ZSRR.
Ważnym wydarzeniem dla Kubańczyków była nieudana, zaplanowana przez
CIA inwazja uchodźców kubańskich w Zatoce Świń w kwietniu 1961 roku. W odwecie od roku 1962 rząd amerykański
wprowadził embargo handlowe i morską
blokadę wyspy, a Fidel zbliżał się do
ZSRR… Obecność Rosjan i ich wojsk, które instalowały głowice jądrowe, stanowiły
bardzo realne zagrożenie kolejną wojną
światową. Ten gorący dla całego przecież
świata okres w październiku 1962 znany
jest jako kryzys kubański.
Dobrze pamiętałem z lekcji historii Zatokę Świń… Oczywiście jej nazwa kojarzy się
każdemu ze zwierzęciem hodowlanym, ale
ta wcinająca się wąskim pasem w ląd zatoka, w centralno-zachodniej części południowego wybrzeża, nazwę swoją zawdzięcza rybom tam występującym, a nie
świniom.
Mam również nadzieję, że oparte o różne źródła historyczne podwaliny mojej
opowieści nie zanudzają Was. Dla mnie
znajomość historii była zawsze przesłanką

do zrozumienia teraźniejszości. Zanim opowiem o nurkowaniu i naszych przygodach,
fajnie będzie zatem wiedzieć kilka rzeczy
o Kubie…
Wsparcie finansowe i gospodarcze
udzielał Kubie ZSRR przez dwie dekady
– lata 60. i 70. XX wieku. Od 1972 roku Kuba, przystępując do RWPG, miała być światowym liderem w produkcji cukru. Partia
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komunistyczna (czyli Fidel) w cukrze właśnie widziała zbawienie rozwiązujące problemy ekonomiczne. Jednak powolny upadek komunistycznego bloku wschodniego
i amerykańskie embargo, a także spadek
cen cukru doprowadziły do upadku gospodarki planowanej. Przejawiło się to ogromnym bezrobociem i zupełnym zahamowaniem wzrostu gospodarczego.
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W 1976 uchwalono kubańską konstytucję, zezwolono także na pierwsze po rewolucji wybory pośrednie do parlamentu.
Działania te zmierzały do zinstytucjonalizowania rewolucji, jednak pełnię władzy
politycznej i wojskowej uzyskał ostatecznie
Fidel Castro. W latach 70. Kuba podejmowała działania mające rozszerzyć rewolucję, organizując i wspierając wojskowo,

wysyłając agentów działających w Ameryce Łacińskiej. Władze kubańskie wspierały
także prokomunistyczne ugrupowania
w Azji i Afryce.
W 1992 Fidel Castro doprowadził
do zmian w kubańskiej konstytucji, które
dawały mu prawo do wprowadzenia stanu
wyjątkowego. Wprowadzono bezpośrednie
wybory do parlamentu (obowiązujące
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od 1993), w praktyce jednak opozycji
do wyborów ciągle nie dopuszczano. Konstytucja określiła również prywatną działalność gospodarczą oraz swobodę praktykowania religii. Pogłębiający się kryzys wymusił reglamentację żywności, począwszy
od 1993, a gospodarce kubańskiej zaczął
doskwierać brak ropy naftowej. Rząd próbował zatem podejmować działania mające pozyskać kapitały zagraniczne. Starania
te zakończyły się podpisaniem porozumień
handlowych i inwestycyjnych z krajami
członkowskimi Unii Europejskiej w 1996 r.
Od 1997 reformy te przyniosły pewne sukcesy gospodarcze (m. in. spadek bezrobocia do poziomu 4-5%), a do 2000 r.
skończyły się problemy z ropą naftową (krajowe wydobycie tego surowca pokrywa jedynie 20% zapotrzebowania Kuby),
dostarczaną głównie przez bratnią Wenezuelę w zamian za leczenie ich obywateli
na wyspie.
Od czasu zmiany ustroju wielu Kubańczyków, w sposób legalny lub nie, starało
się wyemigrować do USA. Pierwsza fala
emigracji nastąpiła po przejęciu władzy
przez Castro, druga w latach 1965–1973.
Następna duża fala, to zaplanowana przez

Nuras.info 6/2014
Castro – na początku lat 80. XX wieku – akcja wypuszczenia przeciwników systemu.
Opuściło wtedy Kubę ponad 120 tys. emigrantów (marielitos od portu Mariel, z którego wypływali). Ogółem, od roku 1959
do 2000, Kubę opuściło z powodów politycznych lub ekonomicznych około 1,5 miliona ludzi, czyli grubo ponad 10% jej
mieszkańców.
Porozumienie z 1995 r. podpisane przez
Kubę ze Stanami Zjednoczonymi (regulujące kwestie embarga gospodarczego) zapobiegło kolejnemu kryzysowi migracyjnemu.
Osiedleni głównie na Florydzie Kubańczycy doszli tam do sporych wpływów politycznych i cały czas myślą o przejęciu
władzy na Kubie.
W 1998 wyspę odwiedził papież Jan Paweł II, co spowodowało uregulowanie wzajemnych relacji między państwem
a Kościołem oraz poprawiło niekorzystny
wizerunek Kuby za granicą. Kolejne lata
stały pod znakiem nieudanych prób normalizacji stosunków z USA.
Dzisiaj Kuba zarządzana przez Raula Castro (od 2008 roku) zmienia się bardzo powoli. Wciąż największymi przestępstwami
są tutaj: handel narkotykami, podniesienie

ręki na turystę, kradzież i działalność kontrrewolucyjna. Może dzięki temu o każdej
porze dnia i nocy, gdzie nie byłem, czułem
się naprawdę bezpiecznie. Niezbyt religijne społeczeństwo, otrzymuje coraz więcej
możliwości. Choć na zakup nowego auta
pozwolić sobie mogą naprawdę nieliczni
(jedyny salon samochodowy w Hawanie
sprzedał 2 nowe auta przez pierwsze trzy
miesiące 2014 roku…). Dla Waszej wy-
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obraźni, nowy Hyundai Accent – jedyny
dostępny tam model – kosztował 130 tys.
dolarów. Dlatego te sprzedane dwa auta
szybko ich nabywcom skonfiskowano, bo
skąd kupujący mieli niby mieć na nie kasę,
skoro miesięczna pensja na Kubie to 20 dolarów???
Kubańczycy mogą od kilkunastu lat dorabiać sobie wynajmując pokoje – casas
particular. Jednak i tutaj czuć oddech reżi-
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mu… Na trzy casas, w których zamieszkiwałem (razem z Kubą i Piotrem), w dwóch
z nich na moich oczach państwo, rękoma
urzędniczek, dokonywało kontroli zgłoszenia turysty, wystawienia pokwitowania i odpowiedniego wpisu do specjalnej księgi.
Dlatego po pierwszym „ola”, czyli „cześć”,
nasi gospodarze od razu pożyczali nasze
paszporty.

Kuba słynie między innymi z aut krążowników z lat 50. XX wieku, które do wybuchu rewolucji importowano z USA. Jest ich
najwięcej (aż 70% wszystkich aut), prywatni właściciele traktują je często lepiej niż
własne kobiety. Czasami, pomimo że to
gruchoty, auta aż błyszczą od przesadnego
mycia i woskowania… Amerykański stary
krążownik w dobrym stanie kosztuje od 15
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tys. dolarów w górę, a przy ogólnej biedzie
kobiety są chętne i tanie, więc jest to merytoryczny argument tłumaczący motoryzacyjne pasje Kubańczyków.
Drugą wyraźną grupę stanowią państwowe auta produkowane w krajach socjalistycznych – głównie w ZSRR. Łady, Moskwicze,
ale i nasze maluchy – zwane na Kubie polakito (jeśli jest na chodzie, kosztuje ok. 5 tys.
dolców, mimo że najmłodsze pochodzą
z 1983 roku). Ikarusy i Ziły również z powodzeniem do dzisiaj służą mieszkańcom wyspy. Transport zbiorowy zapewnia najczęściej Ził z budą dla pasażerów lub nawet taki z otwartą skrzynią. Stosunkowo mało jest
motorów i skuterów. Trzecia, najbardziej wyróżniająca się grupa aut, to proste, współczesne modele azjatyckich i niemieckich producentów. To auta państwowe, będące na
stanie wypożyczalni samochodów.
Żółte tablice rejestracyjne są stare i obecnie w trakcie wymiany. Takie właśnie miał
każdy samochód prywatny, ale obecnie wydawane są białe z literką P na początku.
Dawniej niebieskie tablice, a teraz białe z literką B, mają auta państwowe, z wypożyczalni, dla obcokrajowców i auta z ambasad.

Nuras.info 6/2014
Niemało też kosztuje wypożyczenie auta
dla obcokrajowca-turysty, bo cena 80 dolarów za dobę, to przecież czteromiesięczne
wynagrodzenie Kubańczyków…
Historia Kuby bardzo mocno wpłynęła
na charakter społeczeństwa. Potomków
rdzennego ludu Arawaków nie ma już wcale. Na 11 milionów Kubańczyków ponad 60% populacji stanowią biali, 10%
murzyni, a 25% Mulaci. Różnice w wyglądzie nie powodują różnic w podejściu
do życia. Uśmiech i gotowość do zabawy
reprezentuje chyba każdy, kto ma na to siłę.
Odsetek ludzi z wyższym wykształceniem należy do największych na świecie.
To dobrze wyedukowane społeczeństwo
w 80% należy do jedynej słusznej PCC
(Partio Komunista de Cuba). W podziemiu
i na emigracji istnieje za to wiele związków
i organizacji walczących o pluralizm i demokrację.
Osiągnięcia Kuby na polu ochrony zdrowia pozwoliły od 1983 roku spełniać, a nawet przekroczyć standardy Opieki Medycznej dla Każdego, wyznaczone przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Pisząc o Kubie, konieczne jest przybliże-

nie takiej postaci jak Ernesto Rafael Guevara de la Serna, znany powszechnie jako el
komendante Che Guevara. Ważna to postać
w historii rewolucji kubańskiej, ważny to
kompan Fidela. Ten Argentyńczyk to postać
naprawdę barwna. Student medycyny, podróżnik przemierzający Amerykę Południową na motocyklu i rewolucjonista w jednej
osobie – zaszczepiał lewicowe ideały i ko-
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munizm w kilku krajach, na Kubie jest osobowością nr 2. Widać to na wszystkich bilbordach, pomnikach i innych eksponowanych miejscach, gdzie zawsze towarzyszy Fidelowi.
Che wraz z Fidelem i jego bratem Raulem zaatakowali Kubę z Meksyku z jachtu
Granma. Dysydenci dotarli na brzeg wybrzeża 25 listopada 1956 roku. Jednak za-
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atakowani przez siły wierne reżimowi Batisty zostali rozbici. Tylko dwunastu z nich,
w tym Fidel, Raul i Che, przeżyli chroniąc
się w górach Sierra Maestra. Cały świat zastanawiał się, jak zginął Fidel, tymczasem
on i jego załoga ukrywali się u biednych rolników. Na pewno pomógł im wtedy brak
cywilizacji, nie było tam prądu, szkół, nie
było niczego. Che Guevarra organizował

polowe kliniki medyczne, produkował materiały wybuchowe, budował, nauczał i wydawał lokalną gazetę. Nie sposób opisać
wszystkiego co robił, co umiał i co po sobie zostawiał. Ten człowiek orkiestra został
mianowany przez Fidela zastępcą dowódcy. Choć był znany z twardej ręki i dyscypliny, żołnierze widzieli w nim prawdziwego
przywódcę i nauczyciela.
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Zachęcam do poczytania o człowieku,
którego charakterystyczna twarz pokryta zarostem i długimi włosami, które od góry
okrywa wojskowy beret, jest symbolem
do dzisiaj. Miał on też swój spory udział
w wielu działaniach rewolucyjnych, a po 1
stycznia 1959 w sprawowaniu władzy. Zginął tragicznie Boliwii w 1967 roku, zaszczepiając i tam rewolucję. W jego śmierci
palce podobno maczała CIA i były nazistowski zbrodniarz Klaus Barbie. Zdradzono
jego kryjówkę, postrzelono, a później
na rozkaz boliwijskiego prezydenta rozstrzelano.
Początkowo Ernesto Guevara był zwolennikiem proradzieckiego marksizmu i leninizmu, choć nigdy nie został członkiem
partii komunistycznej. Poglądy Che wykrystalizowały się po rozłamie chińsko-radzieckim w 1960 r., gdy stał się on
zagorzałym krytykiem radzieckiego imperializmu. Sądził, że dla obalenia kapitalistycznych dyktatur w krajach rozwijających
się niezbędna jest rewolucja, z trockizmu
przejął teorię permanentnej rewolucji. Rewolucja i nowy system miał być oparty
głównie o stanowiących większość w tych
krajach chłopów.
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Wokół osoby Che wyrósł rodzaj kultu
jednostki, objawiający się głównie umieszczaniem jego podobizny na ścianach, ubraniach, plakietkach itp. Che Guevara stał się
symbolem radykalnych ruchów lewicowych. Jak się niejednokrotnie przekonałem
– mało kto z ich członków ma dostateczną
o nim wiedzę. Chavez porównywał go
do samego Jezusa, Nelson Mandela twier-

dził przecież, że Che jest inspiracją dla każdej istoty ludzkiej kochającej wolność,
a futbolowa legenda i jego rodak Maradona chwalił się wielokrotnie, że ma go zawsze przy sobie, na ramieniu, na tatuażu,
który jest dziełem sztuki i że tak naprawdę
nosi go w sercu. Z kolei jego przeciwnicy
podkreślają, że był on odpowiedzialny
za wpędzenie kraju w ruinę gospodarczą.

Wszystko to, co napisałem powyżej,
stwarza obraz ciekawego i przede wszystkim oryginalnego kraju. Dla nas egzotycznego ze względu na klimat, ale i system,
gospodarkę. Jak już wcześniej wspominałem, Kuba najlepiej smakuje na Kubie – nie
z perspektywy Internetu, telewizora czy
przewodników turystycznych.
Duża moc naszego programu kubańskiego polegała na zwiedzeniu kilku różnych
miejsc, wybranych przez Piotra po wielu
miesiącach spędzonych na poznawaniu całej wyspy. Oczywiście nie wszystko, co
warte obejrzenia, da się zobaczyć, bo nawet dwa tygodnie to zawsze za mało. Barwną Kubę trzeba po prosu zwiedzać dłużej
lub bywać tam częściej! Dzięki pomysłom
Piotra nasz wyjazd był wyjątkowy i zupełnie inny niż te oferowane w najpopularniejszych biurach…
Po tym historycznym wprowadzeniu będziecie w 100% gotowi na materiał z naszej
kubańskiej przygody! Ale o tym, co tam robiliśmy, w szczegółach już w następnym
magazynie NURAS. INFO…
Miłosz Dąbrowski
milosz@aquadiver.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
wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę
lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
30
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY
SKORZYSTAJ Z KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php

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

Migracja krabów
Nie
zdążyłem
jeszcze
zejść
po nurkowaniu z zodiaka, kiedy zostałem momentalnie złapany przez
odpoczywającego między nurkowaniami dobrego znajomego i stałego
klienta centrum, z którym współpracuję. Zostałem przez niego zaciągnięty w stronę niedużej pobliskiej
laguny/estuarium. Na jego twarzy widać było ekscytację oraz dumę ze
znaleziska, które za chwilę będzie
mógł mi przedstawić.
Jesteśmy na plaży w Zatoce Sodwany,
jednym z subtropikalnych rajów w północno-wschodniej części Republiki Południowej Afryki. Znajduje się tutaj fantastyczna
rafa koralowa, na której nurkuję już od prawie trzech lat. Tym razem tutejsza niesamo32
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przyrodnicze wydarzenia raczej umykają
uwadze. Tym razem mój znajomy był
na posterunku i znając moje zainteresowanie nietypowymi zachowaniami zwierząt,
skierował moją uwagę na to rzadkie doświadczenie. Wydawać by się mogło, że
w miejscu, do którego mnie zaprowadził,
nic się nie dzieje. Ot, rzeczka szerokości
może trzech metrów i głębokości 50 cm,

wicie zróżnicowana fauna zaskoczyła nas
nie pod wodą, na rafie, ale tuż u ujścia malutkiej rzeczki wpadającej do oceanu, zaraz obok miejsca, skąd startują wszystkie
zodiaki nurkowe. Przy całym zamieszaniu,
jakie tu zazwyczaj panuje, kiedy kilku operatorów nurkowych jednocześnie manewruje łodziami za pomocą traktorów, takie
33
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z całkiem silnym prądem, spokojnie wpływa sobie do oceanu. W pewnej tylko części
lewego brzegu widać jakby poruszający się
w dziwny sposób piasek.
Kraby. Tysiące.
Na przestrzeni niecałego metra kwadratowego, na samym brzegu rzeczki, schowane pod niewysoką piaszczystą skarpą,
kłębią się niczym w mrowisku, świeżo wykształcone po krótkim okresie larwowym,
krabiki (lat. Varuna Litterata), których wielkość nie przekracza 5 mm. Jeden na drugim, nawet w takich ogromnych liczbach
nie trudno o ich przeoczenie. Mimo że
znajdują się tuż u ujścia do oceanu, czyli
niewielkiego estuarium, gdzie woda oceaniczna miesza się z lądową, nie są to słonowodne kraby. Dorosłe samice spływają
z rzeką do estuarium, gdzie składają jajka.
Młode larwy szybko przekształcają się
w miniaturowe wersje dorosłych krabów
i ich głównym celem staje się dotarcie z powrotem do słodkowodnych części rzeki,
gdzie spędzają resztę swojego życia.
W związku z tym, że wszystkie kraby wykluwają się naraz i razem podróżują w górę rzeki, swoją liczebnością tworzą ogromną migrację, aczkolwiek na miniaturową
34
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nak najwyraźniej żadnemu lokalnemu drapieżnikowi taki niewielki posiłek nie pasował.
Głównym
wyzwaniem
dla
skorupiaków okazała się sama rzeczka.
Przesiedziałem tam z kamerą w sumie kilka
godzin i wyglądało to tak, że migracja przemieściła się zaledwie kilka metrów naprzód, tzn. pod prąd. Zgaduję, że młode nie
mogą oddalać się za bardzo od wody
i przemieszczać po suchym piasku, który
może być bardzo gorący (czasami nie da się
z naszego punktu widzenia skalę. Dzięki
nowoczesnemu sprzętowi filmowemu można znacznie się przybliżyć i podziwiać to
niesamowite wydarzenie. A z bliska wygląda to tak, jakby kraby walczyły o przetrwanie. Zazwyczaj przy tak dużych migracjach
szybko znajdują się drapieżniki, które bezkompromisowo dziesiątkują całą populację
młodych zwierząt. Najlepszym przykładem
tego są młode żółwie, które zanim dotrą
z końca plaży do oceanu, a więc zazwyczaj
zaledwie kilkadziesiąt metrów, muszą stawić czoła niezliczonym drapieżnikom,
w tym najczęściej tym atakującym z powietrza. Kraby nie miały tego problemu, kilka
mew tu czy tam skubnęło parę sztuk, jed35
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chodzić bez żadnego obuwia!). Prąd wody
był jednak na tyle silny, że tylko niektórym
udawało się „przeskakiwać” wzdłuż brzegu, co jakiś czas tylko wpadając w pułapkę
opadającej, obmywanej wodą, skarpy.
Większość jednak była zmywana wraz z tą
skarpą i prądem z powrotem na początek
drogi. Ewolucja daje temu gatunkowi dodatkowe szanse w postaci umiejętności pływania do przodu przez krótki czas,
w przeciwieństwie do reszty skorupiaków,
które zazwyczaj mogą poruszać się w wodzie tylko do tyłu lub w bok. Z moich obserwacji, dzięki temu niektórym udawało się
przebyć krótki dystans, płynąc pod prąd, żeby schować się czym prędzej w małej zatoczce i nabrać sił na pokonanie kolejnego
kawałka estuarium. Na filmie z dużym zbliżeniem widać też, jak kraby współpracują

ze sobą w dużych grupach. Te na czele masy zatrzymują się w poprzek zmywanego
brzegu, aby następne mogły po nich
przejść, mając w ten sposób bardziej
„utwardzoną” drogę. I tak niczym gąsienica czołgowa cała masa krabów porusza się
naprzód.
Całą migrację można było oglądać przez
około trzy dni, tylko w godzinach porannych. Wraz z rosnącą temperaturą w ciągu
dnia kraby znikały, prawdopodobnie
do wód zatoki, po to tylko, żeby rozpocząć

36

podróż ponownie następnego dnia. W każdym kolejnym dniu można było zaobserwować coraz mniejsze grupy, aż do momentu, kiedy tylko pojedyncze okazy podróżowały na własną rękę.
Chcąc dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktowałem się z kilkoma lokalnymi naukowcami zajmującymi się różnorodnością gatunkową oraz strażnikami
przyrody parku UNESCO Isimangaliso,
gdzie znajduje się Zatoka Sodwany. Okazuje się, że ta migracja jest niesamowicie
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rzadka i nikt, tak naprawdę nikt, nie jest
w stanie jej przewidzieć, a ilość informacji
o tym gatunku jest wyjątkowo mała.
W związku z tym, wszystkie moje obserwacje były skrzętnie udokumentowane, aby
stworzyć bazę do dalszych badań. Jeśli ktokolwiek ponownie zauważy ten przyrodniczy fenomen, zapisane zostaną wszystkie
informacje klimatyczne, jak temperatura
oceanu, rzeki, powietrza, pora roku, pora
dnia, stan przypływów/odpływów oraz
struktura estuarium (zmienia się niemal
z dnia na dzień). Dzięki temu w przyszłości
będzie można statystycznie porównać
wszystkie obserwacje i wytypować odpowiednie warunki, które sprzyjają występowaniu tej migracji. Tak, na niewielką skalę,
tworzy się nauka.
Bartek Łukasik
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Sudan Północny
Sudan, a dokładnie Sudan Północny to kraj, którego podwodne
piękno urzekło mnie szczególnie.
Wyjazd do Sudanu od wielu lat pozostawał numerem z pierwszej
dziesiątki na mojej liście kierunków,
do których chciałam zorganizować
wyjazd.

