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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie!
Jest wspa nia le, cie plut ko, wo da błę kit na, cza sem w od cie niu głę bo kie go gra na tu, gdzie nie gdzie ciem -

no zie lo na po ły sku je w słoń cu obie cu ją co – skry wa na dnie nie zwy kłe nie spo dzian ki, któ re od kry wa my
i uwiecz nia my spe cjal nie dla Was! Pod róż w ten upał by wa tro chę mę czą ca, ale da je my ra dę, dziel nie
sta wia my czo ła gi gan tycz nym kor kom na tra sach pro wa dzą cych w kie run ku mniej szych lub więk szych
zbior ni ków, sku tecz nie omi ja my ra da ry, z ró żnym po wo dze niem wal czy my o miej sca na za tło czo nych par -
kin gach. Cza sem prze gry wa my co praw da z bra kiem snu, ale prze cież ty le jest do zo ba cze nia, od wie dze -
nia, nie mo że my ni cze go po mi nąć. 

Wszyst ko na bie żą co opi su je my i fo to gra fu je my, aby już po po wro cie, za raz po wa ka cyj nych sza leń stwach,
któ rym i Wy z pew no ścią da li ście się po nieść, wró cić do pra cy nad ko lej nym nu me rem Nu ras.in fo, któ ry
prze peł nio ny bę dzie wciąż świe żym za pa chem eg zo tycz nych kra jów, gwa rem nad mor skich plaż i mi lio nem
po my słów na ko lej ne wa ka cje… Pod wod ne kró le stwo, nasz azyl od co dzien nych spraw i trosk, go ści nas
nie zwy kle ser decz nie, nie za le żnie od te go, w któ rą stro nę się wy bie ra my. Ra fy przy bra ły naj pięk niej sze
bar wy, po ły sku ją ce ry by zda ją się fi glar nie pusz czać do nas oko, z za chę tą do za ba wy w pod wod ne go
ber ka, więc tym ra zem, zgod nie z obiet ni cą, nie za trzy mu je my Was zbyt dłu go przy mo ni to rach. Za pra -
sza my do wo dy! Go rą co po zdra wia my z ró żnych stron świa ta.

Nie cier pli wie cze ka my na Wa sze wa ka cyj ne, pod wod ne wspo mnie nia!
Re dak cja
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„Et tu Bru te con tra me?” (I ty,
Bru tu sie, prze ciw ko mnie?) – gdy 15
mar ca 44 ro ku p. n. e. umie ra ją cy
Ju liusz Ce zar wy po wie dział te sło wa,
nie mógł przy pusz czać, że już za kil -
ka dzie siąt lat, dwie ście ki lo me trów
na po łu dnie od Wiecz ne go Mia sta
po wsta nie wiel ki port na zwa ny je go
imie niem, a naj za mo żniej sze pa try cju -
szow skie ro dy bę dą bu do wać prze -
pysz ne wil le w le żą cych nad por to wą
za to ką Ba jach.

No ład nie! Przy go to wy wa ny od dwóch
mie się cy wy jazd do Ita lii za po wia dał się tak
wspa nia le, a tu już na star cie wiel ka kisz ka!
Przy po dej ściu do lą do wa nia na Fiu mi ci no

gę ste chmu ry prze sła nia ły ob raz zie mi.
W koń cu, gdy nasz Air bus A320 do tknął ko -
ła mi pa sa, za oknem roz cią gał się sza ry
i po nu ry ob raz „sło necz nej Ita lii”. No, ale
do ce lu, miej sco wo ści Poz zu oli kil ka ki lo -
me trów od Ne apo lu, mie li śmy jesz cze po -
nad 200 km. Mo że coś się po pra wi?
„Uzbro je ni” w kom bia ka Re nault ru szy li -
śmy na tra sę, by szyb kim prze lo tem au to -
stra da mi do trzeć na miej sce. Nie ste ty, z ko -
lej ny mi prze je cha ny mi ki lo me tra mi na sze
mi ny sta wa ły się co raz bar dziej nie wy raź -
ne. Nie dość, że na nie bie wciąż kró lo wa ły
gę ste, ciem ne chmu ry, to jesz cze za czę ło
pa dać. Oj, nie tak wy obra ża li śmy so bie te
czte ry dni we Wło szech. Cza ry go ry czy do -
peł ni ła ocze ku ją ca na nas w re cep cji mo te -

Baje,
czyli podwodne ślady imperium
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lu in for ma cja od Ka ir z cen trum nur ko we -
go – z po wo du wa run ków at mos fe rycz -
nych, na ra zie, nie mo że my nur ko wać.
Mo że ju tro po po łu dniu bę dą lep sze wie -
ści… Gro bo wych na stro jów nie po pra wi ła
nam na wet ko la cja, któ rą zje dli śmy w nie -
wiel kiej trat to rii „da Ri ta” przy via Mi li sco -

la. Ow szem, i bru schet ta, i stek, któ re za -
mó wi łem by ły bar dzo smacz ne, ale prze -
cież nie po to tu przy je cha łem.

W 37 ro ku przed na ro dze niem Chry stu -
sa, w cza sie trwa nia woj ny do mo wej po -
mię dzy Okta wia nem Au gu stem a Sek stu -
sem Pom pe ju szem, w Za to ce Ne apo li tań -
skiej roz po czę to bu do wę wiel kie go por tu
dla flo ty wo jen nej Im pe rium. Pra ce za ini -
cjo wa ne przez Mar ka Agryp pę, za ufa ne go
Okta wia na, po le ga ły na po łą cze niu że glow -
nym ka na łem je zior Aver nus i Lu cri nus oraz
wód za to ki po mię dzy nie wiel ki mi miej sco -
wo ścia mi Ba je i Pu te oli. Obec ność flo ty
spo wo do wa ła szyb ki roz wój re gio nu, po -
wsta nie ma ga zy nów, cy stern, do ków i war-
sz ta tów. Jed nak dość szyb ko, bo już
w XII wie ku przed na szą erą, woj sko opu -
ści ło ten re jon, prze ka zu jąc go na ce le cy -
wil ne. Bli skość por tu, jak i ma low ni cze
po ło że nie są sia du ją cych z nim miej sco wo -
ści, w po łą cze niu z obec no ścią cie płych
wód ter mal nych na ich te re nie za ini cjo wa -
ło w ko lej nych la tach roz wój re jo nu uzna -
ne go za „ku rort”. Na sto kach gór po wsta-
wa ły prze pięk ne, peł ne roz ma chu i zbyt ku
wil le, łaź nie, licz ne świą ty nie… Swo je
„dru gie do my” mia ły tu wspo mnia ny już

ród Klau diu szów, fa mi lia Pi so (w póź niej -
szych la tach za spi sko wa nie prze ciw Ne ro -
no wi jej ma ją tek prze padł na rzecz
ce sa rza), by wa li tu Cy ce ro, Se ne ka i Ho ra -
cjusz… To te mu ostat nie mu przy pi su je się
sen ten cję od da ją cą sto su nek Rzy mian
do te go miej sca – żad na in na za to ka
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na świe cie nie świe ci moc niej niż pięk ne
Ba je. Ba je sta ły się słyn ne w ca łym im pe -
rium nie tyl ko z po wo du wła ści wo ści ter -
mal nych wód lecz ni czych wy stę pu ją cych
w oko li cy w du żej ob fi to ści, ale przede
wszyst kim z po wo du ca ło noc nych spo tkań
peł nych uciech tak dla du cha, jak i (mo że

przede wszyst kim) dla cia ła. Po eta Mar cus
Va le rius Mar tia lis, ży ją cy w pierw szym stu -
le ciu na szej ery, iro nicz nie wspo mniał:
„Do Ba jów ko bie ty przy je żdża ją ja ko Pe ne -
lo py, ale wy je żdża ją już ja ko He le ny”.

