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Od Redakcji
Witajcie!
Jest wspaniale, cieplutko, woda błękitna, czasem w odcieniu głębokiego granatu, gdzieniegdzie ciemnozielona połyskuje w słońcu obiecująco – skrywa na dnie niezwykłe niespodzianki, które odkrywamy
i uwieczniamy specjalnie dla Was! Podróż w ten upał bywa trochę męcząca, ale dajemy radę, dzielnie
stawiamy czoła gigantycznym korkom na trasach prowadzących w kierunku mniejszych lub większych
zbiorników, skutecznie omijamy radary, z różnym powodzeniem walczymy o miejsca na zatłoczonych parkingach. Czasem przegrywamy co prawda z brakiem snu, ale przecież tyle jest do zobaczenia, odwiedzenia, nie możemy niczego pominąć.
Wszystko na bieżąco opisujemy i fotografujemy, aby już po powrocie, zaraz po wakacyjnych szaleństwach,
którym i Wy z pewnością daliście się ponieść, wrócić do pracy nad kolejnym numerem Nuras.info, który
przepełniony będzie wciąż świeżym zapachem egzotycznych krajów, gwarem nadmorskich plaż i milionem
pomysłów na kolejne wakacje… Podwodne królestwo, nasz azyl od codziennych spraw i trosk, gości nas
niezwykle serdecznie, niezależnie od tego, w którą stronę się wybieramy. Rafy przybrały najpiękniejsze
bar wy, połyskujące ryby zdają się figlarnie puszczać do nas oko, z zachętą do zabawy w podwodnego
berka, więc tym razem, zgodnie z obietnicą, nie zatrzymujemy Was zbyt długo przy monitorach. Zapraszamy do wody! Gorąco pozdrawiamy z różnych stron świata.
Niecierpliwie czekamy na Wasze wakacyjne, podwodne wspomnienia!
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Baje,
czyli podwodne ślady imperium
„Et tu Brute contra me?” (I ty,
Brutusie, przeciwko mnie?) – gdy 15
marca 44 roku p. n. e. umierający
Juliusz Cezar wypowiedział te słowa,
nie mógł przypuszczać, że już za kilkadziesiąt lat, dwieście kilometrów
na południe od Wiecznego Miasta
powstanie wielki port nazwany jego
imieniem, a najzamożniejsze patrycjuszowskie rody będą budować przepyszne wille w leżących nad portową
zatoką Bajach.
No ładnie! Przygotowywany od dwóch
miesięcy wyjazd do Italii zapowiadał się tak
wspaniale, a tu już na starcie wielka kiszka!
Przy podejściu do lądowania na Fiumicino

gęste chmury przesłaniały obraz ziemi.
W końcu, gdy nasz Airbus A320 dotknął kołami pasa, za oknem rozciągał się szary
i ponury obraz „słonecznej Italii”. No, ale
do celu, miejscowości Pozzuoli kilka kilometrów od Neapolu, mieliśmy jeszcze ponad 200 km. Może coś się poprawi?
„Uzbrojeni” w kombiaka Renault ruszyliśmy na trasę, by szybkim przelotem autostradami dotrzeć na miejsce. Niestety, z kolejnymi przejechanymi kilometrami nasze
miny stawały się coraz bardziej niewyraźne. Nie dość, że na niebie wciąż królowały
gęste, ciemne chmury, to jeszcze zaczęło
padać. Oj, nie tak wyobrażaliśmy sobie te
cztery dni we Włoszech. Czary goryczy dopełniła oczekująca na nas w recepcji mote4
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lu informacja od Kair z centrum nurkowego – z powodu warunków atmosferycznych, na razie, nie możemy nurkować.
Może jutro po południu będą lepsze wieści… Grobowych nastrojów nie poprawiła
nam nawet kolacja, którą zjedliśmy w niewielkiej trattorii „da Rita” przy via Milisco-

la. Owszem, i bruschetta, i stek, które zamówiłem były bardzo smaczne, ale przecież nie po to tu przyjechałem.
W 37 roku przed narodzeniem Chrystusa, w czasie trwania wojny domowej pomiędzy Oktawianem Augustem a Sekstusem Pompejuszem, w Zatoce Neapolitańskiej rozpoczęto budowę wielkiego portu
dla floty wojennej Imperium. Prace zainicjowane przez Marka Agryppę, zaufanego
Oktawiana, polegały na połączeniu żeglownym kanałem jezior Avernus i Lucrinus oraz
wód zatoki pomiędzy niewielkimi miejscowościami Baje i Puteoli. Obecność floty
spowodowała szybki rozwój regionu, powstanie magazynów, cystern, doków i warsztatów. Jednak dość szybko, bo już
w XII wieku przed naszą erą, wojsko opuściło ten rejon, przekazując go na cele cywilne. Bliskość portu, jak i malownicze
położenie sąsiadujących z nim miejscowości, w połączeniu z obecnością ciepłych
wód termalnych na ich terenie zainicjowało w kolejnych latach rozwój rejonu uznanego za „kurort”. Na stokach gór powstawały przepiękne, pełne rozmachu i zbytku
wille, łaźnie, liczne świątynie… Swoje
„drugie domy” miały tu wspomniany już
5

ród Klaudiuszów, familia Piso (w późniejszych latach za spiskowanie przeciw Neronowi jej majątek przepadł na rzecz
cesarza), bywali tu Cycero, Seneka i Horacjusz… To temu ostatniemu przypisuje się
sentencję oddającą stosunek Rzymian
do tego miejsca – żadna inna zatoka
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na świecie nie świeci mocniej niż piękne
Baje. Baje stały się słynne w całym imperium nie tylko z powodu właściwości termalnych wód leczniczych występujących
w okolicy w dużej obfitości, ale przede
wszystkim z powodu całonocnych spotkań
pełnych uciech tak dla ducha, jak i (może

przede wszystkim) dla ciała. Poeta Marcus
Valerius Martialis, żyjący w pierwszym stuleciu naszej ery, ironicznie wspomniał:
„Do Bajów kobiety przyjeżdżają jako Penelopy, ale wyjeżdżają już jako Heleny”.
Rano było jeszcze gorzej. Chwilowe
przejaśnienia co rusz kończyły się gwałtownymi urwaniami chmury. Pofalowane wody zatoki oferowały (według prognozy)
widoczność na poziomie 70 cm. Obserwując sytuację z końca pomostu, nie można
było nie dać im wiary. Było słabo. Jako że
o nurkowaniu na razie nie mogło być mowy, rozpoczęliśmy nasz kolejny dzień
od poszukiwań fragmentów historii. W okolicy wciąż pełno jest wspaniałych zabytków
świadczących o potędze imperium i kunszcie jego budowniczych – olbrzymi kompleks termalny, świątynie Wenus, Diany
i Merkurego. Nie zapomnieliśmy też o samym muzeum w Zamku Aragonese. Jego
zbiory potrafią przyprawić o zawrót głowy
nawet osoby obcujące z historią na co
dzień. Dla Adama, naszego dyżurnego historyka, przeżycie było niezwykłe. Oglądał
poszczególne rzeźby, statuy, popiersia,
fragmenty fresków i kolumn w nabożnym
skupieniu. Aż bałem się pomyśleć, co bę6

dzie, gdy pojedziemy do niezbyt odległych
Pompejów czy Herkulanum…
24 sierpnia 79 roku nastąpiła olbrzymia
erupcja górującego nad całym rejonem Zatoki Neapolitańskiej Wezuwiusza. Tony lawy, pyły doprowadziły do jednej z największych tragedii antycznego świata – uni-
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cestwienia Pompejów, Herkulanum i Stabie. Leżące bardziej na północ Baje zostały
jednak oszczędzone. Ich los dopełnił się
znacznie później, w XV wieku. Najpierw
seria kilku trzęsień ziemi doprowadziła
do znacznego zniszczenia miejscowości.
Jednak w pamięć wryła się głównie noc

z 29 na 30 września 1538 roku, gdy erupcja
niewielkiego wulkanu starła z powierzchni
ziemi wioskę Tripergole, a znaczna część
jeziora Lucrino stała się lądem.
Wtorek przyniósł w końcu tak upragnioną poprawę pogody. Prognozy na kolejne 36 godzin zapowiadały słońce
i bezchmurne niebo. Dopiero w środowy
wieczór kolejny zimny front miał przynieść
nową falę opadów. Nie było co zwlekać.
Czas ruszać pod wodę. Również w Centro
Sub Campi Flegrei nastroje były znacznie
lepsze. Widać było, że wszyscy czekaliśmy
z utęsknieniem na ten moment. Aparat miałem już przygotowany, pozostało mi więc
tylko sklarowanie sprzętu i przeniesienie go
na RIB’a, który właśnie nadpłynął, szerokimi odkosami znacząc swój ślad na wodzie.
Upssss… Fala była nadal spora i wizja bujania ostudziła nieco mój zapał. Ale raz kozie śmierć. Razem z Adamem i Wojtkiem
wtaszczyliśmy na pokład nasze „zabawki”,
walcząc jednocześnie z podskakującą
na falach łodzią, po czym ruszyliśmy ku widocznej na krańcu zatoki wyspie Nisida.
Wedle słów Kair, w miejscach zwanych
Mamutones i Faccione miało być głębiej,
w okolicach 25-30 metrów, więc widocz7

ność powinna być lepsza, no i w dole nie
powinno tak bujać. Podróż pod fale trochę
mnie wymęczyła, więc korzystając z okazji, gdy tylko rzuciliśmy kotwicę, wskoczyłem do wody, by po odebraniu aparatu
ruszyć w kierunku dna. Ufff, wreszcie! Przestało bujać. Widoczność, mimo że nie doskonała, znacznie się poprawiała wraz
z każdym metrem głębokości. Zerknąłem
na mojego Olympusa i wprowadziłem
wstępne ustawienia czasu i przysłony. Nim
się zorientowałem, koło mnie pojawili się
trzej pozostali towarzysze podmorskiej podróży. Powoli ruszyliśmy za naszym przewodnikiem.
Skaliste dno porastały pojedyncze korale
i przy nich zrobiłem pierwsze na tym wyjeździe zdjęcia. Szybka korekta i mogłem
zacząć myśleć o jakimś ciekawym kadrze.
Okazja pojawiła się bardzo szybko, pod postacią malutkiego ślimaka nagoskrzelnego.
Na tyle małego, że mimo ustawionej w aparacie ogniskowej 42 mm (co dawało 84 mm
w przeliczeniu na mały obrazek) i wkręconego w port obiektywu konwertera makro
Inon UCL-330, nie byłem w stanie wykonać
mu satysfakcjonująco, fajnego ujęcia.
Po kilku próbach odpuściłem i ruszyłem
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za niewidocznymi już kolegami. Nie było
jednak powodu do pośpie- chu. Przecież
Wojtek też płynął z aparatem i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa powinien
za chwilę coś znaleźć i zacząć fotografować. Materializujące się na granicy widzialności, pędzące w toni kolumny bąbli

potwierdziły moje przypuszczenie. Po
chwilce dopłynąłem do Wojtka i ciekawie
zerknąłem mu przez ramię, zastanawiając
się, co też takiego znalazł. Ślimak! Ale
znacznie większy od mojego, typu „krówka”. Chciałem zaczekać, aż Wojtek go obfotografuje i zająć jego miejsce.
Rozglądając się wokół zauważyłem, że
cała skała była wręcz oblepiona „krówkami”. Nie było na co czekać. Po próbnym
zdjęciu i korekcie parametrów ekspozycji
wziąłem się za fotografowanie. I pewnie
spędziłbym tak całą resztę czasu przeznaczonego na nurkowanie, gdyby nie Wojtek,
który znów coś uwieczniał, przyzywając
mnie do siebie. Gdy tylko podpłynąłem,
z dumą pokazał mi niewielkiego kraba siedzącego na krawędzi skały. Ukryty pod
dwoma znajdującymi się na jego pancerzu
ukwiałami, groźnie zerkał w naszą stronę,
odsuwając się o kilka centymetrów każdorazowo, gdy uznał, że nieprzekraczalna
granica między nim a nami została naruszona. Wojtek skończył już fotografowanie,
więc teraz ja zająłem jego miejsce. Po kilku
zdjęciach w stylu makro postanowiłem
wkręcić w miejsce konwertera UCL szerokokątny UWL-H100 z portem kopułowym.
8

Zamarzyło mi się szerokokątne makro. Ale
już pierwsze zdjęcie przyniosło rozczarowanie. Cała kopuła była zaparowana. Za
duża wilgoć przy skręcaniu sprzętu. A szkoda! Zwłaszcza że bardzo źle to rokowało
na zaplanowane na później nurkowania
na wykopaliskach. Tam naprawdę był potrzebny szeroki kąt. No, nie było co rozpaczać. Co prawda sprawy nie wyglądały
dobrze, ale zawsze mogło być przecież gorzej. Na razie skorzystałem więc z kolejnego odkrycia moich przyjaciół i zacząłem
fotografować dużą langustę, schowaną
w niewielkiej jaskini. Jej długie wąsy ostrożnie badały teren, ale nic sobie nie robiła
z mojej obecności.
Pod wodą temat gonił temat. Langustę
zastąpiły filetowe, poszarpane ślimaki, które z kolei miejsca ustąpiły złoto ubarwionej
skorpionfish, a ta ukwiałom i kolejnym rybom. Ależ się tu działo! Dopiero w czasie
wynurzania poczułem, że na powierzchni
wcale nie nastąpiła poprawa. Ciągle bujało. Odczekałem pod wodą, aż wszyscy wyszli na pokład i dopiero podpłynąłem
do drabinki. Zależało mi, by pobyt na powietrzu skrócić jak najbardziej i wrócić
pod wodę. Nie tylko z powodu czekających
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tam na mnie wspaniałości podwodnego życia…
Kair wie o podwodnych Bajach chyba
wszystko. Nic w tym dziwnego. Przecież ta
filigranowa blondynka od wielu już lat
uczestniczy w pracach archeologicznych
prowadzonych na terenie antycznego Portus Julius oraz przylegających do niego willach rzymskich notabli. Co roku w ramach
programu ochrony zabytków zabezpieczany jest kolejny fragment olbrzymiego, wielohektarowego terenu na jakim rozciągają
się ruiny. „Najbardziej spektakularne jest
nimfeum Klaudiuszów i od niego zaczniemy. Ale nie dajcie się zwieść – pod wodą
jest znacznie więcej magicznych miejsc,
tylko trochę mniej rzucających się
w oczy…”.
Ma rację, bo Nympheo di Claudio w willi, której posiadaczami była rodzina aż
trzech cesarzy (Klaudiusza, Nerona i Kaliguli) oczarowuje. I nie ma tu znaczenia fakt,
że odkryte w końcu lat 50. ubiegłego wieku,
pierwsze rzeźby zostały wyciągnięte z wody. Podobny los spotkał kolejne znaleziska,
również te z lat osiemdziesiątych. Decyzją
konserwatora zabytków zostały one ustawione w górującym nad zatoką Zamku Ara-

gonese, w którym utworzono muzeum archeologiczne (Museo Archeologico dei
Campi Flegrei Nel Castello Aragonese). Nie
ma znaczenia, bo pod wodą pozostały
przepiękne, inkrustowane posadzki, frag-

9

menty ścian willi oraz… odtworzone w najdrobniejszych szczegółach przez miejscowych kamieniarzy kopie oryginalnych figur.
Wyglądają dokładnie tak samo. Ustawione
w miejscach, w których przed dwoma tysią-
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cami lat cieszyły oczy mieszkańców willi
przyprawiają o dreszcz emocji związany
z tak bliskim obcowaniem z historią.
Zsunąłem się z gumowej burty RIB’a
do wody i po odebraniu sprzętu foto zacząłem opadać w kierunku dna. Woda była
chłodna i niezbyt przejrzysta, ale nie było

tragedii. Na kilka metrów było widać.
Chwilkę czekania przy dnie zakończyło
przybycie Kair, Wojtka i Adama. Byliśmy
w komplecie i mogliśmy ruszać. Szeroką ławą, metr za naszą przewodniczką, ruszyliśmy w kierunku niewidocznych jeszcze
ruin. Niewidocznych? Przyjrzałem się uważniej niewielkiemu wzniesieniu po lewej
stronie. Jego kształt był aż nadto regularny,
by mogła go stworzyć matka natura. Bez
wątpienia był efektem pracy rąk ludzkich
i wieki temu stanowił podmurówkę jakiegoś
domu. Rozglądając się wokół zauważałem
coraz więcej fragmentów dawnej rezydencji. Płynęliśmy między dwoma odległymi
od siebie o jakieś 5 metrów ścianami, które
kiedyś pewnie wysokie i ozdobne, teraz
wznosiły się na góra 50 centymetrów
nad dno. Choć… Z przodu sytuacja wyraźnie się zmieniała. Z powodu słabej widoczności stało się to całkiem nagle, gdy ni
z tego, ni z owego dotychczasowy korytarz
przeszedł w szeroką salę – nimfeum.
Po obydwu jego stronach wznosiły się posągi bogów i członków rodu Klaudiuszów.
Opadłem na dno u stóp figury Dionizosa,
Boga Wina i Winnej Latorośli. Machnąłem
ręką na Kair, by opłynęła figurę od tyłu
10

i podpłynęła do niej z lewej strony. Fajnie
wyglądała w masce pełnotwarzowej, jakiej
używała do nurkowań z racji prowadzonych często prac podwodnych. Kilka błysków i pokazałem jej, by powtórzyła
od początku całą scenę z napłynięciem
od tyłu. Chciałem mieć pewność, że choć
kilka zdjęć będzie ok.
Przesuwając się od figury do figury zapamiętale fotografowałem. I Króla Italii, Odyseusza, i posąg Antonii Młodszej, matki
cesarza Klaudiusza. Czas uciekał nieubłaganie, a nasze okienko pogodowe nie dawało szans na dłuższą eksplorację wykopalisk. Dlatego poganiany przez naszą przewodniczkę, ruszyłem za nią w kierunku kolejnych pomieszczeń willi. Stop! Kair
obróciła się ostrożnie nad zapiaszczonym,
pokrytym kamykami dnem i zaczęła dłonią
odgarniać zalegającą warstwę wierzchnią.
Pyłu przy tym podniosła tyle, że po chwili
nie było prawie nic widać. Ale delikatny
prąd zaczął znosić przesłaniającą widok
chmurę gdzieś w bok, i początkowo niewyraźnie, ale z każdą sekundą lepiej patrzyłem na posadzkę. Piękną, wykonaną z malutkich białych kamyków. Zwabione ruchem ryby zaczęły się kręcić nad dnem,
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wyszukując elementów pożywienia. Chciałem jeszcze chwilę zaczekać, ale Kair ruszyła w dalszą drogę, zostawiając odsłonięte stanowisko. Wrócimy tu za chwilę,
pokazała. Miała rację. Niech ten pył troszkę opadnie. Zwłaszcza że nie odpłynęliśmy
daleko, aż do sąsiedniego pokoju, nie używając nawet w tym celu drzwi, a tylko przepływając nad ścianą. Dno komnaty nakryte
było grubymi matami, na których spoczywały przyciskające je kamienie. Usunęliśmy
ich kilka i po odsunięciu materiału… oniemiałem. Gładziutka posadzka wykonana
była z przepięknego marmuru. Uszkodzonego co prawda gdzieniegdzie przez upływ
czasu i działanie wody, ale i tak zachowanego w zaskakująco dobrym stanie. Kilka
kolejnych zdjęć i musieliśmy wracać. Ale
najpierw trzeba było po sobie posprzątać,
zasłaniając obydwie posadzki.
Ten wieczór należał do bardzo udanych.
Nie tylko z tego powodu, że wykonane nurkowania wprawiły nas w doskonały humor,
ale jeszcze i jedzenie serwowane w trattorii
„da Bernardo” przy via Montenuovo Licola
Patria okazało się bardzo smaczne. Już początek był wyśmienity, gdy ponury jak neapolitański mafiozo właściciel lokalu

zaserwował nam półmisek bruschetty cudownie pachnącej czosnkiem, oliwą i świeżymi pomidorami. Ot, taki starter „od
firmy”. A dalej było jeszcze lepiej. Nic
dziwnego, że gdy w końcu wieczorem znalazłem się w łóżku, długo nie mogłem zasnąć. Mimo zmęczenia, pełny brzuch
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(za namową Wojtka ucztę skończyliśmy
w sąsiedniej lodziarni, objadając się wielkimi porcjami gellati) i wizja kolejnych nurkowań nie pozwalała zmrużyć oczu. Ale
do czasu. W końcu zasnąłem…
Słońce! Przez zamknięte okiennice przesączało się go niewiele, ale wystarczająco