Na początku kwietnia 2014 mieliśmy
okazję przekonać się na własne oczy o bogactwie i niezwykłym potencjale tego kraju
– kraju oferującego topowe nurkowania
w stosunkowo bliskiej odległości od Polski.
Nasza wyprawa rozpoczęła się od dwudniowej przygody w Dubaju. Przeloty
z Polski organizowane są najczęściej
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z przesiadką w tym uderzającym przepychem mieście Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, gdzie wszystko musi być „naj”.
Bez namysłu wykorzystaliśmy tę szansę
i poznaliśmy główne atrakcje „Największej
Metropolii Pustyni”. Czterdzieści osiem godzin w takim mieście jak Dubaj może wydawać się mało, chociaż według mnie

Nuras.info 6/2014
zapewniło nam wystarczającą dawkę wrażeń. Zaszaleliśmy na nartach, co było chyba najwspanialszą i niecodzienną frajdą,
jaką ostatnio przeżyłam. Niesamowity kontrast – w centrum pustyni weszliśmy do
wnętrza Ski Dubai. Na dworze panowała
temperatura 40OC, my w krótkich spodenkach i japonkach. Nagle obsługa wręczyła
nam kombinezony narciarskie, przymierzyliśmy buty, dopasowaliśmy narty. Po 20 minutach przygotowań przenieśliśmy się
do mroźnej krainy śniegu w zadaszonej hali. Wsiedliśmy na wyciąg, wjechaliśmy
do góry i jazda... Śnieg, co prawda sztuczny, ale był! Na górę kursowały dwa wyciągi: kanapa i talerzyk, był też mały snow
park. W takiej chwili tylko jedna myśl przyszła mi do głowy – ludzkie możliwości
i wyobraźnia nie znają granic. Dwie godziny spędzone w temperaturze –2OC dały się
we znaki. Nadszedł więc czas na podbój
nowatorskich i ambitnych budowli! Najbardziej znane: Burj Al-Arab – hotel żagiel,
Burj Dubai/Khalifa – najwyższy budynek
świata, centra handlowe o jakich nie śniłam! Obok sięgających nieba wieżowców
i nowoczesnych, luksusowych hoteli, udało
się nam odkryć wiele tradycyjnych arab-

skich domów, kolorowych bazarów i islamskich świątyń. Przyznam szczerze, że okolice Creek, Gold Souk, krótki rejs po
rzeczce, zrobiły na mnie największe wrażenie – to tutaj udało nam się poczuć arabski
klimat pośród oszałamiającego postępu.
Po dniu pełnym wrażeń, po zmierzchu, ru-
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szyliśmy na ostatni pożegnalny spacer pędzącymi ulicami Dubaju. Zmęczenie dawało się we znaki, jedyna myśl, jaka nam
wtedy towarzyszyła to – zimne piwo! I tu
niestety przeżyliśmy rozczarowanie. Alkoholu brak, jak na złość, można go kupić
w zaledwie kilku ekskluzywnych hotelo-
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wych restauracjach. Pomimo nowoczesności i zachodniego klimatu miasta, kultura
i tradycja arabska broni swoich zasad. Wracamy do hotelu orzeźwieni jedynie coca-colą.
Dwudniowa przerwa w Dubaju okazała
się świetnym pomysłem na trasie do Suda-

nu. Niezwykła łatwość poruszania się metrem, brak barier językowych – praktycznie
każdy, kogo pytaliśmy o cokolwiek, swobodnie posługiwał się językiem angielskim.
Dobrze rozwinięty system informacji, łatwe
i czytelne wskazówki dla turystów niezwykle ułatwiły nam przemierzenie Dubaju

Dubai Creek i stara część

wzdłuż i wszerz.
Następny dzień to ten, na który czekaliśmy tyle czasu! Wróciliśmy na lotnisko,

Dubai - Burj Al Arab
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przeszliśmy odprawę i już tylko dwie godziny lotu dzieliły nas od wymarzonego miasta
położonego nad Morzem Czerwonym. Mu-

najwyższy budynek świata nocą

szę wspomnieć jeszcze kilka słów o odprawie na lotnisku, bo te obrazy pozostaną
na zawsze w mojej pamięci. Hala odpraw
w Dubaju przypomina jeden wielki egzotyczny bazar. Właściwie chyba tylko nasza
grupa nadała bagaż, który w naszym pojęciu wygląda jak typowy (torba, walizka,
itp.). Bagaż podróżny pozostałych pasażerów nadawany do luków samolotów to: klimatyzatory, telewizory plazmowe 42”,
drobny sprzęt AGD i RTV... a także wszelkie dobra spożywcze, smakołyki i kosmetyki. Był to widok przypominający zachodnie
granice Polski w latach 90. Nie domyślałam
się jeszcze, że to, co działo się podczas odprawy paszportowo-bagażowej, było zapowiedzią klimatów panujących na pokładzie
samolotu. Otóż po wejściu do skrzydlatej
maszyny poczuliśmy się częścią „jednej
wielkiej arabskiej rodziny”. Dookoła rozbiegane towarzystwo, każdy wnosi na pokład góry tobołków i próbuje upakować je
do luków, trwało również poszukiwanie
właściwych miejsc..., iście swojskie klimaty niespotykane na co dzień w naszej części
globu. W skrócie – jeden wielki bałagan
i rozgardiasz! W związku z tym, że znaczna część ludności sudańskiej to analfabeci,
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nie każdy z uczestników naszego lotu potrafił odczytać informacje umieszczone
na karcie pokładowej. Niezwykle cierpliwe
stewardessy sprawdzały niektórym pasażerom bilety i pomagały zająć odpowiednie
miejsce w samolocie. W końcu wystartowaliśmy z 30-minutowym opóźnieniem, ale to
chyba jest tu na porządku dziennym.
Po około dwóch godzinach lotu z okienka nareszcie dostrzegłam wybrzeże sudańskie oraz obiecująco wyglądające formacje
koralowe wzdłuż linii brzegowej – to tutaj
już jutro zanurzymy się w błękitnej toni.
Nareszcie... Lądowanie na lotnisku w Porcie Sudan przypominało lądowanie w bazie wojskowej, gdzieś na odludziu, gdzie
nie ma cywilizacji. Port lotniczy przypomina hangar wojskowy, wyposażony jest w jeden pas startowy, dookoła piasek i kilka
zardzewiałych anten. Kiedy wyszliśmy z samolotu, od razu otoczyło nas kilku wojskowych, bacznie pilnujących, czy nie fotografujemy tej niezwykłej fortecy militarnej.
Procedura wizowa i emigracyjna zajęła
nam 30 minut. My oraz wszyscy pasażerowie samolotu zgromadziliśmy się w małej
sali (dzięki Bogu klimatyzowanej) i jeden
po drugim poddawaliśmy się procedurom
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lokalnej izby celnej. Chaos, bałagan, ale
udało się. Przeszliśmy dalej, tym razem
po odbiór bagażu. I tu wielkie zdziwienie!
Lotnisko w Porcie Sudan nie posiada tak
rozwiniętego systemu taśm transportujących bagaż, do jakiego przywykliśmy. Tutaj wszystko odbywa się ręcznie! Efekt

– ostatnia osoba z naszej grupy czekała
na bagaż ponad godzinę.
Nareszcie wolność, opuściliśmy budynek
lotniska, udaliśmy się do naszego egzotycznie i bajkowo zdobionego autokaru (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz). Po 30
minutach jazdy w stronę północną, naresz-
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cie dotarliśmy do portu, w którym czekała
nasza łódź. Po drodze z lotniska wypatrzyłam małą petrochemię, zbiorniki do przechowywania gazu oraz paliwa, małe
i niezwykle biedne osady Beduinów, wielbłądy pasące się na połaciach krzewin. Krajobraz Północnego Sudanu jest o wiele
bardziej zielony od tego, który obserwujemy w Egipcie. W najbliższym otoczeniu
występuje sporo krzewów, traw sawanny
i płożących drzew pustynnych akacji.
Sama miejscowość Port Sudan i jej epicentrum – port to główny łącznik państwa
ze światem od blisko stu lat. Część portowa
jest nowoczesna, ruchliwa, nieustannie
przypływają tu i wypływają wielkie kontenerowce (m. in. z Arabii Saudyjskiej, Singapuru). Statki te transportują do Sudanu
produkty, po wyładowaniu wracają do portów macierzystych, nie zabierając żadnych
towarów w drogę powrotną. Dzieje się tak
dlatego, że Sudan nie posiada rozwiniętej
produkcji i eksportu. Paradoksem jest, że
ceny żywności i podstawowych produktów
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych są znacznie wyższe niż np. w sąsiednim Egipcie (którego mieszkańcy de
facto są znacznie zamożniejsi niż Sudań-
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czycy). Dzieje się to na skutek tego, że praktycznie wszystko w Sudanie pochodzi z importu, także jedzenie.
Zmierzaliśmy do doku. To tutaj czekała
nasza łódź. Miejsce to wybudowane zostało w kształcie litery L, po drugiej stronie rozpościera się widok na monumentalną część
towarową, gdzie cumują największe kontenerowce świata i odbywa się rozładunek.
Ponieważ był już wczesny wieczór, na nabrzeżu zrobiło się tak tłoczono, że czuliśmy
się jak na promenadzie w znanym kurorcie!
Dookoła przesiadywały rodziny z dziećmi,
mężczyźni grali w karty lub bilard (pomysłowi Sudańczycy porozstawiali sobie
na nabrzeżu kilka stołów bilardowych).
Wszyscy odpoczywali od skwaru i słońca
rozlewającego się nad głowami. Panowała
beztroska atmosfera relaksu i zabawy, lokalni byli niezwykle sympatyczni. Wypiliśmy
z nimi lokalną kawę... Każdy tam zna język
angielski – nieważne czy stary, czy młody.
W Sudanie obowiązują dwa języki urzędowe: sudański i angielski – to nam bardzo
pomaga.
Doszliśmy do nabrzeża i nareszcie mogliśmy spojrzeć na nie gołym okiem! Cieszyłam się ogromnie z wyboru jachtu: był

duży, stabilny, nowoczesny, wygodny. Siedem dni spędzonych na jego pokładzie pozostawiło w naszej pamięci tylko najlepsze
wrażenia. Przy okazji tematu łodzi, chciałabym dodać jedną ważną rzecz. Wybór
dobrego, szybkiego, mocnego i przestronnego jachtu motorowego w przypadku sa-

nabrzerze Portu Sudan
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fari jest niezwykle istotny. Bezpośrednio
przekłada się to na komfort pobytu, możliwość szybkiego dotarcia do najodleglejszych miejsc! Nasza łódź jako pierwsza
dopłynęła do najodleglejszych raf, mieliśmy
szansę w zaledwie siedem dni odbyć safari
po trasie, na którą inne łodzie potrzebują

Nuras.info 6/2014
dziesięć. Przez pierwsze dwa dni nikt nam
nie towarzyszył, byliśmy tylko my i Morze
Czerwone! Falowało, a my nie czuliśmy
żadnego dyskomfortu... Nasza łódź i jej załoga sprawdziły się w 100%.
Pierwszy dzień i pierwsze zanurzenia za-

częły się przeciętnie. Dotarliśmy do najdalej wysuniętego na północ punktu naszej
trasy – rafy Shaab Seudi. Czułam małe rozczarowanie, maksymalna głębokość 20 m,
miejsca nieszczególne, przewodnik bacznie
nas oglądał, sprawdzał, obserwował... Dru-

ławice barakud
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gie nurkowanie dzienne i trzecie nocne zrobiliśmy na rafie Gota Shambea. Najbardziej
podobały mi się spektakularne formacje
twardych korowców – tak obszerne wachlarze to prawdziwy rarytas. Nurkowania tego
dnia były łatwe, spokojne, bez spektakularnych wrażeń. Ale był to jedynie przedsmak
tego, co czekało nas w kolejnych dniach!
Tego dnia i przez dwa kolejne pozostaliśmy
jedyną łodzią unoszącą się w toni wody.
Na widnokręgu żadnej konkurencji, żadnych niechcianych współtowarzyszy podróży. Tylko my i najlepsze miejsca nurkowe
świata.
Dzień drugi to już prawdziwy odjazd!
Rafy Angarosh i Merlo. W tłumaczeniu Angarosh znaczy tyle, co „Matka Rekinów”. I jak się potem okazało, nazwa
dokładnie pokrywa się z atrakcjami, jakie
oferuje. Pierwsze nurkowanie zaczęliśmy
tuż po świcie, przed siódmą rano robiliśmy
już „negative entry” z naszego zodiaka.
Opadliśmy na 40-45 m i… były! Rekiny!
To, po co wielu pasjonatów nurkowania
przyjeżdża do Sudanu... Spotkaliśmy rekiny
szare, młoty. Do tego sceneria krążących ławic barakud, jack fishy, tuńczyków. Esencja podwodnego spektaklu dużych zwierząt
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pelagicznych... Gdy przepływaliśmy pomiędzy rafami, towarzyszyły nam stada delfinów. Sprawiały wrażenie, jakby ścigały się
z naszą łodzią. Warto żyć dla takich momentów.
Rano, dnia trzeciego zdecydowaliśmy się
powtórzyć rafę Angarosh, po południu nur-

kowaliśmy w miejscu zwanym Gota Abbanna. Ponownie pierwsze nurkowanie zaczęliśmy tuż po świcie, bo jak wtajemniczył
nas przewodnik Mimo, o tej porze dnia
mieliśmy największe szanse, by spotkać
młoty! No i były, czekały na nas, udało nam
się doświadczyć tego magicznego spotka-

skarby wraku Umbria
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nia. Wieczorem opuściłam nurkowanie
nocne i towarzyszyłam naszemu kapitanowi w nocnym połowie langust. Doświadczenie warte zachodu! Dwie godziny
spędziliśmy na wierzchołku rafy, gdzie
przy świetle księżyca langusty polują. Wychodzą z ukrycia i stają się łatwym łupem
fanów ich mięsa. Wróciłam na łódź ledwo
żywa. Rozbijające się o szczyt rafy fale
ostro nas poturbowały, ale 20 dorodnych
langust to doskonałe panaceum, pozwalające zapomnieć o słabej kondycji. Następna kolacja to prawdziwy rarytas. Sudański
kucharz przyrządził to, co udało nam się
złowić... Warto było tak się wysilić, by
skosztować świeżutkich langust!
Dnia czwartego odbyliśmy podróż w
czasie i przenieśliśmy się na rozsławioną rafę Shab Rumi oraz bazę Precontinet II,
a właściwie jej pozostałości po eksperymentach prowadzonych przez JY Cousteau
na początku lat 70. Eksperyment miał na celu udowodnić, że człowiek potrafi mieszkać
pod wodą. Nurkowania w tak kultowym
miejscu były dla mnie niesamowitym przeżyciem. Co prawda większość konstrukcji
podwodnego miasta została zdemontowana, jednak pozostałości takie jak: „cebula”
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– garaż dla pojazdu podwodnego, garaż dla
skuterów podwodnych, butelka wina wrośnięta w rafę koralową, porozrzucane drobne fragmenty konstrukcji miasteczka są
namacalnym dowodem historycznych dokonań słynnego Francuza i jego ekipy badawczej, tłem wydarzeń dla filmu „Świat
bez końca”.
Dzień piąty to nurkowania na rafach wokół pierwszego Parku Morskiego utworzonego na terenie Sudanu – Sanganeb.
Najsłynniejszym miejscem w tej okolicy jest
południowo-zachodni kraniec rafy. Wskoczyliśmy do wody, opadliśmy na głębokość
około 30 m, naszym oczom ukazały się niezwykle barwne formacje koralowe, ozdobione przez miękkie koralowce.
Spotkaliśmy lasy anemonów, rekiny szare, ławice barakud i trevalierów oraz to, co
zachwycało nas szczególnie – rekiny młoty
oraz delfiny. Sanganeb to miejsce rozsławione nie tylko przez świetne nurkowania,
lecz także przez malownicze pejzaże rozciągające się ze szczytu wybudowanej tu
latarni morskiej. Nasz statek kotwiczył
u stóp niesamowicie długiego mola, prowadzącego na teren wybudowanej przez Brytyjczyków latarni morskiej, aktualnie zarzą-

dzanej przez sudańską marynarkę wojenną.
Wycieczka na szczyt budowli powaliła nas
z nóg. Widok jak z obrazka, turkusowa woda rozlewa się na malownicze formacje koralowe. Każdy z nas zrobił chyba po sto
ujęć tego bajkowego pejzażu. Zeszliśmy
na dół. Już mieliśmy wracać na pokład łodzi, gdy nagle wkradł mi się do głowy po-
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mysł. Może warto by spróbować popływać
w miejscu, które właśnie podziwialiśmy
z wierzchołka latarni? Trochę się pokręciłam i okazało się, że bez większych problemów przedostaliśmy się na pomost,
po drugiej stronie latarni. Udało się, wskoczyliśmy do wody, przed chwilą podziwianej z góry malowniczej laguny! To była
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najlepszym z najlepszych w tej części Afryki. Długi na 155 m, wybudowany został
w 1912 roku w stoczni w Hamburgu, jako
statek towarowy.
W momencie gdy zatonął, na jego pokładzie znajdowało się 1750 ton cemen-

jazda bez trzymanki!!! Totalnie oderwaliśmy się od rzeczywistości.
Dzień kończyło mroczne nurkowanie
nocne na wraku Umbria. Penetrowaliśmy
go jedynie z zewnątrz, chociaż gabaryty
statku i doskonale zachowana konstrukcja
dały nadzieję na doskonałe nurkowania
w dniu kolejnym... Po takiej dawce wrażeń,
tego wieczoru piwo było „w cenie”.
Ostatni dzień safari zwieńczony był
przez nurkowania nieopodal Portu Sudan,
na wraku Umbria. Wrak ten uznawany jest
za jeden z dwóch najlepszych w basenie
Morza Czerwonego. Konkuruje jedynie
z wrakiem Północnego Egiptu SS Thistlegorm. Jednak nasza grupa, mająca porównanie, jednogłośnie okrzyknęła Umbrię

Umbria i jej śruba
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tu, 5000 ton ładunku wybuchowego,
360000 bomb (15, 50 i 100 kg), butelki
z winem, 3 samochody marki Fiat typu 1.100. Wrak jest łatwy do spenetrowania – jest tu dobra widoczność i dochodzi
dużo światła. Polecam!
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Pomimo że niedzielne popołudnie to już
czas bez nurkowania (następnego dnia o tej
porze czekał nas powrót samolotem), wybraliśmy się na kilkugodzinną wycieczkę
do miasta Suakin – najstarszego portu w Sudanie. Pierwotnie, za czasów największej
świetności, było to miasto portowe, skąd
pielgrzymi udawali się do Mekki oraz skąd

transportowano niewolników do krajów
na Półwyspie Arabskim. Fenomen miejsca
i zastosowanej techniki budownictwa polega na tym, że wszystkie domy, meczety
i budowle, wchodzące w skład zabudowań
portowych, wykonane zostały z bloków koralowych. Suakin to miejsce w większości
zamieszkiwane przez ludność z plemienia

Port Sudan i rozładunek kontenerowców
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Beja, którą łatwo można tu zidentyfikować
i zobaczyć na własne oczy.
Obecnie zabudowania, które kiedyś przeżywały prawdziwą świetność, popadły w ruinę. Mimo to warto wybrać się tu na 2-3
godziny, by poczuć klimat tego miejsca, dać
upust fantazji i wyobrazić sobie, jak kiedyś
lokalna ludność funkcjonowała w takim miej-
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scu, jak wyglądały jego początki, gdy stworzyła go cywilizacja Nowego Królestwa Egipskiego, jak transportowano tędy niewol-

ników, jak pielgrzymi wypływali w drogę
do Mekki.
Nadszedł poniedziałek, dla większości
naszych bliskich oznaczający kolejny stresujący dzień w pracy! Dla nas dzień ten
również nie był szczególnie radosny, bo
czas naszej wyprawy dobiegał końca.

latarnia Sanganeb w tle
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Porównując sudańską część Morza Czerwonego do egipskiej myślę, że naprawdę
warto pokusić się o udział w takiej wyprawie! Nie ma tu mowy o tzw. masowej turystyce. Nurkując mamy wrażenie, że to my
jesteśmy odkrywcami tej części morza.
Zwierzęta są, interesują się nami, zbliżają
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się do nas na wyciągniecie ręki. Nasza
obecność nie budzi w nich strachu, nie
przywołuje przykrych wspomnień, jak mam
wrażenie, że dzieje się to w Egipcie. Świat
podwodny nie nasycił się jeszcze nurkami,
koralowce walą się pod siłą własnego ciężaru, a nie poprzewracane przez płetwonurków.
Cała magia tego podwodnego świata nastraja mnie do podjęcia kolejnego wyzwa-

nia! Jesienią 2014 i wiosną 2015 czas uderzyć na najdalsze południe Sudanu, tuż
pod granicę z Erytreą... do miejsca, gdzie
będziemy prawdziwymi pionierami turystyki podwodnej! Do miejsca, gdzie JY Cousteau także prowadził swoje eksperymenty, ale
mało osób o tym wie.
Kasia
katarzyna@activtour.pl

50

Nuras.info 6/2014

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/?wysylanie-artykulow,8.
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Hugs from Dahab
„Chwytaj dzień, bo przecież nikt
się nie dowie, jaką nam przyszłość
zgotują bogowie...”
Horacy, Pieśni