Ra no by ło jesz cze go rzej. Chwi lo we
prze ja śnie nia co rusz koń czy ły się gwał tow -
ny mi urwa nia mi chmu ry. Po fa lo wa ne wo -
dy za to ki ofe ro wa ły (we dług pro gno zy)
wi docz ność na po zio mie 70 cm. Ob ser wu -
jąc sy tu ację z koń ca po mo stu, nie mo żna
by ło nie dać im wia ry. By ło sła bo. Ja ko że
o nur ko wa niu na ra zie nie mo gło być mo -
wy, roz po czę li śmy nasz ko lej ny dzień
od po szu ki wań frag men tów hi sto rii. W oko -
li cy wciąż peł no jest wspa nia łych za byt ków
świad czą cych o po tę dze im pe rium i kunsz -
cie je go bu dow ni czych – ol brzy mi kom -
pleks ter mal ny, świą ty nie We nus, Dia ny
i Mer ku re go. Nie za po mnie li śmy też o sa -
mym mu zeum w Zam ku Ara go ne se. Je go
zbio ry po tra fią przy pra wić o za wrót gło wy
na wet oso by ob cu ją ce z hi sto rią na co
dzień. Dla Ada ma, na sze go dy żur ne go hi -
sto ry ka, prze ży cie by ło nie zwy kłe. Oglą dał
po szcze gól ne rzeź by, sta tuy, po pier sia,
frag men ty fre sków i ko lumn w na bo żnym
sku pie niu. Aż ba łem się po my śleć, co bę -

dzie, gdy po je dzie my do nie zbyt od le głych
Pom pe jów czy Her ku la num…

24 sierp nia 79 ro ku na stą pi ła ol brzy mia
erup cja gó ru ją ce go nad ca łym re jo nem Za -
to ki Ne apo li tań skiej We zu wiu sza. To ny la -
wy, py ły do pro wa dzi ły do jed nej z naj -
więk szych tra ge dii an tycz ne go świa ta – uni -
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ce stwie nia Pom pe jów, Her ku la num i Sta -
bie. Le żą ce bar dziej na pół noc Ba je zo sta ły
jed nak oszczę dzo ne. Ich los do peł nił się
znacz nie póź niej, w XV wie ku. Naj pierw
se ria kil ku trzę sień zie mi do pro wa dzi ła
do znacz ne go znisz cze nia miej sco wo ści.
Jed nak w pa mięć wry ła się głów nie noc

z 29 na 30 wrze śnia 1538 ro ku, gdy erup cja
nie wiel kie go wul ka nu star ła z po wierzch ni
zie mi wio skę Tri per go le, a znacz na część
je zio ra Lu cri no sta ła się lą dem.

Wto rek przy niósł w koń cu tak upra gnio -
ną po pra wę po go dy. Pro gno zy na ko lej -
ne 36 go dzin za po wia da ły słoń ce
i bez chmur ne nie bo. Do pie ro w śro do wy
wie czór ko lej ny zim ny front miał przy nieść
no wą fa lę opa dów. Nie by ło co zwle kać.
Czas ru szać pod wo dę. Rów nież w Cen tro
Sub Cam pi Fle grei na stro je by ły znacz nie
lep sze. Wi dać by ło, że wszy scy cze ka li śmy
z utę sk nie niem na ten mo ment. Apa rat mia -
łem już przy go to wa ny, po zo sta ło mi więc
tyl ko skla ro wa nie sprzę tu i prze nie sie nie go
na RIB’a, któ ry wła śnie nad pły nął, sze ro ki -
mi od ko sa mi zna cząc swój ślad na wo dzie.
Upssss… Fa la by ła na dal spo ra i wi zja bu ja -
nia ostu dzi ła nie co mój za pał. Ale raz ko -
zie śmierć. Ra zem z Ada mem i Wojt kiem
wtasz czy li śmy na po kład na sze „za baw ki”,
wal cząc jed no cze śnie z pod ska ku ją cą
na fa lach ło dzią, po czym ru szy li śmy ku wi -
docz nej na krań cu za to ki wy spie Ni si da.
We dle słów Ka ir, w miej scach zwa nych
Ma mu to nes i Fac cio ne mia ło być głę biej,
w oko li cach 25-30 me trów, więc wi docz -

ność po win na być lep sza, no i w do le nie
po win no tak bu jać. Pod róż pod fa le tro chę
mnie wy mę czy ła, więc ko rzy sta jąc z oka -
zji, gdy tyl ko rzu ci li śmy ko twi cę, wsko czy -
łem do wo dy, by po ode bra niu apa ra tu
ru szyć w kie run ku dna. Ufff, wresz cie! Prze -
sta ło bu jać. Wi docz ność, mi mo że nie do -
sko na ła, znacz nie się po pra wia ła wraz
z ka żdym me trem głę bo ko ści. Zerk ną łem
na mo je go Olym pu sa i wpro wa dzi łem
wstęp ne usta wie nia cza su i przy sło ny. Nim
się zo rien to wa łem, ko ło mnie po ja wi li się
trzej po zo sta li to wa rzy sze pod mor skiej pod -
ró ży. Po wo li ru szy li śmy za na szym prze -
wod ni kiem. 

Ska li ste dno po ra sta ły po je dyn cze ko ra le
i przy nich zro bi łem pierw sze na tym wy -
jeź dzie zdję cia. Szyb ka ko rek ta i mo głem
za cząć my śleć o ja kimś cie ka wym ka drze.
Oka zja po ja wi ła się bar dzo szyb ko, pod po -
sta cią ma lut kie go śli ma ka na go skrzel ne go.
Na ty le ma łe go, że mi mo usta wio nej w apa -
ra cie ogni sko wej 42 mm (co da wa ło 84 mm
w prze li cze niu na ma ły ob ra zek) i wkrę co -
ne go w port obiek ty wu kon wer te ra ma kro
Inon UCL -330, nie by łem w sta nie wy ko nać
mu sa tys fak cjo nu ją co, faj ne go uję cia.
Po kil ku pró bach od pu ści łem i ru szy łem



Nuras.info 8/2014

8

za nie wi docz ny mi już ko le ga mi. Nie by ło
jed nak po wo du do po śpie-  chu. Prze cież
Woj tek też pły nął z apa ra tem i we dle wszel -
kie go praw do po do bień stwa po wi nien
za chwi lę coś zna leźć i za cząć fo to gra fo -
wać. Ma te ria li zu ją ce się na gra ni cy wi dzial -
no ści, pę dzą ce w to ni ko lum ny bą bli

po twier dzi ły mo je przy pusz cze nie. Po
chwil ce do pły ną łem do Wojt ka i cie ka wie
zer k ną łem mu przez ra mię, za sta na wia jąc
się, co też ta kie go zna lazł. Śli mak! Ale
znacz nie więk szy od mo je go, ty pu „krów -
ka”. Chcia łem za cze kać, aż Woj tek go ob -
fo to gra fu je i za jąć je go miej sce. 