Nuras.info 8/2014
dużo, bym mógł stwierdzić, że dzień zapowiadał się wspaniale. Nakręcony jak sprężynka zacząłem krzątać się po pokoju,
szykując sprzęt foto do czekających nas zadań. W końcu, po śniadaniu, ruszyliśmy
w kierunku Centro Sub Campi Flegrei. Kair
już była na miejscu, więc nie zwlekając za-

częliśmy wyciągać swój nurkowy szpej
z budyneczku bazy. Aż chciało się nurkować. Gładkie morze i bezchmurne niebo
nastrajały optymistycznie. To był zdecydowanie nasz dzień! Na pierwszy ogień miał
pójść, według planów naszej przewodniczki, Portus Julius. Powstały w latach trzydzie-
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stych przed naszą erą port był wynikiem
wojny jaką prowadził Cesarz Oktawian
z Sekstusem Pompejuszem. To na polecenie Marka Agryppy, doradcy Oktawiana,
połączono żeglownym kanałem jeziora Augustus i Lucrine, a powstałą w ten sposób
olbrzymią bazę morską nazwano imieniem
Juliusza Cezara. To był fajny plan, ale musiałem interweniować. Zwłaszcza po tym,
jak dowiedziałem się, że na popołudnie
planowane jest załamanie pogody. Portus
Julius był arcyciekawy, ale na dostępnych
zdjęciach nie prezentował się nawet
w ćwierci tak fotogenicznie jak znajdujące
się w północnej części zatoki zalane wille.
Trochę to trwało, nim zaaprobowany już
plan nurkowań (i wydane zgody) dało się
zamienić, ale upór czasami popłaca. Według nowego zacząć mieliśmy od widzianego wczoraj Ninfeo di Claudio, by na drugie
nurkowanie przepłynąć do pobliskiej willi
Protorio. Port miał spaść na trzecie miejsce,
a na czwarte Smokey Reef, geologiczny fenomen, miejsce w którym ze skał uwalniają się gazy z tektonicznie aktywnego
wnętrza ziemi. Ot, takie naturalne jacuzzi.
Ruszyliśmy! Chwila płynięcia i byliśmy
na miejscu. Wskoczyłem do wody jako
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pierwszy, by sprawdzić port kopułowy, który zamontowałem rano na konwerterze szerokokątnym. Opadłem do dna, skontrolowałem wszystkie „zabawki” i mogliśmy
ruszać. Najpierw, tak jak ustaliliśmy jeszcze
na powierzchni, ku posadzkom. By je odsłonić i wykorzystać czas jaki spędzimy
wśród rzeźb na oczyszczenie się wody.
Nim jednak na dobre skończyliśmy ich
czyszczenie, Kair zatrzymała się nad dnem
i zaczęła w nim dłubać. Nie spieszyłem się,
ale trwało to stanowczo długo. Na dodatek
Wojtek, który dotychczas trzymał się z tyłu,
położył się przed nią na dnie i zapamiętale
pstrykał fotki. Co jest grane? Opadłem ku
nim i z zaskoczeniem zobaczyłem niewielką ośmiornicę ukrytą pod kamieniem. No
tak! Gapa ze mnie. Teraz musiałem się
mocno postarać, by coś uchwycić w kadrze, jako że Wojtek zajmował najlepszą
pozycję do zdjęć.
Tuląc się do jego boku usiłowałem i ja
coś zarejestrować. Jedno zdjęcie z bliska,
drugie. Dobra, a może szeroki kadr?
I ośmiornicę, i wisząca za nią Kair? Wkręciłem szeroki kąt, który zdjąłem dosłownie
chwilę wcześniej, i przyłożyłem aparat
do oka. Próbne zdjęcie, by ustawić parame-

try. Skontrolowałem. Było ok. Znów przyłożyłem aparat do oka. Troszkę przekadrowałem. O tak, super! Zacząłem wciskać spust
migawki, gdy w wizjerze zauważyłem nagły ruch. Zdenerwowany głowonóg miał
już nas dość. Prysnął błyskawicznie. A ja
zostałem bez zdjęcia. Ech… Cóż, trzeba było ruszać ku czekającym na nas w sąsiednim pomieszczeniu rzeźbom.
Wskakując do wody nad Villa a Protiro
byłem już cokolwiek zmarznięty. Ale to
przecież tu były najpiękniejsze posadzki
w całym terenie wykopalisk. Stosując metodę z pierwszego nurkowania zaczęliśmy
od ich odsłaniania. W tym jednak przypadku to, co widziałem, robiło jeszcze większe
wrażenie. Patrzyłem na pięknie zdobione
podłogi, z mozaikami ułożonymi z białego
i czarnego kamienia. Ależ to ślicznie wyglądało! Właściwie gdzie człowiek nie ruszył
ręką, coś się ukazywało. Albo fragment brukowanej ulicy biegnącej między willami, albo posadzka czy fragmenty systemów
grzewczych w łaźni.
Mątwę wypatrzył Wojtek. Chowała się
w cieniu wielkiego głazu i wyraźnie miała
ochotę na zabawę w ciuciubabkę. Co Wojtek zapływał ją z lewej, to ta przesuwała się
13

w prawo. Cierpliwy łowca zatoczył koło,
ale gdy podpłynął z prawej, wesoła mątewka znów usunęła się w lewo. I tak wkoło.
Szkoda było patrzeć, więc podpłynąłem
do niej, gdy Wojtek znów zagnał się w prawy róg i zrobiłem pierwsze zdjęcie. Zaskoczona moją obecnością i błyskiem lampy
usunęła się w druga stronę. Prosto pod
obiektyw czekającego tam kolegi.
W czasie nurkowań zabierałem ze sobą
pod wodę aparat Olympus OM-D EM5
z obiektywem M. Ziuko Digital 14-42 f/3.55.6 II R zamknięte w obudowie Nauticam
EM5. Do portu płaskiego w zależności
od sytuacji dokręcałem albo konwerter sze-
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rokokątny Inon UWL-H100 albo makro
Inon UCL-330. Za oświetlenie służyła lampa błyskowa Inon D2000. Taki zestaw okazał się nie tylko bardzo poręczny (i wygodny w transporcie ze względu na małe gabaryty – całość zmieściła się w jednym dużym plecaku Lowepro CompuTrekker), ale
zapewnił doskonałą ergonomię fotografo-

wania (brawo dla Nauticama) oraz jakość
obrazu (tu wielkie brawa dla Olympusa
za stworzenie wysokiej jakości aparatu
o małych rozmiarach fizycznych, ale dużym przetworniku obrazu, wymiennej optyce i logice obsługi lustrzanki).
Marcin Trzciński
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Grom 2014
Rozmowa Radka Bizonia z Adamem
Pawlikiem i Grzegorzem Forysiakiem

– uczestnikami polskiej ekspedycji na wrak
leżący na 109 m w Narviku „ORP Grom”.

Radek Bizoń: Cześć. Widzę, że udało się
wreszcie zorganizować wyprawę na Groma.
Adam Pawlik. Cześć. Tak. Nie mogłem
przestać myśleć o tym wraku od czasu jak
byliśmy tam razem w 2010 roku.
RB: Mieliście jakieś problemy organizacyjne?
AP: Byłeś szefem poprzedniej wyprawy,
więc wiesz doskonale, ile trzeba się nabiegać, by dopiąć wszystkie szczegóły. Pamiętam, do ilu pukaliśmy drzwi jako Glob
Diving.
RB: Miałeś z czymś jakiś szczególny problem? Jak zareagował kapitanat w Narviku
na Wasz przyjazd?
AP: Staraliśmy się zdublować każdy element – więc ogniwa, które zawiodły szybko
zostawały zastąpione rezerwowymi. Najtrudniej było opanować sytuację, gdy jeden
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z kolegów z Łodzi zrezygnował w ostatniej
chwili z wyjazdu, pozbawiając nas jednego z busów. Psikusa zrobił nam też jeden
ze sponsorów, który trzy dni przed wyprawą poinformował nas, że nie dostarczy nam
koszulek i polarów z logo wyprawy. Z pozoru wygląda to na błahy problem, ale to
miała być forma reklamy i podziękowania
dla naszych patronów i pozostałych sponsorów. Co do kapitanatu w Narviku, mieliśmy z nimi stały kontakt od wielu miesięcy,
więc wszystko było dopięte.

zaangażowane również w inne projekty, co
stwarzało duży problem z ustaleniem daty,
która pasowałaby wszystkim uczestnikom.
Czas uciekał, a nie można było ustalić konkretnych terminów. Pamiętam, że spotkałem się wtedy z Adamem, w połowie drogi
między Łodzią a Katowicami. Po długiej

RB: Powtórzyliście naszą trasę z 2010
roku?
AP: Nie. Nie jechaliśmy przez Talin. Wybraliśmy prom ze Świnoujścia do Teleborga. Później jechaliśmy już busami wzdłuż
szwedzkiego wybrzeża, ale od granicy
z Norwegią trasy te się pokryły.
RB: Byłeś jednym z organizatorów tej
wyprawy, jak wspominasz same przygotowania?
Grzegorz Forysiak: Pierwotnie wyprawa
miała być zorganizowana rok wcześniej,
w czerwcu 2013. Niestety, niektóre osoby
zaproszone do udziału w ekspedycji były
17

rozmowie doszliśmy do wniosku, że musimy przełożyć realizację projektu na przyszły rok. Musieliśmy ustalić konkretny
termin i skład zespołu, który zaakceptuje
ustalone na wstępie warunki. Przy kilku kawach w McDonaldzie powstał plan ekspedycji. Wypunktowaliśmy wszystkie zadania
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i podzieliliśmy je między siebie. Wróciliśmy
do domów optymistycznie nastawieni i gotowi na dalsze działania. Pierwsze problemy pojawiły się na początku roku.
Chcieliśmy wynająć na miejscu większą
łódź, która byłaby jednocześnie naszą bazą. Niestety kwota, którą mielibyśmy zapła-

cić za jednostkę odpowiednią do naszych
działań, prawie 60 000 zł, była nie do przyjęcia, ponieważ mieliśmy jeszcze koszty
związane z gazami, transportem sprzętu,
którego mieliśmy dużo ponad tonę, wyżywienia, ubezpieczeń itp. Nie udało nam się
zwiększyć budżetu, więc postanowiliśmy
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zmniejszyć koszty. Zapadła decyzja, że bazę mamy na lądzie i nurkujemy z pontonów.
Od tej chwili przygotowania szły bez
większych komplikacji. W momencie, kiedy wydawało się, że wszystko dopięte jest
na ostatni guzik, praktycznie parę dni
przed wyjazdem, bilety na prom już były
kupione, okazało się, że nie będziemy mogli wziąć jednego z samochodów, którym
mieliśmy jechać. W ostatniej chwili, praktycznie rzutem na taśmę, dostaliśmy
od wujka jednego z uczestników starego
Mercedesa Vito, który absolutnie nie wyglądał na auto mogące dojechać 300 km
za koło podbiegunowe. Na dodatek załadowany był do granic możliwości. Samochodzik zaskoczył nas wszystkich – dał radę.
Poza stresującą końcówką, całość przygotowań związanych z wyprawą przebiegała
bez komplikacji.
Miłym akcentem było to, że oprócz firm
będących sponsorami naszej ekspedycji,
pomogło nam bezinteresownie kilka osób,
które praktycznie nas nie znały. Dzięki nim
mogliśmy zabrać ze sobą wspomniany
wcześniej samochód, sprężarkę i silniki
do łodzi.
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RB: Jaka była Twoja rola podczas nurkowania na Gromie?
GF: Byłem na pontonie w zabezpieczeniu nurkowania, w razie sytuacji awaryjnej.
Na umówiony znak miałem zejść pod wodę. Na szczęście nie doszło do takiej sytuacji.
RB: Wiem, że w tym rejonie zdarzają się
silne wiatry, czy pogoda nie płatała figli?
GF: Fiord Rombakken, na dnie którego
leży „Grom”, ze wszystkich stron osłonięty
jest górami, więc wiatry nie były bardzo dokuczliwe. Największą przeszkodą były bardzo silne prądy. Na pogodę nie mogliśmy
narzekać, w ciągu dnia najczęściej było pochmurnie i czasami popadywał deszcz.
Za to w nocy, prawie zawsze podczas naszego pobytu, wychodziło piękne słońce.
Temperatury były znośne od 6 do 10 stopni… w końcu było to polarne lato.

nych fragmentów „Groma”. Podczas naszej
wizyty w Muzeum dowiedzieliśmy się
o nieco innym stanowisku na temat jego zatopienia, ale o tym na chwilę obecną wolałbym nie opowiadać.
GF: Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni objęło naszą ekspedycję swoim
patronatem. Jechaliśmy do Norwegii jako

RB: Słyszałem, że Muzeum Marynarki
Wojennej objęło Was patronatem, co na to
wpłynęło?
AP: Tak MMW zainteresowało się tym
projektem już dawno. Poproszono nas
o zbadanie i zrobienie dokumentacji pew19

wyprawa naukowo-badawcza, na co dostaliśmy od Muzeum odpowiedni „glejt”. Miało nam to pomóc w ewentualnym załatwianiu formalności. W przyszłym roku będzie 75. rocznica zatopienia ORP GROM.
Z tej okazji Muzeum Marynarki Wojennej
zorganizuje wystawę poświęconą naszemu
okrętowi, gdzie zostaną wykorzystane między innymi przekazane przez nas materiały
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filmowe. Wystawa ma również trafić
do Narviku. Dyrekcja Muzeum ma dalekosiężne plany co do eksploracji wraku Groma, być może przy udziale Marynarki
Wojennej. Mam nadzieję, że też będziemy
mogli uczestniczyć w tym projekcie, ale nie
mogę więcej nic powiedzieć, gdyż nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje w tym
temacie.

RB: Co stwarzało największe problemy
podczas przygotowań i już w trakcie projektu?
GF: O przygotowaniach i problemach
z nimi związanych wspomniałem wcześniej. Natomiast już na miejscu w Narviku
pojawiło się kilka problemów technicznych
ze sprzętem. Nie zadziałał silnik do pontonu. Mieliśmy drugi, zapasowy, ale o mniej-
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szej mocy, więc staraliśmy się naprawić ten
większy, niestety bez rezultatu. Irytujące było to, że przed wyjazdem silnik sprawdzano
i był sprawny, widocznie klimat podbiegunowy mu nie służył. Zawiódł nas również
sprzęt do filmowania. To był sprzęt wypożyczony, którego nie znaliśmy i nie było
okazji wypróbować go na takich głębokościach, na jakich miał pracować podczas
nurkowania na Gromie. Sytuację uratował
zamontowany na uchwycie obok kamery
rejestrator. Gdy Adam po zakończonym
nurkowaniu powiedział, że nie zadziałała
kamera i filmował rejestratorem bez podglądu obrazu, płynęliśmy do brzegu w kiepskich nastrojach. Gdy tylko znaleźliśmy się
w naszej „bazie”, natychmiast przystąpiliśmy do oglądania filmu Adama… Kamień
z serca spadł wszystkim, efekt był zaskakująco dobry, jak na ujęcia bez podglądu.
Przez awarię sprzętu straciliśmy trochę czasu, którego i tak nie mieliśmy dużo, nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych
nurkowań na Gromie, między innymi ze
względu na panujące warunki. Mimo to
w efekcie wszystkich nurkowań mamy dwa
filmy Adama i jeden Krzyśka, który miał
problem z oświetleniem podczas filmowa-
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nia. Myślę, że gdybyśmy zaplanowali dłuższy pobyt w Narviku i wykonalibyśmy
wszystkie zaplanowane nurkowania, można byłoby się skupić bardziej na detalach,
uzyskać jeszcze więcej ujęć wraku.
RB: Ile butli z gazami zabraliście z Polski?
AP: Zabraliśmy trzy butle z helem i pięć
z tlenem.
RB: Ilu członków liczyła Wasza wyprawa?
AP: Zmontowaliśmy ekipę dwunastu
osób. Trzech nurków nurkujących na maksymalną głębokość i dziewięć do zabezpieczenia. Nie chcieliśmy, by koledzy
z suportu byli wyłącznie do naszej dyspozycji, więc gdy jedna grupa pomagała nam
w przygotowaniach, druga miała czas
na penetrację innych wraków, których
w Rombakken jest wiele. Jeśli pytasz o ekipę, to muszę tu wspomnieć o wielkim zaangażowaniu
całego
zespołu
suportującego. Wszystko było zawsze gotowe na czas. Nikt nie miał kwaśnej miny,
gdy trzeba było siedzieć cztery godziny
w deszczu na pontonie szarpanym przez fa21
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le w środku fiordu. Na dekompresji zawsze
pojawiał się Sławosz, by zapytać, czy
wszystko w porządku, a już sama konwersacja z nim powodowała, że czas się tak nie
dłużył.
RB: Na jakich gazach nurkowałeś?
AP: Jako diluent TMX 8/60, jako bailout
dwa stage11.1 z TMX 8/60, jeden z EAN 50
i jeden z tlenem. Dodatkowo w pontonie
zostawiałem jeszcze jednego z EAN50
i jednego z tlenem.

RB: Sporo tego, nie komplikowało Ci to
filmowania?
AP: Odrobinę tak, ale nurkowałem jako
pierwszy, nie wiedziałem, jakie warunki zastanę na wraku i raczej wolę mieć wszystko
przy sobie. Później, gdy poznałem już sytuację na dole, nie zabierałem gazów deco.
Koledzy podwieszali mi je wzdłuż głównej
opustówki.
RB: Obawiałeś się czegoś podczas tych
nurkowań?