Zapraszam na ciąg dalszy podwodnej
wyprawy do mojego ukochanego Dahab. Jeśli się kiedyś wybierzecie w to miejsce, obiecuję, że znajdziecie tam nie tylko podwo-
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dne 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 groty z bajkowym Canyonem
na czele oraz kultowa Blue Hole….
MORAY GARDEN
nurkowanie nr 4
głębokość max 17,0 m
godz. zanurzenia: 12: 27
czas nurkowania: 50”
powietrze
To jest jednak dzień Wojtka! W trakcie
poprzedniego nurkowania katastrofy dopa-
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dały go lawinowo. Komputer został w hotelu, pękł pasek od płetwy, do tego doszły
problemy z odpinającym się pasem balastowym pod wodą, a nieszczęścia dopełnił...
bardzo cieknący zawór w nowym sucharze.
Jak sprytnie określiła to Satomi: „very wet
dry suit”. W takim worze ze słoną wodą raczej nie uda się zrobić drugiego nurka...
Na szczęście znalazła się dodatkowa, damska, pianka (no dobrze, to była moja pianka). Wojtek, pojawiwszy się w nowym,
proszącym o pewną dozę tolerancji designie, rozpoczął przygotowania do następnego nura... I, jak zwykle, było to okraszone
wdzięcznym komentarzem Satomi:
– Vojtek, do not pee in this wet suit, please!
Ja poczułam się nieco swobodniej w sucharze, choć nadal nie jest to mój ulubiony
strój nurkowy... Ale przynajmniej nie odczuwam już takiego stresu, jak na pierwszych nurkowaniach. Teraz z kolei „bolą”
pierścienie od suchych rękawic, ocierające
gołe nadgarstki... Satomi wynalazła ślicznego, granatowego, gołego ślimaczka pomiędzy skałkami, a chwilę potem stonefisha.
Wyglądał jak kupka skałko-koralu na piasku. Identyczny – szok! Chwilę potem uj-

rzałam ukrytego scorpionfisha z fioletowym
odcieniem rybiego kamuflażu. Rzeczywiście! Był tak przyklejony wzdłuż skałki, że
chyba niewielu osobom udało się go wypatrzeć, choć pokazywałam rybę palcem z kilkucentymetrowej
odległości.
Potem
przyszła kolej na prześliczne i zabawnie ruszające wąsikami krewetki. Zwłaszcza te
przezroczyste są urocze. No i jeszcze jed-
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na rewelacja – biała murenka. Taka maskotka. Na przystanku bezpieczeństwa też mieliśmy niezły widok. Pod skałą pojawiło się
stado skrzydlic każdego rozmiaru... Dopiero teraz zauważyłam, że skrzydlice mają takie smutne pyski. Obwisłe końcówki
pyszczka jak u baseta. Kiedyś wzbudzały
we mnie lekki niepokój, dziś raczej wywołują uśmiech... A krótkometrażowy doku-
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ment Marcina o moim bliskim spotkaniu
z dwoma przesympatycznymi konikami
morskimi można obejrzeć w bezkresnych
zasobach Internetu...
GOLDEN BLOCKS
nurkowanie nr 5
głębokość max 18,1 m

godz. zanurzenia: 15: 24
czas nurkowania: 49”
powietrze
Nie bardzo lubię to miejsce. I wcale nie
dlatego, że tym razem całkiem zamókł mi
prawy rękaw, aż do łokcia. Natomiast pan
Tomek zlitował się nad moimi nadgarstkami
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i usunął te przekoszmarne pierścienie z rękawów. Coś za coś... Nurkowanie okazało
się dość szare, bo zaczęło już zachodzić
słońce, ale za to obfitowało w mnogość
spotkań różnorakich żyjątek. Napoleon,
niewielki, ale zawsze to napoleon. Przede
wszystkim jednak dwa olbrzymie i przecudne strzępiele księżycowe, które podążyły
w ślad za nim. Oprócz tego niewielkie, ale
za to składające się z konkretnie wypasionych sztuk stadko zwykłych strzępieli (malabarskich być może?). Imponujące. No
i mały strzępiel koralowy, tęczowo-różowy.
Miałam wrażenie, że biedaczek ma wybity
ząb, przedni dolny. Ciekawe, czy to możliwe... Niby taki mały, ale jego uzębienie
wzbudza respekt. Na zakończenie niezliczona masa pomarańczowo-złotych i różowo-liliowych welonopłetwych anthiasów...
Ulubionych rybek Kasi J.
EEL GARDENS
nurkowanie nr 6
głębokość max 21,6 m
godz. zanurzenia: 09: 27
czas nurkowania: 43”
EAN 32
Znowu cieknący suchy. W dodatku
strasznie nieprzyjemne wejście z zawianej
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plaży, po płytkiej rafie, wśród sporawych
fal. Kiedy doczłapaliśmy się ponad sto bezgranicznie długich metrów do miejsca,
w którym można było się zanurzyć – całkowicie opadłam z sił. Ledwie zdołałam założyć płetwy. Szybkie zanurzenie w sucharze,

z zadyszką, nie należy do najprzyjemniejszych. Po chwili jednak ukazał się mały,
wąziutki kanionik, bardzo sympatyczny
i natychmiast zapomniałam o tym, co
przed chwilą działo się na powierzchni.
Nagle pojawił się jakiś prąd... Potem impo-

55

nujące pole węgorzy, które ciekawsko
otwierały pyszczki i w ogóle nie bały się
sporej grupki gości. W ich sąsiedztwie spędziliśmy ponad dziesięć minut, wylegując
się na plecach i patrząc w wielki błękit– tym
razem ten nad naszymi głowami. Potem Satomi próbowała przywołać pufferfisha
wzbudzeniem piasku, w którym kryje się
smaczny dla rybek plankton. Przypłynęło
kilka, ale żadna nie chciała się bawić. Obserwacja małego stadka sprawiła mi sporą
frajdę. Prześmieszne i trochę inne niż zazwyczaj. Taka odwrócona piramidka ze
ściętym czubem w kolorach jasnoliliowo-perłowym. Ich forma i kolor przywołują
na myśl lukrowane i smakowite ciasteczko
lodowe. Potem znów leżenie na plecach,
patrzenie w słońce, puszczanie kółek z bąbli... prawdziwa sielanka. Leniwie i bardzo
przestrzennie...
THE ISLANDS
nurkowanie nr 7
głębokość max 17,4 m
godz. zanurzenia: 12: 21
czas nurkowania: 55”
EAN 32
To był mega rewelacyjny nurek. Miał tylko dwa drobne mankamenty. Ciężkie po-

Nuras.info 6/2014
dejście po rafie, ale za to... koszmarna widoczność! Potem, w drodze powrotnej, drażniące taplanie się po płyciźnie, które
w rezultacie opłaciło się. Droga na plażę
była znacznie krótsza i mniej męcząca.
A pod wodą... genialnie fascynujące, zapierające dech w piersiach koralowe labirynty,

korytarze, przewężenia, zakamarki, jaskinie
i ogrody... Już samo zanurzenie było fascynujące. Nurek prosto w głąb groty, piękne
łuki i sklepienia, blikujące srebrzyste światło i ciekawskie ryby wyzierające z każdego
zakamarka. Ale najbardziej zachwycające
było to nieustanne kluczenie po labiryncie
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koralowego lasu. Tak, żeby jak najbardziej
się weń zagłębić, a jednocześnie na nic nie
wpaść i niczego nie uszkodzić. Mogłabym
tak błąkać się po nim w nieskończoność!
Zwłaszcza w tak doborowym towarzystwie...
LIGHTHOUSE
nurkowanie nr 8
głębokość max 21,8 m
godz. zanurzenia: 16: 07
czas nurkowania: 47”
EAN 31
Zaczęło szarzeć. Ale mimo dość niesprzyjającej pory, to proste nurkowanie
okazało się bardzo sympatyczne. Oczywiście, tak jak się spodziewałam, pod wodą
nie można było znaleźć nic nadzwyczajnego. Oprócz przygnębiających stert połamanych korali... To bardzo popularne miejsce
plażowiczów i początkujących kursantów
mających problemy z pływalnością...
Na betonowym nabrzeżu urokliwy tłok
arabsko-turystyczny. Na rafce sporo scorpionfishów. Ponoć była też jakaś rekinopodobna, duża ryba, którą pokazywała Satomi, ale nikt oprócz niej nie wiedział tego
zjawiska. Po niedługim kręceniu się po fragmentach zdewastowanej rafy – zawrócili-
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śmy. Nagle Marcin, robiący zdjęcia, zaczął
wypływać do góry. Więc Grzesiek zaczął
go ściągać. Wtedy Marcin, myśląc że Grzesiek spada, jeszcze bardziej zaczął przeć
do góry, żeby wyciągnąć opadającego kolegę... I tak panowie po kilku windach w obie
strony, dość zmachani, wylądowali na naszym poziomie. Nie ma to jak odpowiednia
komunikacja pod wodą! W rezultacie przeszliśmy kilkuminutową i ogólno- grupową
głupawkę... Tuż przed samym końcem nurka wypatrzyłam olbrzymią ośmiornicę wciśniętą w skałę. Tak dużej jeszcze nie widziałam. Granatowo-biała, potem zrobiła
się turkusowa, ale wyjść i pokazać się w całej swojej okazałości nie chciała za żadne
skarby... Satomi zadała długo wyczekiwane
pytanie – ile osób chce zostać pod wodą.
Zgłosiłam się jako pierwsza. Z moją Budynią i Wojtkiem. Reszta udała się w kierunku
suchego lądu... Niby na ręku Wojtka dojrzałam kompas, ale stwierdziłam, że należy być samowystarczalnym. Ustaliłam
głębokość, zapamiętałam kamienie i zaczęłam liczyć kopnięcia płetwami, płynąc
w prawą stronę. Ponieważ widoczność była coraz gorsza, a nie mieliśmy ani jednej
latarki – po trzydziestu uderzeniach ustalili-

śmy, że zawracamy. Szczerze mówiąc, nie
bardzo wierzyłam, że metoda zadziała. Zatem kiedy po następnych trzydziestu kopnięciach wylądowałam przy tym samym
kamieniu, spod którego wystartowałam, byłam mocno zaskoczona.... Znaczy, tym razem nie udało nam się zgubić...
W następnym odcinku dowiecie się, jaka ilość nurkowań w ciągu jednego dnia
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może być satysfakcjonująca, czy przewodnicy w Egipcie mają własne rafy oraz jak
kiedyś wyglądało moje ukochane miejsce
nurkowe, czyli Canyon. Zapraszam serdecznie.
Margita „Syrenka” Ślizowska
fot. Krzysztof Kołaczkowski, Wiktor Zdrojewski,
Grzegorz Chmiel, Karolina August
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Polska ekspedycja
na wrak krążownika Undine
Miło, że Radek zawsze o mnie
pamięta w takich chwilach jak ta,
kiedy zaplanował pierwszą polską
wyprawę pod Szwecję –na wrak niemieckiego krążownika Undine. Moja
wiedza wówczas na temat tego wraku była ograniczona. Wiedziałem, że
pochodzi z I wojny światowej, że leży na głębokości 50 m i że jest
trudnym wrakiem.

Radek pokrótce przedstawił temat – niestety z bólem serca musiałem odmówić, ze
względu na czerwcowy termin. Postanowiłem jednak dowiedzieć się czegoś więcej
na temat tej jednostki i być może zorganizować własną wyprawę w późniejszym terminie.
Po lekturze na temat historii krążownika
Undine nabrałem pewności, że chcę tam
popłynąć. Flota niemiecka, dzięki Kanałowi Kilońskiemu, mogła bardzo szybko przerzucać duże okręty na Bałtyk, co wielokrotnie czyniła w momentach zagrożenia
okrętów floty bałtyckiej. Tak było, gdy okręty rosyjskie niszczyły niemiecki krążownik
„Magdeburg”, który niefortunnie osiadł
na mieliźnie przy wyspie Odensholm, niemieckie dowództwo wysłało wtedy na Bałtyk czwartą eskadrę okrętów liniowych.
58

Ponownie ta sama eskadra pojawiła się
na tych wodach po rajdzie rosyjskich krążowników pancernych i krążo- wników
na południowy Bałtyk. Doprowadziło to
do starcia z rosyjskimi okrętami koło Ławicy Głotowa. Bez wymiernych korzyści dla
jakiejkolwiek ze stron. W tym samym roku 1914 pancerniki niemieckie pojawiły się
ponownie na Bałtyku podczas operacji desantowej pod Windawą. W operacji uczestniczyły okręty czwartej i piątej eskadry
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okrętów liniowych, razem 14 pancerników.
Cała ta operacja była blamażem niemieckiej floty, a szczególnie niemieckiego wywiadu. Wszystkie okręty uciekły do portów
z powodu fałszywej wiadomości o wdzieraniu się na Bałtyk angielskich okrętów podwodnych, wiadomość tę przesłał niemiecki
konsul w Malmo. Jeszcze dziwniejsza wiadomość dotarła ze Sztokholmu, tamtejszy
atasze informował o wdarciu się angielskich
pancerników na Bałtyk. To była ostatnia wizyta niemieckich pancerników na Bałtyku
w 1914 roku.
Pancerniki rosyjskie, z racji tego, że nowe okręty typu Gangut nie weszły jeszcze
do służby, nie przejawiały żadnej aktywności we wspomnianym roku. Obawa
przed okrętami podwodnymi stała się przyczyną odwołania wielu operacji i akcji, które mogły zakończyć się sukcesem.
W dawnej Anglii, by uzyskać tytuł szlachecki, kapitanowie żaglowców nie oszczędzali okrętów ani krwi załogi, dopóki nie
osiągnęli swego celu. Obecnie strach
przed utratą okrętu często paraliżował kapitanów. Dopiero jak znaleźli się w sytuacji
bez odwrotu, decydowali się na atak
za wszelką cenę.

Wracając na Bałtyk, rok 1915 przyniósł
wiele zmian w obu flotach. Po stronie rosyjskiej do służby weszły pancerniki typu Gangut, trzy duże okręty podwodne typu Bars
oraz dwa nowe niszczyciele typu Nowik.
Siły niemieckie zostały wzmocnione dwoma krążownikami pancernymi Prinz Heinrich i Roon. Podzielono okręty niemieckie
na dwie eskadry, tzw. siły obrony wybrzeża
i siły rozpoznawcze. W skład pierwszych
wchodziły krążowniki Amazone i Undine,
dwa krążowniki pomocnicze, kanonierka
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Panter oraz torpedowce i trałowce. Uzupełniały to jeszcze dwa okręty podwodne.
SMS Undine był ostatnim z dziesięciu
okrętów klasy Gazelle, zbudowanym przez
cesarską marynarkę. Okręt został uzbrojony w dziesięć dział 10,5 cm SK L/40 w pojedynczych mocowaniach. Dwa były
umieszczone obok siebie w części dziobowej, sześć z nich znajdowała się na śródokręciu, po trzy z każdej strony, a dwa były
umieszczone obok siebie na rufie, 10 karabinów maszynowych, 3 wyrzutnie tor-
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ped 450 mm. Jednostka mogła osiągnąć
maksymalną prędkość 21,5 węzłów. Undine początkowo był używany jako okręt
szkoleniowy artylerii dla strzelców niemieckiej floty W listopadzie 1904 roku przypadkowo staranował i zatopił torpedowca SMS
S26 podczas manewrów. Po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku, Undine został wykorzystany na Morzu
Bałtyckim jako przybrzeżny statek obronny.
Kiedy płynął na północ od Arkona z parą
niszczycieli, został zaatakowany przez brytyjski okręt podwodny HMS E19 i trafiony

przez dwie torpedy. Eksplozja magazynu
amunicji spowodowała, że Undine eksplodował. Zatonął szybko, o 13: 08, grzebiąc
tylko czternastu członków załogi. Większość jednak została uratowana przez
eskortujące niszczyciele.
Obecnie wrak leży na dnie Bałtyku 20
mil morskich od miejscowości Scania w południowej Szwecji i jest marzeniem wielu
nurków.
Przeglądając wątki dotyczące krążownika, natknąłem się też na informacje o „klątwie”. Gdy jego prawie stuletni sen na
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pięćdziesięciometrowej głębokości został
zakłócony przez szwedzkie służby morskie
cztery lata temu, trzech płetwonurków zapłaciło za to życiem, dwaj pozostali członkowie ekipy zginęli niebawem nurkując
na innym wraku.
Mając już sporą wiedzę historyczną i zapał naszej grupy miłośników nurkowania
wrakowego ustaliliśmy termin na październik. Pora roku nieco kapryśna pogodowo
i okupiona dużym ryzykiem niepowodzenia. Czerwcowa ekspedycja Radka niestety
nie doszła do skutku, więc nasza wyprawa
miała się odbyć trochę na „czuja”. Szkoda,
pomyślałem, niczego się nie dowiemy
na jego temat, jak zaplanować nurkowanie,
w którą stronę warto popłynąć, by zobaczyć
jak najwięcej. Ale co tam. Bycie pierwszą
polską ekspedycją na tak zacnym wraku dodało smaku całej wyprawie.
Niestety i tym razem Bałtyk pokazał nam
rogi i musieliśmy zrezygnować z powodu
sztormu. Drugi termin zapowiadał się już
bardzo obiecująco. Mieliśmy wypłynąć
przy wietrze około „pięć”, lecz w drodze
miał cichnąć do „dwóch”, a nawet „jedynki”. Bez najmniejszych problemów dotarliśmy ze Śląska do Darłowa. Rozmieściliśmy
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cały sprzęt na „Nitroxie”, zajęliśmy koje
i zgodnie z planem wypłynęliśmy w kierunku Szwecji. Po standardowym przedstawieniu zwyczajów panujących na łodzi oraz
prezentacji, jak z czego korzystać, wszedłem na mostek, by ustalić szczegóły z kapitanem. Piątka nie bardzo chciała cichnąć,
a przewidywany czas dotarcia na pozycję
przy aktualnej prędkości skakał pomiędzy
godz. 14.00 a 15.00. O tej porze roku to
trochę zbyt późno, podejmowanie nurków
podczas jesiennej szarówki jest dość ryzykownym przedsięwzięciem. Na poprawę
bezpieczeństwa nie wpływały też silne prądy panujące w tym rejonie oraz pozycja
wraku dokładnie na szlaku handlowym.
Po dłuższym zastanowieniu podjąłem decyzję, że płyniemy tak szybko, jak się da,
mając nadzieję, że siła wiatru się zmniejszy
i będziemy mogli przyspieszyć, nadrabiając
nieco czasu.
Zszedłem do ekipy i przedstawiłem całą
sytuację informując, że nurkowanie tego
dnia może się nie odbyć, a co więcej, jeśli
dotrzemy zbyt późno, nie dojść do skutku
w ogóle podczas tego rejsu. Ponieważ głosy były podzielone – czy płynąć na Undine, czy wybrać inną, ale pewniejszą

pozycję – wybraliśmy metodę głosowania.
Zapadła decyzja, że mimo sporego ryzyka,
płyniemy na Undine…
Pogadaliśmy jeszcze trochę w mesie,
zrobiliśmy runtimy i poszliśmy spać. Rankiem nie wyglądało to już tak źle, niestety
opóźnienia z nocy nie udało się odrobić.
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Wiedząc, że nie będzie zbyt wiele czasu
na przygotowanie, już po śniadaniu poskręcaliśmy rebreathery, twiny i stage. Do pozycji dopłynęliśmy w pełnej gotowości
o godzinie 13: 30. Pogoda nie wyglądała
najgorzej, ale prognozy na następne godziny były złe. Skok do wody pierwszej pary
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uświadomił nam, jak silny prąd powierzchniowy jest w tym miejscu. Niestety, nie udało się dopłynąć do bojki z liną opustową
i operację trzeba było powtórzyć. Reszta
naszych wodowań odbyła się bez niespodzianek. Dzięki mojemu ojcu, który wybrał
się z nami, by trochę powędkować, sprawnie i bezpiecznie klarowaliśmy sprzęt i docieraliśmy do windy, a chwilę później
do wody. Kilka silnych uderzeń z płetwy
i już trzymaliśmy się bojki. Szybkie zejście
na pięć metrów, partnerskie sprawdzenie
sprzętu, wszystko w porządku, więc mogliśmy kontynuować zanurzenie. Opadaliśmy
szybko, wzdłuż mocno nachylonej prądem
liny opustowej, czekając na uderzenie lodowatej wody oddzielonej termokliną.
Wreszcie pojawił się potężny, majestatyczny wrak Undine. Rozejrzeliśmy się, by ocenić miejsce, na które spadł prosiak z liną
opustową. Po kilku chwilach wiedzieliśmy
już, że to rufa. Okręt jest mocno pochylony.
Prosiak wylądował w miejscu, które nie
spowoduje problemu z jego późniejszym
zwinięciem. Wyglądało, że wszystko jest
w porządku. Ruchem ręki wskazałem Maćkowi kierunek i zaczęliśmy płynąć w stronę dziobu, mniej więcej środkiem pokładu.
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i leżące częściowo na wraku, częściowo
na dnie. Płynąc dalej napotkaliśmy całkowicie oderwaną i wyrzuconą nadbudówkę,
na ścianach której ciągle wiszą półki. Spod
kłębowiska kabli wystawał jakiś drewniany
element. Wyciągnąłem go. Okazało się, że
to drewniana, zdobiona rama, w której
pewnie kiedyś była fotografia, przypominająca komuś o kimś bliskim. Na pokładzie leżało wiele drobiazgów i elementów
oderwanych podczas zatonięcia krążownika. Niestety zaplanowany czas denny zbliżał się do połowy, spojrzałem w stronę
Maćka i dałem mu sygnał do powrotu. ZawMimo prawie 100 lat pod wodą, wrak nie
wyglądał na mocno zniszczony korozją.
Problemem natomiast okazała się termoklina, która właśnie na linii wraku pojawiała
się i znikała wraz z prądem, powodując
znaczne pogorszenia wizury. Wraz z prądem na wraku pojawiły się również ogromne ilości glonów niesionych od strony
dziobu. Mimo termokliny i wielu drobin
w wodzie, widoczność dochodziła do kilkunastu metrów. Bez problemu można było zlokalizować działa przeciwlotnicze,
jedne skierowane w górę, inne oderwane
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róciliśmy i popłynęliśmy wzdłuż prawej
burty. Poszycie okrętu nie wyglądało już tak
dobrze, jak pokład. W wielu miejscach miało wygryzione przez korozję dziury. Mimo
iż, jak sądziliśmy, wraku nie odwiedziło
zbyt wielu nurków, w kilku miejscach zauważyłem zdemontowane zdobienia okrętu. Wracając wpłynęliśmy jeszcze do kilku
pomieszczeń technicznych, nie mogąc się
nadziwić, że już 100 lat temu w tak nowoczesny sposób były układane instalacje.
Dotarliśmy do liny opustowej minutę