Roz glą da jąc się wo kół za uwa ży łem, że
ca ła ska ła by ła wręcz ob le pio na „krów ka -
mi”. Nie by ło na co cze kać. Po prób nym
zdję ciu i ko rek cie pa ra me trów eks po zy cji
wzią łem się za fo to gra fo wa nie. I pew nie
spę dził bym tak ca łą resz tę cza su prze zna -
czo ne go na nur ko wa nie, gdy by nie Woj tek,
któ ry znów coś uwiecz niał, przy zy wa jąc
mnie do sie bie. Gdy tyl ko pod pły ną łem,
z du mą po ka zał mi nie wiel kie go kra ba sie -
dzą ce go na kra wę dzi ska ły. Ukry ty pod
dwo ma znaj du ją cy mi się na je go pan ce rzu
ukwia ła mi, groź nie zer kał w na szą stro nę,
od su wa jąc się o kil ka cen ty me trów ka żdo -
ra zo wo, gdy uznał, że nie prze kra czal na
gra ni ca mię dzy nim a na mi zo sta ła na ru szo -
na. Woj tek skoń czył już fo to gra fo wa nie,
więc te raz ja za ją łem je go miej sce. Po kil ku
zdję ciach w sty lu ma kro po sta no wi łem
wkrę cić w miej sce kon wer te ra UCL sze ro -
ko kąt ny UWL -H100 z por tem ko pu ło wym.

Za ma rzy ło mi się sze ro ko kąt ne ma kro. Ale
już pierw sze zdję cie przy nio sło roz cza ro -
wa nie. Ca ła ko pu ła by ła za pa ro wa na. Za
du ża wil goć przy skrę ca niu sprzę tu. A szko -
da! Zwłasz cza że bar dzo źle to ro ko wa ło
na za pla no wa ne na póź niej nur ko wa nia
na wy ko pa li skach. Tam na praw dę był po -
trzeb ny sze ro ki kąt. No, nie by ło co roz pa -
czać. Co praw da spra wy nie wy glą da ły
do brze, ale za wsze mo gło być prze cież go -
rzej. Na ra zie sko rzy sta łem więc z ko lej ne -
go od kry cia mo ich przy ja ciół i za czą łem
fo to gra fo wać du żą lan gu stę, scho wa ną
w nie wiel kiej ja ski ni. Jej dłu gie wą sy ostro -
żnie ba da ły te ren, ale nic so bie nie ro bi ła
z mo jej obec no ści. 

Pod wo dą te mat go nił te mat. Lan gu stę
za stą pi ły fi le to we, po szar pa ne śli ma ki, któ -
re z ko lei miej sca ustą pi ły zło to ubar wio nej
skor pion fish, a ta ukwia łom i ko lej nym ry -
bom. Ależ się tu dzia ło! Do pie ro w cza sie
wy nu rza nia po czu łem, że na po wierzch ni
wca le nie na stą pi ła po pra wa. Cią gle bu ja -
ło. Od cze ka łem pod wo dą, aż wszy scy wy -
szli na po kład i do pie ro pod pły ną łem
do dra bin ki. Za le ża ło mi, by po byt na po -
wie trzu skró cić jak naj bar dziej i wró cić
pod wo dę. Nie tyl ko z po wo du cze ka ją cych
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tam na mnie wspa nia ło ści pod wod ne go ży -
cia…

Ka ir wie o pod wod nych Ba jach chy ba
wszyst ko. Nic w tym dziw ne go. Prze cież ta
fi li gra no wa blon dyn ka od wie lu już lat
uczest ni czy w pra cach ar che olo gicz nych
pro wa dzo nych na te re nie an tycz ne go Por -
tus Ju lius oraz przy le ga ją cych do nie go wil -
lach rzym skich no ta bli. Co ro ku w ra mach
pro gra mu ochro ny za byt ków za bez pie cza -
ny jest ko lej ny frag ment ol brzy mie go, wie -
lo hek ta ro we go te re nu na ja kim roz cią ga ją
się ru iny. „Naj bar dziej spek ta ku lar ne jest
nim feum Klau diu szów i od nie go za cznie -
my. Ale nie daj cie się zwieść – pod wo dą
jest znacz nie wię cej ma gicz nych miejsc,
tyl ko tro chę mniej rzu ca ją cych się
w oczy…”. 

Ma ra cję, bo Nym pheo di Clau dio w wil -
li, któ rej po sia da cza mi by ła ro dzi na aż
trzech ce sa rzy (Klau diu sza, Ne ro na i Ka li -
gu li) ocza ro wu je. I nie ma tu zna cze nia fakt,
że od kry te w koń cu lat 50. ubie głe go wie ku,
pierw sze rzeź by zo sta ły wy cią gnię te z wo -
dy. Po dob ny los spo tkał ko lej ne zna le zi ska,
rów nież te z lat osiem dzie sią tych. De cy zją
kon ser wa to ra za byt ków zo sta ły one usta -
wio ne w gó ru ją cym nad za to ką Zam ku Ara -

go ne se, w któ rym utwo rzo no mu zeum ar -
che olo gicz ne (Mu seo Ar che olo gi co dei
Cam pi Fle grei Nel Ca stel lo Ara go ne se). Nie
ma zna cze nia, bo pod wo dą po zo sta ły
prze pięk ne, in kru sto wa ne po sadz ki, frag -

men ty ścian wil li oraz… od two rzo ne w naj -
drob niej szych szcze gó łach przez miej sco-
wych ka mie nia rzy ko pie ory gi nal nych fi gur.
Wy glą da ją do kład nie tak sa mo. Usta wio ne
w miej scach, w któ rych przed dwo ma ty sią -
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ca mi lat cie szy ły oczy miesz kań ców wil li
przy pra wia ją o dreszcz emo cji zwią za ny
z tak bli skim ob co wa niem z hi sto rią.

Zsu ną łem się z gu mo wej bur ty RIB’a
do wo dy i po ode bra niu sprzę tu fo to za czą -
łem opa dać w kie run ku dna. Wo da by ła
chłod na i nie zbyt przej rzy sta, ale nie by ło

tra ge dii. Na kil ka me trów by ło wi dać.
Chwil kę cze ka nia przy dnie za koń czy ło
przy by cie Ka ir, Wojt ka i Ada ma. By li śmy
w kom ple cie i mo gli śmy ru szać. Sze ro ką ła -
wą, metr za na szą prze wod nicz ką, ru szy li -
śmy w kie run ku nie wi docz nych jesz cze
ru in. Nie wi docz nych? Przyj rza łem się uwa -
żniej nie wiel kie mu wznie sie niu po le wej
stro nie. Je go kształt był aż nad to re gu lar ny,
by mo gła go stwo rzyć mat ka na tu ra. Bez
wąt pie nia był efek tem pra cy rąk ludz kich
i wie ki te mu sta no wił pod mu rów kę ja kie goś
do mu. Roz glą da jąc się wo kół za uwa ża łem
co raz wię cej frag men tów daw nej re zy den -
cji. Pły nę li śmy mię dzy dwo ma od le gły mi
od sie bie o ja kieś 5 me trów ścia na mi, któ re
kie dyś pew nie wy so kie i ozdob ne, te raz
wzno si ły się na gó ra 50 cen ty me trów
nad dno. Choć… Z przo du sy tu acja wy raź -
nie się zmie nia ła. Z po wo du sła bej wi docz -
no ści sta ło się to cał kiem na gle, gdy ni
z te go, ni z owe go do tych cza so wy ko ry tarz
prze szedł w sze ro ką sa lę – nim feum.
Po oby dwu je go stro nach wzno si ły się po są -
gi bo gów i człon ków ro du Klau diu szów.
Opa dłem na dno u stóp fi gu ry Dio ni zo sa,
Bo ga Wi na i Win nej La to ro śli. Mach ną łem
rę ką na Ka ir, by opły nę ła fi gu rę od ty łu