AP: Jak pewnie pamiętasz, pływy w tym
rejonie są dość duże. Fiord jest rozległy,
a wejścia do niego wąskie. Taki stan rzeczy
oczywiście przekłada się na duże prądy.
Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak, obawiałem się silnych prądów. Podczas naszej
wizyty w kapitanacie, poza szczegółowym
opisem procedur awaryjnych, otrzymaliśmy
wśród wielu dokumentów harmonogram
pływów. Mieliśmy do dyspozycji godzinę
przed „Hi lub Lowater” i godzinę po. Nurkowania więc tak planowaliśmy, aby szczyt
lub dół pływu przypadał na środek czasu
pobytu pod wodą. Przestrzegałem tego
schematu tak dokładnie, że gdy pewnej nocy spóźniliśmy się na pozycję 15 minut,
zrezygnowałem z nurkowania. Innym razem, gdy wskakiwałem do wody i przypinałem stage, Grzegorz musiał mnie
trzymać, bo tak silny był prąd powierzchniowy.
RB: Wspomniałeś o pozycji, czy były jakieś problemy z jej wyznaczeniem?
AP: Nie. Krzysiek miał namiary z naszej
ostatniej wyprawy, bo jak pewnie pamiętasz, oficjalna pozycja nie jest zgodna z rzeczywistą. Dodatkowo mieliśmy echosondę,
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którą Marcin potwierdził lokalizację wraku,
gdy „Grom” pięknie ukazał nam się na jej
ekranie. Dalej już tradycyjnie – wielki kawał żelaza z pobliskiego złomowiska, gruba lina i do wody. Przetrałowaliśmy
prosiaka po dnie w kierunku wraku, by go
ustabilizować. Naprężyliśmy linę, a na jej
końcu przywiązaliśmy mały baniak
do utrzymywania liny w pionie, a na około
pięciometrowej lince drugi – duży, jak
znacznik.

rzutnie, w których widać śruby napędowe
torped. Kawałek dalej leży oderwana z pokładu osłona działa. W poszyciu kadłuba
części dziobowej znajduje się wyrwa
na wysokości magazynu amunicji i doskonale widać poukładane na półkach pociski.
Płynąc dalej w stronę rufy, a przynajmniej

RB: Jak przebiegły same nurkowania?
AP: Bezproblemowo. Pierwsze moje nurkowanie polegało na filmowaniu całego kadłuba. Podczas drugiego opłynąłem rufę,
oderwaną i leżącą obok głównej części
wraku.
RB: Opowiesz coś o samym wraku?
AP: Okręt jest przełamany w stosunku 2/3 do 1/3. Część dziobowa ze śródokręciem leży stępką do góry, z dziobem
uniesionym w górę. Wpływając pod wrak,
można zobaczyć zmiażdżone i wciśnięte
w dno nadbudówki śródokręcia. Na dnie leży mnóstwo porozrzucanych elementów
pokładu. Obok wraku leżą uchylone wy23

miejsca, gdzie powinna ona być, natrafiamy na kolejną, tym razem znacznie większą wyrwę, która mogła być przyczyną
zatopienia „ORP Grom”. Dalej kadłub
schodzi w dół, by na głębokości 109 metrów zniknąć w dnie. Kilka metrów z boku,
na prawej burcie, leży oderwana rufa wspa-
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niale prezentując jedną ze śrub napędowych. Od strony pokładu malują się nam
dwa podwójne działa, kuszą uchylone włazy, ciągle na miejscu znajduje się ponton
ratunkowy, a cały pokład jest usłany różnego rodzaju sprzętem.
RB: Która część wraku wydała Ci się najciekawsza?
AP: Chyba właśnie rufa. Niezliczona liczba elementów pokładu zachowana w tak
doskonałym stanie, aż bije niesamowitością…

AP: Film jest na etapie montażu, mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli go zaprezentować.
RB: Czy coś szczególnie utkwiło Ci w pamięci z pobytu w Narviku?
GF: Wizyta na cmentarzu, gdzie pochowani są polscy żołnierze i marynarze oraz
przy pomniku marynarzy z ORP Grom
na placu, który swoją nazwę wziął od naszego okrętu. Zaskoczyło mnie, pozytywnie
oczywiście, jakim szacunkiem darzą Nor-

RB: Jakie czasy denne zaplanowałeś?
AP: Nie zmieniałem runtimów i czasy
denny wynosiły po 25 minut.
RB: Jak sobie radziłeś z temperaturą?
A. P. Bez najmniejszych problemów,
na dnie temperatura wynosiła 5,5 stopnia,
a na deco 8,5 stopnia, więc jak widzisz, super warunki. Wyjątkiem było ostatnie nurkowanie, gdy po pęknięciu kryzy zostałem
całkowicie zalany.
RB: Wspominałeś o materiale filmowym,
czy gdzieś można już coś zobaczyć?
24

wegowie naszych poległych marynarzy.
Widać to było w wymienionych miejscach
oraz w miejscowym muzeum. Podczas wizyty w kapitanacie portu, skąd dostaliśmy
zezwolenie na nurkowania na Gromie,
również spotkaliśmy się z dużą sympatią.
Nowym doświadczeniem był dla mnie
dzień polarny, przez całą dobę było widno,
przez co nie mieliśmy ograniczeń co
do planowania naszych zajęć. Piękne widoki i cudowne „okoliczności” przyrody długo nie dają zapomnieć o tym miejscu. Ktoś
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powiedział, że „gdy Bóg tworzył świat, to
na początku stworzył Norwegię i później
mu się już nie chciało”.

kowało do stanu hipotermii, ale wpakowaliśmy go do ciepłego łóżka z gorącą herbatką i wszystko skończyło się dobrze.

RB: Czy były jakieś groźne sytuacje?
GF: Podczas ostatniego nurkowania Adama zalał mu się suchy skafander, bardzo
zmarzł podczas dekompresji. Niewiele bra-

RB: Z jakiej jednostki nurkowaliście?
GF: Wszystkie nurkowania na Gromie
przeprowadziliśmy z pontonów. Mieliśmy
do dyspozycji jeden pięciometrowy ponton

i dwa mniejsze dostarczone przez firmę
Wats – rodzimego producenta. Wypływaliśmy dużym pontonem, holując mniejszy,
na którym był załadowany sprzęt: twiny,
stage itp. Po przybyciu na pozycję przywiązywaliśmy mniejszy ponton do burty. W ten
sposób mieliśmy więcej miejsca i wygodniej było zakładać sprzęt.
RB: Czy nie braliście pod uwagę wykorzystania robota?
GF: Tak planowaliśmy. Nawiązaliśmy
współpracę z kołem naukowym Abysal
przy Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Studenci tego wydziału zbudowali dwa
podwodne pojazdy, które mogą służyć między innymi do filmowania podwodnych
obiektów. Jeden z nich mógł działać na głębokościach nawet do 400 m, czyli mógł
pracować na wraku Groma, który leży
na 109 metrach. Planowaliśmy wspólny
wyjazd do Narwiku, przeprowadziliśmy
próbne nurkowania z użyciem pojazdu
w Zatoce Gdańskiej z bazy Andrzeja Sali
w Jastarni oraz w jeziorze w okolicach Łagowa. Okazało się w praktyce, że pojazd
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wraz z oprzyrządowaniem, szafą sterowniczą, monitorem, kabloliną zajmuje dość dużo miejsca i potrzebna jest większa
jednostka niż ponton czy „Formoza” Andrzeja. Jak wcześniej wspomniałem, z dużej jednostki musieliśmy zrezygnować ze
względu na koszty, dlatego nie mogliśmy
zabrać ze sobą studentów wraz z pojazdem. Na pewno filmowanie przy pomocy
robota uzupełniłoby materiał filmowy wykonany przez nurków, pojazd mógłby być
naprowadzony przez nich na konkretne
miejsca, bo nurek na miejscu ma większe
pole widzenia niż osoba przy monitorze,
za to robot może dłużej przebywać na głębokości 100 m. Nurków ogranicza zapas
gazów, czas dekompresji, który musi być
zgrany w przypadku nurkowań na Gromie
z pływami.

bym jeszcze raz móc uczestniczyć w takiej
wyprawie. Mam nadzieję, że kiedyś będę
mógł zanurkować do wraku Groma i osobiście go podziwiać. Na razie jest to dla mnie
zbyt duże wyzwanie, bo można powiedzieć, że jestem jeszcze na początku przygody z głębokim nurkowaniem, ale
następnym razem...

RB: Planujesz kontynuację tego projektu?
AP: Oczywiście, widzę tam jeszcze sporo ciekawych miejsc do zbadania.
RB: Czy chciałbyś tam jeszcze kiedyś pojechać?
GF: Tak, został pewien niedosyt i chciał26

RB: Wiem od Adama, że to nie koniec
eksploracji Groma, co planujecie w najbliższym terminie?
GF: Podsumowaniem tegorocznej wyprawy będzie film, który chcemy zmontować z zebranego materiału. Dalsze plany
sięgają już przyszłego roku. Chcemy wrócić do Narwiku na wrak Groma, bo nasuwa
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się nam jeszcze wiele pytań. Odpowiedzi
na te pytania leżą na dnie fiordu Rombakken. Chcielibyśmy zajrzeć w parę miejsc,
potwierdzić kilka naszych hipotez. Wrak
Groma, jego historia i miejsce, w którym się
znajduje – biorąc pod uwagę, że nie każdy
może tam zanurkować, nie tylko ze wzglę-

du na głębokość, ale i na to, że potrzebne są
stosowne zezwolenia – wszystko to razem
tworzy wokół tego wraku otoczkę tajemniczości. Odkrywanie go i przebywanie w takim miejscu jest dla nas niezwykle
ekscytujące. Do przyszłorocznej wyprawy
musimy się lepiej przygotować, potrzebuje-

my lepszego sprzętu filmowego, jakiejś
większej jednostki pływającej i czasu.
Na miejscu potrzebujemy co najmniej
dwóch tygodni, ze względu na to, że
oprócz nurkowań na Gromie planujemy
jeszcze jedno zadanie. W jeziorze w okolicach Narwiku podczas II wojny światowej
wylądowało na lodzie 13 transportowych
samolotów Junkers, odleciał tylko jeden,
reszta po stopnieniu lodu poszła na dno.
Wiele z nich zostało wydobytych przez
Norwegów do muzeów, jeden spoczywa
przy brzegu, ale nadal nie odnaleziono
trzech. Spoczywają gdzieś na dnie, na głębokości około 70 metrów i podczas następnej wizyty chcemy je odnaleźć. W związku
z tym zapraszamy do współpracy osoby
i firmy, które zechciałyby nam pomóc
w tym przedsięwzięciu.
RB: Czego mogę Wam życzyć w kolejnych zmaganiach?
GF: Przede wszystkim powodzenia w dążeniu do realizacji przyszłorocznej wyprawy i szczęśliwego jej zakończenia. Tak jak
w tym roku, mimo panujących warunków
wszystkie nurkowania zakończyły się pomyślnie i to chyba jest najważniejsze.
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RB: Życzę więc realizacji tych planów.
AP: Dziękuję za życzenia. Korzystając
z okazji chciałbym podziękować całej ekipie, patronom i sponsorom za świetną
współpracę i zaangażowanie.
Członkowie wyprawy:
Nurkowie denni:
Krzysztof Starnawski
Grzegorz Rutkowski
Adam „Zioło” Pawlik
Nurkowie suportujący:
Grzegorz Forysiak
Sławosz Kiełtyka
Marcin Wróblewski
Dariusz Paluszczak
Gazy/echosonda:
Marcin Korobczak
Suport powierzchniowy:
Joanna Rutkowska
BogdanWróbel
Tomasz Zapiór
Paweł Zapiór

Sponsorzy:
Messer Polska – gazy
Wats – pontony
Light-For-Me – światło
eNurek. pl – sprzęt techniczny
Na zdjęciach zamieszczonych w wywia-

Patroni:
Muzeum Marynarki Wojennej
Miesięcznik „Odkrywca”
Nuras. info.
28

dzie: Adam „Zioło” Pawlik instruktor nurkowania TMX PSAI, właściciel Centrum Nurkowego „Anaconda”. Organizator wypraw
nurkowych, miłośnik wraków, nurek jaskiniowy, członek stowarzyszenia GlobeDiving,
Grzegorz Forysiak Zapalony nurek wrakowy,
członek stowarzyszenia „Wrakersi”.
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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 podwodne rozkosze ciała i ducha. „Dahab”
w języku Beduinów znaczy „złoto”. Każdy,
kto choć raz odwiedzi to miejsce, będzie
wiedział dlaczego. To niezwykłe i piękne
miasteczko nad brzegiem Morza Czerwonego. Pozostałość beduińskiej wioski. Jedno z ostatnich miejsc nieskażonych „kultem
turystów”. Mekka nurków i windsurferów.
Całkowity relaks, słoneczne plaże, sport,
orientalna muzyka oprawiona wyśmienitą
kuchnią bliskiego wschodu. A nurkowo?
Ciepła i przejrzysta woda, fascynujące życie podwodne, labirynty ogrodów koralowych, tajemnicze groty z bajkowym

Canyonem na czele oraz kultowa Blue Hole….
BLUE HOLE
nurkowanie nr 15
głębokość max 19,8 m
godz. zanurzenia: 15: 18
czas nurkowania: 46”
powietrze
Nie dotarłam jeszcze do tabliczek wiszących na skale, tuż nad brzegiem morza,
upamiętniających tych, którzy spotkali
śmierć w Blue Hole. Tym razem nie czułam
się na to przygotowana... Ostatnie nurkowanie w suchym skafandrze. Uff! Całkiem porządnie sobie poćwiczyłam. Nadal nie
czuję się komfortowo i pewnie, ale do początkowych, niepewnych nurkowań nie ma
porównania... Dookoła Blue „Hola” jest całkiem miła rafka. Tylko to zatrzęsienie snorkelowiczów i niezręczne uczucie ciężkości
pośród półnagich ludzi... Satomi, jak zwykle, wypatrzyła ciekawe mikroskopijne żyjątko – najwyżej centymetrowego ślimaczka
30

w białe, pomarańczowe i granatowe paseczki, a potem gigantycznego stonefisha,
który posiada niebezpieczny kolec jadowy.
Na skali niebezpieczeństwa w atlasie ryb
jest na wyższej pozycji niż prawie każdy re-
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kin! Widoczność jest kiepska, mnóstwo plączącego się planktonu, mętny błękit, żadnej
przepaści nie widać, a ja czuję się niesamowicie szczęśliwa... Jeszcze jakaś dziwna płaszczka... takiej jeszcze nie widziałam.
Rezerwa? Dlaczego!
Po cudownym przedpołudniu nadeszło
piękne popołudnie. Przemiła, kulturalna i serdeczna obsługa, rozkosznie wygodne poduchy, chleb czosnkowy, humus, sok
limonkowy, bananowy koktajl, kalmary ma-

ści wszelakiej, delikatna Stella, no i oczywiście świetna i stonowana muzyka klubowa – to tylko niektóre pyszności czekające,
jak zwykle, w naszej ulubionej knajpce
„FM”. Ale ten wieczór okazał się jeszcze
bardziej szczególny. Nie wiem jakim cudem rozeszła się wieść, że właśnie tego
dnia obchodzę urodziny. Naprawdę nikomu o tym nie mówiłam! Dla mnie wystarczającym prezentem była możliwość
spędzenia tego dnia pod wodą, ale i wieczór przeszedł moje wszelkie oczekiwania
urodzinowe... W dodatku do dziś nie wiem
czyja to sprawka! Choć może się domyślam... Na początku pyszne wytrawne winko czerwone – specjalnie na moją cześć
– od mojej HG. I specjalnie dla mnie (mam
nadzieję, że nie był to przypadek) brak odśpiewywanego przez chłopaków ze złośliwą satysfakcją „hymnu przeciwko kotom”
i niecnego precedensu psikania biednych,
głodnych zwierząt zimną wodą! Chwilę potem cała knajpka zamilkła, a na stół wjechał
przepyszny tort śmietanowy wraz z pięknymi życzeniami. Ale najbardziej wzruszające było gremialne „Sto lat…” wykonane
kilkukrotnie, po polsku, po niemiecku,
po angielsku. Był nawet fragment arabskie31

go odpowiednika... Uczucie totalnej radości! Potem żmudne krojenie tortu na tysiąc
kawałków, w którym dzielnie pomagał mi
Shehab, tak żeby każdy gość dostał choć
kawałeczek urodzinowego ciasta! Po statycznych uciechach poduchowych, nastała
cudowna hulanka na parkiecie najlepszej
dyskoteki Dahabu – Toty. Nawet udało mi
się namówić DJ-a na zmianę zwyczajowej
muzyki na gorące rytmy latino! Rozpoczęliśmy zabawę na pustym parkiecie, a opuściliśmy go w momencie, w którym nie dało
się już swobodnie tańczyć we własnym towarzystwie! I tu pozwolę sobie na bezpośrednią prywatę: dziękuję Wam! Budyniu
– za ciepłe serduszko i znoszenie moich fochów, Tomku – za cierpliwość i rozrywki
umysłowe, Grzesiu Ka, Grzesiu S i Marcinie – za nieustanną opiekę, pomoc i ten
szaleńczy śmiech do bólu brzucha, Wojtku
– za nurkowe rozmowy, Marto – za słówka,
Piotrku – za uległość w kartach, Maćku
– za „yalla”, Grześku, Grzegorzu, Rafale
– za towarzystwo...
GABR EL-BINT right side
nurkowanie nr 16
głębokość max 29,0 m
godz. zanurzenia: 11: 09
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czas nurkowania: 48”
EAN 32
Ponadgodzinna podróż wielbłądem, wąskim pasem kamienistej pustyni pomiędzy
morzem a górami, jest czymś niesamowitym. Jeśli dobrze się usiądzie, można jechać
i jechać. Po kilku minutach zaprzyjaźniania
się z moim przydziałowym wielbłądem
o imieniu El Hol, udało mi się nakłonić go
do lekkiego kłusu. Interesujące doznanie.
Z samego końca karawany do początkowego peletonu dobiłam w kilkanaście minut,
wyprzedzając wszystkich po drodze. Niestety przewodnik stada i Beduin prowadzący wielbłąda nie pozwolił mi pognać
do przodu... Wycieczka w swojej całej okazałości dotarła z niewielkim opóźnieniem.
Jeden z wielbłądów odmówił współpracy
z pasażerem o nieco obfitszych gabarytach.
Zwierzak, po krótkim serwisowaniu nadwozia drewnianego z podwoziem żywym
– tzn. po pewnym przemeblowaniu siodła
i konkretnej reprymendzie, zgodził się ponieść Marcina, aż do miejsca planowego
postoju... Cudna i drgająca pustynia, dookoła nagie, piaskowe skały o bladorudych odcieniach żlebów, cienie bezkresnej
wolności. Góry, woda i bezbronny wobec

ich potęgi człowiek.
Stacja Gabr El Bint. Kilka palików z resztką bambusowego dachu sporadycznie rzuca cień. Wiata, a raczej to, co po niej
pozostało. Kilka osób może usiąść na sfatygowanym beduińskim kocu. Do boku wiaty przyklejona beduińska kawiarenka.
W menu między innymi „wet milk”. Ciekawe jak to smakuje... Wielbłądy, równiutko
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poukładane przy popasowych palikach,
z zadowoleniem przeżuwają jakieś suszone zielsko z płóciennych worków. Tuż
za kawiarenką grupka Beduinów zabiera się
za przygotowywanie lunchu. Rozpalone
ognisko pachnie specyficznie i intensywnie.
Ciszę pustyni mącą pokrzykiwania chłopców grających w piłkę... Warunki mocno
spartańskie, toaleta za dowolną skałką i bez
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papieru toaletowego (na szczycie góry Synaj papier jest!), ale atmosfera i dziewicza
okolica są zachwycające...
Zdjęłam całe 2 kg balastu, ale zanurzenie przebiegło bardzo sprawnie. Piaszczysta polanka, szybkie i dobrze zorganizowane zdjęcie uczestników wyprawy i... gru-

py rozpływają się w przeciwnych kierunkach... My na skos do dołu, oni na skos
do góry... Przepiękna rafa na pionowej ścianie, a wiele metrów pod nami ledwo widoczne dno. Taki widok zawsze zapiera mi
dech w piersiach. Jakieś dziwne żyjątko
– pewnie to wieloszczet, albo inny, dziwny
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gatunek, który powinnam zapamiętać z lekcji biologii w podstawówce!? To coś jest
kremowo-szare, okrągłe, o średnicy 20 cm,
podzielone niczym pizza quarto staggioni
na ćwiartki. Na wierzchu posiada całe mnóstwo nieustannie poruszających się małych
przyssawek, a pod spodem... też jakieś ruchome części. A na dokładkę ohydna wodna liszka... Co prawda światło jest mocno
średnie, bo niebo całkiem zachmurzone,
ale klimat iście alpejski. Potem ściana przyprószona białym, niczym sypki śnieg piachem obsypującym się po nagiej skale.
A na deser... olbrzymi, ciemnozielony napoleon.
GABR EL-BINT left side
nurkowanie nr 17
głębokość max 24,4 m
godz. zanurzenia: 13: 26
czas nurkowania: 48”
EAN 33
Natychmiast po wynurzeniu uderzył nas
cudowny zapach pieczonego mięsa... Beduiński lunch, z zadziwiającym jak na to
miejsce wyborem potraw i ich smakowitością, już czekał. Zjadłam szybko podwójną
porcję ryżu i pognałam w stronę mojego
wielbłąda. Ponoć one nie gardzą żadną po-
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trawą, więc nie mogłam zmarnować takiej
okazji bliższego zaprzyjaźnienia się ze
zwierzęciem. Zje mi z ręki i będzie potulne
jak baranek! Zdziwiłam się bardzo, bo podczas gdy inne wielbłądy smakowicie chrupały kości z kurczaka – mój wyraźnie
krzywił się na ich widok. Natomiast zainteresował go ryż na tacce. Widać jest trochę
prawdy w powiedzonku o panu i jego kramie... Mnie też najbardziej smakował ryż.
Właściciel El Hola zaprezentował mi, jak
można sprawnie napoić ulubieńca. Po prostu podaje mu się odkręconą wodę w butelce, a z resztą wielbłąd radzi sobie sam.
Zwierzę z manierami...
Miejsce nurkowe o wiele mniej urokliwe
od poprzedniego. Takie pospolite i nie budzące żadnych emocji. Oczywiście piękne,
ale nie tak ekscytujące jak pionowa, wielometrowa ściana z poprzedniego zanurzenia. W ogóle nie mogę skupić się na niczym
– myśli błąkają się w przestworzach – to już
znajomy syndrom ostatniego nurka...
Pośpieszne pakowanie i znów jesteśmy
na krętej ścieżce tuż nad brzegiem morza.
Tym razem ambicje wyścigowe wzrosły.
Do Tomka i do mnie dołączył Maciek (ostatecznie wygrał) i Grzesiek Ka, który całą tra-