przed zaplanowanym rozpoczęciem wynurzania.
Tradycyjnie zrobiliśmy „żółwika”, złapaliśmy się liny i rozpoczęliśmy 45-minutową
podróż ku powierzchni. Po dotarciu do szóstego metra okazało się, że na linie wisi już
kilka osób robiąc dekompresję. Prąd jednak
był tak silny, że cała grupa ustawiła się
po jednej stronie liny, trzepocąc jak chorągiewki na wietrze. Wcisnęliśmy się pomiędzy nich, przez chwilę próbując ustawić się
po przeciwnej stronie, lecz szybko porzuci-
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liśmy ten pomysł jako niebezpieczny,
a wręcz mało realny.
Wreszcie koniec dekompresji. Wyszliśmy na powierzchnię jako jedni z ostatnich.
Już na pięciu metrach czuliśmy, że mocno
nami rzuca, ale aż tak wielkiej fali nie spodziewaliśmy się ani przez chwilę. Wiedząc,
że „Nitrox” jest dość daleko zniesiony prądem i na linie z rzutką ma jeszcze dwie osoby, zanurzyliśmy się ponownie, by
skacząca na coraz większych falach boja
nie ponadrywała nam stawów barkowych.
Co kilka minut monitorowaliśmy sytuację
na powierzchni i jeszcze kilkukrotnie chowaliśmy się pod wodą przed narastającą falą. Wreszcie i na nas przyszła kolej. Rzutka
z liną, winda i byliśmy na pokładzie.
Po zdjęciu sprzętu, jeszcze w suchym skafandrze, poszedłem na mostek, by sprawdzić, co się dzieje z pogodą. Kapitan
przedstawił mi warunki pogodowe, z których jednoznacznie wynikało, że nie możemy zostać na tej pozycji i musimy się
schować przed narastającym wiatrem
za Bornholmem. Niestety, znana nam
od wielu lat kapryśność Bałtyku znowu dała nam o sobie znać. Pospinaliśmy karabinkami ze sobą wszystkie stage, przywią-
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zaliśmy linami twiny do relingów, resztę
sprzętu spakowaliśmy do skrzyni i ruszyliśmy w stronę Bornholmu, by uciec przed
sztormem i tam zanurkować na znanych już
pozycjach. Mimo iż pozostał pewien niedosyt, cała ekipa wróciła do domów zadowolona i pełna nowych wrażeń, biorąc udział
w pierwszej polskiej ekspedycji na wrak

niemieckiego krążownika Undine.
Zdjęcia i film z tej wyprawy można zobaczyć na stronie www.anaconda.biz.pl
odpowiednio w zakładkach Galeria 2013
i Filmy z naszych wypraw/2013.
W wyprawie udział wzięli:
Katarzyna Rymarzewska CN Anaconda
Tomasz Zapiór CN Anaconda

Radosław Skawiński CN Anaconda
Maciej Tomczak CN Anaconda
Piotr Dudziak gościnnie
Tomasz Sobczak gościnnie
Irek Kwaśniewski gościnnie
Dariusz Urbańczyk CN Anaconda
Grzegorz Pawlik CN Anaconda
Adam Pawlik CN Anaconda
Podziękowania dla Radka Bizonia za pomysł, a dla eNurek. pl za wsparcie sprzętowe.
Autorzy:
Rys historyczny:
Magdalena „Rybcia” Guzy. Nurek, podróżnik, pilot rajdowy, poszukiwaczka przygód w każdej postaci. Miłośniczka gór,
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spływów kajakowych i wycieczek rowerowych.
Opis nurkowania:
Adam „Zioło” Pawlik. Zapalony nurek,
organizator wielu wypraw nurkowych, instruktor nurkowania TMX, uczestnik polskiej ekspedycji na wrak okrętu Grom,

właściciel Centrum Nurkowego Anaconda,
członek stowarzyszenia Glob Diving, pasjonat eksploracji zalanych kopalń, jaskiń
i obiektów wojskowych.
Literatura:
Compton-Hall, Richard (2004). Okręty
podwodne w wojnie 1914-18. Penzance:

Peryskop Pub. ISBN1904381219;
Gröner, Erich (1990) Niemieckie okręty
wojenne: 1815-45. Annapolis, MD: NavalInstitute Press. ISBN0-87021-790-9;
McCartney, Innes (2009) Brytyjskie podwodne z okresu I wojny światowej Oxford:
Osprey. ISBN9781846033346;
„Naval Uwagi-Niemcy” Journal of Royal
United Serwisu Institution (Londyn, UK: JJ
Keliher& Co). XLIX: 1449-52. Lipiec-grudzień 1905 roku;
POLMAR, Norman. Noot, Jurrien (1991)
Okręty podwodne rosyjskich i radzieckich
sił morskich 1718-90. Annapolis: NavalInstitute Press. ISBN0-87021-570-1;
http://dhost.info
Adam Pawlik
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Ciekawe miejsca nurkowe
Torrente Astico, północne Włochy
Włócząc się pomiędzy jeziorem
Garda a jaskiniami w okolicach Bassano, ciekawski nurek natrafić może
na bardzo urokliwe miejsce – Park
Pria. Leży on w połowie drogi pomiędzy Bassano del Grappa a Riva
del Garda.

i nurkowego neofity. Czas tam spędzony to
czysty relaks. Niesamowita przejrzystość
wody połączona z grą światła na kamieniach, mnóstwo górskich ryb, pionowe ska-

Warto tam zajrzeć, choćby w ramach odpoczynku po trudach głębokiego czy jaskiniowego nurkowania. Albo jednego
i drugiego. Jest to miejsce atrakcyjne dla każdego, zarówno starego wyjadacza, jak
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ły w takiej odległości od siebie, że można
ich dotknąć jednocześnie. Klimat iście jaskiniowy, a jednak brak stropu, całkiem głęboko, a jednak na tyle płytko, że można tam
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siedzieć niemal bez końca – oto co oferuje
ta przepiękna rzeka. Astico to również doskonałe miejsce na trening czy też ustawianie konfiguracji – tak zwane dopieszczanie
szczegółów przed poważniejszą akcją.
Ale do rzeczy. Tuż przy miejscowości Arsiero leży malutki Park Pria. Wiedzie
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Miejsce jest dostępne dla każdego, nawet
początkującego nurka. Wstęp i nurkowanie
są swobodne, nie są pobierane żadne opłaty. Po nurkowaniu można wypocząć na trawie albo powygrzewać się na gładkich,
białych kamieniach. Ponieważ miejsce
znajduje się w głębokiej alpejskiej dolinie,
widoki przyprawiają o zachwyt. A tak
w ogóle, Torrente Astico wypływa z wywie-

do niego ulica o tej samej nazwie, czyli via
Pria. Przez jego teren przepływa górski strumień Torrente Astico. Tworzy on w tym
miejscu trzy niesamowite kaniony (trzy jeziorka oddzielone krótkimi odcinkami bystrzy i płycizn) o maksymalnej głębokości
około 10 metrów i widoczności często dochodzącej do kilkudziesięciu metrów.
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rzyska, w którym da się nurkować. Ale to temat na osobny artykuł.
Jak tam dojechać? W Bassano del Grappa wjeżdżamy na obwodnicę i kierujemy
się na Vicenza. Zaraz za Bassano jest odbicie w prawo (drogowskazy na Schio i Thiene). W Thiene należy się kierować
na Piovene Rocchetta. Tam będą już znaki
na Arsiero. Po dotarciu do Arsiero zmierza-
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my w kierunku Trento. Zaraz za miejscowością jest skrzyżowanie, na którym trzeba
skręcić w prawo, w ulicę via Pria. Po zjechaniu serpentynami w dół, docieramy
do parkingu przy Parku Pria. W Arsiero można pytać mieszkańców o Park Pria, każdy
wie gdzie to jest. Odległość Arsiero – Bassano del Grappa to około 40 km.
Współrzędne geograficzne parkingu
przy Parku Pria: 45 49,15N 11 22,03E
Popatrzcie na zdjęcia, obejrzyjcie filmik
i będąc w okolicy koniecznie odwiedźcie
to miejsce, a z pewnością stanie się ono
Waszym ulubionym i być może stałym
punktem programu podczas wycieczek
do Włoch.
Polecam. Miłej zabawy.
Michał Winek
fot.: Maria i Michał Winek
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Mazowieckie nury
Ostatnimi czasy nie miałem dużo
okazji do czysto rekreacyjnych nurów. Po przejściu przez mordownię,
w postaci kursu instruktorskiego,
praktycznie zdołałem tylko dać nura
w Jeziorze Czorsztyńskim (wyjątkowo
podła wizura po tygodniu ulew,
strasznie się wkurzyłem, bo chciałem
pochwalić się przed znajomymi fajnym akwenem, a tu totalne mleko
pod wodą).
Resztę nurów zaliczyłem tu, niemal
pod domem, czyli w mieście stołecznym
Warszawa. Po pierwsze, w końcu miałem
okazję sprawdzić Fort Zbarż, a po drugie,
mogłem pochwalić się przed kolejną grupą
nurków naszą piękną Glinianką w Zielonce.
Fort Zbarż to bardzo wdzięczna kałuża
(tak się już przyjęło nazywać akweny,
w których my, GEPNowcy, nurkujemy), położona w samym sercu miasta, na Okęciu,

tuż obok nowej „ekspresówki”. Dojazd ulicą Wirażową. Auto stawiamy na parkingu
przy budynku rozdzielni, tu także możemy
się przebrać. Jest to o tyle genialne miejsce,

że nocne nurkowania są bardzo komfortowe od strony logistyki. Latarnie przy parkingu oświetlają przebierających się, wszystko
widać. Parking jest elegancki, wyłożony

Nurkowanie w jeziorze Czorsztyńskim z widokiem na dwa malownicze zamki
i przepiękny łańcuch Gorców
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moją „ulubioną” kostką, więc jest gdzie się
rozłożyć ze szpejem na płaskim i w miarę
czystym. Żadnego stania w błocku, jak leje, żadnego poszukiwania sprzętu w trawie.
Potem dwa kroki do wody i siup, znikamy.
Pod wodą akwen ma sporo do zaoferowania, choć nie jest zbyt głęboki. W zbada-

nej części do czterech i pół metra. Jest to jego naczelna wada. Nie mam nic przeciwko
płytkim zbiornikom, ba, nawet je bardzo lubię. Jednak jeżeli jest to nieduży zbiornik
i nie ma zdolności do szybkiego samooczyszczania, to byle deszczyk powoduje,
że wizura robi się kibelkowata. I właśnie tak

Fort Zbarż wieczorem
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miałem za każdym z dwóch nurków, jakie
tam oddałem. Wciąż daję szansę zbiornikowi, bo jest ładnie położony, ma atrakcje
pod wodą i przy wodzie. Jest w nim zatopiona żaglówka, jest sporo pozostałości
po zabudowaniach, pod wodą wciąż na coś
można się natknąć. Jednym z zaskakujących artefaktów, zdecydowanie współczesnych, była wanna z hydromasażem. Długi
czas o tym dyskutowaliśmy z różnymi nurkami, że ludziom się chce poświęcać swój
czas i energię, by dotaszczyć taki kawał złomu do wody i tu to utopić. Wanna w pełni
akrylowa, więc nie mam pewności, czy poszła tak łatwo na dno. No nic, generalnie
smutne jest to, że ludzie traktują zbiorniki
wodne jako magazyny na rzeczy, których
nie chcą oglądać. Nie dotyczy to tylko Mazowsza. Zostawmy jednak wannę, wróćmy
do atrakcji – jest żaglówka, są zwalone
drzewa, jest i bogate życie – dość łatwo
spotkać dorodnego szczupaka. Dużą atrakcją są tak zwane koszary szyjowe, w których stoi woda. Zbyt daleko wpłynąć się nie
da, nie ma tam też jakiejś znaczącej głębokości – ledwie dwa metry. Jest to dość niebezpieczne miejsce, w które wpływamy
tylko w kasku. Wynurzyć, wynurzymy się
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w każdym miejscu, ale nieopatrzne dotknięcie ręką cegieł uzmysławia nam, jak
krucha jest to konstrukcja. Cegły i zaprawa,
które miały częsty kontakt z wodą, po prostu rozsypują się w rękach. Jest to jednak jedyne w swoim rodzaju miejsce nurkowe,
drugiego takiego nie znajdziemy. Miejsce
nie ma aktualnie żadnego przyznającego
się do akwenu opiekuna. Trafiają się wędkarze, ale żadne koło tutaj oficjalnie nie
działa. Teren należy do Agencji Mienia
Wojskowego, ale wszyscy zaznajomieni
z tematem zgodnie donoszą, że sama Agencja nie chce przyznawać się do miejsca, bo
nic z nim specjalnie nie da się zrobić bez
ogromnego nakładu pracy.
Akwen powstał z wód podskórnych, których poziom kiedyś był sztucznie obniżany
z pomocą sąsiadującej „fosy”. Połączenia
między zbiornikami zarosły i się urwały,
woda podeszła i tak już zostało. Co ciekawe, doniesiono nam, że owa „fosa” to też
fajne miejsce, bo można złapać z dziesięć
metrów i wizura niezgorsza. Koledzy ograniczyli się do spuszczenia kamery, nic nie
zarejestrowali i póki co nikt nie jest w stanie
potwierdzić, jaki jest stan tego drugiego
zbiornika.

Uważam, że Fort ma potencjał i może
być fajnym nurkowiskiem, o ile pogoda będzie dopisywać. Mnie pokarała i dwa razy
nurkowałem po niedawnych opadach.
Za pierwszym razem na nocnym coś jeszcze było widać, za drugim razem – na
dziennym nurku – już czasami było tragicznie (ale wannę zdołaliśmy znaleźć!). Oba
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nurkowania organizowałem pod szyldem
GEPNu. Na obu pojawili się stali bywalcy
GEPNowskich nurkowań, z którymi zawsze
miło zwiedza się mazowieckie kałuże, tłumów jednak nie było, jakby je pogoda lekko odstraszyła. Tym bardziej byłem mile
zaskoczony frekwencją, kiedy skrzyknąłem
nurkowanie w Zielonce.
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kazało się w sumie trzynastu gotowych
na nurkowanie, kilku z „opcją nurkowania”
(w końcu, na ich nieszczęście, nie zdecydowali się zanurkować) i kilka osób towarzyszących. Potem jeszcze dotarł jeden
spóźnialski nurek, kiedy my już bąbelkowaliśmy pod powierzchnią. Widzę, że popu-

Atakujemy Fort

Zwiedzanie Zielonki obiecałem kilku
osobom, które zabrałem ze sobą na Czorsztyńskie. Obiecałem im fantastyczną wizurę
i w duchu tylko marzyłem, by pogoda była
tym razem łaskawa. Zielonka jest bardziej
odporna na deszcze i lepiej znosi ulewy,
niemniej jednak każdy deszcz odciska jakieś swoje piętno na wizurze. Data została
wyznaczona, pogodę prognozy obiecywały
znośną, ogłoszenie na GEPN poszło, że robimy nura w weekend. Z mojej strony spodziewałem się około sześciu nurków
i mogłem tylko zgadywać, ilu pojawi się
nurków na ogłoszenie GEPNowskie. Jakież
było moje zdziwienie, gdy na miejscu po-

No i niestety, wizura... powalająca
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larność akwenu rośnie i nie dziwota, jest to
obecnie najbardziej atrakcyjny nurkowy
akwen w naszej stołecznej okolicy.
Tym razem na brzegu dopisali także
wędkarze, których staraliśmy się nie denerwować swoją obecnością. Dobrze żyjemy
z zielonkowskimi wędkarzami i nie chcemy
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sobie psuć stosunków z nimi. Wybraliśmy
więc wolne miejsce na wejście do wody,
podzieliliśmy się na zespoły i zniknęliśmy
pod powierzchnią. Uff, co za ulga. Wizura
całkiem pyszna, jest co oglądać, ryba też
chodzi, nigdzie się nie chowa. Od razu
na dzień dobry dorodny szczupaczek.

Szczupaki chyba się już do nas przyzwyczaiły. Nie zwiewają od razu na nasz widok. Tak jakby zdawały się mówić: „O,
znowu te dziwne ryby z dziwnymi wypustkami na plecach i wielkimi oczami, produkujące straszliwą ilość bąbli”. Szczupaki tak
sobie postoją, popatrzą na nas, dadzą się
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opłynąć, czasem udają, że są tylko szuwarem, że wcale nie są rybą. Jak już się zorientują, że nie daliśmy się nabrać, albo
poczują, że nasza obecność jest dość irytująca, wtedy jeden strzał płetwy i tylko widać kłębek drobinek unoszących się
w wodzie w miejscu, gdzie przed chwilą
stał szczupak. Nurkowałem tym razem
z Pawłem, obaj uzbrojeni w małe kamery
buszowaliśmy między gęstwinami zielonkowskiej zieleniny w poszukiwaniu ciekawych ujęć. Zabrnęliśmy aż pod drugi brzeg,
pokręciliśmy się po jeziorze regularnie gubiąc kierunek (w Zielonce często sobie pozwalam na ten luksus, do powierzchni
blisko, wystarczy łeb wystawić na sekundę,
by zorientować się, którędy do domu), odkryliśmy tym razem tylko jednego raka
i żadnych innych ciekawych potworów nie
spotkaliśmy. Szczupaki dopisały jeszcze
dwa, ale to już taki nasz zielonkowski standard, więc o czym tu się rozpisywać. W zielonkowskiej wodzie można siedzieć ile
wlezie, póki butla się nie skończy, albo póki skóra z człowieka nie zejdzie (przeszedłem z ligi piankowców do ligi sucharów,
więc ten problem mi odszedł). Spędziliśmy
więc dobrą godzinę i zaczęliśmy powoli
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zwijać się do brzegu, jeszcze czekając
na pozostałych, z którymi się umówiliśmy,
że po godzinie chcemy zobaczyć wszystkie
zespoły na powierzchni. W tym momencie
nadeszły paskudne chmury i lunęło. Niespecjalnie nam to przeszkadzało, ale co poniektórzy musieli przebrać się z pianek

(w wodzie nie zmarzli, bo już miała naście
stopni). A że wystąpił urzekający widok ulewy na wodzie połączony z promieniami
słońca przebijającymi się na chmury na horyzoncie, szybko jeszcze ciachnąłem kilka
zdjęć przy brzegu. Z wody jednak kiedyś
wyleźć trzeba. Wyłaziłem z niej w pełni

Czasem słońce, czasem deszcz

usatysfakcjonowany. Wiedziałem, że mam
kolejnych fanów akwenu na swoim koncie.
Już tylko czekać, aż urządzimy tam nocnego nura, który jest specjalnością zielonkowskiej glinianki!
Kuba Cieślak

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info

Nurek zielonkowski z szuwarem za pasem
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Dominik Graczyk "Honzo"
Nuras.info 6/2014

za p ra s za n a

Warsztaty SpeleoNurkowania
( s z k o ł a f r a n cu s k a )

i Kurs Cavern
( s z k o ł a a m e ry ka ń s ka )

U c z s ię o d d o ś w i a dc z o n y c h p a s j o n a t ó w !
S z c z e g ó ło w e i n f o r m a c j e :
h on z o @ o 2 . p l
50 2 9 65 28 8

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
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SPELEOnurkowanie
na południu Albanii
Albania to piękny bałkański kraj, gdzie turystyka nie odbywa się jeszcze
na masową skalę. Takie miejsca lubimy najbardziej – z dala od tłoku i zgiełku. Bałkany majową porą – dotąd zwrot ten kojarzył mi się ze słoneczną
pogodą i ciepłymi wieczorami. Po opisywanym wyjeździe to się diametralnie
zmieniło. Teraz wiem, że może być zimno i deszczowo. Skutkowało to silnymi prądami w jaskiniach wywierzyskowych, których w związku z tym nie
udało nam się spenetrować.
Wyjazd był połączeniem turystyki speleonurkowej, szkolenia i działań eksploracyj-

nych – czyli „każdemu wedle potrzeb”
– zgodnie z wypracowanym przeze mnie

z dala od cywilizacji

schematem, który dobrze się sprawdza zarówno pod względem nurkowym, jak
i kwaterunkowym. Część osób mieszkała
bowiem w namiotach nad brzegiem jednego z jeziorek wywierzyskowych, zaś inni
w pobliskim hotelu.
Uczestnicy XVII Warsztatów Nurkowania
Jaskiniowego GNJ i zarazem pierwszych
Warsztatów Speleonurkowania przez
pierwsze dni nabywali umiejętności nie-

fot. Jacek Strejczyk
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zbędne do bezpiecznego nurkowania w jaskiniach i innych przestrzeniach zamkniętych, zaś pozostała część ekipy odwiedzała
okoliczne, znane nam jaskinie oraz poszukiwała nowych miejsc do eksploracji.
Albańczycy są niezwykle otwarci, zawsze interesują się tym, co dzieje się wokół

nich, teraz także byli ciekawi tego, co robimy. Po krótkiej rozmowie z mieszkańcami
okolicy okazało się, że Viroit, od którego
rozpoczęliśmy, zostało w 2009 roku wyeksplorowane przez włoską ekipę do 75 m głębokości. Jest to w zasadzie pionowa
studnia, z kilkoma ciągami bocznymi, z któ-