i pod pły nę ła do niej z le wej stro ny. Faj nie
wy glą da ła w ma sce peł no twa rzo wej, ja kiej
uży wa ła do nur ko wań z ra cji pro wa dzo -
nych czę sto prac pod wod nych. Kil ka bły -
sków i po ka za łem jej, by po wtó rzy ła
od po cząt ku ca łą sce nę z na pły nię ciem
od ty łu. Chcia łem mieć pew ność, że choć
kil ka zdjęć bę dzie ok.

Prze su wa jąc się od fi gu ry do fi gu ry za pa -
mię ta le fo to gra fo wa łem. I Kró la Ita lii, Ody -
se usza, i po sąg An to nii Młod szej, mat ki
ce sa rza Klau diu sza. Czas ucie kał nie ubła -
ga nie, a na sze okien ko po go do we nie da -
wa ło szans na dłu ższą eks plo ra cję wy ko -
pa lisk. Dla te go po ga nia ny przez na szą prze -
wod nicz kę, ru szy łem za nią w kie run ku ko -
lej nych po miesz czeń wil li. Stop! Ka ir
ob ró ci ła się ostro żnie nad za piasz czo nym,
po kry tym ka my ka mi dnem i za czę ła dło nią
od gar niać za le ga ją cą war stwę wierzch nią.
Py łu przy tym pod nio sła ty le, że po chwi li
nie by ło pra wie nic wi dać. Ale de li kat ny
prąd za czął zno sić prze sła nia ją cą wi dok
chmu rę gdzieś w bok, i po cząt ko wo nie wy -
raź nie, ale z ka żdą se kun dą le piej pa trzy -
łem na po sadz kę. Pięk ną, wy ko na ną z ma-
lut kich bia łych ka my ków. Zwa bio ne ru -
chem ry by za czę ły się krę cić nad dnem,
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wy szu ku jąc ele men tów po ży wie nia. Chcia -
łem jesz cze chwi lę za cze kać, ale Ka ir ru -
szy ła w dal szą dro gę, zo sta wia jąc od sło-
nię te sta no wi sko. Wró ci my tu za chwi lę,
po ka za ła. Mia ła ra cję. Niech ten pył trosz -
kę opad nie. Zwłasz cza że nie od pły nę li śmy
da le ko, aż do są sied nie go po ko ju, nie uży -
wa jąc na wet w tym ce lu drzwi, a tyl ko prze -
pły wa jąc nad ścia ną. Dno kom na ty na kry te
by ło gru by mi ma ta mi, na któ rych spo czy -
wa ły przy ci ska ją ce je ka mie nie. Usu nę li śmy
ich kil ka i po od su nię ciu ma te ria łu… onie -
mia łem. Gła dziut ka po sadz ka wy ko na na
by ła z prze pięk ne go mar mu ru. Uszko dzo -
ne go co praw da gdzie nie gdzie przez upływ
cza su i dzia ła nie wo dy, ale i tak za cho wa -
ne go w za ska ku ją co do brym sta nie. Kil ka
ko lej nych zdjęć i mu sie li śmy wra cać. Ale
naj pierw trze ba by ło po so bie po sprzą tać,
za sła nia jąc oby dwie po sadz ki.

Ten wie czór na le żał do bar dzo uda nych.
Nie tyl ko z te go po wo du, że wy ko na ne nur -
ko wa nia wpra wi ły nas w do sko na ły hu mor,
ale jesz cze i je dze nie ser wo wa ne w trat to rii
„da Ber nar do” przy via Mon te nu ovo Li co la
Pa tria oka za ło się bar dzo smacz ne. Już po -
czą tek był wy śmie ni ty, gdy po nu ry jak ne -
apo li tań ski ma fio zo wła ści ciel lo ka lu

za ser wo wał nam pół mi sek bru schet ty cu -
dow nie pach ną cej czosn kiem, oli wą i świe -
ży mi po mi do ra mi. Ot, ta ki star ter „od
fir my”. A da lej by ło jesz cze le piej. Nic
dziw ne go, że gdy w koń cu wie czo rem zna -
la złem się w łó żku, dłu go nie mo głem za -
snąć. Mi mo zmę cze nia, peł ny brzuch

(za na mo wą Wojt ka ucztę skoń czy li śmy
w są sied niej lo dziar ni, ob ja da jąc się wiel ki -
mi por cja mi gel la ti) i wi zja ko lej nych nur -
ko wań nie po zwa la ła zmru żyć oczu. Ale
do cza su. W koń cu za sną łem…

Słoń ce! Przez za mknię te okien ni ce prze -
są cza ło się go nie wie le, ale wy star cza ją co
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du żo, bym mógł stwier dzić, że dzień za po -
wia dał się wspa nia le. Na krę co ny jak sprę -
żyn ka za czą łem krzą tać się po po ko ju,
szy ku jąc sprzęt fo to do cze ka ją cych nas za -
dań. W koń cu, po śnia da niu, ru szy li śmy
w kie run ku Cen tro Sub Cam pi Fle grei. Ka ir
już by ła na miej scu, więc nie zwle ka jąc za -

czę li śmy wy cią gać swój nur ko wy szpej
z bu dy necz ku ba zy. Aż chcia ło się nur ko -
wać. Gład kie mo rze i bez chmur ne nie bo
na stra ja ły opty mi stycz nie. To był zde cy do -
wa nie nasz dzień! Na pierw szy ogień miał
pójść, we dług pla nów na szej prze wod nicz -
ki, Por tus Ju lius. Po wsta ły w la tach trzy dzie -

stych przed na szą erą port był wy ni kiem
woj ny ja ką pro wa dził Ce sarz Okta wian
z Sek stu sem Pom pe ju szem. To na po le ce -
nie Mar ka Agryp py, do rad cy Okta wia na,
po łą czo no że glow nym ka na łem je zio ra Au -
gu stus i Lu cri ne, a po wsta łą w ten spo sób
ol brzy mią ba zę mor ską na zwa no imie niem
Ju liu sza Ce za ra. To był faj ny plan, ale mu -
sia łem in ter we nio wać. Zwłasz cza po tym,
jak do wie dzia łem się, że na po po łu dnie
pla no wa ne jest za ła ma nie po go dy. Por tus
Ju lius był ar cy cie ka wy, ale na do stęp nych
zdję ciach nie pre zen to wał się na wet
w ćwier ci tak fo to ge nicz nie jak znaj du ją ce
się w pół noc nej czę ści za to ki za la ne wil le.
Tro chę to trwa ło, nim za apro bo wa ny już
plan nur ko wań (i wy da ne zgo dy) da ło się
za mie nić, ale upór cza sa mi po pła ca. We -
dług no we go za cząć mie li śmy od wi dzia ne -
go wczo raj Nin feo di Clau dio, by na dru gie
nur ko wa nie prze pły nąć do po bli skiej wil li
Pro to rio. Port miał spaść na trze cie miej sce,
a na czwar te Smo key Re ef, geo lo gicz ny fe -
no men, miej sce w któ rym ze skał uwal nia -
ją się ga zy z tek to nicz nie ak tyw ne go
wnę trza zie mi. Ot, ta kie na tu ral ne ja cuz zi.