sę pokonał spokojnie czytając książkę i zupełnie zapominając o tym, gdzie jest. Tym
razem męska ambicja wzięła górę i kiedy
minęłam Grześka kłusem, ten szybko schował lekturę i pokazał, co potrafi jego wielbłąd. W tym momencie zaczęły się
schody... Nagle okazało się, że mój wielbłąd gryzie Tomkowego wielbłąda w ogon
i przestaje być wesoło. Najgorsze, że El Ho-
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le gryzie na tyle mocno, że Tomkowy wielbłąd już na sam głos mojego popędzania
zaczyna kłusować. Na co mój wielbłąd reaguje początkami galopu. Postanowiłam
na chwilę zmienić taktykę. Nie zrezygnuję
z walki, ale nie będę gonić ich ścieżką. Mój
wielbłąd jest całkiem chyży i nawet mnie
słucha. Zatem ominę ich łukiem przez gołoborze i wrócę na drogę, wyprzedziwszy już
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i Tomka, i Maćka. Plan był świetny, ale nie
przewidziałam jednego. Niepozornie wyglądające krzaczki, schowane pomiędzy kamieniami, okazały się wielkim przysmakiem dla mojego wyścigowca. Wielbłądowi spodobał się popas i za nic w świecie nie
chciał ruszyć. Ani moje prośby, ani groźby,
ani traktowanie sznurkiem po wielbłądziej
sierści nie dało pożądanego rezultatu. Wielbłąd oddalał się od drogi, a ja nic nie mogłam poradzić... Na szczęście pojawił się

właściciel (był za nami pewnie z kilometr,
ale całkiem szybko szedł). Dzięki zdradzonym przez niego sztuczkom El Hol nie tylko ruszył, ale bez problemu dogonił
Tomkowego wielbłąda. I tu nastąpiło drugie, ostateczne starcie. Tym razem naprawdę nie było nam do śmiechu. Na skraju
nadmorskiego urwiska wielbłądy zaczęły
się gryźć i rzucać na siebie z taką wściekłością i charkotem, że ledwie udało nam się
opanować i w miarę uspokoić zwierzęta.
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Próba dalszych wyścigów natychmiast wywietrzała nam z głowy... Oczywiście skorzystał z tego Maciek, który spokojnym
kłusikiem, oddaliwszy się od punktu zapalnego, jako pierwszy dotarł do mety. Było
gorąco... Tuż przed końcem podróży, w kotlince po lewej stronie, napotkaliśmy grupę
kobiet beduińskich, które zobaczywszy
przejeżdżających, porzuciły w popłochu
swoje gospodarskie zajęcia i zaczęły zasłaniać twarze... Jeden z wielbłądów skręcił
nawet w tamtą stronę, a dostawszy jakąś
marchewkę położył się pod skałką i nie
chciał już dalej wypełniać obowiązków tragarza... Nie ma to jak w domu... Ostatni kawałeczek drogi, po którym miały oczekiwać
na nas jeepy, przemierzyliśmy pieszo. Ja ze
sznurkiem w ręku, na końcu sznurka potulnie drepczący El Hol. I znów nie obyło się
bez niespodzianek. Widok iście barejowski,
tylko otoczenie trochę odmienne. Wąska,
skalista ścieżynka, o trudności mniej więcej
schodów na Kasprowy Wierch, do tego
ostry zakręt. Ściana skalna po lewej, po prawej urwisko, a przed nami – jeep usiłujący
pokonać te wszystkie przeszkody naraz. Kilkunastu Arabów pcha, dźwiga, podkłada
kamienie, krzyczy, gestykuluje, na to
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wszystko nakłada się koszmarny ryk silnika
i kłęby dymu wydobywające się spod maski... Nasi dżentelmeni z Polski natychmiast
rzucają się do pomocy i, o dziwo, po chwili samochód znajduje się na samym szczycie feralnego zakrętu. Z górki zapewne
pójdzie łatwiej... Szczęśliwi, z poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku docieramy
na przystanek wielbłądowo-jeepowy
i po krótkich, ale serdecznych pożegnaniach ruszamy w dalszą drogę...
DAHAB – nurkowanie nocne
nurkowanie nr 18
głębokość max 5,7 m
godz. zanurzenia: 19: 01
czas nurkowania: 722”
powietrze
Wszyscy mocno zmęczeni. Po raz pierwszy w życiu zasypiam w knajpie. Wstyd
straszny, dwie godzinki drzemki w miejscu
publicznym... Moja kochane towarzystwo,
widząc że śpię, poprzykrywało mnie poduchami i bluzami. I niepostrzeżenie rozegrało kilkanaście partyjek w karty... Zrobiło się
pusto i cicho. Część osób udała się na spoczynek. My wyruszamy „w miasto”. Po raz
pierwszy od tygodnia. Trzeba przecież zakupić kilka drobiazgów dla oczekujących

w naszym zimowym kraju. Na pierwszy
ogień idą koszulki. Wybór kolorów i wzorów jest imponujący. Rozbieżność cenowa
również. Na szczęście jest z nami chodzący „dyskontu” w osobie Shehaba. Waham
się pomiędzy „I’m too good to be a shark food” i moim drugim ulubionym hasłem „Dive now, work later”. Ale oba są chyba zbyt
wyrafinowanie złośliwe na prezent dla kogoś, kto został w Warszawie i haruje jak
wół, podczas kiedy ja byczę się pod powierzchnią cieplutkiego morza... Wybór pada na Hard Rock Cafe – Dahab. Tak, to
będzie bezpieczne... Dalej już tylko same
przyjemności. Po kilku godzinach odwiedzania znajomych sklepów Tomka jestem
najedzona tutejszymi słodkościami, napojona rewelacyjnym karkade z suszonego
kwiatu hibiskusa i brązowego cukru (w sklepie Giovanniego). Mam także spory zbiór
drobnych upominków z każdego z nich (zakładka z „papirusa”, obrazek, suszona limonka do zupy, skarabeusz w kolorze
malachitu i kilka innych drobiazgów).
Przy następnej wizycie w Dahab chyba będę musiała wziąć dodatkowy bagaż podręczny z drobiazgami z Polski... W czasie
tego spaceru następuje gwałtowne załama36

nie pogody. Zrywa się bardzo silny wiatr,
morze burzy się i wściekle pieni. Tak zazwyczaj wygląda Dahab... Okazuje się, że
przywieźliśmy z Polski anomalię pogodową
w postaci całkowitej flauty. Prawie calutki
tydzień morze wyglądało jak wielkie, gład-
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kie, srebrne jezioro... A przecież charakterystyczne dla Dahab jest ponad 90% dni
wietrznych w roku. Jeśli któryś z zapalonych surferów przybył oddawać się pasji
w tym właśnie tygodniu, to pozostawały mu
dwa wyjścia – powiesić się z żalu na suchej
gałęzi, ewentualnie sztucznej palmie, lub...

po prostu zacząć nurkować. Mimo wszystko ta druga ewentualność wydaje się najrozsądniejszym
wyjściem
z
tej
beznadziejnej sytuacji! Można jeszcze pograć w arabski bilard, który różni się od polskiego podniesionym poziomem decybeli
okrzyków grających, krzywymi kijami, stop-
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niem oprószenia sukna stołu popiołem
strzepywanym z arabskiego papierosa,
mocno przyćmionym światłem z powodu
smogu i często brakującą ilością bil oraz
płynnymi zasadami gry, które zmieniają się
wraz ze zmieniającymi się nastrojami grających... Konkludując, mimo niesprzyjających warunków w bilard przegrałam raz
i trzy razy wygrałam, a leniwy i upojny wieczór zakończył się baaardzo późno...
Rano – jak zazwyczaj w takich okolicznościach – udziela nam się reisefieber. Bieganie, pakowanie, opróżnianie nurkowych
szafek, składanie niedosuszonych pianek,
upychanie setek drobiazgów, zdawanie kluczyków z płetewkami... Chwilka wytchnienia
nad
orzeźwiającym
basenem,
a na końcu... Grześ Ka zgubił koszulkę, którą chwilę wcześniej miał na sobie. A co gorsza, zgubił też adidasy i skarpetki...
Koszulka znalazła się dość szybko (wzięłam
ją, myśląc, że kolega zapomniał), ale poszukiwanie zaginionych butów trwało dłuższą
chwilę. Nad Grzesiem wisiało już widmo
podróży na lotnisko boso, a do Polski
w klapkach...
Po drodze na lotnisko dość obficie pokropił nas deszcz, a w samym już porcie lotni-
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czym, nie wiedzieć czemu, panowie uparli
się na „smakowity” posiłek w arabskim Burger Kingu. Ohyda. Śmierdzi jak w każdym,
ale cóż zrobić – solidarność musi być... Pocieszałam się tylko, że w samolocie będą
pyszne kanapki ze schabem. Jak się później
okazało, dokładnie przy naszym siedzeniu
zabrakło jakichkolwiek kanapek (o, przepraszam, została jedna, z żółtym serem,
sażeroktórą odstąpili mi moi mili współpa
wie). Szybkie zakupy w sklepie z alkoholami – zamówienie na specjalną whiskey,
niedostępną w Polsce od kolegi, który tym
razem nie mógł polecieć do Dahab (za to
leci sobie niebawem na Bali!). Na styk zdążyliśmy na odprawę do samolotu. Lot minął
w oka mgnieniu, a to za sprawą nowej gry
Tomka – GO, której reguły do dziś pozostają dla mnie niejasne. Natomiast oczopląs
po wpatrywaniu się w białe i czarne magnesiki utrzymywał się dobre dwie godziny
po opuszczeniu latającej maszyny... Czułe
słówka, uściski, uśmiechy i... rozjechaliśmy
się do domów z miłym przeświadczeniem,
że już za tydzień spotkamy się w arabskiej
knajpce, przy smakowitych przekąskach
i ulubionej przez wszystkich – jabłkowej
sheeshy.

I to już koniec naszej wyprawy do Dahab. Wkrótce jedziemy tam znowu. Po raz
kolejny i kolejny. Bo Dahab, to takie magiczne miejsce, do którego nieustannie się
tęskni i nieustannie się wraca. Zapraszam!
Margita „Syrenka” Ślizowska
fot. Wiktor Zdrojewski, Karolina August
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Świecąca rafa koralowa
Pierwszy raz dowiedziałem się
o tym podwodnym fenomenie prawie
trzy lata temu, na tropikalnej wyspie
Koh Tao w Tajlandii – znanej z niezliczonej ilości centrów nurkowych,
szkolących tysiące nurków rocznie,
fantastycznej sceny imprezowej i kulinarnej oraz całkiem interesujących
raf koralowych.

nych gatunków podwodnego życia „w innym świetle”. Wtedy były to początki tego
nietypowego nurkowania. W Internecie
można było znaleźć zaledwie kilka, raczej

W tym czasie uczyłem się filmować
pod wodą. Jedno z centrów nurkowych
miało w swojej ofercie tzw. nocne nurkowania UV, czyli z zastosowaniem świateł
ultrafioletowych, w celu pokazania pew-

ukwiał bez filtra

ukwiał z filtrem
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słabych filmików. Nie było także żadnego
producenta tych świateł na szeroką skalę.
Centrum w Tajlandii miało światła własnej
roboty i efekt był OK, aczkolwiek tylko
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na niewielkim wycinku rafy. Światło zazwyczaj skupiało się wyłącznie na jednym
obiekcie, koralowcu czy ukwiale, widać było brak mocy, zdecydowanie chciało się
więcej. Jak to by wyglądało, gdyby wszędzie wokół rafa świeciła fluorescencyjnymi
kolorami?
Kilka lat później, kiedy już na poważnie
zająłem się podwodnym filmowaniem, ciągle miałem w pamięci ten pomysł. W końcu pojawił się na rynku komercyjny
produkt, dostępny w USA, jednak cenowo

nie powalał, jego moc wcale nie obiecywała cudów, nie było warto. Większość czasu
przebywam ostatnio w RPA, więc dla odmiany wakacje spędzałem w Polsce. Akurat w tym czasie miały miejsce demo daysy
na Zakrzówku w Krakowie. Pojechałem,
porozglądałem się wśród ciekawych nurkowych produktów polskiego pochodzenia
i na koniec trafiłem na namiot ze światłami
i latarkami. Zapytałem, czy może mają
przypadkiem światła UV. Nie mieli, ale zadeklarowali, że zrobią – żaden problem.

nocne na łodzi
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Miłe zaskoczenie muszę przyznać, to się
nazywa duch przygody. Po mailowej wymianie informacji, jak to powinno działać
z mojego punktu widzenia – zrobili. I to nie
zwykłe światełko, ale smoka zionącego niebieskim ogniem, trafniej nie da się tego porównać.
Grupa nurków z Polski przywiozła mi gotowy produkt do RPA na testy. Początki nie
były jednak spektakularne. Niestety nocne
nurkowania w tym rejonie zdarzają się bardzo rzadko, w związku z dość wymagającymi warunkami na oceanie i nie miałem
jak przetestować świateł w nocy. Wziąłem
je na kilka nurkowań w ciągu dnia, żeby
sprawdzić, czy może w pewnych niedużych, ciemniejszych jaskiniach będą działały, ale praktycznie nic nie dawały.
Dopiero w kwietniu udało mi się zapisać
na wszystkie nocne nurkowania, jakie były
dostępne. Pierwsze nurkowanie – podekscytowany, czy uda się cokolwiek zobaczyć,
włączyłem światło. Moim oczom ukazał się
magiczny obraz fluorescencyjnej rafy koralowej. I to nie małego kawałka rafy, jak dotychczas. Na porządnym jej wycinku widać
było zielonkawe poświaty wydobywające
się z różnych gatunków koralowców.
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Fluorescencja, czyli możliwość emitowania światła o krótkich falach z dużą intensywnością, których ludzkie oko nie jest
w stanie rejestrować bez dodatkowej pomocy. Nie należy mylić tego efektu z bioluminescencją, czyli produkowaniem światła
przez żywy organizm. Chyba najbardziej
popularnym przykładem bioluminescencji
wśród życia morskiego jest głębokowodna
żabnica, jedna z najbrzydszych ryb na
świecie, żyjąca w całkowitych ciemnościach na głębokościach, gdzie światło nie
dociera. Z jej czoła wystaje antenka przypominająca wędkę, na której żyją specjalne bakterie, które w symbiozie z rybą
produkują światło – wabik na mniejsze ryby. Jest ono także widoczne przez człowieka, a więc jest to zupełnie inny proces niż
fluorescencja. Aby móc zobaczyć fluorescencyjne kolory żywych organizmów, trzeba najpierw te organizmy oświetlić specjalnym światłem o niskiej temperaturze.
Najlepsze do tego są popularne światła ultrafioletowe, ale do zastosowań podwodnych lepiej nadają się zimne światła niebieskie. Oświetlony organizm, posiadający
umiejętność fluorescencji, absorbuje niebieskie światło i w następstwie procesów fi-

ukwiał

ukwiał
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zycznych emituje z powrotem, jako produkt
uboczny, zakres fal o różnych kolorach fluorescencyjnych. W momencie wyłączenia
niebieskiego światła automatycznie wyłącza się i emitowanie fluorescencji. I tu ponownie nie należy mylić fluorescencji
z kolejnym terminem – gdzie po oświetleniu obiektu i zgaszeniu światła, obiekt powoli emituje światło do momentu wyładowania (jest to wynikiem reakcji chemicznych, a nie fizycznych właściwości światła).
Już dalej nie będę tego komplikował. Podsumowując naukowy wywód, wiele organizmów żyjących na rafie koralowej po
oświetleniu ich niebieskim światłem, oddaje piękne kolory fluorescencyjne, zazwyczaj są to wariacje zielonego, żółtego
i czerwonego. Aby uzyskać jeszcze lepszy
efekt magicznej rafy, należy zastosować
żółte lub pomarańczowe filtry, które w dużym stopniu blokują powracające do oczu
lub kamery odbite niebieskie światło i dają
w następstwie tylko fluorescencję na czarnym tle.
Dla mnie filmowanie fluorescencji było
fantastycznym projektem badawczym, gdyż
tak naprawdę nie wiedziałem, czego się
spodziewać. Filmowanie nocne w tym

ukwiał

koralowiec
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krab

koralowiec

miejscu okazało się być raczej wymagające, w związku z ciekawskimi basami ziemniaczanymi (strzępielami), których jest
całkiem sporo na tutejszych rafach. Problem
polegał na tym, że przez moc moich świateł oświetlałem całkiem spory kawałek rafy,
w tym małe ryby – potencjalny posiłek dla
dużych do 1,5 metra strzępieli. Strzępiele
natychmiast chciały to wykorzystać i wpadając na mnie z wielu stron, rujnowały mi
stabilne ujęcia, nie mówiąc już o tym, że
nie mogłem długo trzymać światła w jednym miejscu, żeby jednak te małe ryby miały szansę przeżycia. Podobnie sytuacja
wyglądała z polującymi w nocy murenami,
44
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które wiły się zdecydowanie zbyt blisko
mnie, abym czuł się bezpiecznie. W nocy
rafa zmienia się kompletnie. Zwierzaki, które w ciągu dnia spokojnie pozwalają czyścić się krewetkom i małym rybkom, jak
tylko zachodzi słońce, wychodzą na żer.
Drugim małym problemem był fakt, że
musiałem nurkować z innymi nurkami. Nie

koralowiec

ukwiał i krab
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mam nic przeciwko temu, oczywiście, ale
musiałem bardzo uważać, żeby kogoś nie
oślepić! Sternik czekający na łodzi mówił
mi, że z powierzchni wyglądało to tak, jakby podwodny statek UFO przemieszczał się
po rafie! Całe szczęście moje światła, mimo
ogromnej mocy, mogły spokojnie wytrzymać włączone przez całe godzinne nurkowanie. Po kilku zanurzeniach miałem
wystarczającą ilość dobrego materiału, aby
zmontować chociaż jeden krótki dokument
pokazujący najlepsze ujęcia i znaleziska.