Kozia Szparka

fot. Anna Budziarek
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rych jeden prowadzi do jeziorka wywierzyskowego o głębokości 26 m, tam też znajduje się otwór jaskini. Aktualnie prąd był
jednak na tyle silny, że znajdujące się
przy otworze jaskini białe kamienie o średnicy 1 cm fruwały podrywane prądem, jak
płatki śniegu w zamieci śnieżnej. Towarzyszył temu charakterystyczny szelest, co potęgowało niezwykłe wrażenie. Nie było
szansy wbić się do środka, nawet mimo zastosowania „kotwicy” w postaci felgi, czego
próbował Uros. Ćwiczyliśmy więc z nowym, aczkolwiek bardzo zdolnym narybkiem speleonurkowym w jeziorku, w silnym
prądzie. Stanowiło to dodatkowe utrudnienie, ale zaliczenie wszystkich ćwiczeń
przez każdego z uczestników szkolenia
świadczyło o dużych umiejętnościach nurkowych. W tych warunkach była to sztuka.
W szkoleniu niezwykle pomocny był sprzęt
do nurkowania jaskiniowego przysłany
przez Mariusza Linke. Po czterech dniach
szkolenia, na które składały się trzy dni
Warsztatów Speleonurkowych i dodatkowy
dzień kursu cavern, byli oni gotowi wejść
do jaskini. Wybraliśmy pokazaną nam
przez naszego miejscowego kolegę jaskinię
Skotini. Brak tam aktywnego przepływu wo-
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dy, ale jej poziom podnosił się o 3 metry
na dobę. Skotini jest to piękna, obszerna jaskinia pionowa z poziomymi ciągami,
a z dna pierwszej studni wyrasta niezwykła
campanella – kilkudziesięciometrowej wysokości stalagmit. Jaskinia wygląda niemal
jak kopalnia. Wrażenie to potęgują, poza
układem korytarzy, także znajdujące się
tam instalacje i pompy systemu irygacyjnego – było to niegdyś ujęcie wody. Od naszych albańskich przyjaciół dowiedzieliśmy
się, że kiedyś byli tu Włosi, ale żadnych
szczegółów nie znali. Dopiero po powrocie
dowiedziałem się, że nurkowali tu do 64 m
głębokości (Mario Mazzoli, Bernardino
Rocchi), ale przy niższym poziomie wody.
Nurkując nie mieliśmy tych informacji, musieliśmy jednak uważać na fragmenty starych poręczówek. Nurkowanie tam było
czystą przyjemnością – temperatura wody
wynosiła 13 stopni, mąciło się umiarkowanie, a mąt w miarę szybko opadał. Ściany
są początkowo ciemne, natomiast zanurzając się głębiej stają się coraz jaśniejsze.
Na 50 metrach głębokości kończy się
pierwsza studnia (ta z campanellą) i zaczyna korytarz poziomy. Po kilkunastu metrach
przechodzi ponownie w pionową studnię,

gdzie Homer doszedł do plątaniny starych
poręczówek na 70 m głębokości. Nie schodził niżej, ale widział w dół kolejne 30 m.
Homer, podobnie jak inni wykonujący
na wyprawie głębokie nurkowania, był bardzo zadowolony z ocieplacza – mimo długiej dekompresji w warunkach, gdzie nie

obóz nad brzegiem Viroit
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można za bardzo się ruszać, na przystankach deco zachowywał całkowity komfort
termiczny. Użyczone nam na wyprawę
ocieplacze sprawdziły się w tych trudnych
warunkach jaskiniowych doskonale.
Po nurkowaniach w Skotini (oczywiście
nie do tych głębokości) grupa kursowa była

fot. Piotr Karpiński
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gotowa do samodzielnych nurkowań jaskiniowych.
Tymczasem bardziej doświadczeni speleonurkowie – absolwenci poprzednich
edycji prowadzonych przeze mnie Warsztatów Nurkowania Jaskiniowego – Piotr Karpiński i Maciej Chomicz nieopodal jeziorka

Viroit, wybierając kamienie ze szczeliny
wypełnionej wodą, zanurzali się w niej coraz głębiej, stopniowo poszerzając korytarz
w niższych partiach. Nazwali ją „Kozia
Szparka”. Prawdopodobnie łączy się ona ze
studnią Viroit. Przy tej ich eksploracji było
wiele śmiechu!

Viroit

fot. Jacek Strejczyk
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Inni moi byli kursanci – obecnie coraz
bardziej doświadczeni nurkowie jaskiniowi
– bracia Zapiór odwiedzili słynne Siri i Kalter, ale i tam prąd uniemożliwiał zanurzenie. Szukali więc nowych miejsc, jeżdżąc
w deszczu po okolicznych górach. Nie udało im się nic znaleźć, ale samo poszukiwanie sprawiło wiele radości – trudy związane
z eksploracją powierzchniową nie zawsze
przynoszą rezultaty, ale i tak warte są podjęcia.
Wiedzeni przez naszego albańskiego
przyjaciela Olsiego, dysponującego autem
terenowym, wraz z Homerem i Boberem
udaliśmy się w malownicze i niedostępne
góry, w poszukiwaniu „interesującego jeziorka”, być może wywierzyskowego.
Po dłuższym czasie off-roadowej jazdy
i osiągnięciu punktu docelowego już
na pierwszy rzut oka widać było, że to nie
było nic dla nas interesującego, natomiast
sama droga była niezwykła – to kawałek
ziemi, gdzie cywilizacja jeszcze długo nie
zagości.
Petranik to kolejna odwiedzona przez
nas jaskinia. Dzieli się na tzw. Petranik Górny, gdzie brak aktywnego przepływu, oraz
tzw. Petranik Dolny, w tym czasie z bardzo
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silnym wypływem, uniemożliwiającym zanurzenie. Nurkując cztery lata temu w Górnym Petraniku, utopiłem kołowrotek i tzw.
sondę prądową (tu opis tamtej wyprawy:
gnj.org.pl. Jak się okazało podczas nurkowania – nadal tam były. Gdy przybyliśmy
na miejsce, zaczął padać deszcz. Transpor-

ty sprzętu do jaskini odbyły się więc po śliskich kamieniach, co było dodatkowym
utrudnieniem, gdyż należało zachować
wzmożoną czujność, by uniknąć poślizgnięcia i upadku nawet z kilkumetrowej
wysokości. Finalnie wszyscy szczęśliwie
dobrnęli wraz ze sprzętem do wody.

nurowanie w Petraniku

fot.
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Jacek Strejczyk

Jako pierwsi zanurzyli się Bred i Radek,
za nimi Bober i ja. Pierwszy zespół poręczował i łatał starą poręczówkę, zaczynającą się w stosunku do obecnych warunków
około 20 m dalej, na głębokości 3 m. Jej koniec chłopcy znaleźli leżący na spągu
w kierunku głębi jaskini, nieustabilizowany,
na głębokości 45 m. Prąd go nie wymył, co
znaczy, że nie było żadnych okresowych

Gorny Petranik

fot. Piotr Karpiński
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silnych wypływów, które mogły zerwać poręczówkę i przesunąć wolny koniec w kierunku otworu. Mój kołowrotek i sonda
prądowa leżały doskonale widoczne
na spągu pośrodku korytarza, na głębokości ok. 40 m. Radek podjął mój kołowrotek,
a Bred poręczował dalej, mocując ostatni

punkt na głębokości 50 m, gdzie korytarz
przechodzi w obszerniejszy i bardziej pionowy. Cztery lata temu dopłynąłem tym
szerszym korytarzem do 61 m, gdzie natrafiłem na fragmenty starej poręczówki, widziałem ją min. 10-15 m głębiej, co
oznaczało, że ktoś kiedyś tam był… Tym ra-

wykłady

fot. Anna Budziarek
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zem podjąłem z dna porzuconą sondę prądową i rozpocząłem powrót, wobec braku
planów tej jaskini, kartując (czyli dokonując pomiarów pomocnych w sporządzaniu
planu jaskini) w słabej widoczności.
Kolejno nurkowali niemal wszyscy
uczestnicy wyjazdu, a jako ostatni nasz
serbski kolega Uros, który – jak potem opisywał – podczas nurkowania, widząc sytuację, uznał, że wobec braku śladów innych
eksploracji jest w stanie ją kontynuować.
Dopłynął do głębokości 80 m, gdzie odnalazł inny ciąg, być może główny, po czym
zawrócił.
Na tym zakończyliśmy akcje nurkowe
w Albanii i ruszyliśmy do Polski przez Grecję. Tu spędziliśmy noc na dzikiej plaży,
rozkoszowaliśmy się dawno nie widzianym
słońcem i oddawaliśmy się turystyce, zwiedzając Thessaloniki, a następnie stolicę Macedonii – Skopje.
Podsumowując wyjazd, należy zaliczyć
go do udanych: dobrze się bawiliśmy, mimo braku słonecznej pogody, z powodzeniem wyszkoliliśmy nowych speleonurków,
pozwiedzaliśmy, a nawet udało się coś wyeksplorować. Lokalna stacja telewizyjna,
ciekawa naszych działań, zebrała także ma-
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teriał do reportażu. Jedynym zaskoczeniem
było zweryfikowanie krążących po Internecie informacji o stanie eksploracji w tym rejonie. W przypadku działań innych
polskich ekip – raczej negatywne.
W wyjeździe uczestniczyli członkowie
teamu SPELEOnurkowanie: kierownik – Dominik Graczyk „Honzo” (GNJ, SW), vicelider – Jacek Strejczyk „Homer” (GNJ, Aven),
Tomek i Paweł Zapiór, Piotr Karpiński, Ma-

ciej Chomicz, Uros Aksamovic (SOB), kursanci: Mateusz Popek „Bober”, Wiktor Trojanowski, Jakub Maciejewski, Adam
Kożuchowski, Piotr Bredlak, Radek Obara,
wsparcie powierzchniowe: Anna Budziarek, Agnieszka Neska
Dziękujemy za wsparcie sprzętowe firmom:
MLinke – akcesoria do nurkowania jaskiniowego,
No Gravity – ocieplacze,
Klinika Medyczna IBIS – zabezpieczenie
tlenowe,
Speleoklub Warszawski – sprężarka „eksploracyjna”,
Paweł Musiała – sprężarka „szkoleniowa”.
Dominik Graczyk „Honzo”
honzo@o2.pl

ekipa po wyprawie

fot. Anna Budziarek
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O autorze:
Autor jest pasjonatem eksploracji podwodnych jaskiń, prowadzącym Warsztaty
Speleonurkowania, szkolącym nurków jaskiniowych w systemie francuskim i partnerskim. Jest również instruktorem nurkowania
NAUI prowadzącym szkolenia na wszystkich poziomach do divemastera włącznie.

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
87
wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę
lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
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Jest lepiej CJD 2014
Każdy jakoś spędza czas w weekend. Niektórzy siedzą przed telewizorem, albo przy piwie, inni koszą
trawniki, a jeszcze inni sprzątają jeziora. Tych ostatnich w tym roku
na Akcję Czyścimy Jezioro Dominickie 2014 przybyły setki.

pontonową na drugi brzeg. Właśnie ci ostatni zebrali pod wodą czterokrotnie więcej
odpadów, puszek, butelek i plastiku niż ich
koledzy. Wniosek nasuwa się sam, w przy-

Na lądzie sprzątało ponad 300 osób.
Sukcesywnie, od godziny 10, zapisywali się
wszyscy chętni, tworzono grupy z odpowiednim przewodnikiem i takie „oddziały
specjalne” do zwalczania śmieci szły w wyznaczone sektory. Objęty sprzątaniem został cały teren jeziora z przyległymi lasami,
polami i rowami. W tym samym czasie, niewielu niestety w tym roku, bo dwudziestu
trzech nurków zostało rozrzuconych w kilku miejscach akwenu. Kilkunastu, głównie
z Octopusa Leszno, weszło do wody w pobliżu Przystani „U Elka”, część nurków
z Kościana pojechała za zatokę, a pozostała piątka została przetransportowana łodzią
88

szłym roku większość braci nurkowej musi
sprzątać dno Jeziora Dominickiego od strony plaży głównej, poprzez LOK, „Pudełkowo”, „Metalplast”, aż po Dominice. Tam,
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gdzie latem pływa najwięcej kajaków, rowerów wodnych, gdzie jest najwięcej plażowiczów, tam oczywiście jest najwięcej
śmieci. A akwen nie jest małą kałużą.
Jezioro Dominickie rozciąga się na powierzchni 344 ha. Jego długość wynosi 3,6 km, a szerokość od 0,51 do 1,66 km.
Leży na granicy dwóch gmin Włoszakowic
i Przemętu. Znam nurków, którzy ponad 30
lat temu zanurzali się tu i ponoć leżąc
na plecach, na dnie (wtedy 18 m), widzieli
przepływające łódki. Dziś lustro wody opadło i maksymalna głębokość wynosi 17,1 m, zaś średnia 6,5 m.
Akwen leży na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Od północnego
wschodu łączy się z jeziorem Wielkim,
a od południowego zachodu z Jeziorem
89
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Krzywce. Jest przykładem jeziora rynnowego, choć od ogólnego charakteru typowych
jezior polodowcowych różni je to, że nie
jest głębokie.
W dniu akcji temperatura wody do głębokości 2 metrów wynosiła już 20o C,
na głębokości 7 metrów odpowied-

nio 14o C. Widoczność zaskoczyła pozytywnie, bo osiągała 4-5 metrów.
Pogoda również nam dopisała, choć
przez niecałą godzinę, chwilę po tym, jak
niebo zrobiło się sinofioletowe, buchnął
deszcz. Poza tym było idealnie, nie za gorąco i nie za zimno, a i komary nie dokuczały.
Z czasem śmieci wypełniły kontener,
a towarzystwo posilało się kiełbaskami, ka-
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szankami, sałatkami i wszystkimi przygotowanymi posiłkami. Ze sceny dochodziła
muzyka i wszyscy dobrze się bawili.
Przez moment całą uwagę skupiono
na puszce, którą wyłowił jeden z nurków.
Okazało się, że z otworu wystaje rak, który
wszedł sobie do środka, ale nie potrafił już
wrócić. Puszka została rozcięta, a główny
bohater, po obowiązkowej sesji fotograficznej, został uwolniony i posłany do jeziora.

Nuras.info 6/2014
W tym roku zebrano 1800 kg różnego rodzaju śmieci, które stanowią 12 m3 objętości. Wynik nieciekawy, ale z tendencją
spadkową. Miejmy nadzieję, że tendencja
utrzyma się, a każde nasze następne czyszczenie przerodzi się w spacer pośród Natury.
Wojciech Zgoła
wojtek@dive-adventure.eu






91






Nuras.info 6/2014

Podwodne polowanie na...
śmieci na Pogorii III
Nurkowie sprzętowi, nurkowie swobodni, łowcy podwodni – co nas łączy? Woda. Najlepiej przejrzysta.
Z pewnością nie taka, gdzie ładne
ryby trzeba fotografować na tle skorodowanych puszek i szklanych butelek. Wszystkim nam zależy na tym,
aby nasze zbiorniki i ich okolice były czyste, żeby radość z obcowania
ze środowiskiem wodnym była możliwie jak największa.

padkowy – nie kolidował ani ze świętami, ani
z długim majowym weekendem, a przy oka-

Stąd pomysł na wspólną akcję sprzątania
dna, która połączyłaby wysiłek i zbliżyła
do siebie ludzi o podobnych pasjach. Droga
od pomysłu do realizacji okazała się być drogą ekspresową. 26.04.2014 r. odbyło się
wspólne sprzątanie dna jeziora Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. Termin nieprzy92

zji dobrze sie kojarzył, ponieważ 22 kwietnia
corocznie obchodzony jest Dzień Ziemi.
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Jak już napisałem, w akcji wzięli udział
zarówno nurkowie sprzętowi, jak i nurkowie swobodni, a wśród nich łowcy podwodni. Wsparcia medialnego i logistycznego (catering, finalny odbiór zebranych śmieci) udzielił nam Urząd Miasta Dąbrowa
Górnicza. Zabezpieczenie akcji zapewnił
bardzo sprawnie i profesjonalnie dąbrowski
WOPR. Zaś Społeczna Straż Rybacka zadbała o poinformowanie o prowadzonej akcji łowiących w tym czasie w południowej
części akwenu wędkarzy. Przy czym, ze
względu na pogodę i na rozgrywane zawody karpiowe na zalewie w Przeczycach, nie
było ich w tym dniu zbyt wielu nad brzegami Pogorii. Umieszczenie cateringu wewnątrz hangaru CSL okazało się strzałem
w dziesiątkę, uniezależniającym nas od pogody. W hangarze parkował również meleks, którym przetransportowaliśmy (mieliśmy na to zgodę od kierownika CSL) zabrane śmieci pod kontener, skąd zostały one
odebrane punktualnie o 15.00 przez firmę
ALBA.
To właśnie pogody obawialiśmy się najbardziej. Wsparcie akcji działało znad powierzchni wody, a nie w wodzie, więc
niekorzystna aura mogła nam poważnie
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utrudnić te działania. Prognozy zapowiadały istny front wschodni – zimno, mokro,
a kto wie czy i nie ostrzał rakietowy powietrze woda. Poranek zdawał się te prognozy
potwierdzać, na szczęście jednak zanim
wyciągnęliśmy łodzie z hangaru, przestało
padać, a potem na kilka godzin nawet pokazało sie słońce.
Po odprawie i krótkiej naradzie zmieniliśmy nieco pierwotne plany akcji i postanowiliśmy zastosować manewr oskrzydlający
także z wykorzystaniem nurków sprzętowych. Desant wykonany został za pomocą
łodzi wiosłowych i skutera. Pozwoliło to
objąć akcją całą południową część akwenu. Byliśmy wszyscy pod wielkim wrażeniem sprawności kolegów ratowników.
Widać było, że nie robią tego z obowiązku,
im się po prostu chciało! Akcja, pomimo
ciężkiej aury, udała nam się perfekcyjnie
– zarówno czas trwania, jak i posiadane siły były dobrze dobrane w odniesieniu
do obszaru objętego sprzątaniem, pory roku
i pogody. Dłuższe wydobywanie śmieci
wykroczyłoby już poza ramy przyjemnego
z pożytecznym, a nie takie były założenia.
Wiadomo, że nie sposób, nawet przy udziale dwa razy większej liczby osób, w dwie

godziny skutecznie przeczesać tak dużego
obszaru, stąd zakłada się pewne ramy czasowe i się ich przestrzega. Na pewno więc
znacznie osłabiliśmy przeciwnika pod wodą, ale go nie zlikwidowaliśmy. W ciągu tego roku pewnie nadal będą „produkowane”
nowe śmieci... Pozostaje mieć nadzieję, że
dzięki takim akcjom ta produkcja będzie
coraz mniejsza... to się chyba nazywa
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aspekt edukacyjny – jemu właśnie służyło
nagłośnienie sprzątania w mediach lokalnych.
Zasady, jakie nas obowiązywały podczas
sprzątania były standardowe – nie usuwaliśmy z wody niczego, co było naturalne
i mogło stanowić środowisko żyjących tam
ryb i innych organizmów. Nie usuwaliśmy
przedmiotów obojętnych dla czystości wo-
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dy, na których zdążyły się już osiedlić duże
kolonie oczyszczających wodę małży. Ze
względu na porę roku, nie wpływaliśmy
oczywiście w rejony tarliskowe, które zostały dokładnie oczyszczone przez nurków
swobodnych w innej akcji sprzątania na Pogorii III, jesienią 2013 roku.