Ru szy li śmy! Chwi la pły nię cia i by li śmy
na miej scu. Wsko czy łem do wo dy ja ko
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pierw szy, by spraw dzić port ko pu ło wy, któ -
ry za mon to wa łem ra no na kon wer te rze sze -
ro ko kąt nym. Opa dłem do dna, skon tro -
lo wa łem wszyst kie „za baw ki” i mo gli śmy
ru szać. Naj pierw, tak jak usta li li śmy jesz cze
na po wierzch ni, ku po sadz kom. By je od -
sło nić i wy ko rzy stać czas ja ki spę dzi my
wśród rzeźb na oczysz cze nie się wo dy.

Nim jed nak na do bre skoń czy li śmy ich
czysz cze nie, Ka ir za trzy ma ła się nad dnem
i za czę ła w nim dłu bać. Nie spie szy łem się,
ale trwa ło to sta now czo dłu go. Na do da tek
Woj tek, któ ry do tych czas trzy mał się z ty łu,
po ło żył się przed nią na dnie i za pa mię ta le
pstry kał fot ki. Co jest gra ne? Opa dłem ku
nim i z za sko cze niem zo ba czy łem nie wiel -
ką ośmior ni cę ukry tą pod ka mie niem. No
tak! Ga pa ze mnie. Te raz mu sia łem się
moc no po sta rać, by coś uchwy cić w ka -
drze, ja ko że Woj tek zaj mo wał naj lep szą
po zy cję do zdjęć. 

Tu ląc się do je go bo ku usi ło wa łem i ja
coś za re je stro wać. Jed no zdję cie z bli ska,
dru gie. Do bra, a mo że sze ro ki kadr?
I ośmior ni cę, i wi szą ca za nią Ka ir? Wkrę ci -
łem sze ro ki kąt, któ ry zdją łem do słow nie
chwi lę wcze śniej, i przy ło ży łem apa rat
do oka. Prób ne zdję cie, by usta wić pa ra me -

try. Skon tro lo wa łem. By ło ok. Znów przy ło -
ży łem apa rat do oka. Trosz kę prze ka dro wa -
łem. O tak, su per! Za czą łem wci skać spust
mi gaw ki, gdy w wi zje rze za uwa ży łem na -
gły ruch. Zde ner wo wa ny gło wo nóg miał
już nas dość. Pry snął bły ska wicz nie. A ja
zo sta łem bez zdję cia. Ech… Cóż, trze ba by -
ło ru szać ku cze ka ją cym na nas w są sied -
nim po miesz cze niu rzeź bom.

Wska ku jąc do wo dy nad Vil la a Pro ti ro
by łem już co kol wiek zmar z nię ty. Ale to
prze cież tu by ły naj pięk niej sze po sadz ki
w ca łym te re nie wy ko pa lisk. Sto su jąc me to -
dę z pierw sze go nur ko wa nia za czę li śmy
od ich od sła nia nia. W tym jed nak przy pad -
ku to, co wi dzia łem, ro bi ło jesz cze więk sze
wra że nie. Pa trzy łem na pięk nie zdo bio ne
pod ło gi, z mo zai ka mi uło żo ny mi z bia łe go
i czar ne go ka mie nia. Ależ to ślicz nie wy glą -
da ło! Wła ści wie gdzie czło wiek nie ru szył
rę ką, coś się uka zy wa ło. Al bo frag ment bru -
ko wa nej uli cy bie gną cej mię dzy wil la mi, al -
bo po sadz ka czy frag men ty sys te mów
grzew czych w łaź ni.

Mą twę wy pa trzył Woj tek. Cho wa ła się
w cie niu wiel kie go gła zu i wy raź nie mia ła
ocho tę na za ba wę w ciu ciu bab kę. Co Woj -
tek za pły wał ją z le wej, to ta prze su wa ła się

w pra wo. Cier pli wy łow ca za to czył ko ło,
ale gdy pod pły nął z pra wej, we so ła mą tew -
ka znów usu nę ła się w le wo. I tak wko ło.
Szko da by ło pa trzeć, więc pod pły ną łem
do niej, gdy Woj tek znów za gnał się w pra -
wy róg i zro bi łem pierw sze zdję cie. Za sko -
czo na mo ją obec no ścią i bły skiem lam py
usu nę ła się w dru ga stro nę. Pro sto pod
obiek tyw cze ka ją ce go tam ko le gi.

W cza sie nur ko wań za bie ra łem ze so bą
pod wo dę apa rat Olym pus OM -D EM5
z obiek ty wem M. Ziu ko Di gi tal 14-42 f/3.5-
5.6 II R za mknię te w obu do wie Na uti cam
EM5. Do por tu pła skie go w za le żno ści
od sy tu acji do krę ca łem al bo kon wer ter sze -
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ro ko kąt ny Inon UWL -H100 al bo ma kro
Inon UCL -330. Za oświe tle nie słu ży ła lam -
pa bły sko wa Inon D2000. Ta ki ze staw oka -
zał się nie tyl ko bar dzo po ręcz ny (i wy go-
d ny w trans por cie ze wzglę du na ma łe ga -
ba ry ty – ca łość zmie ści ła się w jed nym du -
żym ple ca ku Lo we pro Com pu Trek ker), ale
za pew nił do sko na łą er go no mię fo to gra fo -

wa nia (bra wo dla Na uti ca ma) oraz ja kość
ob ra zu (tu wiel kie bra wa dla Olym pu sa
za stwo rze nie wy so kiej ja ko ści apa ra tu
o ma łych roz mia rach fi zycz nych, ale du -
żym prze twor ni ku ob ra zu, wy mien nej opty -
ce i lo gi ce ob słu gi lu strzan ki).

Marcin Trzciński

http://www.wioskisos.org
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://www.bartlukasik.com
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://enurek.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada mem
Paw li kiem i Grze go rzem Fo ry sia kiem

– uczest ni ka mi pol skiej eks pe dy cji na wrak
le żą cy na 109 m w Nar vi ku „ORP Grom”.

Ra dek Bi zoń: Cześć. Wi dzę, że uda ło się
wresz cie zor ga ni zo wać wy pra wę na Gro -
ma.

Adam Paw lik. Cześć. Tak. Nie mo głem
prze stać my śleć o tym wra ku od cza su jak
by li śmy tam ra zem w 2010 ro ku.

RB: Mie li ście ja kieś pro ble my or ga ni za -
cyj ne?

AP: By łeś sze fem po przed niej wy pra wy,
więc wiesz do sko na le, ile trze ba się na bie -
gać, by do piąć wszyst kie szcze gó ły. Pa mię -
tam, do ilu pu ka li śmy drzwi ja ko Glob
Di ving.

RB: Mia łeś z czymś ja kiś szcze gól ny pro -
blem? Jak za re ago wał ka pi ta nat w Nar vi ku
na Wasz przy jazd?