Nie wszystkie gatunki zwierząt na rafie
świecą. Z moich obserwacji wynika, że
na tej afrykańskiej rafie koralowej około 50%
koralowców dawało ten efekt, większość
ukwiałów, kilka rodzajów skoru- piaków
i ani jedna ryba. W Internecie można znaleźć informacje, że niektóre skorpeny, jak
i mniejsze mureny, mogą mieć tę właściwość. W rzeczywistości jest bardzo niewiele informacji na temat tego, które gatunki
oceanicznego życia są fluorescencyjne.
Na wschodnim wybrzeżu RPA i w Mozam-

po pracy

biku chyba jeszcze nikt inny, poza mną, tym
się nie zajmował, więc nawet nie ma możliwości porównań statystycznych.
Po co koralowcom fluorescencja? Jest kilka teorii i nie ma jednego wspólnego zdania
na ten temat. Niektórzy eksperci sądzą, że
odstrasza to drapieżniki, które są w stanie
widzieć w tym spektrum świetlnym. Inni
twierdzą, że pomaga to w blokowaniu szkodliwych promieni UV ze światła słonecznego. Może to też być pomocne w lokalizowaniu partnerów do rozmnażania dla ryb
i skorupiaków. Wszystko ma sens, ale
w 100% celu zastosowania tego efektu nie
znamy. Jedno jest pewne, jest to bardzo interesujące i rzadko spotykane doświadcze-

szeroki kąt
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nie. W pewnych miejscach na świecie centra nurkowe oferują tzw. nurkowania UV,
gdzie divemaster używa światła do pokazywania rafy, a nurkowie otrzymują specjalne
filtry na maskę, żeby móc lepiej widzieć fluorescencję. Jeśli będziecie mieli okazję,

spróbujcie albo… znajdźcie mnie w Afryce.
Informacje dotyczące niebieskiego światła i świateł podwodnych, których ja używałem, można uzyskać od polskiego
producenta oświetlenia podwodnego
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– Gralmarine.
Dokument, z polskimi napisami, na temat fluorescencyjnej rafy koralowej można
obejrzeć na moim kanale Youtube – Bart Videography.
Bart Łukasik
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San Pedro, Caye, Belize cz. 2
Wyruszyliśmy wcześnie, przed świtem. Łódź, z niskim pokładem i specjalnym zejściem dla płetwonurków,
dwoma silnikami diesla wyrzucała
wodę za burtą na wysokość dwóch
metrów. Płynęliśmy szybko, po drodze zbierając jeszcze chętnych
na Blue Hole i snorkelowiczów z innych centrów nurkowych. W sumie
było około 35 osób.

i z workiem skoczył do wody. Popłynął
do mijanej wysepki, na której widać było jakiś szałas. Nieporadnie mu to szło, a miał

Zjedliśmy skromne śniadanie przygotowane przez organizatorów. Czekał nas trzygodzinny rejs. Duża prędkość łodzi
i falowanie oceanu nie pozwalały na utrzymanie równowagi, więc każdy znalazł sobie wygodne miejsce. Większość drzemała.
Mijaliśmy małe wysepki, przy jednej z nich
łódź zwolniła. Miejscowy chłopak, który
siedział w kącie z czymś, co wyglądało
na zakupy, wyciągnął duży, plastikowy worek, zapakował doń swoje rzeczy, trochę go
wypełnił powietrzem, po czym w ubraniu
48

jakieś 300 m. Skiper przyspieszył. Widziałem chłopaka jeszcze przez chwilę, jak walczył z dystansem.
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Około dziesiątej byliśmy na miejscu. Atol
Lighthouse był ledwo zaznaczony i słabo
widoczny. Tylko jaśniejszy krąg wody na to
wskazywał. Wysadziliśmy snorkelów na
płyciźnie, a sami powoli wpłynęliśmy
do wnętrza. Do celu mieliśmy jeszcze
12 km (Blue Hole to wewnętrzny atol).
Wreszcie był! Co wziąłem „na wiarę”, bo

nie widziałem charakterystycznej ciemnej
plamy. Woda była tylko troszkę ciemniejsza. Wszystkie zdjęcia reklamowe tego
miejsca są robione z powietrza i wtedy widać różnicę barwy.
Podzieliliśmy się na grupy po 8-9 osób,
nie było żadnego przydziału partnerów.
Krótki instruktaż, czego nie wolno, puściłem mimo uszu. Zanotowałem, że miałem
trzy minuty na zejście i że gdyby ktoś miał
problemy – zawraca. Skoczyliśmy z pomostu łodzi i zanurzyliśmy się. Wylądowałem
na ponad 9 metrach, na krawędzi tym razem znakomicie widocznej czarno-granatowej dziury. Sygnał do zejścia i przewodnik „poleciał” w dół – plecami w dół i głową ku górze, by obserwować grupę. Moja
kolej. Dmuchnąłem w nos i skoczyłem.
Wyglądało to jak base jumping. Lecąc z głową w dół, mijałem tych przede mną w tempie, jakbym jechał samochodem obok
furmanki. Idealnie pionowa, gładka ściana
tej „studni” potęgowała jeszcze bardziej
efekt „runięcia w przepaść”. Dogoniłem
przewodnika, który pokazał, bym zwolnił,
więc przybrałem bardziej horyzontalną pozycję. On zaczął zwalniać, ja zaś swoje hamowanie trochę opóźniłem. W efekcie on
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wylądował na około 40 m, w miejscu gdzie
zaczynało się rozszerzenie w studni, ze stalagmitami, ja ponad siedem metrów niżej,
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gdzie Blue Hole powraca do swojego wymiaru i pionu. Widoczność była doskonała, lekka szarówka. Przewodnik był jakieś
30 metrów ode mnie. Odpowiedziałem
na sygnał OK i zlekceważyłem kolejny
– bym się trochę wynurzył (to jeszcze nie
jest głębokość, na której zrobiłbym sobie
krzywdę). Na szczęście poznał mnie już
trochę po tych kilku nurkowaniach i nie był

upierdliwy. Ja też nie, bo poniżej była taka
sama pionowa ściana. Nic do oglądania,
żadnych wystających głazów, żadnych roślin, tylko idealny pion. Poniżej, głęboko
(oceniłem na 50 m niżej, ale to bardzo trudne bez punktów odniesienia), zauważyłem
sylwetkę rekina. Chętnie zaliczyłbym większą głębokość, ale bez partnera byłoby to
już zbyt niebezpieczne. Powoli rozpoczą-
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łem wznoszenie się. Podziwiałem stalagmity, były potężne, niektóre miały po sześć
metrów długości. Samo poprzeczne zagłębienie, w którym naciekły ma około trzech
metrów szerokości. Można pływać pomiędzy naciekami, mając płaski sufit nad głową. Ktoś świecił latarką, która raczej przeszkadzała. Maruderzy z grupy dopiero dotarli do górnej krawędzi rozszerzenia. Nikt
nie zszedł głębiej. Cała grupa powoli wznosiła się, płynąc wzdłuż ściany. W odległości 20 m od nas przepłynął biały rekin
rafowy, duży, nie zwrócił na nas uwagi.
Mój komputer wyznaczył mi pierwszy deep stop na 21 m, przez co znów odłączyłem się od grupy. Podobnie było na 12 m
– na drugim deep stopie. Teraz było widać
doskonale różnice algorytmów komputerów. Jedni zaczynali postój na 9 m, inni płycej. Czasy dekompresji też okazały się
różne. Wszyscy odbyli dekompresję w toni.
Lina z dodatkową butlą okazała się przydatna, bo przewodnik holował do niej młodego chłopaka, któremu zabrakło powietrza.
Było trochę paniki i wypitej wody. Jako
pierwszy skończyłem dekompresję (to chyba zasługa algorytmu w moim suunto – ale
nie znam się na tym), mimo że to moje szó-
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ste nurkowanie w ciągu ostatnich dwóch
dni i wszystkie były „nieludzkie” – jak mówi mój ulubiony, polski instruktor gawędziarz – bo z dekompresją. Miałem jeszcze
w butli 1400 psi, więc kręciłem się wokół,
ale nie było nic ciekawego do oglądania,
biały piasek, jakieś dwie ryby. Raczej delektowałem się czystością wody.
Teraz trochę danych. Blue Hole ma średnicę 300 m, jest idealnie okrągła, głęboka
na 123 m. Nie wiadomo dokładnie jaki proces geologiczny ją utworzył miliony lat temu, chociaż nie brak teorii o pozaziemskich istotach winnych jej powstania.
Na przekroju przypomina śrubę z nakrętką,
w miejscu gdzie są stalagmity. Główkę
przy powierzchni tworzy niewielki odwrócony stożek pokryty warstwą białego piasku, będący miejscem startowym do zejścia
w dół. Co jest na dnie – nie wiem, może następnym razem się dowiem. W opcji jest
nurkowanie nitroxowe, ale potrzeba odpowiedniej ilości chętnych.
Na pokładzie szybko zmieniliśmy butle
na pełne i po kilkunastu minutach byliśmy
na zewnątrz atolu Lighthouse, na drugim
z trzech zakontraktowanych na ten dzień.
Myślałem, że woda nie może być już bar-

dziej przejrzysta. Może! Opadliśmy
na piaszczystą łachę po wewnętrznej stronie atolu, obok wielkiej skały porośniętej
wodorostami i ukwiałami. Wkoło pływało
dużo ryb. Widzialność była taka, że nie potrafiłem wyznaczyć jej granicy. Pojawiły się
dwa białe rekiny rafowe. Większy, około
dwuipółmetrowy, przepłynął jakieś 10 metrów od nas, w asyście rybek pilotów, lecz
zaraz zniknął. Drugi, mniejszy, krążył wo-
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kół nas przez całe nurkowanie, zataczając
coraz ciaśniejsze kręgi...
Popłynęliśmy w kierunku popękanej skały. Przewodnik zniknął w rozpadlinie, my
za nim. Rozpadlina okazała się sporej długości korytarzem, co kilkanaście metrów
odsłoniętym od góry, co dało trochę światła. Wypłynęliśmy na zewnętrzną stronę
atolu. Ukazała się pionowa ściana z aż
czarną głębią. Pojawił się też znajomy re-
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kin. Znajomy, bo ma tę samą grupkę pięciu
rybek pilotów i podnawkę. Płynął około 34 m ode mnie. Widziałem jego oko z pionową źrenicą. Wyprzedził nas i zniknął. My
zaś bawiliśmy się w chowanego, przepływając z jednej strony na drugą podobnymi
korytarzami jak poprzednio. Przy kolejnym
pobycie na zewnątrz, znów obserwował
nas ten sam rekin. Zawsze pojawiał się z ty-

łu. Byłem ostatni, a on płynął wprost
na mnie... Jednak minął mnie, o półtora długości ramienia, i przepłynął pomiędzy niczego się niespodziewającymi uczestnikami nurkowania, którzy odskoczyli w popłochu, na prawo lub lewo, zaskoczeni, gdy
pojawił się w ich polu widzenia. Jakby tego
było mało, z naprzeciwka płynęła duża,
półtorametrowa barrakuda wraz z niewiel-
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ką ławicą ryb wielkości dwóch dłoni. Wyglądało to tak, jakby barrakuda ciągnęła ze
sobą żywą spiżarnię. Ryby towarzyszyły jej
przy każdym manewrze. Zawróciła i z dołu
płynęła w moim kierunku, więc ja popłynąłem jej na spotkanie. Gdy była blisko, widziałem jej ostre i pokrzywione zęby.
Odpłynęła wraz ze swoją spiżarnią, a ja dołączyłem do grupy na wierzchołku „góry”.
Kolejny raz pojawił się rekin. Znowu byłem
z boku i znowu kierował się prosto na mnie.
Tym razem chyba puściły mi nerwy, bo wyciągnąłem ręce i zacisnąłem pięści (jakby to
miało coś pomoc). Nasz przewodnik – trochę z góry, cztery metry ode mnie – pokazał na migi, bym nie próbował dotykać
rekina. Zauważył już, że staram się dotknąć
wszystkiego, co jest w zasięgu rąk. Ale dotknąć rekina, to jak drapać tygrysa za uszami. Nie miałem takiego zamiaru. Rekin
przepłynął obok i zniknął na dobre. Naprawdę, tym razem mogłem go dotknąć bez
najmniejszego wysiłku.
Kręciliśmy się już wokół naszej łodzi.
W miarę zużywania powietrza malała ilość
osób pod wodą. Na koniec zostałem sam.
Zrobiłem jeszcze 2-3 rundki wokół łodzi,
zapuszczając się w niewielkie rozpadliny.
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Na łodzi wszyscy czekali już tylko na mnie.
Tak skończyło się drugie nurkowanie tego
dnia.

Zabraliśmy snorkelowiczów i popłynęliśmy na ostatnie tego dnia nurkowanie. Według przewodnika miał to być zupełny
relaks w miejscu zwanym Akwarium. Faktycznie takie przypominało. Odbyło się
na pomalowanym, prawie płaskim dnie porośniętym wyjątkowo dużymi wodorostami
i gorgoniami z małymi i większymi rybami.
Woda była wprost kryształowa, widoczność
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sięgała kilkudziesięciu metrów – choć trudno to było sprecyzować bez przyrządów.
Mogło być i 50 m w poziomie. Głębokość 9-12 metrów. Ławice dużych ryb pelagicznych przepływały to z jednej, to
z drugiej strony. W tym osiem sztuk naprawdę wielkich, o potężnych ciałach ryb,
które widziałem pierwszy raz w życiu. Były blisko. Miały po około 1,5-1,7 m. Taka
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masa mięsa robi wrażenie i każdy wędkarz,
złapawszy taką, mógłby odstawić wędki
usatysfakcjonowany na resztę życia. Płaskowyż kończył się urwiskiem. Zszedłem
wzdłuż niego na 23 m, ale nie dostrzegłem
dna. Tym razem nie dałem na siebie czekać
i ze wszystkimi wszedłem na łódź.
W drodze powrotnej, po orzeźwiającym
poczęstunku z ponczu z rumem i owocami,
poprosiłem przewodnika o zorganizowanie,

za dodatkową opłatą, nurkowania nocnego
– wszak to ostatni dzień pobytu w Belize.
Telefonicznie udało mu się to. Na pełnym
morzu przesiadłem się na mniejszą motorówkę. Wzbudziło to zdziwienie pozostałych, którzy wyraźnie zmęczeni mieli dosyć
wody na ten dzień.
W nowej łodzi nowe towarzystwo – czterech młodych chłopaków i jeden starszy
płetwonurek, nurkował z nami poprzednie-

go dnia. Pytali o wrażenia z Blue Hole. Było już prawie ciemno. Motorówka była mała, więc ubieraliśmy się pojedynczo.
Wszystko trochę długo trwało i marzłem
czekając na pozostałych. Nurkowaliśmy
w jakimś popularnym miejscu, bo wokół
było dużo obcych latarek. Był silny, a nawet bardzo silny prąd. Trzeba było intensywnie machać nogami. Chwila zagapienia
i 5-6 m w plecy. Uciekłem z otwartej przestrzeni w pobliże skał i głazów. Pojawiły się
dwa strzępiele „tresowane” światłem, tak
jak w pierwszym moim nurkowaniu nocnym tutaj, poza tym raje, jedna murena.
Prąd musiał się dać we znaki grupie, bo
po 30 minutach skończyliśmy przy motorówce. Miałem jeszcze 2000 psi powietrza,
ale trudno... zresztą w tym prądzie to średnia przyjemność.
Zygmunt Kozimor
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Praca instruktora za granicą
Kto z nas nie chciałby pracować
w jakimś pięknym i egzotycznym
kraju? W miejscu, gdzie nie ma zimy i zawsze świeci słońce. Taką
możliwość daje nam niewątpliwie
praca instruktora nurkowania PADI.

szukać pracy za granicą oraz jakie wymagania najczęściej stawiają pracodawcy.
Czasami słyszę opinie, że znalezienie
pracy za granicą jest bardzo trudne. Nie
do końca się z tym zgadzam. Wystarczy trochę chęci, wytrwałości oraz znajomości za-

Dużo instruktorów, jak również osób,
które dopiero zastanawiają się nad udziałem w IDC i zostaniem instruktorem, zadaje mi pytania odnośnie możliwości pracy
za granicą. Sam miałem okazję pracować
w kilku miejscach na świecie i muszę przyznać, że bardzo dobrze to wspominam. Nie
dość, że miałem okazję zwiedzać nowe
kraje i poznawać ciekawych ludzi, to dawało mi to również możliwość zarabiania
przyzwoitych pieniędzy.
Postanowiłem stworzyć cykl artykułów,
w których będę poruszał zagadnienia związane z możliwością pracy w różnych zakątkach świata. Na początek chciałbym
przedstawić temat podstawowy, czyli jak
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sad panujących w biznesie nurkowym, żeby znaleźć swoją wymarzoną pracę. Pamiętajmy o tym, że praca sama nas nie znajdzie
(chociaż znam takie przypadki) i musimy
włożyć w to trochę wysiłku.
Mamy kilka opcji podczas naszych po-
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szukiwań. Pierwszą z nich jest skorzystanie
ze strony PADI Pro. Logujemy się jako profesjonalny członek (musisz być co najmniej
PADI Divemaster) i wybieramy Employment/Classifieds w zakładce Online Services. Pojawi się tablica z ogłoszeniami
z całego świata: http://www.padi.com/mypadi/pros/my-pro-development/jobs/mainpage.aspx. Znam kilka osób, które

skorzystały z tej opcji i znalazły pracę, np.
na Malediwach. Tutaj ważna jest natychmiastowa odpowiedź na ogłoszenie, bo dobre posady bardzo szybko znikają.
Pamiętajmy też, że regularne pojawianie się
tych samych centrów nurkowych może
znaczyć, że mają dużą rotację kadry. Często oznacza to niezbyt dobre warunki pracy
i potrzebę szukania co chwilę nowych in-
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struktorów. Nie jest to oczywiście zasada,
ale generalnie im łatwiej przebiega proces
rekrutacji z ogłoszenia, tym bardziej powinniśmy mieć wątpliwości co do warunków
pracy i szczegółowo o nie dopytać.
W Internecie istnieje też kilka innych serwisów z ogłoszeniami centrów nurkowych
szukających instruktorów. Oto adresy kilku
z nich:
http://divezone.net/jobs
http://divescover.com/pros/jobs/
Drugą opcją jest skontaktowanie się bezpośrednio z centrum nurkowym z pytaniem, czy nie poszukują instruktorów
do pracy. Z reguły w dobrych centrach nurkowych takie zapytania wpływają regularnie. Ten sposób sprawdza się najlepiej,
jeżeli wyślemy zapytanie na kilka miesięcy
przed sezonem. Chcąc pracować w okresie
letnim, np. na Cyprze lub w Grecji, poszukiwania powinniśmy rozpocząć już
w styczniu, kiedy to z reguły bazy nurkowe
planują kadrę na sezon. Bardzo pomocne
może być, jeżeli znają nas osobiście, czyli
już nurkowaliśmy lub współpracowaliśmy
z daną bazą. Jeżeli nie mamy „znajomej”
bazy, najlepszą opcją jest wysłanie dużej
ilości zapytań do centrów nurkowych w re-
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jonie, który nas interesuje. Kontaktując się
mailowo, najlepiej od razu wysłać swoje CV ze zdjęciem (jak skonstruować nurkowe CV przeczytacie w kolejnej części
cyklu). Ale kilka maili może nie wystarczyć
i czasami będziemy musieli ich wysłać kilkadziesiąt. Tutaj liczy się wytrwałość i wybranie
dobrego
momentu
jeszcze
przed sezonem. Trzecią opcją jest pojechanie w ciemno. Można podjąć pracę jako freelancer i wynajmować się bazom
nurkowych w zależności od ich zapotrzebowania. Formuła instruktora freelancera
jest bardzo popularna w np. Egipcie lub Tajlandii. Tutaj jednak ryzykujemy, że przez
pewien czas nie będziemy mogli znaleźć
zatrudnienia oraz dodatkowo nie możemy
liczyć na stałe dochody.
Niezależnie od wybranej opcji, bardzo
trafnym wyborem jest podjęcie pracy w firmie posiadającej kilka baz nurkowych w różnych zakątkach świata. Dzięki temu mamy
szansę na wieloletnią współpracę, zwiedzenie wielu ciekawych miejsc na świecie bez
potrzeby martwienia się o przedłużenie
kontraktu. Sam miałem okazję pracować
w firmie, która miała bazy w Egipcie, Meksyku i na Malediwach. Większość instruk-