Pod wodą w południowej części zbiornika nie natrafiliśmy ani na śnięte zbiorowo
ryby, ani na oznaki zanieczyszczenia (zatrucia) wody. Zgodnie z przeznaczeniem
akcji, znaleźliśmy za to śmieci i rozmaite
przedmioty, których w wodzie być raczej
nie powinno. Z najciekawszych trofeów

wydobyliśmy z dna m.in. pełnowymiarowy,
sprężynowy materac łóżkowy, turystyczną
butlę gazową 5 litrów (oba trofea to zapewne pozostałości po jakichś lodowych zasiadkach wędkarskich podczas zim), stare
wiosła i kotwice, łopatę, siatkę wędkarską,
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kilka par okularów przeciwsłonecznych,
obuwie. Poza tym to standard, czyli garnki,
wiadra, puszki, butelki pet i szklane, słoiki
– świadectwa tego, że jesteśmy społeczeństwem „cywilizowanym”.
Aby przy okazji pożytecznego zajęcia
była i zabawa, stowarzyszenie łowców
podwodnych Spearfishing Poland ufundowało nagrodę za najciekawsze trofeum wydobyte z dna podczas akcji. Nagrodą był
doskonały nóż nurkowy dedykowany jako
wyposażenie podwodnego łowcy. Po nara-

dzie bezstronnej komisji konkursowej najwyżej ocenionym trofeum został wspomniany wyżej materac.
Chyba najfajniejsze było to, że wyjście
z wody nie zakończyło imprezy. Ludzie,
którzy częstokroć do tej pory znali tylko
swoje awatary w Internecie, tworzyli dyskutujące gromady, wymieniali się doświadczeniem, planami i kontaktami. Ludzie
różnych, acz zbliżonych pasji, którzy zjawili się nad wodą w jednym wspólnym celu. Teraz, gdy już poznaliśmy się realnie

nad wodą, organizacja kolejnej takiej akcji
powinna być znacznie prostsza. Urząd Miasta już teraz deklaruje swoje wsparcie dla
kolejnego sprzątania za rok, więc... dlaczego nie?
Piotr Gruszeczka
fot.: Marcin Nantka, Piotr Gruszeczka

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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Rejsy nurkowe

SŁONECZNA ITALIA
5-12.07.2014
DOOKOŁA WYSPY ELBA
30.08-6.09.2014
ARCHIPELAG WYSP
TOSKAŃSKICH

20-27.09.2014
ARCHIPELAG WYSP
PONCJAŃSKICH

Szczegóły na
www.bestdivers.pl
tel. 601 321 557
bestdivers@bestdivers.pl
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O bezpieczeństwie nurkowania,
odcinek kolejny
Z czasów studiów w Szkole Oficerskiej pamiętam, że przy obronie
linii należy prowadzić ogień w tym
kierunku, w którym nikt inny go nie
prowadzi. Te bowiem kierunki, w których już ktoś prowadzi ogień, są
przez ten jego ogień bronione. Natomiast taki kierunek, w którym nikt
ognia nie prowadzi, powinien być
szczególnie dozorowany. Inaczej linia
jest nieszczelna, czyli po prostu nie
istnieje.
Otóż piękno podwodnego świata i radość z nurkowania to kierunki dobrze bronione.
Codziennie
na
Facebooku
i w innych mediach płynie na nas ocean
spamu: delfiny, rekiny, wycieczki, rafy koralowe w kółko spam, spam, spam... Natomiast o tym, że organizator nurkowania

zawinił i zabił – nie pisze nikt. Dlatego tu
położyłem mój ogień.
Niedawno na Bałtyku miało miejsce zdarzenie, w którym nurek pozostawił partnera
na wraku samego, skazując go na śmierć.
Byłem zdumiony, gdy o tym przeczytałem
w Internecie, a jednak i takie skandale miewają już niekiedy miejsce w nurkowaniu!
Organizator nurkowania nie wyciągnął żadnych konsekwencji z faktu, że na powierzchnię wyszedł tylko jeden z pary! Nie
wszczęto natychmiastowej akcji ratunkowej, choć przecież było natychmiast oczywiste, że to nie jest normalna sytuacja, gdy
para rozdziela się pod wodą. To jest sytuacja awaryjna! Czekano wiele czasu, zanim
rozpoczęto akcję poszukiwania nurka, który został pod wodą, oczywiście akcję spóźnioną i z tej przyczyny nieskuteczną.
Martwy samotny nurek wisiał na wraku, za98

plątany w sieć. A przecież wszyscy nurkowie wiedzą, że partnera samego, ani na powierzchni, ani pod wodą, pozostawić nie
wolno – bez względu na okoliczności, typ
czy rodzaj nurkowania, bez względu na cokolwiek. Razem wchodzimy, razem wychodzimy. Nurkowanie nie zna prawa
ważniejszego niż to. Dziś przeanalizujemy
proste zdarzenie, dotyczące tej kwestii:
Opowiada dziewczyna, młody nurek:
Pojechaliśmy nurkować nad jezioro. Było słonecznie, chociaż z powodu wiatru
zimno. Woda wręcz lodowata, o widoczności około trzech metrów. Miałam mokry,
ale dość ciepły skafander, rękawice i skarpety, butlę 15-litrową (a więc dość dużą)
i silną latarkę. Byłam prawidłowo wyważona. W grupie byłam ja, kolega Krzysiek
w mokrym skafandrze i Adam – prowadzący – w suchym. Plan zakładał zejście na głę-
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bokość do 30 metrów wzdłuż dna i odnalezienie wraku żaglówki. Po około 20 minutach nurkowania osiągnęliśmy tę głębokość.
Ja w tym czasie odczuwałam już lekkie objawy narkozy azotowej, a może po prostu
adrenalinę wydzielającą się ze strachu. Było to rozlewające się po wszystkich kończynach ciepło. Ponieważ nie odnaleźliśmy
wraku, prowadzący Adam wyprowadził nas
na powierzchnię, żeby ustalić kierunek poszukiwań. Powiedziałam mu o swoim samopoczuciu, jednak zaznaczyłam, że
możemy spróbować dojść do wraku.
Szybko zanurzyliśmy się ponownie.
Prowadzący narzucił szybkie tempo schodzenia, ja z Krzyśkiem
(bardziej doświadczonym ode
mnie) zostaliśmy z tyłu. Najpierw
było mi coraz zimniej, potem odczułam znów fale ciepła. W pewnym momencie zrobiło mi się
nieprzyjemnie. Dostałam zadyszki.
Dałam koledze znaki „coś nie w porządku” i „do góry”. Prowadzący był
jednak za daleko i nie zobaczył znaku.
Wyprzedzał nas o dobrych kilka metrów.
Krzysiek po wymianie znaków przyśpieszył,
aby poinformować prowadzącego o wynu-

rzeniu. Nakazał mi pozostanie w miejscu.
Pozostałam, ale ponieważ nie byliśmy jeszcze na dnie– zawisłam w toni. Być może
dno było już widoczne, ale ja prawdę mówiąc nie mogłam się skupić. Po nie wiem
jak długiej chwili oczekiwania na powrót
partnerów uznałam, że muszę wyjść sama,
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bo przebywanie na głębokości dwudziestu
kilku metrów nie poprawi mojego stanu.
Ostrożnie i bardzo powoli, korzystając tylko w niewielkim stopniu z jacketu, a głównie z płetw, rozpoczęłam wynurzanie. Cały
czas patrzyłam na komputer, co było trudne, bo musiałam trzymać konsolę i jednocześnie przyświecać sobie latarką.
Na głębokości kilkunastu metrów znaleźli
mnie moi partnerzy i razem wynurzyliśmy
się na powierzchnię. Kiedy byłam
na lądzie, miałam dreszcze, ale poza tym nic mi nie było.
Komentarz
Autorka tego tekstu bardzo
dobrze opisuje objawy narkozy azotowej. Mamy tu całą
triadę narkotyczną w komplecie: „rozlewające się po całym
ciele ciepło”, „zadyszkę” oraz
„nie mogłam się skupić”, czyli
brak zdolności do koncentracji
uwagi. Mamy też skandaliczne
zachowanie prowadzącego, który
przecież odpowiada za swoją grupę,
a tymczasem popłynął sobie do przodu,
zostawiając partnerów samych z ich kłopotami: „prowadzący narzucił szybkie tem-
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po… był za daleko i nie zobaczył znaku”.
Sam jako młody nurek bywałem poirytowany, gdy partnerzy nie mogli dotrzymać mi
kroku, zanim zrozumiałem, że to, co jest
najcenniejsze w nurkowaniu, to troska o los
partnera pod wodą. Piękno podwodnego
świata ma mniejsze znaczenie. Absolutnie
niedopuszczalne jest porzucanie partnera
(a tym samym zmniejszanie bezpieczeństwa), aby szybciej popłynąć i więcej zoba-

czyć (zwiększyć atrakcyjność). Tempo zanurzania i w ogóle poruszania się pod wodą
powinno
być
dostosowane
do możliwości najsłabszego partnera. Nie
jest to żaden grzecznościowy gest w jego
stronę, lecz elementarna zasada bezpieczeństwa. Rolą organizatora nurkowań jest
tak dobierać zespoły, żeby silniejsi nurkowie byli w zespołach z tymi troszkę słabszymi, właśnie po to, by w potrzebie mogli im
pomóc. Narkozę mogły przyspieszyć różne
czynniki. Koleżanka pisze, że była zmarznięta. Być może w wodzie było dość ciemno albo po prostu miała tego dnia troszkę
gorszy dzień – to może się zdarzyć każdemu. Zachowanie koleżanki, gdy została sama, było prawidłowe: powolne wynurzenie, bez nadużywania pracy kamizelką ratowniczo-wypornościową. Osobiście wolę
mieć komputer na ręku, a nie w konsoli, bo
konieczność trzymania konsoli w dłoni, by
zobaczyć wskazanie przyrządu powoduje,
że ta dłoń jest już zajęta, a w sytuacji awaryjnej mogłaby się do czegoś przydać,
na przykład do podtrzymywania partnera
itp. Fakt, że partnerzy poszukiwali swojej
koleżanki i w końcu ją znaleźli świadczy
o tym, że jednak wiedzą, jak powinno wy100

glądać prawidłowe nurkowanie – to cieszy.
Najwyraźniej prowadzący próbował się trochę zrehabilitować. Standardowa procedura awaryjna przy zgubieniu partnera polega
na wynurzeniu wszystkich i odszukaniu się
nawzajem na powierzchni. Gdyby zaś ktoś
z grupy nie wynurzył się, należy odszukać
go po bąblach jego powietrza wydechowego. W omawianym przypadku tak zrobiono. Gdyby z jakiejś przyczyny nurkowie
sami nie mogli zastosować tej procedury
i ponownie się zanurzyć – np. z powodu
wychłodzenia, braku czynnika oddechowego, konieczności dekompresji czy z innej
przyczyny – organizator nurkowania ma
obowiązek natychmiast uruchomić nurków
zabezpieczających, których oczywiście
utrzymuje w stałej gotowości na powierzchni przez cały czas akcji nurkowej.
W artykule użyto fragmentów klasycznej
już, bestsellerowej książki Tomasza Strugalskiego pt. „Wypadki nurkowe – analiza
gorzkich doświadczeń”. Jej kontynuacja pt.
„Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania” znajduje się już w księgarniach.
Tomasz Strugalski
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Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

Miejsce nurkowe
Nurkowanie odbyło się 2 października 2013 roku na nurkowisku Abu
Daddab 3 w Egipcie. Miejsce to jest
rafą oddaloną około 500 m od stałego lądu oraz 20 minut płynięcia
do Marsa Alam. Piaszczyste dno
znajduje się na głębokości 16- 18
metrów.
Był to główny powód wyboru tego miejsca na nocne nurkowanie. Nikt nie będzie
w stanie zejść głębiej. Widoczność wynosiła 20 m, temperatura powietrza 29oC, a wody 28oC. Fala była mała, ale obecna.
Wyraźny prąd, w miarę upływu czasu się
nasilał. Poza piaszczystym dnem na miejscu zachwyca dobrze rozbudowana rafa.
W okolicy łodzi były to wyższe i niższe słupy koralowców. Dalej zaczynała się zwarta
i bardzo duża rafa sięgająca aż do po-

wierzchni. Wewnątrz niej były liczne jamy,
korytarze i parometrowe jaskinie, czasem
otwarte na górze, czasem zamknięte.
Łódź
Nurkowanie odbyło się z dużej łodzi nurkowej Spyrodream Ramadan 3 – 38 m długości, cztery pokłady, dwa zodiaki, dwie
łodzie ratunkowe na 50 osób, radar, sonar,
GPS, DSC i VHF. Na pokładzie znajdował
się pełny zestaw tlenowy, dobrze wyposażona apteczka. Poza radiotelefonem było
też wiele telefonów komórkowych, wszystkie miały zasięg operatora.
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Załoga składała się z dwóch przewodników nurkowych, kapitana, mechanika, siedmiu marynarzy oraz czterech osób do pracy
w kuchni i jadalni. Łódź mogła przyjąć
dwadzieścioro ośmioro gości i tyle się
na niej wówczas znajdowało.
Przygotowanie do nurkowania
Opisywane nurkowanie było trzecim tego dnia, na safari trwającym już od pięciu
dni. Dla większości było to piętnaste nurkowanie na tym wyjeździe. Przed nurkowaniem mieliśmy 20-minutową odprawę,
poprowadzoną przez lokalnego przewodni-
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ka. Zobaczyliśmy mapę nurkowiska wraz
z zaznaczeniem pozycji łodzi. Dowiedzieliśmy się, czego spodziewać się pod wodą
– głównym utrudnieniem miał być prąd
i nocne ciemności. Noc była bezksiężycowa. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy.
Dwie pierwsze, łącznie dziewięć osób, były prowadzone przez polskich instruktorów
i zajęły się szkoleniami na różne specjaliza-

cje. Wchodziły do wody jako pierwsze. Kolejny, dziewięcioosobowy team prowadził
lokalny przewodnik. Zostałem przydzielony do ostatniej, dziesięcioosobowej grupy
również prowadzonej przez lokalnego
przewodnika, instruktora PADI. Pozostali to
divemaster, dwóch nurków rescue i sześciu
AOWD, w tym ja. Na odprawie dobraliśmy
się w pary. Przed wejściem do wody zrobi-
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liśmy buddy check. Wszyscy byli wyposażeni w latarki, większość miała bojki dekompresyjne. Łódź przez cały czas
oświetlała okoliczne wody.
Plan nurkowania
Plan zakładał czas nurkowania do 40 minut lub 50 bar zapasu powietrza. Maksy-
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malna głębokość była ograniczona przez
dno, nie dało się zejść w tej okolicy poniżej 18 m. Grupy miały wchodzić do wody
w odstępach 20-minutowych, w ustalonej
kolejności. W przypadku zgubienia ustaliliśmy, że szukamy się przez minutę, po czym
wynurzamy się na powierzchnię, aby tam
się spotkać. W razie konieczności wezwania pomocy z łodzi, mieliśmy podświetlać
nadmuchane boje dekompresyjne.

Wypadek nurkowy
Po 20 minutach nurkowania i opłynięciu
boku rafy zaczęliśmy wpływać do grot i korytarzy wewnątrz rafy. Powstało spore zamieszanie.
Nurkowie
pływali
we
wszystkich kierunkach. Trudno było upilnować zwartość grupy. Po kolejnych 10 minutach spostrzegłem swojego buddiego
trzymającego się za głowę. Zauważyłem
krew rozchodzącą się w wodzie. Nie-
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zwłocznie podpłynąłem do niego od przodu. Zobaczyłem, że jest przytomny i pokazuje mi swoją głowę. Oświetliłem
wskazywane miejsce latarką i zobaczyłem
rozcięcie skóry i krwawiącą ranę. Rozejrzałem się po okolicy – poza grotą zamkniętą
od góry nie zaobserwowałem nic szczególnego.
Uznałem, że nurek stracił kontrolę
nad pływalnością i uderzył głową o rafę.
Przy braku kaptura nie trudno było o taki
skutek. Oceniłem stan poszkodowanego:
głowa była krwawiąca, innych uszkodzeń
nie stwierdziłem. Nurek był przytomny
i opanowany. Ciągła utrata krwi nakazywała jak najszybciej przetransportować go
na łódź. Poleciłem mu uciskać ręką ranę,
a sam zająłem się szukaniem drogi powrotu na łódź. Popłynęliśmy razem w stronę sąsiedniej groty. Tam wynurzyłem się
na powierzchnię, zlokalizowałem łódź i zacząłem świecić latarką, żeby wezwać pomoc z łodzi. Zostałem zauważony.
Załogant zaczął odcumowywać zodiaka.
Wróciłem do poszkodowanego, który
w tym czasie był kilka metrów obok i trzymał się ściany rafy. Znając kierunek, przeprowadziłem go na zewnątrz rafy.
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Tam odnalazł nas zodiak. Pomogłem koledze zdjąć sprzęt i dostać się do środka,
po czym sam wsiadłem. Szybko zostaliśmy
przewiezieni na łódź. Poszkodowanym zajęła się obsługa łodzi, rana została przemyta i opatrzona. Cały czas w trakcie akcji
pozostawałem w pobliżu rannego, upewniłem się, że nie przekroczył tempa wynurzania i podanie tlenu nie było konieczne.
Rana wyglądała na tyle poważnie, że zdecydowaliśmy, po zabraniu wszystkich nur-

ków z wody, popłynąć do Marsa Alam
w celu jej zszycia. Kapitan przez radio zgłosił do portu wypadek i poinformował, że będziemy potrzebowali pomocy medycznej.
Po około godzinie od wypadku kolega został przekazany służbom medycznym, które zszyły ranę.
Podsumowanie
Poszkodowany wyjaśnił, że w ciemności
stracił orientację i doświadczył ruchów Vertigo. Uzyskał dodatnią pływalność i uderzył

głową o sufit groty. Oświetlając latarką to,
co jest przed nim, prawdopodobnie nie straciłby orientacji. Gdyby miał nałożony kaptur, mógłby nie rozciąć sobie głowy. Gdyby
odłączył się od grupy i się zgubił, mogłoby
dojść do paniki i kolejnych obrażeń.
Na szczęście wypadek został od razu zauważony i szybko udzielono pełnej pomocy. Ze względu na ranę, poszkodowany nie
mógł już nurkować, ani nawet pływać,
do końca wyjazdu.
Piotr Hołubowicz

Telefony alarmowe
DAN Polska +48 22 490 69 39
DAN Europe hotline +39 0 642 11 86 85
kapitanat portu Ghalib +2022 276 8998
komora dekompresyjna Marsa Alam
+2022 243 3116
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Jaka konfiguracja dla Instruktora?
Na temat tego, jaka powinna być
konfiguracja Instruktora i kursantów
podczas prowadzenia zajęć, było już
wiele dyskusji. Jedni uważają, że najlepiej sprawdza się konfiguracja techniczna, inni twierdzą, że na kursach
PADI jest absolutnie niedopuszczalna.
Ten artykuł ma pokazać, na co pozwalają Instruktorowi standardy PADI
oraz przedstawić nasz pogląd na tę
sprawę.
Co bardzo istotne, wszystkie przedstawione tu zagadnienia omawiają sytuację
prowadzenia/uczestniczenia w kursach
i nie są obowiązującym „prawem” w przypadku nurkowań rekreacyjnych. Na końcu
artykułu znajduje się krótkie podsumowanie tego, co rozumiemy poprzez konfigurację rekreacyjną, techniczną i sidemount.
Zasada „lustra”
To główna zasada, którą powinien się
kierować Instruktor przy doborze własnego
sprzętu. Ta zasada wywodzi się przede

wszystkim ze zdrowego rozsądku. Nieważne czy jest to basen, czy wody otwarte, im
bardziej sprzęt Instruktora zgadza się ze
sprzętem kursanta, tym łatwiej jest:
– zrozumieć kursantowi – co ma na sobie Instruktor i co robi. Ilu z Was widziało
kursanta, który w piance naśladuje Instruktora, podnoszącego ramię w celu spuszczenia powietrza z suchego skafandra?
Oczywiście użycie suchego skafandra jest
w pełni wskazane przez Instruktora, ale to
obrazuje trochę tę sytuację. Gdy Instruktor
jest w konfiguracji technicznej, a kursanci
w konfiguracji rekreacyjnej, możemy zaburzać proces edukacyjny (szczególnie
w przypadku kursu OWD, bo kursanci
w materiałach nie mają styczności z taką
konfiguracją);
– naśladować Instruktora w sposobie
używania sprzętu. Wiem, że wielu Instruktorów myśli, iż najważniejsze w procesie
szkolenia jest to, co mówimy naszym kursantom. Rzeczywistość jest jednak taka, że
rola modelowania (czyli naśladowania te106

go, co robi Instruktor) jest dużo ważniejsza
i bardziej zapada w głowę kursanta;
– reagować na sytuacje awaryjne – kursant nie ma wątpliwości, którego automatu
powinien użyć w sytuacji braku powietrza.
Wszystkie zasady odnośnie dzielenia się
powietrzem, które oglądał na video, ćwiczył z innymi w basenie oraz czytał w materiałach dotyczą też dzielenia się
powietrzem z Instruktorem/Divemasterem.
W przypadku kursów technicznych, sidemount czy CCR oczywiście konfiguracja,
którą ma na sobie Instruktor musi stanowić
lustro tego, co ma na sobie kursant. Ta zasada ma także zastosowanie w ramach kursów rekreacyjnych.
Czy zasada lustra wyklucza zupełnie
użycie konfiguracji technicznej na kursach
rekreacyjnych PADI?
Absolutnie nie.
Przykładowo Instruktor prowadzi kurs
specjalistyczny Nurkowanie Głębokie, które ma być wstępem do nurkowań technicznych dla jego kursantów (kurs ten jest
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jednym z wymagań wstępnych do programów TecRec). Jego kursanci już nurkują
w konfiguracji technicznej, lub chcą zacząć
w tym momencie. Jeżeli Instruktor i Divemaster będą nurkowali w identycznej konfiguracji jak kursanci, to jest to w pełni
zgodne ze standardami.
Albo inna sytuacja, gdy Instruktor jest jednak przekonany o wyższości konfiguracji
technicznej na innymi i chce nauczać jej
od początku drogi nurkowej. To też jest
w zgodzie ze standardami, przy zachowaniu
zasady kompatybilności całej grupy i oczywiście, gdy kursanci będą w stanie spełnić
wszystkie normy zaliczeniowe danego kursu.
Nasuwa się tylko pytanie: jak poradzą sobie ci kursanci na wyjeździe w parach z nurkami ze standardową konfiguracją rekreacyjną lub gdy nie będzie możliwości wypożyczenia takiej konfiguracji? Moim zdaniem,
przynajmniej na kursie OWD warto dać nurkom spróbować tej najbardziej klasycznej
konfiguracji z jacketem i pojedynczym automatem, żeby przy zetknięciu z 95% nurków
na świecie nie czuli się zdziwieni. Dotyczy to
także nauczania kursów podstawowych w
konfiguracji sidemount. To jednak moja prywatna opinia, a standardy na to zezwalają.