AP: Sta ra li śmy się zdu blo wać ka żdy ele -
ment – więc ogni wa, któ re za wio dły szyb ko
zo sta wa ły za stą pio ne re zer wo wy mi. Naj -
trud niej by ło opa no wać sy tu ację, gdy je den

Grom 2014
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z ko le gów z Ło dzi zre zy gno wał w ostat niej
chwi li z wy jaz du, po zba wia jąc nas jed ne -
go z bu sów. Psi ku sa zro bił nam też je den
ze spon so rów, któ ry trzy dni przed wy pra -
wą po in for mo wał nas, że nie do star czy nam
ko szu lek i po la rów z lo go wy pra wy. Z po -
zo ru wy glą da to na bła hy pro blem, ale to
mia ła być for ma re kla my i po dzię ko wa nia
dla na szych pa tro nów i po zo sta łych spon -
so rów. Co do ka pi ta na tu w Nar vi ku, mie li -
śmy z ni mi sta ły kon takt od wie lu mie się cy,
więc wszyst ko by ło do pię te.

RB: Po wtó rzy li ście na szą tra sę z 2010
ro ku?

AP: Nie. Nie je cha li śmy przez Ta lin. Wy -
bra li śmy prom ze Świ no uj ścia do Te le bor -
ga. Póź niej je cha li śmy już bu sa mi wzdłuż
szwedz kie go wy brze ża, ale od gra ni cy
z Nor we gią tra sy te się po kry ły.

RB: By łeś jed nym z or ga ni za to rów tej
wy pra wy, jak wspo mi nasz sa me przy go to -
wa nia?

Grze gorz Fo ry siak: Pier wot nie wy pra wa
mia ła być zor ga ni zo wa na rok wcze śniej,
w czerw cu 2013. Nie ste ty, nie któ re oso by
za pro szo ne do udzia łu w eks pe dy cji by ły

za an ga żo wa ne rów nież w in ne pro jek ty, co
stwa rza ło du ży pro blem z usta le niem da ty,
któ ra pa so wa ła by wszyst kim uczest ni kom.
Czas ucie kał, a nie mo żna by ło usta lić kon -
kret nych ter mi nów. Pa mię tam, że spo tka -
łem się wte dy z Ada mem, w po ło wie dro gi
mię dzy Ło dzią a Ka to wi ca mi. Po dłu giej

roz mo wie do szli śmy do wnio sku, że mu si -
my prze ło żyć re ali za cję pro jek tu na przy -
szły rok. Mu sie li śmy usta lić kon kret ny
ter min i skład ze spo łu, któ ry za ak cep tu je
usta lo ne na wstę pie wa run ki. Przy kil ku ka -
wach w McDo nal dzie po wstał plan eks pe -
dy cji. Wy punk to wa li śmy wszyst kie za da nia
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i po dzie li li śmy je mię dzy sie bie. Wró ci li śmy
do do mów opty mi stycz nie na sta wie ni i go -
to wi na dal sze dzia ła nia. Pierw sze pro ble -
my po ja wi ły się na po cząt ku ro ku.
Chcie li śmy wy na jąć na miej scu więk szą
łódź, któ ra by ła by jed no cze śnie na szą ba -
zą. Nie ste ty kwo ta, któ rą mie li by śmy za pła -

cić za jed nost kę od po wied nią do na szych
dzia łań, pra wie 60 000 zł, by ła nie do przy -
ję cia, po nie waż mie li śmy jesz cze kosz ty
zwią za ne z ga za mi, trans por tem sprzę tu,
któ re go mie li śmy du żo po nad to nę, wy ży -
wie nia, ubez pie czeń itp. Nie uda ło nam się
zwięk szyć bu dże tu, więc po sta no wi li śmy

zmniej szyć kosz ty. Za pa dła de cy zja, że ba -
zę ma my na lą dzie i nur ku je my z pon to -
nów. 

Od tej chwi li przy go to wa nia szły bez
więk szych kom pli ka cji. W mo men cie, kie -
dy wy da wa ło się, że wszyst ko do pię te jest
na ostat ni gu zik, prak tycz nie pa rę dni
przed wy jaz dem, bi le ty na prom już by ły
ku pio ne, oka za ło się, że nie bę dzie my mo -
gli wziąć jed ne go z sa mo cho dów, któ rym
mie li śmy je chać. W ostat niej chwi li, prak -
tycz nie rzu tem na ta śmę, do sta li śmy
od wuj ka jed ne go z uczest ni ków sta re go
Mer ce de sa Vi to, któ ry ab so lut nie nie wy glą -
dał na au to mo gą ce do je chać 300 km
za ko ło pod bie gu no we. Na do da tek za ła do -
wa ny był do gra nic mo żli wo ści. Sa mo cho -
dzik za sko czył nas wszyst kich – dał ra dę.
Po za stre su ją cą koń ców ką, ca łość przy go -
to wań zwią za nych z wy pra wą prze bie ga ła
bez kom pli ka cji. 

Mi łym ak cen tem by ło to, że oprócz firm
bę dą cych spon so ra mi na szej eks pe dy cji,
po mo gło nam bez in te re sow nie kil ka osób,
któ re prak tycz nie nas nie zna ły. Dzię ki nim
mo gli śmy za brać ze so bą wspo mnia ny
wcze śniej sa mo chód, sprę żar kę i sil ni ki
do ło dzi.
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RB: Ja ka by ła Two ja ro la pod czas nur ko -
wa nia na Gro mie?

GF: By łem na pon to nie w za bez pie cze -
niu nur ko wa nia, w ra zie sy tu acji awa ryj nej.
Na umó wio ny znak mia łem zejść pod wo -
dę. Na szczę ście nie do szło do ta kiej sy tu -
acji.

RB: Wiem, że w tym re jo nie zda rza ją się
sil ne wia try, czy po go da nie pła ta ła fi gli?

GF: Fiord Rom bak ken, na dnie któ re go
le ży „Grom”, ze wszyst kich stron osło nię ty
jest gó ra mi, więc wia try nie by ły bar dzo do -
kucz li we. Naj więk szą prze szko dą by ły bar -
dzo sil ne prą dy. Na po go dę nie mo gli śmy
na rze kać, w cią gu dnia naj czę ściej by ło po -
chmur nie i cza sa mi po pa dy wał deszcz.
Za to w no cy, pra wie za wsze pod czas na -
sze go po by tu, wy cho dzi ło pięk ne słoń ce.
Tem pe ra tu ry by ły zno śne od 6 do 10 stop -
ni… w koń cu by ło to po lar ne la to.

RB: Sły sza łem, że Mu zeum Ma ry nar ki
Wo jen nej ob ję ło Was pa tro na tem, co na to
wpły nę ło?

AP: Tak MMW za in te re so wa ło się tym
pro jek tem już daw no. Po pro szo no nas
o zba da nie i zro bie nie do ku men ta cji pew -

nych frag men tów „Gro ma”. Pod czas na szej
wi zy ty w Mu zeum do wie dzie li śmy się
o nie co in nym sta no wi sku na te mat je go za -
to pie nia, ale o tym na chwi lę obec ną wo -
lał bym nie opo wia dać.