torów w tej sieci pracowała na początek
w Egipcie, po czym mieli możliwość zmiany miejsca pracy na Malediwy.
Jakich instruktorów szukają centra nurkowe i jakie są ich wymagania?
Jednym z głównych atrybutów, oprócz
uprawnień nurkowych, jest znajomość języków obcych. Im więcej ich znamy, tym
będziemy atrakcyjniejsi na rynku pracy.
Niektóre języki będą szczególnie pożądane
w zależności od regionu świata, w którym
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chcemy pracować. Oczywiście ogólnym
wymaganiem, stawianym praktycznie we
wszystkich bazach na świecie, jest znajomość angielskiego. Na Wyspach Kanaryjskich mile widziana jest dodatkowo dobra
znajomość języka hiszpańskiego lub niemieckiego. W Tajlandii poszukiwani są instruktorzy znający rosyjski, francuski,
norweski lub chiński. Podczas szukania pracy na Cyprze lub w Egipcie dużym atutem
będzie dobra znajomość języka rosyjskie-
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go. W rejonie Morza Śródziemnego i Egipcie przydatna jest znajomość niemieckiego
i włoskiego.
A co, jeżeli słabo znamy języki obce?
Zawsze możemy poszukać pracy w jednej
z polskich baz nurkowych funkcjonujących
za granicą. Wiele z nich specjalizuje się
w obsłudze Polaków przyjeżdżających
na wakacje i znajomość innych języków nie

będzie tak istotna. Sporo takich centrów
funkcjonuje w Egipcie oraz na Wyspach Kanaryjskich.
Pracodawcę będzie również interesowało nasze doświadczenie zawodowe. Ważne
może okazać się, czy mieliśmy okazję pracować na łodzi oraz jakiego typu nurkowania prowadziliśmy. Jeżeli wcześniej
pracowaliśmy w jakiejś bazie, warto o tym
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wspomnieć w CV. Jeszcze lepiej, jeżeli posiadamy rekomendacje z poprzednich
miejsc pracy. To zawsze działa na naszą korzyść.
Równie istotne są certyfikaty, które posiadamy. Po pierwsze, jeżeli mamy uprawnienia zawodowe PADI lub SSI najczęściej
wybór miejsc do pracy jest najszerszy. Nie
oznacza to, że nie znajdziemy pracy
z uprawnieniami z innych organizacji, ale
wielu zagranicznych pracodawców traktuje
to jedynie jako dodatek, a podstawą są
uprawnienia PADI lub SSI.
Wiele baz funkcjonuje głównie dzięki
programom początkowym, takim jak Discover Scuba Diving i kursom podstawowym
OWD oraz AOWD. W takich centrach
uprawnienia PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI) są w zupełności wystarczające. Niestety praca w takim miejscu jest
dosyć monotonna i w miarę szybko można
narazić się na syndrom „wypalenia”. Zdecydowanie bardziej polecam szukanie pracy w dużych pięciogwiazdkowych centrach
nurkowych PADI, które mają w ofercie szeroki wachlarz szkoleń. W takich miejscach
praca jest o wiele ciekawsza, a zarobki często są wyższe. Szukając zatrudnienia w ta-
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kim centrum, posiadanie stopnia PADI Master Scuba Diver Traine (MSDT) i możliwość
szkolenia kilku specjalizacji nurkowych będzie dużym atutem.
Jeżeli jesteśmy już IDC Staff Instructorem
i posiadamy doświadczenie w zarządzaniu,
możemy również starać się o lepsze stanowisko, np. managera centrum nurkowego.
Ich obowiązkiem, oprócz kierowania bazą
i szkolenia, jest kontrola jakości szkoleń
i obsługi klienta. Ich zadaniem jest również
prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu
i utrzymywanie kadry na bieżąco ze zmianami w standardach PADI. Pracując kilka
lat temu w dużej włoskiej sieci nurkowej
w Egipcie, spotkałem się z tym, że managerem centrum mogli zostać tylko Staff Instruktorzy. Muszę przyznać, że jakość
szkoleń i obsługi w tej firmie była imponująca.
Wartościową informacją dla naszego pracodawcy jest fakt, że posiadamy patent sternika motorowodnego uprawniający nas
do prowadzenia RIB-a. Jeżeli chcielibyśmy
pracować na Wyspach Kanaryjskich lub
Morzu Śródziemnym, gdzie nurkowania
odbywają się głównie z pontonów, warto
taki patent zrobić. Jeżeli chcielibyście od-

być taki kurs, najlepiej skontaktować się
z lokalnym ośrodkiem Polskiego Związku
Motorowodnego i tam zapytać o terminy.
Dla właścicieli bazy nurkowej będzie
również ważne, czy posiadacie uprawnienia do serwisowania sprzętu nurkowego lub
obsługi sprężarek. To często dodatkowe zadania, które wykonuje instruktor.
Wymieniłem tylko kilka sposobów, jak
możecie szukać pracy za granicą oraz przy-

60

bliżyłem, jakie są najważniejsze wymagania potencjalnych pracodawców. Z doświadczenia w poszukiwaniu pracy mogę
powiedzieć, że jest to dużo bardziej złożony proces. Mam jednak nadzieję, że dla
tych, którzy planują w przyszłości podjąć
pracę poza Polską te informacje będą przydatne.
Igor Nicolaos
igor@kursyinstruktorskie.pl
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Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

nurkowisko Abu Dabbab
Nurkowanie odbyło się 2 października 2013 roku na nurkowisku Abu
Dabbab 3, w pobliżu miejscowości
Marsa Alam w Egipcie. Miejsce to
jest rafą oddaloną około 500 metrów
od stałego lądu oraz 20 minut płynięcia do Marsa Alam.
Dno w tym miejscu jest piaszczyste
i znajduje się na głębokości 16-18 metrów.
To było powodem wybrania tego miejsca
na nocne nurkowanie. Nikt nie będzie
w stanie zejść głębiej. Widoczność wynosiła 20 metrów, temperatura powietrza
to 29o C, a wody 28o C. Fala była mała, ale
obecna. Prąd był wyraźny i w miarę upływu
czasu się nasilał. Poza piaszczystym dnem
na miejscu była dobrze rozbudowana rafa.
W okolicy łodzi były to wyższe i niższe słupy koralowców, dalej zaczynała się zwarta

i bardzo duża rafa sięgająca aż do powierzchni. Wewnątrz rafy były liczne jamy,
korytarze i parometrowe jaskinie, czasem
otwarte na górze, a czasem zamknięte.
Łódź
Nurkowanie odbyło się z dużej łodzi nurkowej Spyrodream Ramadan 3. Miała 38
metrów długości, cztery pokłady, dwa zodiaki, dwie łodzie ratunkowe na 50 osób,
radar, sonar, GPS, DSC i VHF. Na łodzi
znajdował się pełny zestaw tlenowy, dobrze wyposażona apteczka. Poza radiotelefonem było też wiele telefonów
komórkowych, a wszystkie miały zasięg
operatora. Załoga składała się z dwóch
przewodników nurkowych, kapitana, mechanika, siedmiu marynarzy oraz czterech
osób do pracy w kuchni i jadalni. Łódź mogła przyjąć 28 gości i tyle się na niej znajdowało w opisywanym dniu.
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Przygotowanie do nurkowania
Opisywane nurkowanie było trzecim
nurkowaniem tego dnia na safari trwającym
już od pięciu dni. Dla większości było to
piętnaste nurkowanie na tym wyjeździe.
Dwudziestominutową odprawę nurkową
poprowadził lokalny przewodnik. Zobaczyliśmy mapę nurkowiska wraz z zaznaczeniem pozycji łodzi. Dowiedzieliśmy się,
czego się spodziewać pod wodą – głównym

utrudnieniem miał być prąd i nocne ciemności. Noc była bezksiężycowa. Zostaliśmy
podzieleni na cztery grupy. Dwie pierwsze
grupy były prowadzone przez polskich instruktorów i zajęły się szkoleniami na różne
specjalizacje. W tych dwóch grupach znajdowało się łącznie dziewięć osób. Wchodziły jako pierwsze do wody. Kolejna grupa
była prowadzona przez lokalnego przewodnika. Składała się z dziewięciu osób. Ja
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byłem przydzielony do ostatniej, dziesięcioosobowej grupy prowadzonej przez kolejnego lokalnego przewodnika. Nasz
przewodnik miał stopień instruktora PADI,
pozostali to divemaster, 2 x rescue i 6 x
AOWD. Ja miałem stopień AOWD. Na odprawie dobraliśmy się w pary. Przed wejściem do wody zrobiliśmy 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. Maksymalna głębokość była ograniczona przez
dno i nie dało się zejść w tej okolicy poniżej 18 m. Grupy miały wchodzić do wody
w odstępach dwudziestominutowych,
w ustalonej kolejności. W przypadku zgubienia mieliśmy się szukać przez minutę,
po czym wynurzyć na powierzchnię i tam
spotkać. Żeby wezwać pomoc 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 za-
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mieszanie. Nurkowie pływali we wszystkich kierunkach i trudno było upilnować
zwartość grupy. Po kolejnych 10 minutach
spostrzegłem swojego buddiego trzymającego się za głowę. Zauważyłem krew rozchodzącą się w wodzie. Niezwłocznie
podpłynąłem do niego od przodu, zobaczyłem, że jest przytomny i pokazuje mi
na 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 uszkodzenie.
Oceniłem stan poszkodowanego: głowa była krwawiąca i innych uszkodzeń nie zaobserwowałem. Nurek był przytomny i opanowany. Ciągła utrata krwi nakazywała jak
najszybciej przetransportować go na łódź.
Poleciłem poszkodowanemu 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. 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. Tam odnalazł nas zodiak.
Pomogłem poszkodowanemu zdjąć sprzęt
i dostać się do środka. Szybko zostaliśmy
przewiezieni na łódź. Tam poszkodowanym zajęła się obsługa łodzi. Rana została
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przemyta i opatrzona. Pozostawałem w pobliżu poszkodowanego, upewniłem się, że
nie przekroczył tempa wynurzania się i podanie tlenu nie było konieczne. Rana wyglądała na tyle poważnie, że zdecydowaliśmy, po zabraniu wszystkich nurków
z wody, popłynąć do Marsa Alam w celu
zszycia rany. Kapitan przez radio zgłosił
do portu wypadek i poinformował, że bę-
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dziemy potrzebować pomocy medycznej.
Po około godzinie od wypadku poszkodowany 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. Gdyby cały czas oświe-

tlał latarką to, co jest przed nim, to prawdopodobnie nie straciłby orientacji. Gdyby
miał ubrany kaptur, to mógłby nie rozciąć
sobie głowy. Gdyby poszkodowany odłączył się od grupy i się zgubił, sytuacja mogłaby się pogorszyć. Mogłoby dojść do
paniki i kolejnych obrażeń. Na szczęście
wypadek został od razu zauważony, a pomoc, pełna pomoc, udzielona. Ze względu

na ranę poszkodowany nie mógł już nurkować ani nawet pływać do końca wyjazdu.
Piotr Hołubowicz
fot. Miłosz Dąbrowski

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

ORGANIZUJESZ
SZKOLENIE, WARSZTATY,
WYJAZD NURKOWY
SKORZYSTAJ Z
KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ
IMPREZY
NIECH INNI TEŻ
O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php
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Co to jest dobry kurs,
czyli subiektywne uwagi Michała K.
Przez ostatnie 15 lat miałem okazję uczestniczyć w różnych szkoleniach i wiele z nich prowadzić
– zarówno nurkowych, jak i nienurkowych. Niektóre były świetne, inne
po prostu przeciętne. Co charakteryzowało te dobre i było warte naśladowania?
Oczywiście
mógłbym
przedstawiać tutaj dużo teorii z metodyki nauczania, ale to zainteresowani mogą przeczytać w książkach.
W artykule chciałbym pokazać bardziej
praktyczną i subiektywną ocenę tego zagadnienia. Zacznijmy od tego:
Kurs czy egzamin – co ważniejsze?
Instruktor zwraca się do kursanta po jednym z nurkowań szkoleniowych:
– Nie radzisz sobie. Teraz musisz trochę
66
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ponurkować, a następnie wróć i zaliczysz
to ponownie.
Ja się z takim podejściem nie zgadzam!
Słyszałem ten tekst już wiele razy i uważam, że świadczy o totalnym pomyleniu roli instruktora z rolą egzaminatora. Nasi
kursanci w większości przypadków zapisu-

ją się na kursy, a nie egzaminy, więc... kilka słów o tym, z jakich faz powinien składać się dobry kurs.
Kurs składa się generalnie z dwóch faz:
rozwojowej i egzaminacyjnej. Generalna różnica to zaangażowanie instruktora
i działania jakie musi podejmować.
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W fazie rozwojowej zadaniem instruktora jest:
– wytłumaczenie czynności – krótki opis jak
wygląda dana czynność;
– zademonstrowanie czynności – pokaz instruktora podkreślający kluczowe elementy
czynności;
– nadzór i korygowanie kursanta – dążenie
do mistrzostwa w wykonaniu danej czynności poprzez kilkukrotne jej powtarzanie;
– przekazanie informacji zwrotnej – dobry
instruktor wytłumaczy kursantowi, co prowadziło do sukcesu oraz da kilka sugestii,
jak w przyszłości nie popełnić błędów, które nieuchronnie pojawiły się tej fazie.
Najważniejsze!!! W tej fazie kursant popełnia błędy, a instruktor je koryguje. Często wielokrotnie! Jednocześnie instruktor
zapewnia, że popełnione błędy nie narażą
bezpieczeństwa szkolonego. Udział tej fazy to 80-90%, zależnie od programu i zakresu kursu. To w końcu to, za co ludzie
płacą, kupując KURSY, a nie egzaminy.
Do fazy egzaminacyjnej można przejść
dopiero po opanowaniu wszystkiego z fazy
rozwojowej. Egzamin ma sprawdzić nabytą
wiedzę i umiejętności w realnych warunkach, więc tutaj udział instruktora ograni-
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cza się do tworzenia REALNYCH warunków oceny oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Teoretycznie można by już tutaj
pracować tylko na zasadzie zdał/nie zdał,
ale dobry instruktor wykorzysta także tę fazę do rozwoju (czyli będzie omawiał poprawność technik i dawał sugestie
na przyszłość).
Zmiana proporcji tych faz powoduje, że
kurs zamienia się bardziej w egzamin, a to
nie jest ideą tego, co mają robić instruktorzy. A jednak robią tak, bo... (sam wybierz
właściwą odpowiedź lub odpowiedzi):
– im się nie chce – nauczanie wymaga
dużo więcej zaangażowania niż egzaminowanie;
– rola instruktora jest trudna, gdyż wymaga opanowania wielu technik do perfekcji;
– lubią być w pozycji egzaminatora, bo
nikt im nie podskoczy;
– sami nie umieją tego, czego oczekują
od kursantów – jak nie zademonstrujesz,
a jedynie wymagasz, ustawiasz się w roli
egzaminatora – patrz punkt wyżej;
– kursant odczuwa dużo większy respekt
wobec instruktora i kursu, jak nie zaliczy
trudnego egzaminu, w ogóle zapominając,
że zapłacił za kurs, a nie za egzamin;

– to bardziej skuteczna technika edukacyjna.
Często słyszę:
– Poziom kursu był naprawdę wysoki
– zdało tylko 50%!
Czy to naprawdę znaczy, że kurs był dobry, a poziom wysoki? Według mnie zdecydowanie NIE!
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Dobry kurs jest tak zaplanowany, że
„zdawalność” waha się między 80 a 99%.
Co to oznacza? Że w zaplanowanym przez
instruktora czasie 80-99% kursantów było
w stanie opanować materiał oraz pozytywnie zaliczyć fazę egzaminacyjną.
Dlaczego nie 100%? Bo jest to bardzo
trudne do osiągnięcia w przypadku więk-
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szej skali, bo znaczy to, że musimy dopasować program do potencjalnie najsłabszego uczestnika. Oczywiście w przypadku
konkretnych kursów udaje się osiągnąć 100% zdawalności, ale nie powinno
być to wyznacznikiem jakości kursu. Często oznacza to wydłużanie zaplanowanego
czasu w nieskończoność. Jest to możliwe,
ale bardzo trudne logistycznie.
Przykładowo na kursach instruktorskich,
gdzie faza rozwojowa i egzaminacyjna jest

rozdzielona, 100% zdawalności łatwo można osiągnąć nie dopuszczając kandydatów
do egzaminu i w kółko powtarzając IDC.
Chodzi jednak o to, żeby tak dopasować
program kursu, aby kursanci w określonym
czasie przeszli przez cały cykl łącznie z egzaminem. Z doświadczenia mogę powie-
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dzieć, że dobry kurs IDC w znaczącym
stopniu przekracza wymogi egzaminu i dlatego uczestnicy nie mają problemu z egzaminem.
PADI IDC to jednak wyjątkowa sytuacja
w branży nurkowej, bo większość kursów
egzaminowanych jest bezpośrednio przez
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instruktora. Ważne, żeby nie miał on presji,
że musi certyfikować wszystkich uczestników. Zgodnie z motto jednej z dużych organizacji technicznych: kursanci płacą
za kurs, a nie za certyfikat! W pełni podpisuję się pod tym twierdzeniem.
Czasem jednak prowadzi to do wypaczenia w drugą stronę. Niższy współczynnik
zdawalności może oznaczać, że czas, jaki
przewidzieliśmy na opanowanie zagadnień,

jest po prostu niewystarczający lub instruktor nie dopasował swoich wymogów zaliczeniowych do czasu kursu zaplanowanego przez twórców programu. Z punktu
widzenia metodyki nauczania – obnaża to
słabość programu.
Gdy jeden z uczestników w grupie pięcioosobowej wymaga dodatkowych zajęć
lub powtórzenia pewnych segmentów kursu, będzie to zupełnie normalną sytuacją.
Czy musi za to zapłacić, czy nie, jest kwestią umowy. Według mnie niedopuszczalna jest sytuacja, gdy instruktor w nieskończoność oblewa kursanta i cały czas bierze
pieniądze za dodatkowe zajęcia.
Gdy jednak okazuje się, że instruktor notorycznie oblewa połowę kursu (co daje mu
ogólnie niski współczynnik zdawalności),
świadczy to o złym zaplanowaniu kursu
w stosunku do wymagań zaliczeniowych.
Może to też oznaczać, że instruktor zaniedbał fazę rozwojową i za wcześnie przeszedł do fazy egzaminacyjnej, lub zupełnie
pominął fazę rozwojową i przeszedł od razu do egzaminowania swoich kursantów...
Michał Kosut
michal@kursyinstruktorskie.pl
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V Zlot Freediverek
V edycja była wyjątkowa, ale nie
z powodu tej cyferki z przodu. Była
wyjątkowa, jak każda inna, bo stworzyły ją wyjątkowe, wspaniałe dziewczyny, kobiety, które nie boją się
próbować nowych doznań i przełamywać swoich lęków.