A co z płytą i workiem na kursie OWD
i innych kursach rec?
Tutaj nie ma w ogóle problemu. Wielu
nurków i Instruktorów uważa, że jest to najlepszy rodzaj urządzenia wypornościowego, nawet przy zastosowaniu jednej butli.
Jest w tym dużo prawdy, bo:
– skrzydło z płytą, w stosunku do zwykłego jacketu i pasa balastowego, zdecydowanie
ułatwia prawidłowe wytrymowanie nurka;
– daje możliwość dużo lepszego dopasowania sprzętu do kursanta;
– brak wielu wyściółek i plastikowych
elementów powoduje, że wymaga on zastosowania mniejszej ilości balastu;
– nurek, który pod okiem Instruktora zapozna się z efektem przewracania na twarz
przy całkowitym napełnieniu worka, będzie
dużo łatwiej mógł opanować taką sytuację;
– Centrum/Instruktor nie musi posiadać
tylu zestawów sprzętu w różnych rozmiarach, bo jeden rozmiar pasuje praktycznie
na wszystkich.
Minusy takiego rozwiązania to:
– uprząż z jednego kawałka taśmy, bez
klamer, utrudnia wykonywanie ćwiczeń
zdjęcia/założenia sprzętu oraz ćwiczeń ratowniczych;
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– na początku w przypadku użycia pasa
balastowego kursanci mają dużo komplikacji z pasem.
Zarówno jednak konfiguracja techniczna, jak i płyta z workiem umożliwiają spełnienie norm zaliczeniowych na kursie
OWD. Jednak to Instruktor powinien podjąć decyzję – czy wybrana konfiguracja jest
najlepszą opcją dla poszczególnych kursów, zarówno pod względem spełnienia
norm zaliczeniowych, jak i uwarunkowań
środowiska (np. ciepła vs zimna woda), lokalnych przepisów (np. HSE) i bezpieczeństwa (np. większy zapas powietrza przy
nurkowaniach głębokich). Bardzo istotne
jest, aby te decyzje koncentrowały się na
potrzebach kursanta. Instruktor nie powinien wybierać konfiguracji sprzętu tylko
na podstawie tego, że taką lubi. Należałoby
bazować na tym, jaki jest najlepszy dla jego kursantów.
A co z twinem?
Zestawy dwubutlowe – zarówno sidemount jak i backmount – mogą być dobrym
wyborem dla Instruktora i/lub Divemastera
na niektórych kursach wyższego poziomu.
Posiadanie większego, niezależnego (sidemount lub twinset z możliwością separacji
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butli) zapasu powietrza dla całej grupy może być bardzo przydatne, szczególnie na takich kursach specjalistycznych jak: nurkowanie wrakowe (PADI dopuszcza ograniczoną penetrację na tym kursie), nurkowanie głębokie (40 m) oraz podlodowe.
Jednak nie zaleca się używania stage
z inną mieszanką (szczególnie bogatym
w tlen nitroxem), bo oczywiście wszystkie
nurkowania na kursach rekreacyjnych PADI muszą być przeprowadzane w ramach
limitów bezdekompresyjnych, a dodatkowo
kursanci mogą nie rozumieć jeszcze, że
niektórych butli nie wolno używać poniżej
pewnych głębokości.
W sytuacji awaryjnej może to spowodować katastrofalną pomyłkę. Na niektórych
kursach, jak specjalizacja cavern czy oczywiście sidemount, jest nawet obowiązek, żeby Instruktor miał taką właśnie konfigurację.
Dodatkowo wszędzie tam, gdzie dopuszczalny jest nadzór pośredni, Instruktor może ocenić jakiej konfiguracji powinien użyć.
A CCR?
Rebreathery typu R i T są dopuszczone
do użytku przez Instruktorów/Divemasterów wszędzie tam, gdzie dopuszczalny jest
nadzór pośredni. W tym przypadku Instruk-

tor musi być certyfikowany na daną jednostkę w zakresie danych głębokości i mieć co
najmniej 50 godzin doświadczenia. Rebreathery nie mogą być jednak użyte przez Instruktora lub kursantów podczas następujących programów i kursów:
– Discover Scuba Diving (DSD);
– Scuba Diver;
– Open Water Diver (OWD);
– IDC;
– Divemaster – demonstracje umiejętności, warsztaty DSD, OWD;
– podczas żadnego z kursów TecRec;
– wszędzie tam, gdzie wymagany jest
bezpośredni nadzór.
Konfiguracja rekreacyjna:
– 1 automat (mogą być 2, jeżeli drugi służy do zamocowania alternatywnego źródła
powietrza);
– podstawowy automat na standardowym krótkim wężu;
– alternatywne źródło powietrza w postaci octopusa na trochę dłuższym wężu, wychodzące na prawą stronę i zamocowane
w obrębie trójkąta tworzonego przez brodę
i dół żeber;
– Instruktorzy PADI i Certyfikowani Asystenci zobowiązani są do przestrzegania
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wymogów sprzętowych wypisanych w
Ogólnych Standardach i Procedurach Podręcznika Instruktora PADI;
– modyfikacją konfiguracji rekreacyjnej
jest tzw. konfiguracja instruktorska, która
obejmuje przede wszystkim 2 automaty, ale
skonfigurowane w inny sposób niż w konfiguracji technicznej.
Konfiguracja techniczna:
– 2 niezależne automaty (1 + 2 stopień);
– jeden z długim (1,5-2,1 m) wężem;
– drugi umieszczony na gumie pod szyją;
– płyta z workiem;
– najczęściej zestaw dwubutlowy;
Taka konfiguracja obowiązuje na kursach
technicznych PADI TecRec.
Konfiguracja sidemount:
– 2 niezależne automaty (1 + 2 stopień);
– jeden z długim (1,5-2,1 m) wężem;
– drugi umieszczony na gumie pod szyją;
– dedykowana uprząż i worek sidemount
(może być multiuse);
– 2 butle (ewentualnie 1 butla skonfigurowana rekreacyjnie z 1 automatem);
jest to standardowa konfiguracja używana podczas kursów PADI Sidemount Diver.
Michał Kosut
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Publikacja zdjęcia kursanta,
a obowiązujące regulacje prawne
Prowadząc centrum nurkowe, bazę
nurkową bądź będąc instruktorem indywidualnym, niejednokrotnie utrwalamy
przeprowadzone
szkolenie
w formie zdjęć albo filmu, następnie
materiał ze szkolenia umieszczany
jest w Internecie. Publikujemy te
zdjęcia czy film na stronie internetowej, forach internetowych bądź portalach społecznościowych.
Trzeba sobie zadać pytanie, czy będąc
autorem tych materiałów mamy prawo
do ich publikacji? Otóż odpowiedź jest
dość prosta – jeżeli na fotografii czy na nagraniu jest osoba trzecia, do publikacji potrzebna jest zgoda tej osoby na rozpowszechnianie wizerunku. Osoba pełnoletnia,
czyli taka, która ukończyła 18 lat i posiada
pełne prawo do czynności prawnych może

sama udzielić takiej zgody. Osoba w wieku 13-16 lat może udzielić zgody na rozpowszechnienie swojego wizerunku, ale
zgoda ta musi być potwierdzona przez
prawnego opiekuna czy przedstawiciela
ustawowego. Osoba poniżej 13 roku życia
nie może udzielić takiej zgody, prawo
do tego ma jedynie przedstawiciel ustawowy. Mówiąc wprost, rozpowszechnianie
wizerunku, na przykład w galerii na Facebooku czy stronie www, jak również
na ulotkach reklamowych, koszulkach firmowych czy banerach, okleinach na samochodach i przyczepkach musi się odbywać
za zgodą osoby, której wizerunek jest użyty. Z doświadczenia zalecam posiadanie takiej „zgody” na rozpowszechnianie wizerunku w formie pisemnej, ponieważ realizując dużą ilość szkoleń i systematycznie
aktualizując swoją galerię z twarzami kur110

santów m.in. w Internecie, nie możemy być
pewni, czy pewnego dnia nie odbierzemy
pozwu o zapłatę/zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Z góry mogę powiedzieć, że bez zgody pisemnej (aczkolwiek przepisy nie regulują, jaka forma jest
wymagana) proces będzie przegrany. Poniżej podaję wzór oświadczenia, które może
być dołączone do karty o wzięciu udziału
w szkoleniu nurkowym.
„Oświadczam, że jako uczestnik szkoleń
prowadzonych przez (nazwa centrum lub
imię i nazwisko instruktora) wyrażam zgodę
na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego
wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994r. (Dz. U 2006
Nr 90 poz. 631 z późn zm.) w formie fotografii analogowej, cyfrowej, filmów cyfrowych rozpowszechnianych nieodpłatnie
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za pośrednictwem dowolnych mediów,
środków marketingowych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych z zastrzeżeniem,
że mój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami czy komentarzami stawiającymi moją osobę
w negatywnym świetle. (nazwa centrum lub
imię i nazwisko instruktora) nie udostępnia
wizerunku osobom trzecim. „
mgr Dagny Grądzka
prawnik
dagny.gradzka@prawo-meritum.pl
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Zapraszamy na kurs nurkowania OWD PADI z uprawnieniami do 18 m – dla dzieciaków do 15 roku życia do 12 m i
kontynuację szkoleń oraz nurkowań rekreacyjnych z doświadczoną kadrą…
Kurs nurkowania OWD PADI (już od 10 roku życia) jest najpopularniejszym kursem dla początkujących na świecie.
Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu
wydajemy
uznawany na całym świecie certyfikat.
Kurs składa z trzech części obejmujących:
• Pieć modułów teoretycznych
• Pięć nurkowań na basenie
• Cztery nurkowania w wodach otwartych – w jeziorze
Cena kursu to 1400 zł (zawiera wszystkie materiały, basen, sprzęt nurkowy, egzamin i certyfikat).
A po ukończonym kursie zapraszamy na nurkowania rekreacyjne – cena 100 zł – obejmuje nurkowanie w jeziorze
lub basenie, opiekę divemasterów, oraz posiłek i wypożyczenie pełnego sprzętu do nurkowania, transport.
Celem programu jest systematyczna organizacja nurkowań dla juniorów ich rozwój i szkolenie… Każdy młody
płetwonurek może poza oficjalnym wykształceniem zdobyć drugi zawód i być za kilka lat instruktorem nurkowania…

Informacje i zapisy:
Miłosz - 603 173 049, Rafał - 600 056 520
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Test aparatów podwodnych 2014

Sony Cyber-shot TX30
Historia aparatów Sony Cyber- shot
serii TX została zapoczątkowana w 2009 roku, wraz z premierą
modelu TX1. Od tego czasu producent zaprezentował 10 modeli z tej
linii, jednak tylko 4 z nich to produkty wodoodporne, pozwalające na wykonywanie zdjęć pod wodą.
Pierwszym z tego typu aparatów był
– przetestowany przez nas w 2010 roku
– TX5. Rok później sprawdziliśmy możliwości jego następcy, czyli modelu TX10. Okazał się on dość kontrowersyjnym
produktem, bowiem wygrał nasz test, pomimo uzyskania zera punktów w kategorii
użytkowania pod wodą. Wszystko za sprawą wbudowanego czujnika, który po zanurzeniu w wodzie wyłącza dotykowy
interfejs i uniemożliwia sterowanie aparatem. Podobne rozwiązanie zastosowano
112
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w kolejnym modelu, czyli Sony TX20. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy
koncepcja ta jest kontynuowania w TX30.
Model został zaprezentowany w lutym 2013 i do dziś nie doczekał się swojego następcy. Producent zdecydował się
wprowadzić w nim kilka istotnych zmian
w stosunku do starszego modelu. Przede
wszystkim zastosowano nową matrycę
Exmor R CMOS o rozdzielczości 18 Mpix,
zmianie uległ także tor optyczny. W rezultacie kupujący otrzymuje obiektyw o nieco
większym zoomie optycznym (5x), ale
kosztem nieco węższego kąta widzenia, bowiem w TX30 ogniskowa zaczyna się
od 26 mm. Troszkę smuci ta wiadomość,
ponieważ pod wodą ogniskowa obiektywu
z płaskim portem ulega wydłużeniu, więc
szeroki kąt jest jak najbardziej pożądany.
Na szczęście nie pogorszyła się światłosiła
obiektywu, a na otarcie łez producent zaoferował nowy ekran OLED Xtra Fine
o przekątnej 3,3 cala i rozdzielczości 1,23
mln punktów.
Pełną listę zmian w wodoodpornych aparatach serii TX możecie prześledzić analizując zamieszczoną w dalszej części
tabelę, która pokazuje też, jak na przestrze-

ni lat zmieniały się parametry wytrzymałościowe korpusów. Producent idzie w dobrym kierunku, bowiem TX30 pozwala
na wykonywanie zdjęć na głębokości 10
metrów.
Budowa i jakość wykonania
Pod względem wyglądu Sony TX30 idealnie wpisuje się w dotychczasową stylisty-
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kę aparatów Cyber-shot TX. Korpus niemal
w całości został wykonany z metalu. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem
jest duża, zasuwana klapka chroniąca
obiektyw. Trzeba przyznać, że jest to również najbardziej delikatny i podatny
na uszkodzenia element obudowy. Mimo
zachowania bardzo niewielkich rozmiarów,
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konstruktorom udało się stworzyć w miarę
solidny aparat. Nie jest to konstrukcja tak
„pancerna” jak w przypadku XP200, jednak
projektantom udało się zachować świetny
kompromis pomiędzy wielkością, wyglądem i solidnością.
Choć w teście TX20 pisaliśmy, że liczba
przycisków została ograniczona do mini-

mum, to okazuje się, że w przypadku TX30
inżynierowie poszli jeszcze o krok dalej.
Z obudowy zniknął bowiem przycisk uruchamiający tryb podglądu zdjęć i został on
zastąpiony odpowiednią ikonką na ekranie
dotykowym. W rezultacie w testowanym
Cyber-Shocie zastosowano tylko 4 manipulatory:
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– włącznik,
– spust migawki,
– przycisk uruchamiający tryb wideo,
– dźwignię zmiany ogniskowej.
Producent uprościł jeszcze jedną rzecz,
a mianowicie klapki chroniące złącza, akumulator oraz kartę pamięci. Zrezygnowano
z klapki na bocznej ściance i złącza przeniesiono na spód aparatu. Udało się tego
dokonać dzięki zmianie formatu kart na microSD/microSDHC oraz Memory Stick Micro. W rezultacie pod dużą klapką
umieszczoną na dolnej ściance znalazło się
miejsce dla złącz micro USB, micro HDMI,
a także dla akumulatora NP-BN o pojemności 630 mAh i wydajności ok. 250 zdjęć
oraz slotu kart pamięci.
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Zabieg ten spowodował, że konieczne
było przesunięcie złącza statywowego,
przez co nie znajduje się ono centralnie
na dolnej ściance.

Szybka chroniąca ekran OLED jest dość
sztywna, dzięki czemu nie ulega ona większemu ugięciu nawet na głębokości 10 metrów.

Eksploatacja
O ile nie mogliśmy narzekać na sztywność wspomnianej wyżej szybki, to już jej
odporność na zarysowania pozostawia wiele do życzenia. Po kilku tygodniach użytkowania na ekranie TX30 pojawiło się bardzo
dużo rys, z czego część dość głęboka.
Na obudowie dało się też zauważyć nieliczne ubytki w lakierze, no i tradycyjnie dla
serii TX, sukcesywnie z obudowy zaczęły
odchodzić białe napisy.

Aparat czyści się bardzo dobrze, gdyż jego obudowa jest gładka i pozbawiona zakamarków, gdzie może gromadzić się
piasek lub sól morska. Podczas suszenia
i wycierania musimy jednak pamiętać, aby
usunąć wodę spod klapki chroniącej obiek115

tyw. Sama klapka natomiast nie sprawiała
większych problemów i nie zdarzyło się,
aby jej mechanizm uległ zakleszczeniu
przez drobinki piasku lub inne zanieczyszczenia.
Warto też dodać, iż pojawiły się problemy z obsługą kart microSD. Po wyjęciu karty, zgraniu zdjęć do komputera i ponownym włożeniu do aparatu, na ekranie pojawia się często komunikat „Włóż ponownie kartę pamięci”. Działo się tak z trzema
różnymi kartami o różnej pojemności
i szybkości. Czasem konieczne było kilkukrotne wyjmowanie i wkładanie kart, aby
problem zniknął.
Funkcje dodatkowe
Pod względem dostępności funkcji dodatkowych Cyber-shot TX30 wypada najsłabiej z testowanej trójki. W aparacie
na próżno szukać odbiornika GPS czy interfejsu WiFi. Nie znajdziemy w nim też głębokościomierza, kompasu, ciśnieniomierza,
czy wysokościomierza. Inżynierowie z Sony
postarali się natomiast o dość rozbudowany tryb zdjęć panoramicznych. Aparat oferuje tryb „Rozległa panorama”, gdzie mamy
do wyboru rozmiar standardowy, szeroki, 360 stopni i wysoka rozdzielczość. Trzy
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pierwsze opcje różnią się kątem widzenia,
a w trzecim możemy wykonać panoramę
o rozdzielczości aż 42 Mpix (10480 x 4096
pikseli). Poniżej prezentujemy panoramy
wykonane we wszystkich trybach.
Widać, że w większości powyższych
przypadków aparat bardzo dobrze radzi sobie z łączeniem składowych fotografii. Wyjątek stanowi tu panorama wykonana
w trybie „wysoka rozdzielczość”, gdzie bardzo wyraźnie dają się zauważyć przejścia
pomiędzy wszystkimi składowymi kadrami.
W TX30 znajdziemy też tryb podwodnych zdjęć panoramicznych. Niestety nie
mieliśmy możliwości go przetestować, bo-

wiem tryb ten uruchamia się w menu,
a pod wodą nie ma możliwości przestawiania jakichkolwiek opcji w aparacie. Konieczne byłoby zatem wynurzenie się, a to
ze względów bezpieczeństwa nie było możliwe, ponieważ na powierzchni pływały
łodzie motorowe.
Testowany aparat posiada także tryb
HDR pozwalający na wykonywanie zdjęć
o zwiększonej dynamice tonalnej. Po wciśnięciu spustu migawki TX30 rejestruje kilka fotografii wykonanych na różnych
parametrach ekspozycji i następnie składa
je w jedno zdjęcie o pełnej rozdzielczości.
Widać wyraźnie, że tryb HDR sprawdza
117

się znakomicie i naszym zdaniem Sony wypada tutaj najlepiej spośród konkurentów.
Na koniec warto wspomnieć, że aparat
wyposażono także w możliwość wykonywania zdjęć 3D. Fotografie zapisywanie są
w formacie MPO, a przykładowy plik znajduje się tutaj.
Użytkowanie pod wodą
W tej kategorii praktycznie nic się nie
zmieniło w stosunku do modeli TX10
i TX20. Aparat wyposażono w czujnik, który sprawia, że po zanurzeniu w wodzie wyłączany jest dotykowy interfejs. W związku
z tym nie mamy możliwości kontroli jakichkolwiek parametrów pod wodą. Pozostaje
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go typu opcji w aparacie, który nie pozwala na zmianę parametrów pod wodą zupełnie mija się z celem.
Tak jak w przypadku poprzedniego modelu, tak i tutaj korpus aparatu sprawiał nam
trochę problemów pod wodą. Ciężko go
utrzymać w mokrych dłoniach, gdyż jest
mały i śliski, a do tego obiektyw został tak
umieszczony, że czasem zdarza nam się
sfotografować kawałek własnego palca. Sytuację pogarsza fakt, że dołączona w zestawie opaska na rękę nie posiada żadnej
zapinki, tak więc pod wodą musimy uważać, by nie zgubić aparatu.

nam jedynie do dyspozycji zmiana ogniskowej i przycisk uruchamiający tryb wideo.
Taka decyzja prawdopodobnie została podyktowana faktem, że już na głębokości kilku metrów ciśnienie wody może powodować na ekran nacisk, który uaktywni sensory dotykowe i sprawi samoczynne przełączenie niektórych opcji. Zatem chcąc

zanurkować z TX30, musimy pamiętać
o wcześniejszym ustawieniu wszystkich parametrów, gdyż pod powierzchnią wody
nie będzie możliwości ich zmiany.
TX30 nie oferuje nam już trzech trybów
podwodnego balansu bieli, co miało miejsce u poprzednika. Konstruktorzy w końcu
chyba doszli do wniosku, że oferowanie te118

Przyciski też nie zostały do końca przemyślane, ponieważ śmiało można napisać,
że są mikroskopijnych rozmiarów i do tego
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położone zbyt blisko siebie. W rezultacie,
podczas nurkowania w rękawicach uruchomienie trybu wideo graniczy z cudem.
Dobijmy teraz leżącego i opiszmy interfejs dotykowy. Nic się w nim nie zmieniło
i nadal wymaga on ciągłego stukania
w ekran, aby cokolwiek zmienić. Przełączanie się między trybami jest czasochłonne
tak samo, jak miało to miejsce w starszych
modelach. Chcąc np. przejść z trybu P
do trybu podwodnego musimy:
1. kliknąć ikonkę „Mode P” na ekranie
kadrowania;
2. wybrać „Wybór sceny” oznaczony
ikonką „SCN”;
3. przesunąć w dół suwak znajdujący się
z prawej strony;
4. wybrać ikonkę trybu podwodnego;
5. wybrać „OK” przy komunikacie informującym o konieczności sprawdzenia czy
nie ma ciał obcych wewnątrz pokrywy akumulatora i czy jest ona dobrze zamknięta.
Zajmuje to trochę czasu, a staje się koszmarem, gdy musimy to zrobić unosząc się
na powierzchni w pełnym słońcu, bo np.
przed wejściem do wody zapomnieliśmy
odpowiednio ustawić aparat. Wszystko
za sprawą nieszczęsnego ekranu OLED,

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie
podwodnym

w który wyposażono TX30. Co z tego, że
ma on świetną rozdzielczość, skoro w słońcu praktycznie nic na nim nie widać. Zatem
zarówno obsługa, jak i ocena zdjęć jest bardzo mocno utrudniona.
Trudności z obsługą TX30 nieco łagodzi
fakt, że po wynurzeniu z wody nie musimy
przechodzić w tryb P, aby wykonać zdjęcie
na powierzchni, ponieważ wykonane w trybie
podwodnym będzie wyglądało zadowalająco.
119

Producent poprawił też uruchamianie
trybu wideo. W poprzednim modelu musiało minąć kilka sekund zanim aparat rozpoczął nagrywanie, a w przypadku TX30
dzieje się to bez zbędnych opóźnień. Dlatego nie możemy mieć najmniejszych zastrzeżeń do szybkości działania aparatu.
W podobnym tonie możemy wypowiadać
się na temat ustawiania ostrości. Autofokus
zastosowany w TX30 działa szybko i bardzo precyzyjnie nawet w mętnych wodach,
gdzie ilość światła jest mocno ograniczona.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Choć na pierwszy rzut oka zdjęcia podwodne wykonane za pomocą Sony TX30
w ciepłych wodach mogą się podobać, to
po bliższym przyjrzeniu, okazuje się, że ich
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uzyskać dużo lepszą skalę odwzorowania
niż konkurenci. Konstruktorom Sony należą się tu duże brawa.