GF: Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej
w Gdy ni ob ję ło na szą eks pe dy cję swo im
pa tro na tem. Je cha li śmy do Nor we gii ja ko

wy pra wa na uko wo -ba daw cza, na co do sta -
li śmy od Mu zeum od po wied ni „glejt”. Mia -
ło nam to po móc w ewen tu al nym za ła -
twia niu for mal no ści. W przy szłym ro ku bę -
dzie 75. rocz ni ca za to pie nia ORP GROM.
Z tej oka zji Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej
zor ga ni zu je wy sta wę po świę co ną na sze mu
okrę to wi, gdzie zo sta ną wy ko rzy sta ne mię -
dzy in ny mi prze ka za ne przez nas ma te ria ły



Nuras.info 8/2014

20

fil mo we. Wy sta wa ma rów nież tra fić
do Nar vi ku. Dy rek cja Mu zeum ma da le ko -
się żne pla ny co do eks plo ra cji wra ku Gro -
ma, być mo że przy udzia le Ma ry nar ki
Wo jen nej. Mam na dzie ję, że też bę dzie my
mo gli uczest ni czyć w tym pro jek cie, ale nie
mo gę wię cej nic po wie dzieć, gdyż nie za -
pa dły jesz cze żad ne wią żą ce de cy zje w tym
te ma cie.

RB: Co stwa rza ło naj więk sze pro ble my
pod czas przy go to wań i już w trak cie pro -
jek tu?

GF: O przy go to wa niach i pro ble mach
z ni mi zwią za nych wspo mnia łem wcze -
śniej. Na to miast już na miej scu w Nar vi ku
po ja wi ło się kil ka pro ble mów tech nicz nych
ze sprzę tem. Nie za dzia łał sil nik do pon to -
nu. Mie li śmy dru gi, za pa so wy, ale o mniej -

szej mo cy, więc sta ra li śmy się na pra wić ten
więk szy, nie ste ty bez re zul ta tu. Iry tu ją ce by -
ło to, że przed wy jaz dem sil nik spraw dza no
i był spraw ny, wi docz nie kli mat pod bie gu -
no wy mu nie słu żył. Za wiódł nas rów nież
sprzęt do fil mo wa nia. To był sprzęt wy po -
ży czo ny, któ re go nie zna li śmy i nie by ło
oka zji wy pró bo wać go na ta kich głę bo ko -
ściach, na ja kich miał pra co wać pod czas
nur ko wa nia na Gro mie. Sy tu ację ura to wał
za mon to wa ny na uchwy cie obok ka me ry
re je stra tor. Gdy Adam po za koń czo nym
nur ko wa niu po wie dział, że nie za dzia ła ła
ka me ra i fil mo wał re je stra to rem bez pod glą -
du ob ra zu, pły nę li śmy do brze gu w kiep -
skich na stro jach. Gdy tyl ko zna leź li śmy się
w na szej „ba zie”, na tych miast przy stą pi li -
śmy do oglą da nia fil mu Ada ma… Ka mień
z ser ca spadł wszyst kim, efekt był za ska ku -
ją co do bry, jak na uję cia bez pod glą du.
Przez awa rię sprzę tu stra ci li śmy tro chę cza -
su, któ re go i tak nie mie li śmy du żo, nie uda -
ło się wy ko nać wszyst kich za pla no wa nych
nur ko wań na Gro mie, mię dzy in ny mi ze
wzglę du na pa nu ją ce wa run ki. Mi mo to
w efek cie wszyst kich nur ko wań ma my dwa
fil my Ada ma i je den Krzyś ka, któ ry miał
pro blem z oświe tle niem pod czas fil mo wa -
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nia. My ślę, że gdy by śmy za pla no wa li dłu -
ższy po byt w Nar vi ku i wy ko na li by śmy
wszyst kie za pla no wa ne nur ko wa nia, mo -
żna by ło by się sku pić bar dziej na de ta lach,
uzy skać jesz cze wię cej ujęć wra ku.

RB: Ile bu tli z ga za mi za bra li ście z Pol -
ski?

AP: Za bra li śmy trzy bu tle z he lem i pięć
z tle nem.

RB: Ilu człon ków li czy ła Wa sza wy pra -
wa?

AP: Zmon to wa li śmy eki pę dwu na stu
osób. Trzech nur ków nur ku ją cych na mak -
sy mal ną głę bo kość i dzie więć do za bez pie -
cze nia. Nie chcie li śmy, by ko le dzy
z su por tu by li wy łącz nie do na szej dys po -
zy cji, więc gdy jed na gru pa po ma ga ła nam
w przy go to wa niach, dru ga mia ła czas
na pe ne tra cję in nych wra ków, któ rych
w Rom bak ken jest wie le. Je śli py tasz o eki -
pę, to mu szę tu wspo mnieć o wiel kim za -
an ga żo wa niu ca łe go ze spo łu
su por tu ją ce go. Wszyst ko by ło za wsze go to -
we na czas. Nikt nie miał kwa śnej mi ny,
gdy trze ba by ło sie dzieć czte ry go dzi ny
w desz czu na pon to nie szar pa nym przez fa -
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le w środ ku fior du. Na de kom pre sji za wsze
po ja wiał się Sła wosz, by za py tać, czy
wszyst ko w po rząd ku, a już sa ma kon wer -
sa cja z nim po wo do wa ła, że czas się tak nie
dłu żył.

RB: Na ja kich ga zach nur ko wa łeś?
AP: Ja ko di lu ent TMX 8/60, ja ko ba ilo ut

dwa sta ge 11.1 z TMX 8/60, je den z EAN 50
i je den z tle nem. Do dat ko wo w pon to nie
zo sta wia łem jesz cze jed ne go z EAN50
i jed ne go z tle nem.

RB: Spo ro te go, nie kom pli ko wa ło Ci to
fil mo wa nia?

AP: Odro bi nę tak, ale nur ko wa łem ja ko
pierw szy, nie wie dzia łem, ja kie wa run ki za -
sta nę na wra ku i ra czej wo lę mieć wszyst ko
przy so bie. Póź niej, gdy po zna łem już sy tu -
ację na do le, nie za bie ra łem ga zów de co.
Ko le dzy pod wie sza li mi je wzdłuż głów nej
opu stów ki.

RB: Oba wia łeś się cze goś pod czas tych
nur ko wań?

AP: Jak pew nie pa mię tasz, pły wy w tym
re jo nie są dość du że. Fiord jest roz le gły,
a wej ścia do nie go wą skie. Ta ki stan rze czy
oczy wi ście prze kła da się na du że prą dy.
Od po wiedź na to py ta nie brzmi – tak, oba -
wia łem się sil nych prą dów. Pod czas na szej
wi zy ty w ka pi ta na cie, po za szcze gó ło wym
opi sem pro ce dur awa ryj nych, otrzy ma li śmy
wśród wie lu do ku men tów har mo no gram
pły wów. Mie li śmy do dys po zy cji go dzi nę
przed „Hi lub Lo wa ter” i go dzi nę po. Nur -
ko wa nia więc tak pla no wa li śmy, aby szczyt
lub dół pły wu przy pa dał na śro dek cza su
po by tu pod wo dą. Prze strze ga łem te go
sche ma tu tak do kład nie, że gdy pew nej no -
cy spóź ni li śmy się na po zy cję 15 mi nut,
zre zy gno wa łem z nur ko wa nia. In nym ra -
zem, gdy wska ki wa łem do wo dy i przy pi -
na łem sta ge, Grze gorz mu siał mnie
trzy mać, bo tak sil ny był prąd po wierzch -
nio wy.