„Pierwszaczki” – jak to czule ma zwyczaj
nazywać je Agata, były głównie pod jej

Kulka nad jeziorem Łęsk, gdzie wspólnie
spędziłyśmy weekend 12-13 lipca, nie przywitała nas zbyt przyjaźnie. Było chłodno, trochę padało, ale wiedziałam, że to nie stanowi
żadnej przeszkody, aby doświadczenia nabyte tutaj pozostały w pamięci wszystkich
na długo, a może i już na zawsze.
Wśród uczestniczek były osoby, które
miały już świadomość czym freediving jest,
ale większość nie wiedziała jeszcze czego
się po nim spodziewać. Dlatego zostały
przydzielone do grup odpowiadających ich
doświadczeniom, a całość zajęć została
ułożona w taki sposób, aby odkrywać kolejne warstwy freedivingowego świata.

opieką i Emilii Białej, która sama wyłoniła
się spośród uczestniczek pierwszej edycji

fot. Paweł Stachowiak
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fot. Mariola Wilmanowicz

fot. Mariola Wilmanowicz
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Zlotu. Małymi kroczkami zbliżały się ku
głębinom, stawiając kolejne kroki – początkowo na sucho, potem w płytkiej po pas
wodzie, zaś na samym końcu spotykając
zielonkawe głębiny Kulki. Wspaniale było
widzieć te uśmiechnięte i radosne twarze,
gdy udało się im osiągnąć coś, co wcześniej
uznawały za niemożliwe.
– Jak to, to naprawdę można wstrzymać
oddech ponad dwie minuty? I nic się nie
dzieje? I ja to miałabym umieć zrobić?
O tak, a to przecież dopiero początek tej
przygody.
Grupa zaawansowana, od początku
ochoczo nastawiona na freedivingowe doznania, po krótkim przypomnieniu co i jak,
chwili rozgrzewki i relaksacji na brzegu,
z ogromnym zapałem, pomimo niesprzyjającej pogody, ruszyła na podbój głębin. Jednak celem nie było sięganie dna czy
pobijanie własnych rekordów. Za priorytet
przyjęłyśmy dobrą zabawę w zgodzie ze
swoim ciałem. Mimo „wielkiej głębi”
pod nami dziewczyny nurkowały rozluźnione, zaś fakt iż oblewały nas strugi deszczu, nie zniechęcił nikogo i na bojkach
spędziłyśmy ponad dwie godziny…
Wieczorne wysłuchanie zwierzeń,
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fot. Paweł Stachowiak

fot. Mariola Wilmanowicz
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o przeżyciach mijającego dnia, sprawiło
nam, jak zwykle, bardzo dużą przyjemność.
Na deser był wykład coachingowy Aleksandry Stępień, która ponownie pobudziła
do działania i spełniania marzeń, które bez
naszej pomocy same się nie spełnią.
Niedzielna atmosfera w Kulce była doskonała. Na niebie pojawiło się słońce, nastroje dziewczyn były równie pogodne.
Wszystkie z wielką energią stawiały czoła
tafli wody, robiąc scyzoryki i wciągając się
po linie w dół – ale nie na wyścigi, nic na siłę i tylko tam, gdzie uznały, że jest odpowiednie miejsce, aby zawrócić.
Dodatkową atrakcją była winda udostępniona przez prezesa Stowarzyszenia Freediving Poland, na której zorientowane
freediverki miały przyjemność się przejechać. Jak same przyznały, była to świetna
zabawa. Jednak ograniczony czas zmusił
dziewczyny do opuszczenia tej niesamowitej maszyny, niczym z filmu „Wielki Błękit”.
Na koniec raz jeszcze wszystkie uczestniczki podzieliły się swoimi doznaniami,
których doświadczyły podczas tych krótkich, ale niezwykłych dwóch dni w Kulce.
Dla mnie, jako współorganizatorki tego wydarzenia, był to najmilszy moment. To nie-
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zwykłe słyszeć o przeżyciach, emocjach,
same pozytywne słowa od tylu osób. Doskonale pamiętam, jak jeszcze dwa lata temu byłam na ich miejscu, po tej drugiej
stronie. Wciąż nie wiem, jak i kiedy to się
stało, że freediving pochłonął mnie całkowicie. Wiem jednak, że jest niezwykły

i wiele osób, tak jak i ja, nie potrafi już bez
niego żyć.
Do zobaczenia za rok na VI edycji Zlotu
Freediverek!
Agnieszka Kalska
Instruktor Apnea Academy

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

fot. Paweł Stachowiak
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- kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Strugalski
o bezpieczeństwie nurkowania
Nurkowanie, co prawda partnerskie,
ale z nieprawidłową asekuracją, czyli
kontakt wzrokowy „co chwilę”, zamiast stale, jest błędem.
Parę lat temu przeczytałem książkę niejakiego pana Roba Palmera „Nurkować inaczej”. Pan Palmer najzwyczajniej w świecie
kpi sobie z asekuracji partnerskiej, traktując
ją jak głupotę, pozbawioną jakiejkolwiek
wartości. Pisze na przykład: „W rzeczywistości każde nurkowanie jest nurkowaniem
solo. Wykonując większość nurkowań nie
masz bezpośredniego kontaktu z partnerem,
ponieważ patrzycie w odmiennych kierunkach lub jesteście w zbyt dużej odległości,
aby móc dopłynąć do siebie w nagłej, niebezpiecznej sytuacji.” W pozostałym tekście pan Palmer gloryfikuje nurkowanie
76
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solo, traktując je jako uniwersalne lekarstwo
na wszystko. Aż się zatrząsłem ze złości...
Pomyślałem, że ten człowiek pisze o sprawach, o których nie ma pojęcia! Przecież
asekuracja „co chwilę”, a nie prowadzona
stale, to oczywiście żadna asekuracja.
Nurkowie muszą się obserwować stale,
żeby taka obserwacja miała sens. Nie trzeba oczywiście wciąż patrzeć sobie w oczy
(choć czasem należy i to zrobić), ale trzeba
wciąż widzieć dłoń partnera obok naszej

dłoni, światło jego latarki, ostatecznie cień
jego ciała rzucony na dno akwenu, jeśli nasłonecznienie na to pozwala, a w zupełnej
ostateczności chociaż słyszeć jego oddech.
Zawsze i wszędzie część naszej uwagi
powinna być poświęcona partnerowi. To
właśnie między innymi dlatego prawidłowa
asekuracja partnerska jest tak trudną sztuką
i uczymy się jej przez całe życie. Nurkowanie nie zna umiejętności trudniejszej, ważniejszej i świadczącej o większej

77

doskonałości nurkowej. Taka asekuracja
wymaga ogromnej biegłości w poruszaniu
się pod wodą, opanowania własnego ciała
i sprzętu, umiejętności przyjmowania odpowiedniej pozycji pod wodą, żeby partnera
zawsze widzieć, a oprócz tego jeszcze wykonać normalne nurkowanie. Oczywiście
partnerzy muszą zawsze być od siebie w takiej odległości, żeby mogli natychmiast
udzielić sobie pomocy, a nie tylko „się widzieli”. Tymczasem pan Palmer w ogóle tego nie kapuje! On myśli, że jak nurkowie są
pod wodą, to tworzą zespół, chociaż patrzą
każdy w inną stronę i przy tym nie widzą
siebie nawzajem.
Oczywiście taki „zespół” to byłby żaden
zespół, ale tego już pan Palmer w ogóle nie
rozumie. Pomyślałem, że to musi być bardzo niebezpieczny nurek i bardzo niebezpieczny nauczyciel, skoro opowiada
ludziom takie głupoty, trzeba więc koniecznie skontaktować się z nim i porozmawiać,
zanim będzie za późno. Próbowałem znaleźć jakiś kontakt i okazało się, że pan Rob
Palmer zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 5 maja 1997 r., podczas głębokiego, oczywiście solowego nurkowania
w pobliżu wyspy Gifftun na Morzu Czerwo-
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nym. I to by było na tyle, jeśli chodzi o opinie tego pana.
Zdążyć z dotarciem do człowieka, zanim
będzie za późno, to jedna z największych
trudności w zawodzie nauczyciela nurkowania.
Tomasz Strugalski

W tekście wykorzystano fragment książki
„Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania”, promującej m.in. nurkowanie partnerskie. Inne książki Tomasza Strugalskiego
można kupić tu: www.ksiegarnia.iknt.pl
Filmy z wypowiedziami Tomasza Strugalskiego można oglądać tu: www. youtube. com

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków
Active Divers
kursy
płetwonurkowania
na wszystkie stopnie,
uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl
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Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz. 2
Na początku zdefiniujmy sobie pojęcia występujące w tytule tego artykułu. Co to jest choroba dekompresyjna? Choroba dekompresyjna – nazywana też DCS lub DCI
(decompression sickness lub d. illness) – jest to cały szereg problemów wywołanych wydzieleniem się
wolnej fazy gazowej w postaci pęcherzyków gazu w różnych tkankach
organizmu.
Nurkowania dekompresyjne wykonywane przez nurków nietechnicznych
Dlaczego właściwie nurek techniczny
ma być mniej narażony na chorobę dekompresyjną od nurka rekreacyjnego wykonującego dekompresyjne nurkowanie? Widzę
tu następujące powody:

¤ nurek rekreacyjny zazwyczaj nie posiada
wiedzy na temat bezpiecznego planowania
dekompresji;
¤ powszechnie używane przez nurków rekreacyjnych komputery nurkowe i tabele
dekompresyjne są oparte o BŁĘDNE modele dekompresyjne;
¤ komputery, które są używane przez nurków technicznych zwykle wymagają właściwego ustawienia odpowiednich, dość
skomplikowanych parametrów, a bez tego
nie są więcej warte od tych rekreacyjnych;
¤ nurkowania bezdekompresyjne są planowane z BARDZO AGRESYWNĄ dekompresją;
¤ nurek rekreacyjny zwykle nie ma przygotowania (umiejętności i sprzętu) do nurkowań z wirtualnym stropem.
Oczywiście nurkowie techniczni też miewają chorobę dekompresyjną, nawet czę80

ściej niż nurkowie rekreacyjni, ale raczej
po bardzo długich nurkowaniach z długimi
dekompresjami. O ile nie są szczególnie
podatni, zazwyczaj mają bardzo słabe objawy, które jednak leczą przynajmniej oddychając tlenem. Takie objawy u nurka
rekreacyjnego zwykle przeszłyby w ogóle
niezauważone...
Na początek musimy sobie ustalić podstawowe pojęcia niezbędne do zrozumienia dalszej części artykułu.
Podczas nurkowania gazy obojętne
z mieszaniny oddechowej (Go) rozpuszczają się w naszym organizmie. Zależnie
od ukrwienia poszczególnych tkanek i organów – rozpuszczają się szybciej albo
wolniej. Te obszary organizmu, które nasycą się najbardziej (dobrze ukrwione tzw.
tkanki szybkie) mogą się nasycić w pełni,
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momencie znajduje się nurek, co na wykresie obrazowane jest niebieską linią. Obserwując przebieg obu linii w czasie nurkowania (czyli przesuwając wzrok z lewej
na prawą stronę), możemy się zorientować,
jak poszczególne wynurzenia, zanurzenia
czy pobyty na głębokości wpływają
na przesycenie bądź niedosycenie tkanek.
Jak widać – bezpośrednio po zanurzeniu
wszystkie tkanki naszego organizmu są

mocno niedosycone (niedosycenie wychodzi poza wykres). W trakcie 25” nurkowania najszybsze tkanki nasycają się w pełni,
choć oczywiście nadal są niedosycone
w stosunku do ciśnienia otoczenia, bo przecież powietrze, którym oddycha nurek zawiera – obok obojętnego azotu – jeszcze
tlen, który w warunkach nurkowania możemy pominąć w rozważaniach dotyczących
dekompresji.
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Wykres 1. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z tabelami Bühlmanna.
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Z pewnych względów, w które nie będę
tu wnikał, na większej głębokości nasz organizm może znosić nieco większe przesycenia niż na powierzchni. Przesycenia
w nurkowaniu robionym według tabel osiągają wartość 1,6 bara przy wejściu na głębokość 9 m i 1,2 bara przy wyjściu
na powierzchnię.
Tymczasem nurkowanie zaplanowane
z użyciem metody stosowanej przez nurka
technicznego doprowadza do przesycenia
maksymalnie 1,2 bara na 9 m i 0,8 bara
przy wyjściu na powierzchnię.
To spora różnica, jednak okupiona o wiele dłuższą dekompresją. Czy jednak potrzebna? Cóż, z mojego doświadczenia
wynika, że po pierwszym profilu wielu nurków wcale nie zachoruje, jednak wielu będzie się czuło źle (subkliniczne objawy),
zaś niektórzy dostaną ciężkiej postaci choroby dekompresyjnej. Pokazywany powyżej profil „techniczny” jest o wiele
bezpieczniejszy. Nie oznacza to, że nikt nigdy po takim profilu by nie zachorował, ale
takie zdarzenie byłoby wysoce nieprawdopodobne.
Z drugiej strony można zapytać, a co
z tymi, którzy nurkowali według tabel
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Wykres 1. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z tabelami Bühlmanna.
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Wykres 2. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z modelem Bühlmanna ZHL16 z dodatkowym konserwatyzmem GF35/80.
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przykładzie. Ale jest to nurkowanie wielo- akceptowałby nurek techniczny... Podobnie
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będzie w nurkowaniach typu „winda
przy linie” i tych wszystkich, w których
średnia głębokość nurkowania znacznie odbiega od maksymalnej.
Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy
zbliżamy się do tego, na co faktycznie pozwalają tabele – do profilu czysto trapezowego, typowego dla np. nurkowań wrakowych.
Wiedza o planowaniu dekompresji zawiera wiele niuansów, z których kilka tutaj
przedstawię, a które nieznane, lub opacznie rozumiane przez nurków rekreacyjnych,
powodują zwiększenie ryzyka dekompresyjnego.
Jednym z nich jest kwestia głębokości,
na której wykonuje się ostatni przystanek
dekompresyjny. Otóż nurkowie techniczni
często kończą dekompresję na głębokości 6 m. Czynią to z dwóch powodów
– po pierwsze, jeśli wykonują dekompresję
na czystym tlenie, albo bardzo bogatym
w tlen nitroksie, to taka dekompresja jest
bardziej efektywna od tej wykonywanej
na 3 m. Po drugie podczas nurkowań w morzu często na 3 metrach jest na tyle silne falowanie, że wygodniej jest wykonywać
ostatni przystanek głębiej. Tymczasem nur-
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Wykres 1. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z tabelami Bühlmanna.
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Wykres 4. Przesycenia w nurkowaniu 60’/21 m w którym wykonano przystanek 18’/3 m.
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Wykres 5. Przesycenia w nurkowaniu 60’/21 m w którym wykonano przystanek 18’/6 m.
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stanki 6 i 3 m według schematu arytmetycznego (1/3 czasu na głębszym i 2/3 czasu
na płytszym) – przesycenie na 6 m jest małe, a przesycenie przy wyjściu na powierzchnię jest tylko minimalnie większe
niż w przypadku robienia całości przystanku na 3 m (program do planowania dekompresji doliczył około 30”” więcej niż
w przypadku wykonania całości dekompresji na 3 m), co widać na wykresie 6.
Kolejną bardzo ważną różnicą pomiędzy
nurkowaniami nurków technicznych a rekreacyjnych jest użycie gazów dekompresyjnych – gazów o wiele bogatszych w tlen
niż ten, którego używa się w fazie dennej
nurkowania.
Tu bardzo ważne ostrzeżenie! UWAGA!!! To wszystko, co dalej opiszę, pokazuje zalety użycia gazów dekompresyjnych, jednak ich użycie niesie ze sobą również i bardzo poważne zagrożenie dla życia nurka – ryzyko zatrucia się tlenem.
Nurek techniczny uczy się zasad i procedur, które to ryzyko sprowadzają do minimum, ale mimo to ciągle zdarzają się
wypadki spowodowane odstąpieniem
od tych zasad. Wypadki, które z reguły
kończą się ŚMIERCIĄ. Dlatego nie chciał-
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przesycenie pozostaje w tkankach znacznie
Wykres 6. Przesycenia w nurkowaniu 60’/21 m w którym wykonano przystanki 6’/6 m i 12’/3 m (łcznie 18’).
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Rysunek 1. Przykładowa tkanka szybka i wolna z pcherzykami gazu.


Rysunek 4. Po niedługim czasie gaz w szybkiej tkance uchodzi do gstej sieci naczy krwiononych i pcherzyk si
tam znajdujcy przestaje rosn. W wolnej tkance gaz dyfunduje z oraz dalszych obszarów do pcherzyka, wic mo e
on urosn do znacznie wikszych rozmiarów.
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Rysunek 2. W fazie dennej nurkowania tkanki nasycaj si gazem obojtnym.

   

Rysunek 3. Po wynurzeniu (lub w jego trakcie), tkanki si odsycaj do naczy krwiononych. Jeli przesycenie jest
odpowiednio du e, to cz gazu z tkanki wdruje do pcherzyków, które zasilane – rosn.

przystanek na 6 m na tlenie – ma do wykorzystania niedosycenie
ok. 1,4 bara (czyli około 14 słupa wody). Wnioski nasuwają się
więc same.
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Łowiectwo – przepisy prawne
W najbliższych numerach miesięcznika postaramy się przybliżyć
naszym Czytelnikom przepisy prawne dotyczące połowu w wybranych
krajach.
BUŁGARIA
¤ Na polowania w Morzu Czarnym nie jest
potrzebna licencja;
¤ Polowanie w jeziorach i rzekach jest zabronione;
¤ Nie wolno używać akwalungu;
¤ Zabronione są nocne polowania;
¤ Boja obowiązkowa;
¤ Dzienny limit 3 kg, chyba że jedna z ryb
jest większa;
¤ Zabronione polowania w portach, ujściach rzek i blisko obiektów wojskowych;
¤ Zakaz sprzedaży upolowanych ryb;
¤ Gatunki chronione to Beluga i Sturgeon;
¤ Od maja zakaz polowań na turbota (Psetta maxima) przez ok. 45-60 dni (co roku inne zarządzenie), w pozostałym okresie
maksymalnie jeden turbot dziennie.

Minimalne wymiary ryb:
– Mugil cephalus 25 cm
– Mugil soiuy 30 cm
– Liza aurata 25 cm
– Liza saliens 22 cm
– Dicentrachus labrax/Morone labrax 28 cm
– Pomatomus saltatrix 28 cm
– Spicara spp. 12 cm
– Mullus barbatus ponticus 12 cm
– Scomber scombrus 22 cm
– Sarda sarda 22 cm
– Psetta maxima) 45 cm
– Platichthys flesus luscus 20 cm
CHORWACJA
¤ Wymagana licencja, można ją kupić
w klubach i sklepach spearfishing. Obcokrajowcy mogą ją dostać tylko w paru miejscach;
¤ Dla obcokrajowców cena licencji to: 1
dzień – 8 euro, 3 dni – 20 euro, 7 dni – 40
euro, 30 dni – 95 euro
¤ Jest opcja wykupienia licencji na cały rok;
¤ Nie wolno używać akwalungu;
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¤ Nie wolno sprzedawać upolowanych ryb;
¤ Boja jest obowiązkowa;
¤ Dzienny limit 5 kg;
¤ Latem nie wolno polować przy publicznych plażach;
¤ Zakaz nocnych polowań;
¤ Zabronione polowania w portach, ujściach rzek i blisko obiektów wojskowych;
¤ Nie wolno polować w parkach narodowych Kornati, Mljet, Brjuni, Telascica;
¤ Gatunki chronione to Green Wrasse, Sturgeon, Bluefin Tuna, Swordfish i Mediterranean Spearfish Marlin.
Okresy ochronne:
– Sarago (White Sea Bream) 15.03-30.04;
– Dentex 15.04- 5.06;
– Corvine (Brown Meagre) 15.05-15.07;
– Grouper 01.07-31.08.
FRANCJA
¤ Konieczne posiadanie licencji;
¤ Licencję można otrzymać w miejscowych
klubach, sklepach spearfishing albo w kapi-
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tanacie portu (Affaires Maritime). Koszt dla
miejscowych to ok. 40 euro, obcokrajowiec, jak ładnie poprosi, ma szansę otrzymać licencję gratis. Do otrzymania licencji
wymagane jest ubezpieczenie od wypadku
i od spowodowania wypadku. Lepiej otrzymać licencję z klubu, gdyż w pakiecie jest
już ubezpieczenie;
¤ Nie wolno polować w akwalungu;
¤ Nie wolno polować na sea trout i salmon;
¤ Zabronione kusze na CO2;
¤ Minimalna odległość od łodzi rybackich
i statków 150 m;
¤ Zabronione nocne polowania;
¤ Minimalna odległość od farm morskich 100 m;
¤ Zakaz używania latarek;
¤ Ryb nie wolno odsprzedawać;
¤ Obowiązkowe używanie boi;
¤ Gatunki chronione to Grouper i Red Tuna.
¤ Na łodzi nie wolno mieć równocześnie
i kuszy, i akwalungu! Wymaga to specjalnego zezwolenia. Kara 23000 euro!
¤ Jest dużo miejsc, gdzie nie wolno polować, najlepiej dowiedzieć się w klubach,
kapitanacie portu czy na policji.
Pod ścisłą ochroną jest Brown Merou
(Epinephelus marginatu), Posidonia – The

seasweed (Posidonia oceanica) również
znana pod nazwą Neptune Grass, Sea
Urchin Diadem (Centrostephanus longispinus), Date mussel (Lithophaga lithophaga),
Giant patella – The ferreous limpet (Patella
ferruginea), Large Mother-of–Pearl (Pinna
nobilis), Large Cicada – float lobster (Scyllarides latus), Sea Turtle (Caretta caretta), Seal Monk (Monachus muonachus), Fin-back
whale common (Balaenoptera physalus),
Small Fin – back whale (Balaenoptera acutorostrata), Porpoise common (Phocoena
phocoena), Blue Dolphin i White (Stenella
coeruleoalba).
Minimalne wymiary w cm, po lewej
Atlantyk/ po prawej Morze Śródziemne:
– Seabass 36/25
– White seabream 15/15
– Gilthead seabream 19/20
– Mullet 20/20
– Common dentex 20/20
– Common seabream 20/20
– Striped red mullet 15/15
– Conger 58/58
– Common sole 24/20
– Turbot 30/30
– Plaice 25/20
– Angler fish 30/30
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– Skate 36/36
– Coley 30/– Cod 35/– Lobster 24 (48//N)-23 (48//S) /23
– Spiny lobster 23/21
GRECJA
¤ Wymagana licencja, można ją otrzymać
na posterunku policji lub kapitanacie w każdym porcie. Potrzebne 2 zdjęcia + ok. 27
euro;
¤ Licencja wyłącznie dla obywateli EU;
¤ Minimalny wiek 16 lat;
¤ Nie wolno polować w akwalungu;
¤ Nie wolno używać latarki;
¤ Polowania nocne zabronione;
¤ Maksymalny połów dzienny 5 kg, chyba
że jedna z ryb jest duża;
¤ Wolno upolować tylko jednego groupera
dziennie;
¤ Nie wolno polować w maju;
¤ Obowiązkowa boja nurkowa;
¤ Obowiązek uzyskania informacji na policji, gdzie wolno polować (nie wolno i nurkować, i polować w pobliżu znalezisk archeo);
¤ Nie wolno polować w pobliżu portów
i hodowli małży;
¤ Minimalna odległość od kąpielisk 200 m.