Zdjęcie w trybie makro

kolorystyka jest nieco przesycona i nienaturalna. Pod względem odwzorowania barw
jednak bardziej podobają nam się fotografie
z Olympusa, bowiem są bardziej zbliżone
do tego, co rzeczywiście widzimy pod wodą.
W przypadku Sony zastrzeżenia można
mieć też do poziomu kontrastu i odwzoro-

wania detali, bowiem zdjęcia wydają się
nieco mydlane i jakby za mgłą. Problem nasila się znacząco, gdy słońca nie mamy
za plecami. Wówczas zdjęcia robią się blade i nieciekawe.
Za to w makrofotografii produkt Sony radzi sobie znakomicie. Aparat automatycznie przełącza się w tryb makro i pozwala
120

Zdjęcie w trybie makro

Niestety nie mogliśmy sprawdzić, jak
pod wodą radzi sobie wbudowana lampa
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błyskowa, ponieważ podczas nurkowania
nie ma możliwości jej włączenia.
W zielonych wodach o słabej widoczności Sony TX30 spisuje się znakomicie. Aparat niemal idealnie odwzorowuje na zdjęciach kolorystykę tego środowiska, a więc
doskonale radzi sobie z tym, z czym jego

konkurenci mieli największe problemy. Podobnie jest z autofokusem, gdyż nawet
w sytuacji, gdy pod wodą jest niewiele
światła, ustawianie ostrości jest szybkie
i bardzo precyzyjne.
O jakości filmów kręconych w ciepłych
i przejrzystych wodach można powiedzieć

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze

121

dokładnie to samo, co o zdjęciach. Ich kolory są dość ładne, jednak nieco przerysowane. Efekt finalny psuje też słabe
odwzorowanie detali spowodowane tym,
że obraz jest mało kontrastowy. Do tego
wszystkiego dochodzą problemy podczas
rejestracji pod światło, bowiem w tego typu
sytuacjach obraz wyraźnie blednie i jeszcze
bardziej traci na kontraście.
Gdy będziemy korzystać z trybu wideo
w zielonych wodach o słabej widoczności,
okaże się, iż w tych specyficznych warunkach Sony TX30 ma bardzo dużo do zaoferowania. Aparat radzi sobie tutaj zdecydowanie najlepiej spośród testowanych modeli, bowiem daje obrazy bogate w szczegóły i o właściwej kolorystyce. Nie było też
problemów z ustawianiem ostrości, co dość
mocno doskwierało konkurentom. Zatem
Cyber-shot znów zasłużył na pochwały.
Warto też dodać, że jakość dźwięku rejestrowanego na filmach podwodnych z Sony TX30 zrobiła na nas bardzo dobre
wrażenie. Zazwyczaj aparaty nie radzą sobie z tym najlepiej i zapisany dźwięk jest
mało wyraźny i przytłumiony. W przypadku Sony jest zupełnie inaczej i aż miło posłuchać tych podwodnych odgłosów.
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Podsumowanie
Na początek lista zalet i wad testowanegoAktualnoci
aparatu:
Testy
Artykuły
Poradniki
Zalety:
– łatwy w czyszczeniu;

– panoramy podwodne;
– rewelacyjny tryb HDR;
– bardzo
szybki i do
kładny au
tofokus;
Aparaty
Obiektywy
Lornetki
Słowniczek
– tryb zdjęć panoramicznych;
R E K L A M A ----– tryb zdjęć-----3D;

Szukaj:

– znakomity tryb maZaloguj
kro; | Zarejestruj
– sztywna szybka ochronna ekranu LCD
odporna na
ciśnieForum
nie wody;
Rankingi
FAQ
– bardzo dobra kolorystyka zdjęć na powierzchni robionych w trybie podwodnym;

Porównanie aparatów

Producent Sony

Sony

Sony

Sony

DSC-TX10

DSC-TX20

DSC-TX30

2011-01-06

2012-02-28

2013-02-20

16 Mpix

16 Mpix

18 Mpix

• 4608 x 3456

• 4608 x 3456

• 4896 x 3672

• 3648 x 2432 (3:2)

• 3648 x 2736

• 4608 x 2592 (16:9)

• 4896 x 2752 (16:9)

• 3648 x 2056 (16:9)

• 2592 x 1944

• 3648 x 2736

• 3648 x 2736

• 2592 x 1944

• 640 x 480

• 2592 x 1944

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 1920 x 1080 (16:9)

• 1920 x 1080 (16:9)

• 1920 x 1080 (16:9)

• 640 x 480

• 640 x 480

• 640 x 480

• Tryby panoramy 2D i 3D

• Tryby panoramy 2D

1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3

1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3

1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3

BIONZ

BIONZ

BIONZ

Model DSC-TX5
Data premiery 2010-02-18
Liczba pikseli 10 Mpix
Dost pne rozdzielczoci • 3648 x 2736

• 7152 x 1080 (w trybie panorama)
Rozdzielczo matrycy 1/2.4 cala, Exmor R CMOS, 4:3,
całkowita liczba pikseli: 10.6 mpix
Procesor obrazu BIONZ
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Format zapisu • Zdj cia: JPEG (EXIF 2.21, DPOF

• Zdj cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

• Zdj cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

1.1, DCF)

• Filmy: AVCHD, AVI MPEG4

• Filmy: AVCHD

• Filmy: AVI MPEG4 z dwi kiem

• Dwi k: stereo

• Dwi k: stereo

Auto, 125, 200, 400, 800, 1600,

• iAuto: 125 - 3200 ISO,

• iAuto: 80 - 3200 ISO,

3200 ISO

• zaawansowana automatyka: 125 -

• lepsza automatyka: 80 - 12800 ISO

3200 ISO

• autoprogram: 80 - 1600 ISO

Zakres ISO Auto, 125, 200, 400, 800, 1600,
3200 ISO

• Zdj cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

• autoprogram: 125 - 1600 ISO
Migawka 2 s - 1/1600 s (w trybie auto)

2 s - 1/1600 s (w trybie auto)

4 s - 1/1600 s (w trybie iauto)

4 s - 1/1600 s (w trybie iauto)

• Funkcja wyzwalania migawki po

• Funkcja wyzwalania migawki po

1 s - 1/1600 s (w trybie

rozpoznaniu umiechu na twarzy

rozpoznaniu umiechu na twarzy

autoprogram)

Carl Zeiss Vario-Tessar

Carl Zeiss Vario-Tessar

Carl Zeiss Vario-Tessar

4.43 – 17.7 mm

4.43 – 17.7 mm

4.7 – 23.5 mm

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

(ekwiwalent: 26 – 130 mm dla filmu

35 mm)

35 mm)m)

35 mm)m)

35 mm)m)

f/3.5 - 4.6

f/3.5 - 4.6

f/3.5 - 4.8

Zoom optyczny 4x

4x

4x

5x

Zoom cyfrowy 2x

4x

4x

4x

Tak

Tak

Tak

Konstrukcja obiektywu Carl Zeiss Vario-Tessar
12 elementów w 10 grupach
w tym 6 elementów asferycznych
Ogniskowa obiektywu 4.43 – 17.7 mm

wiatłosiła: f/3.5 - 4.6

Stabilizacja obrazu Tak
Zapis wideo • 1280 × 720 (HD MP4/AVI), z

• 1920 × 1080 (Full HD 50i,

• 1920 × 1080 (Full HD 50i,

• 1920 × 1080 (Full HD 50i), 24 lub

szybkoci 30 kl./s

AVCHD), 17 Mb/s

AVCHD), 24 lub 17 Mbit/s

17 Mbit/s

• 640 × 480 (VGA MP4/AVI) z

• 1440 × 1080 (HD 50i, AVCHD), 9

• 1280 × 720 (HD 50i, AVCHD) 9

• 1280 × 720 (HD 50i) 9 Mbit/s

szybkoci 30 kl./s

Mb/s

Mbit/s

• 1440 × 1080 (HD) z szybkoci 25

• 1440 × 1080 (HD MP4/AVI) z

• 1440 × 1080 (HD) z szybkoci 25

kl./s

szybkoci 25 kl./s

kl./s

• 640 × 480 (VGA) z szybkoci 25

• 1280 × 720 (HD MP4/AVI) z

• 1280 × 720 (HD) z szybkoci 25

kl./s

szybkoci 25 kl./s

kl./s

• 640 × 480 (VGA MP4/AVI) z

• 640 × 480 (VGA) z szybkoci 25

szybkoci 25 kl./s

kl./s
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Ogniskowanie AF TTL,

AF TTL,

AF TTL,

AF TTL, MF

• Obszar AF: Wielostrefowy (9 stref), • Obszar AF: Wielostrefowy (9 stref), • Obszar AF: Wielostrefowy,

• Obszar AF: Wielostrefowy,

Centralny, Punktowy, Wskazany

Centralnie waony, Punktowy,

Centralnie waony, Punktowy,

Centralnie waony, Punktowy,

dotykiem

Punktowy z wyborem czujnika

Punktowy z wyborem czujnika

Punktowy z wyborem czujnika

• Funkcja rozpoznawania twarzy

dotykiem

dotykiem

dotykiem

• Wspomaganie AF: wbudowana

• Funkcja ledzenia AF

• Funkcja ledzenia AF

• Funkcja rozpoznawania twarzy i

lampka

• Funkcja rozpoznawania twarzy

• Funkcja rozpoznawania twarzy

wykrywania umiechu

• Wspomaganie AF: wbudowana

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

dioda

Tryby pomiaru:

Tryby pomiaru:

Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Matrycowy

• Matrycowy

• Matrycowy

• Centralnie waony

• Centralnie waony

• Centralnie waony

• Centralnie waony

• Punktowy

• Punktowy

• Punktowy

• Punktowy

Pomiar wiatła Tryby pomiaru:

Ostro od • AF iAuto (szeroki kt): od 8 cm do

• AF iAuto (szeroki kt): od 1 cm do

• AF iAuto (szeroki kt): od 1 cm do

• AF iAuto (szeroki kt): od 3 cm do

nieskoczonoci

nieskoczonoci

nieskoczonoci

nieskoczonoci

• AF iAuto (tele): od 50 cm do

• AF iAuto (tele): od 50 cm do

• AF iAuto (tele): od 50 cm do

• AF iAuto (tele): od 60 cm do

nieskoczonoci

nieskoczonoci

nieskoczonoci

nieskoczonoci

• AF Makro (szeroki kt): od 1 cm do • AF Program (szeroki kt): od 8 cm

• AF Program (szeroki kt): od 8 cm

• AF Autoprogram (szeroki kt): od 8

nieskoczonoci

do nieskoczonoci

do nieskoczonoci

cm do nieskoczonoci

• AF Makro (tele): od 50 cm do

• AF Program (tele): od 50 cm do

• AF Program (tele): od 50 cm do

• AF Autoprogram (tele): od 60 cm

nieskoczonoci

nieskoczonoci

nieskoczonoci

do nieskoczonoci
• Lupa plus AF: ok. 1 do 20 cm

Balans bieli Auto, wiatło dzienne, Chmury,

Auto, wiatło dzienne, Chmury,

Auto, wiatło dzienne, Chmury,

Auto, wiatło dzienne, Chmury,

wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

wiatło arówki, Lampa błyskowa,

wiatło arówki, Lampa błyskowa

wiatło arówki, Lampa błyskowa,

wiatło arówki, Lampa błyskowa

• Tryby balansu bieli dla zdj 

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

Pod wod

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

podwodnych (Auto, podwodny 1 i 2,

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

wg wzorca bieli)
• Ustawienia własne wg wzorca bieli
Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV w krokach
co 1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

co 1/3 EV

co 1/3 EV

• Korygowanie wiatła w tle technik • Korygowanie wiatła w tle technik
HDR
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Programy Programy tematyczne (SCN):

Programy tematyczne (SCN):

• Programy tematyczne (SCN):

• Programy tematyczne (SCN):

Zmierzch, Portret o zmierzchu,

Automatyczny, Zmierzch, Portret o

Mikkie ujcie, Gładka skóra,

Mikkie ujcie, Gładka skóra,

Mikkie ujcie, Snap, Pejza, nieg,

zmierzchu, Portret, Pod wiatło,

Wyrany ruch, Korygowanie wiatła

Wyrany ruch, Korygowanie wiatła

Plaa, Sztuczne ognie, Szybkie

Portret pod wiatło, Krajobraz,

w tle technik HDR, Portret noc,

w tle technik HDR, Portret noc,

zdjcia seryjne, Podwodne, Wysoka

Makro, Lupa, Dziecko, Reflektory,

Scena nocna, Dua czuło, Zdjcia Scena nocna, Dua czuło, Zdjcia

czuło, Zwierzta, Smakosz

Słabe wiatło

z rki o zmierzchu, Plaa, nieg,

z rki o zmierzchu, Plaa, nieg,

Ognie sztuczne, Smakosz, Zwierzta Ognie sztuczne, Smakosz, Zwierzta
domowe, Krajobraz

domowe, Krajobraz

• Filtry cyfrowe: Obraz HDR, obraz

• Filtry cyfrowe: Malowidło HDR,

czarno-biały z bogatymi przejciami

Cz-b o bogatej grad., Miniatura,

tonalnymi, miniatura, aparat-

Zabawkowy aparat, Kolor pop, Kolor

zabawka, kolor pop, czciowy

czciowy, High-key: Mikki,

kolor, mikki obraz high-key

Akwarela, Ilustracja.

Z szybkoci 10 kl./s, do 10 zdj

Z szybkoci 10 kl./s, do 3 zdj

Z szybkoci 10 kl./s

Funkcje: Automatyczny,

Funkcje: Automatyczny,

Funkcje: Automatyczny, lampa

Wymuszony, Synchronizacja z

Wymuszony, Synchronizacja z

Wymuszony, Synchronizacja z

włczona, synchronizacja z długim

długim czasem ekspozycji, Lampa

długim czasem ekspozycji, Lampa

długim czasem ekspozycji, Lampa

czasem ekspozycji, lampa

wyłczona, Osłabianie efektu

wyłczona, Osłabianie efektu

wyłczona, Osłabianie efektu

wyłczona, zaawansowana lampa

czerwonych oczu, Automatyczna

czerwonych oczu, Automatyczna

czerwonych oczu,

błyskowa, Osłabianie efektu

synchronizacja lampy błyskowej z

synchronizacja lampy błyskowej z

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.7 m

czerwonych oczu,

jasnoci otoczenia

jasnoci otoczenia

(szeroki kt), 0.5-2.7 m (tele)

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.3 m

• Zakres: 0.08-3.8 m (szeroki kt),

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.7 m

0.5-3.1 m (tele)

(szeroki kt), 0.5-2.7 m (tele)

Zdj cia seryjne Z szybkoci 2, 5 lub 10 kl./s, do 10
zdj
Lampa błyskowa Funkcje: Automatyczny,

(szeroki kt), 0.6-2.4 m (tele)

Złcze hot-shoe Nie

Nie

Nie

Nie

Wyjscie statywowe Tak

Tak

Tak

Tak

2 lub 10 s

2 lub 10 s

2 lub 10 s

Samowyzwalacz 2 lub 10 s, Portret1, Portret2
Karta pami ci • Pami wewntrzna: ok. 45 MB

Karty pamici:

Karty pamici:

Karty pamici:

• Memory Stick Duo, Memory Stick

• Memory Stick (Duo, PRO Duo,

• Memory Stick (Duo, PRO Duo,

• Memory Stick Micro / Memory Stick

PRO Duo.

PRO Duo HS, PRO-HG Duo

PRO Duo HS, PRO-HG Duo Micro,

Micro (Mark 2)

Memory Stick PRO Duo High

(szybko PRO Duo))

Micro mark 2)

• microSD/microSDHC

Speed, Memory Stick PRO-HG Duo

• Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

• Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)
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(szybko PRO Duo)

lub MicroSD (SD/SDHC)

• Secure Digital (SD/SDHC)
LCD stały, 3.0 calowy, dotykowy,

stały, 3.0 calowy, dotykowy,

stały, 3.0 calowy, dotykowy,

stały, 3.3 calowy, dotykowy,

kolorowy Clear Photo LCD, 230.000

kolorowy TFT LCD z technologi

kolorowy TFT Xtra Fine, 921.600

kolorowy OLED Xtra Fine,

punktów (960x240),

TruBlack, 921.600 punktów,

punktów,

1.229.760 punktów,

Brak

Brak

Brak

Automatyczna regulacja jasnoci
Wizjer Brak
Komunikacja i złcza Złcze uniwersalne USB 2.0

Złcze uniwersalne (wielozłcze)

Złcze uniwersalne (wielozłcze)

Złcze uniwersalne (wielozłcze)

Hi-Speed / wyjcie audio-wideo (z

USB 2.0 Hi-Speed / wyjcie

USB 2.0 Hi-Speed / wyjcie

Micro USB 2.0 Hi-Speed / Micro

obsług komponent HD) / wyjcie

audio-wideo / wyjcie HD / wejcie

audio-wideo / wejcie zasilania ,

HDMI

zasilania

zasilania

wyjcie mini HDMI

• obsługa wydruku - PIM

• obsługa wydruku bezporedniego

• obsługa wydruku - PIM

• obsługa wydruku - PIM

Akumulator litowy NP-BN1 (3.6V,

Akumulator litowy NP-BN (3.6V,

Akumulator litowy NP-BN (3.6V,

pojemno 630 mAh, wydajno ok

pojemno 630 mAh, wydajno ok

pojemno 630 mAh, wydajno ok

pojemno 630 mAh, wydajno ok

250 zdj)

250 zdj)

250 zdj)

250 zdj)

Akumulator (NP-BN1), ładowarka

Akumulator (NP-BN),zasilacz

Akumulator (NP-BN), zasilacz

USB, przewód USB, przewód

sieciowy AC-UB10/UB10B, przewód

sieciowy AC-UB10/UB10B/UB10C

zasilajcy, pasek na rk, rysik,

zasilajcy, pasek na przegub dłoni,

Multi USB, pasek na rk, rysik,

/UB10D, pasek na rk, przewód

CD-ROM, podstawka z wieloma

rysik, CD-ROM z oprogramowaniem

instrukcja obsługi, przewód

USB micro, instrukcja obsługi,

wyjciami, CD-ROM z

Picture Motion Browser (dla

zasilajcy, CD-ROM z

CD-ROM z oprogramowaniem

oprogramowaniem:

Windows)

oprogramowaniem PlayMemories

PlayMemories Home

(PictBridge), PIM
• Opcjonalnie połczenie komponent
HD poprzez kabel VMC-MHC3
Zasilanie Akumulator litowy NP-BN1 (3.6V,

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy
AC-LS5.
Akcesoria Akumulator (NP-BN1), ładowarka,
przewód AV, przewód USB, przewód

Home

• Picture Motion Browser 5.0
Waga 128 g (bez akumulatora i karty)
144 g (z akumulatorem)
Wymiary 94.0 x 56.9 x 17.7 mm

118 g (bez akumulatora i karty)

118 g (bez akumulatora i karty)

125 g (bez akumulatora i karty)

133 g waga z akcesoriami

133 g waga z akcesoriami

140 g waga z akcesoriami

95.6 x 56.1 x 17.9 mm

95.9 x 56.2 x 17.9 mm

96.4 x 59.3 x 15.4 mm
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Dodatkowe informacje Polskie menu.

Polskie menu.

Polskie menu.

Polskie menu.

Dostpny w kolorze czarnym,

Dostpny w kolorze czarnym,

Dostpny w kolorze czarnym,

Dostpny w kolorze czarnym,

srebrnym, czerwonym, zielonym i

srebrnym, zielonym, niebieskim i

zielonym, niebieskim i ółtym.

pomaraczowym i niebieskim.

róowym.

róowym.

Inteligentny tryb panoramy.

Inteligentny tryb panoramy.

Odporny na zanurzenie do

Inteligentny tryb panoramy.

3D Sweep Panorama.

Tryb panoramy podwodnej.

głbokoci 3 m,

3D Sweep Panorama.

Tryb panoramy podwodnej.

Technologia Triluminos Colour.

Odporny na upadek z wysokoci do

Tryb panoramy podwodnej.

Fotografia 3D.

Wodoodporno do 10 m

1.5 m,

Fotografia 3D.

Wodoodporno do 5 m głbokoci.

głbokoci.

Moliwo pracy w temperaturze do

• Wodoodporno do 5 m

Odporno na kurz, mróz i

Odporno na kurz, mróz, uderzenia

-10 stopni Celsjusza.

głbokoci.

uderzenia.

i upadek.

• Odporno na kurz, mróz i
uderzenia.
Ocena uytkowników

Brak ocen
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REWOLUCJA W NURKOWANIU REKREACYJNYM – KURS INSTRUKTORSKI HOLLIS EXPLORER REBREADER
24 maja w uroczej miejscowości Czaplinek nad jeziorem Drawsko zaczęło się szkolenie Instruktorów PADI Rebreather Diver na jednostce Hollis
Explorer. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dystrybutora firmy Hollis ECN Systemy Nurkowe I Akademie Instruktorów Nurkowania Macieja
Jurasza.
W trakcie tygodnia przepełnionego wykładami i ćwiczeniami praktycznymi adepci na instruktorów nurkowali na Rebreatherze Hollis Explorer
w jeziorach Drawsko, Siecino oraz Krzemno.
Bardzo miło mi poinformować, że wszyscy kursanci pozytywnie ukończyli szklenie i tym samym w Polsce przybędzie nam 3 nowych instruktorów
rebreatherowych. W tym pierwsza Pani instruktor w Polsce na rebreader Hollis Explorer.
Nurkowanie na rebreatherze jest czymś zupełnie niesamowitym i do tej pory niedostępnym dla nurków rekreacyjnych..... Czy ty odważysz się
na tą rewolucję????
W szkoleniu, pod czujnym okiem Curse Directora PADI Macieja Jurasza (Akademia Instruktorów Nurkowania H2O), udział wzięli:
Marta Siergiej z CNN KROKODYLE z Olsztyna
Marek Bochniak z PRODIVERS ze Szczecina
Paweł Forczmanowicz z WATERWORLD z Tomaszowa Mazowieckiego
Gratulujemy
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