− Cod 35/− Lobster 24 (48//N)-23 (48//S) /23
− Spiny lobster 23/21
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Morze ródziemne
Rozmiar
( cm/kg)

Gatunek

Rozmiar
(cm/kg)

Common bar or Wolf

25

Angler

30

Cardine with 4 spots

20

Royal sea - bream

20

Marine lamprey

27

Gray sea - bream

23

Common mackerel

22

Spanish mackerel

15

Hake

20

Mules or mullets

20

Common Pagre

20

Stripe

36

Sars

15

Plate

20

Blue fin tuna

6,4 kg

Aloses

30

MULLET

15 cm

conger

58

Eel, (excluded elvers)

(1)

Gatunek
A) RYBY

B) SKORUPIAKI
Shrimps gray and pink

3

Red shrimp

12

Lobsters red and pink

21 (2)

Currycomb

5

Spider crab

12

Lobster

23

Hull or Henon

3

Scallop

10

Hollow oyster

6

Oyster punt

6

Mould

4

Olive

2,5

Sea urchin fished at sea

5 (3)

Common or gray clam

3,5

Blue clam

3

Clam of the Philippines

3,5

Yellow clam or clovisse

3

Pink clam

3,5

Scallop

4

Hard shell clam

4

Tellines

2,5

Venus

2,8

C) MICZAKI I INNE
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Min wymiary ryb:
– Dentex dentex 30 cm
– Dicentrarchus labrax 23 cm
– Diplodus spp. 15 cm
– Engraulis encrasicolux 9 cm
– Epinephelus spp. 45 cm
– Lophius spp. 30 cm
– Merluccius merluccius 20 cm
– Mugil spp. 16 cm
– Mullus spp. 11 cm
– Pagellus spp. 12 cm
– Pagrus pagrus 30 cm
– Polyprion americanus 45 cm
– Sarda Sarda 45 cm
– Sciaena umbria 30 cm
– Seriola dumerili 45 cm
– Scomber scombrus 18 cm
– Scorpaena scrofa 25 cm
– Solea vulgaris 20 cm
– Spanus aurata 20 cm
– Thunnus thunnus 70 cm
– Trachurus spp. 12 cm
– Xiphias gladius 120 cm
– Homanis gammarus 240 mm całkowitej
długości
– Nephrops norvegicus 70 mm całkowitej
długości
– Palinuridae 240 mm całkowitej długości
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Północny Atlantyk

¤ Nie wolno polować w akwalungu;
Na północ
Na południe
¤ Nie wolno polować w rejonie portów,
Gatunek
od 48 stopnia
od 48 stopnia
min 100 m od łodzi rybackich;
Bar or Wolf
36
36
¤ W rejonach chronionych;
¤ Nie wolno polować bliżej niż 250 m
Sar
15
15
od pływających osób;
Royal sea - bream
19
19
¤ Używanie latarek i jakichkolwiek flasheMule
20
20
rów jest zabronione;
Denti
20
¤ W trakcie polowania nie wolno zbierać
Pagre
20
mięczaków, polować na skorupiaki;
Mullet
15
15
¤ Nie wolno polować na gatunki chronioConger
58
58
ne;
Plate
24
24
¤ Upolowane ryby wolno sprzedawać wyTurbot
30
30
łącznie na legalnym targu;
Fold
25
25
¤ maksymalny dzienny limit to 5 kg, chyba
że jedna z ryb jest większa.
Pollack
30
30
Wymiary minimalne na północy HiszpaCod
35
35
nii:
Lobster
24
23
– Abadejo – Pollachius pollachius 30 cm
Lobster
2
23
– Acedía – Dicologoglossa cuneata 15 cm
– Aguja – Belone belone 25 cm
GRECJA
ro (w zależności od rejonu). Na polowania – Anguila – Anguilla Anguilla
HISZPANIA
¤ Wymagane pozwolenie, które można z łodzi cena wynosi 109 euro na rok i trze- – Arenque – Clupea harengus 20 cm
• Wymagana licencja, mo na j otrzyma na posterunku policji lub kapitanacie w ka dym
otrzymać w klubach nurkowych. Do jego ba posiadać patent sternika;
– Atún rojo – Thunnus thynnus 6,4 kg
porcie. Potrzebne 2 zdjcia + ok. 27 euro;
uzyskania konieczne jest zaświadczenie ¤ W zależności od regionu w niektóre dni – Bacalao – Gadus morhua 35 cm
• Licencja wyłcznie dla obywateli EU;
od lekarza nurkowego (najlepiej hiszpań- tygodnia polowania są zabronione (infor- – Besugo – Pagellus bogaraveo 25 cm
• Minimalny wiek 16 lat;
skiego) + 2 zdjęcia. Pozwolenie kosztuje macja tam skąd otrzymamy licencję);
– Boga – Boops boops 11 cm
• Nie wolno polowa w akwalungu;
ok. 43 euro na rok plus podatek ok. 10 eu- ¤ Boja obowiązkowa;
– Boquerón – Engraulis encrasicholus 12 cm
• Nie wolno u ywa latarki;
• Polowania nocne zabronione;
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• Maksymalny połów dzienny 5 kg, chyba e jedna z ryb jest du a;
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– Buey de mar – Cancer pagurus
– Caballa – Scomber spp 20 cm
– Calamar – Loligo vulgaris
– Carbonero – Pollachius virens 35 cm
– Centolla – maja squinado 12 cm
– Cigala – Nephrops norvegicus 7 cm
– Congrio – Conger conger 58 cm
– Chopa – Spondyliosoma cantharus23 cm
– Dorada – Sparus aurata 19 cm
– Eglefino – melanogra mmus aeglefinus 30 cm
– Faneca – Trisopterus luscus
– Gallo – Lepidorhombus spp 20 cm
– Jurel – Trachurus trachurus 15 cm
– Lenguado – Solea vulgaris 24 cm
– Limanda – Limanda limanda 23 cm
– Lisa – mugil spp 20 cm
– Lubina – Dicentrarchus labrax 36 cm
– Maruca azul – molva dypterygia 70 cm
– Maruca – molva molva 63 cm
– Mendo limón – microsto mmus kitt 25 cm
– Mendo – Gliptocephalus cynoglossus 28 cm
– Merlán – merlangus merlangus 23 cm
– Merluza – merluccius merluccius 27 cm
– Palometa negra – Brama brama 16 cm
– Pargo – Pagrus pagrus 15 cm
– Patudo – Thunnus obesus 3,2 kg

– Platija – Platichthys flesus 25 cm
– Rabil – Thunnus albacares 3,2 kg
– Rape – Lophius piscatorius
– Remol – Scophthalmus rhombus 30 cm
– Rodaballo – Psetta maxima 30 cm
– Sabalo – Alosa spp 30 cm
– Salema – Sarpa salpa 15 cm
– Salmón – Salmo salar 50 cm
– Salmonete de Roca
– Mullus surmuletus 15 cm
– Sardina – Sardina pilchardus 11 cm
– Solla – Pleuronectes platessa 25 cm
– Trucha – Salmo trutta 25 cm
– Vieira – Pecten maximus 10 cm
Wymiary minimalne w Morzu Śródziemnym:
– Aguja – Belone belone 25 cm
– Almeja – Venerupis spp 2,5 cm
– Atún rojo – Thunnus thynnus 6,4 kg
– Bacaladilla – micromesistius poutassou 15 cm
– Boga – Boops boops 11 cm
– Bogavante – Homarus ga mmarus 24 cm
– Boquerón – Engraulis encrasicholus 9 cm
– Caballa – Scomber spp 18 cm
– Capellan – Trisopterus minutus capellanus 11 cm
– Cigala – Nephrops norvegicus 7 cm
92

– Cherna – Polyprion americanus 45 cm
– Chirla – Venus spp 2,5 cm
– Dorada – Sparus aurata 20 cm
– Estornino – Scomber japonicus 18 cm
– Gallo – Lepidorhombus spp 15 cm
– Jurel – Trachurus trachurus 12 cm
– Langosta – Palinuridae 24 cm
– Langostino – Panaeux kerathurus 10 cm
– Lenguado – Solea vulgaris 20 cm
– Lisa – mugil spp 16 cm
– Lubina – Dicentrarchus labrax 23 cm
– Merluza – merluccius merluccius 20 cm
– Mero – Epinephelus spp 45 cm
– Pageles – Pagellus spp 12 cm
– Palometa negra – Brama brama 16 cm
– Pargo – Pagrus pagrus 18 cm
– Pez espada – Xiphias gladius 120 cm
– Rape – Lophius spp 30 cm
– Salema – Sarpa salpa 15 cm
– Salmonet – mullus spp 11 cm
– Sardina – Sardina pilchardus 11 cm
– Sargos – Diplodus spp 15 cm
– Vieira – Pecten spp 10 cm
Minimalne wymiary na Wyspach Kanaryjskich:
– Aguja – Belone belone 25 cm
– Aligote – Pagellus acarne 12 cm
– Atún rojo – Thunnus Thynnus 6,4 kg
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– Boga – Boops boops 11 cm
– Boquerón – Engraulis encrasicholus 9 cm
– Cabrilla – Serranus cabrilla 15 cm
– Cachucho – Dentex macrophtalmus 18 cm
– Chopa – Spondyliosoma cantharus 19 cm
– Dorada – Sparus aurata 19 cm
– Estornino – Scomber japonicus 18 cm
– Gitano – mycteroperca fusca 35 cm
– Jurel – Trachurus spp 12 cm
– Lisa – mugil spp 14 cm
– Lobo viejo – Sparisoma cretense 20 cm
– Lubina – Dicentrarchus labrax 22 cm
– Mero – Epinephelus marginatus 45 cm
– Mojarra – Diplodus vulgaris 22 cm
– Pagel – Pagellus erythrinus 22 cm
– Palometa negra – Brama brama 16 cm
– Pargo – Pagrus pagrus 33 cm
– Patudo – Thunnus obesus 3,2 kg
– Rabil – Thunnus albacares 3,2 kg
– Salema – Sarpa salpa 24 cm
– Salmonete – mullus spp 15 cm
– Sama de pluma – Dentex filosus 35 cm
– Sardina – Sardina pilchardus 11 cm
– Sargo – Diplodus sargus 22 cm
– Serrano imperial – Serranus atricauda 15 cm
Opracował: Spearo
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Hołek w Klubie Aquadiver
Podczas wtorkowego spotkania
nurkowego 8 lipca naszym specjalnym gościem był Krzysztof Hołowczyc – żyjąca (i to bardzo dobrze)
legenda polskich rajdów…

Upał i ograniczone możliwości lokalowe
nie były, jak się okazało, przeszkodą w długiej dyskusji Mistrza z licznie przybyłymi.
Początkowo rozmowa odbywała się
z udziałem kamer TVP3, a później już ka-
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meralnie Krzysztof opowiadał nam bardzo
ciekawe historie… Wszystko zaczęło się
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od tego, że szukaliśmy wspólnych mianowników pomiędzy rajdami a nurkowaniem.
Jak się okazało, jest ich sporo, bo choćby
kwestie przestrzegania ustalonych zasad,
przygotowania i realizacji planu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy konieczność ogarnięcia skomplikowanego
czasami sprzętu, to obowiązki zarówno płetwonurków, jaki i kierowców rajdowych.

Pasja, adrenalina, przygoda i praca w zespole to kolejne cechy wspólne naszych
sportów. Krzysztof opowiadał również
o swojej podwodnej przygodzie w Australii
i nurkowaniu w wielkim akwarium wypełnionym rekinami, płaszczkami i innymi
morskimi potworami. Wszyscy wiemy, jak
dobrze potrafi opowiadać, więc pogaduchy
trwały blisko dwie godziny. Hołek zaintere-
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sował się nurkowaniem, więc chętnie opowiadaliśmy o sprzęcie, fizyce i fizjologii, ca-
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ły czas szukając elementów łączących
świat podwodny z motosportem. Od początku atmosfera była przyjacielska, a dobry klimat, jak powiedział Hołek, zrobili
ludzie żyjący z pasją. On to u nas zauważył, he, he. Sam przecież ma benzynę we
krwi i żyje z pasją ścigania. Rozmawialiśmy
o wielu sprawach, nikt nie bał pytać się

o Kubicę, Małysza czy plany Krzyśka. Barwne opowieści naszego gościa o wypadkach,
przygotowaniach, o treningu i nowościach
w świecie rajdowym zakończyła burza
oklasków i jedno wielkie życzenie: WYGRAJ DAKAR i wróć do nas.
Miłosz Dąbrowski

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami 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

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY
SKORZYSTAJ Z KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php
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Kamera sportowa Redleaf RD 990c
Firma Foxfoto zaprezentowała nową kamerę
sportową Redleaf RD 990c. Dysponuje ona matrycą CMOS o rozdzielczości 3 megapikseli
oraz szerokokątnym obiektywem 2.5 mm f/2.8.
W zestawie z kamerą znajdziemy sporo przydatnych akcesoriów, w tym m.in. obudowę
podwodną i mocowanie do kierownicy roweru.
Firma Foxfoto, dystrybutor produktów marki
Redleaf w Polsce ma przyjemność poinformować o premierze nowej kamery sportowej: Pół roku po premierze, cieszącej
się dużym uznaniem, topowej kamery Redleaf RD990, na rynek trafia jej młodsza
siostra oznaczona
symbolem RD990c.
Nowa kamera Redleaf to niezawodne
rozwiązanie do nagrywania filmów w ekstremalnych
warunkach. Prostota obsługi i wysoka jakość
wykonania idą w parze z przystępną ceną urządzenia.
RD990c została wyposażona w matry-

cę 1/3” 3MPx CMOS, obiektyw szerokokątny 2.5 mm (142°) o jasności f/2.8, intuicyjny interfejs oraz szeroką
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gamę przydatnych funkcji. W komplecie
z urządzeniem znajdują się liczne akcesoria,
dzięki którym RD990c może Ci towarzyszyć
w niemal każdej sytuacji. Kamerę wraz z akcesoriami otrzymasz w niewielkiej, poręcznej walizce.
Nieważne, czy kochasz górskie wędrówki, białe szaleństwo, podmorskie przygody,
czy po prostu lubisz aktywnie spędzać
każdą chwilę – Redleaf RD990c zachowa wszystkie wspomnienia w jakości
Full HD. Dzięki funkcji zdjęć poklatkowych (time lapse) wzbogacisz swoje filmy
o ciekawe, przyśpieszone ujęcia. Nowa
kamera sprawdzi się również w roli rejestratora samochodowego.
Dodatkowo Redleaf RD990c pozwoli Ci cieszyć się niezapomnianymi zdjęciami. Funkcja
zdjęć seryjnych (do 5 klatek na sekundę) pomoże uchwycić najlepsze momenty, a technologia HDR zapewni obrazy o większej
przestrzeni tonalnej.
Wzmocniona, odporna na kurz i wodoszczelna
obudowa (IPX8) pozwala używać RD990c nawet do 60 metrów pod powierzchnią wody. Kamera obsługiwana jest za pomocą trzech
przycisków i wyświetlacza LCD. Tryb pracy kamery jest dodatkowo sygnalizowany diodami
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– poręczną walizkę na kamerę i akcesoria;

LED rozmieszczonymi na ściankach urządzenia.
SPECYFIKACJA:
– matryca 1/3” 3 MPx CMOS;
– obiektyw szerokokątny 2.5 mm (142°) f/2.8;
– ekspozycja: automatyczna;
– balans bieli: automatyczny;
– rozdzielczość filmów, możliwe ustawienia: 1920x1080p@30fps H. 264 AVI (MOV),
1280x720p@30fps H. 264 AVI (MOV),
848x480p@30fps H. 264 AVI (MOV);
– rozdzielczość zdjęć 5/8/12 Mpx
(interpolowana),
– format JPG; dźwięk: ACC;
– tryby rejestracji: pojedynczy, zdjęcia seryjne
(5 kl/s), time lapse (co 3/5/10/30/60 sek.),
– funkcja rejestratora samochodowego;
– gniazdo statywowe;

– złącza HDMI, USB.
W zestawie z kamerą Redleaf RD990c otrzymasz:
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– dwa akumulatory litowo-jonowe;
– obudowę podwodną IPX8;
– uchwyt do rur i kierownic;
– elementy przegubowe;
– mocowania przyklejane z szybkozłączkami;
– śruby montażowe;
– pasek wraz z mocowaniem;
– adapter statywowy;
– kabel USB;
– kabel HDMI.
Sugerowana cena detaliczna: 479 zł brutto.
Urządzenie jest już dostępne na polskim rynku.
Więcej informacji na www.redleaf.pl
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Akademicki Klub Płetwonurków „Pirania” oraz Aquapark we Wrocławiu zapraszają:URFãDZGQ
na:

wakacyjną przygodę z nurkowaniem, która odbędzie się w dniu 10-08-2014 (niedziela) w godzinach od 10.00 do 17.00.
W związku z obchodami 45lecia AKP "Pirania" i związanym z tym wydarzeniem cyklem imprez towarzyszących, zapraszamy wszystkich
chętnych na basen pływacki Aquaparku we Wrocławiu na INTRO nurkowe oraz pokazy hokeja podwodnego. Pod opieką instruktorów
nurkowania oraz zawodników sekcji hokeja podwodnego AKP Pirania będzie można spróbować swoich sił w starciu z żywiołem.
W programie m. in. szansa na poznanie nowych, ekscytujących obszarów
związanych ze sportami wodnymi oraz ciekawej alternatywy spędzania
wolnego czasu:
– nurkowanie w sprzęcie nurkowym (3-5 min): butle z automatami
oddechowymi oraz kamizelką ratowniczo-wypornościową oraz ABC czyli
maska, fajka oraz płetwy.
– możliwość zmierzenia się z tegorocznymi brązowymi medalistami
mistrzostw Polski w hokeju podwodnym w różnych konkurencjach
technicznych np.: w strzale krążkiem do bramki, na najdłuższy strzał
krążkiem pod wodą, prowadzeniu krążka po dnie basenu itp.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 13 września odbędzie się pierwszy
turniej hokeja podwodnego we Wrocławskim Aquaparku.
Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.
Podczas przerw w turnieju będą miały miejsce liczne niespodzianki i
atrakcje...
Szczegóły na stronie www.Aquapark.wroc.pl
Kontakt
Marcin Reif
M. +48 333 333 333
E. marcin.reif@klubpirania.pl
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