RB: Wspo mnia łeś o po zy cji, czy by ły ja -
kieś pro ble my z jej wy zna cze niem?

AP: Nie. Krzy siek miał na mia ry z na szej
ostat niej wy pra wy, bo jak pew nie pa mię -
tasz, ofi cjal na po zy cja nie jest zgod na z rze -
czy wi stą. Do dat ko wo mie li śmy echo son dę,
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któ rą Mar cin po twier dził lo ka li za cję wra ku,
gdy „Grom” pięk nie uka zał nam się na jej
ekra nie. Da lej już tra dy cyj nie – wiel ki ka -
wał że la za z po bli skie go zło mo wi ska, gru -
ba li na i do wo dy. Prze tra ło wa li śmy
pro sia ka po dnie w kie run ku wra ku, by go
usta bi li zo wać. Na prę ży li śmy li nę, a na jej
koń cu przy wią za li śmy ma ły ba niak
do utrzy my wa nia li ny w pio nie, a na oko ło
pię cio me tro wej lin ce dru gi – du ży, jak
znacz nik.

RB: Jak prze bie gły sa me nur ko wa nia?
AP: Bez pro ble mo wo. Pierw sze mo je nur -

ko wa nie po le ga ło na fil mo wa niu ca łe go ka -
dłu ba. Pod czas dru gie go opły ną łem ru fę,
ode rwa ną i le żą cą obok głów nej czę ści
wra ku.

RB: Opo wiesz coś o sa mym wra ku?
AP: Okręt jest prze ła ma ny w sto sun -

ku 2/3 do 1/3. Część dzio bo wa ze śród o krę -
ciem le ży stęp ką do gó ry, z dzio bem
unie sio nym w gó rę. Wpły wa jąc pod wrak,
mo żna zo ba czyć zmia żdżo ne i wci śnię te
w dno nad bu dów ki śród o krę cia. Na dnie le -
ży mnó stwo po roz rzu ca nych ele men tów
po kła du. Obok wra ku le żą uchy lo ne wy -

rzut nie, w któ rych wi dać śru by na pę do we
tor ped. Ka wa łek da lej le ży ode rwa na z po -
kła du osło na dzia ła. W po szy ciu ka dłu ba
czę ści dzio bo wej znaj du je się wy rwa
na wy so ko ści ma ga zy nu amu ni cji i do sko -
na le wi dać po ukła da ne na pół kach po ci ski.
Pły nąc da lej w stro nę ru fy, a przy naj mniej

miej sca, gdzie po win na ona być, na tra fia -
my na ko lej ną, tym ra zem znacz nie więk -
szą wy rwę, któ ra mo gła być przy czy ną
za to pie nia „ORP Grom”. Da lej ka dłub
scho dzi w dół, by na głę bo ko ści 109 me -
trów znik nąć w dnie. Kil ka me trów z bo ku,
na pra wej bur cie, le ży ode rwa na ru fa wspa -



Nuras.info 8/2014

24

nia le pre zen tu jąc jed ną ze śrub na pę do -
wych. Od stro ny po kła du ma lu ją się nam
dwa po dwój ne dzia ła, ku szą uchy lo ne wła -
zy, cią gle na miej scu znaj du je się pon ton
ra tun ko wy, a ca ły po kład jest usła ny ró żne -
go ro dza ju sprzę tem.

RB: Któ ra część wra ku wy da ła Ci się naj -
cie kaw sza?

AP: Chy ba wła śnie ru fa. Nie zli czo na licz -
ba ele men tów po kła du za cho wa na w tak
do sko na łym sta nie, aż bi je nie sa mo wi to -
ścią…

RB: Ja kie cza sy den ne za pla no wa łeś?
AP: Nie zmie nia łem run ti mów i cza sy

den ny wy no si ły po 25 mi nut.

RB: Jak so bie ra dzi łeś z tem pe ra tu rą?
A. P. Bez naj mniej szych pro ble mów,

na dnie tem pe ra tu ra wy no si ła 5,5 stop nia,
a na de co 8,5 stop nia, więc jak wi dzisz, su -
per wa run ki. Wy jąt kiem by ło ostat nie nur -
ko wa nie, gdy po pęk nię ciu kry zy zo sta łem
cał ko wi cie za la ny.

RB: Wspo mi na łeś o ma te ria le fil mo wym,
czy gdzieś mo żna już coś zo ba czyć?

AP: Film jest na eta pie mon ta żu, mam na -
dzie ję, że wkrót ce bę dzie my mo gli go za -
pre zen to wać.

RB: Czy coś szcze gól nie utkwi ło Ci w pa -
mię ci z po by tu w Nar vi ku?

GF: Wi zy ta na cmen ta rzu, gdzie po cho -
wa ni są pol scy żoł nie rze i ma ry na rze oraz
przy po mni ku ma ry na rzy z ORP Grom
na pla cu, któ ry swo ją na zwę wziął od na -
sze go okrę tu. Za sko czy ło mnie, po zy tyw nie
oczy wi ście, ja kim sza cun kiem da rzą Nor -

we go wie na szych po le głych ma ry na rzy.
Wi dać to by ło w wy mie nio nych miej scach
oraz w miej sco wym mu zeum. Pod czas wi -
zy ty w ka pi ta na cie por tu, skąd do sta li śmy
ze zwo le nie na nur ko wa nia na Gro mie,
rów nież spo tka li śmy się z du żą sym pa tią.

No wym do świad cze niem był dla mnie
dzień po lar ny, przez ca łą do bę by ło wid no,
przez co nie mie li śmy ogra ni czeń co
do pla no wa nia na szych za jęć. Pięk ne wi do -
ki i cu dow ne „oko licz no ści” przy ro dy dłu -
go nie da ją za po mnieć o tym miej scu. Ktoś



Nuras.info 8/2014

25

po wie dział, że „gdy Bóg two rzył świat, to
na po cząt ku stwo rzył Nor we gię i póź niej
mu się już nie chcia ło”.

RB: Czy by ły ja kieś groź ne sy tu acje?
GF: Pod czas ostat nie go nur ko wa nia Ada -

ma za lał mu się su chy ska fan der, bar dzo
zmarzł pod czas de kom pre sji. Nie wie le bra -

ko wa ło do sta nu hi po ter mii, ale wpa ko wa -
li śmy go do cie płe go łó żka z go rą cą her bat -
ką i wszyst ko skoń czy ło się do brze.

RB: Z ja kiej jed nost ki nur ko wa li ście?
GF: Wszyst kie nur ko wa nia na Gro mie

prze pro wa dzi li śmy z pon to nów. Mie li śmy
do dys po zy cji je den pię cio me tro wy pon ton

i dwa mniej sze do star czo ne przez fir mę
Wats – ro dzi me go pro du cen ta. Wy pły wa li -
śmy du żym pon to nem, ho lu jąc mniej szy,
na któ rym był za ła do wa ny sprzęt: twi ny,
sta ge itp. Po przy by ciu na po zy cję przy wią -
zy wa li śmy mniej szy pon ton do bur ty. W ten
spo sób mie li śmy wię cej miej sca i wy god -
niej by ło za kła dać sprzęt.

RB: Czy nie bra li ście pod uwa gę wy ko -
rzy sta nia ro bo ta?

GF: Tak pla no wa li śmy. Na wią za li śmy
współ pra cę z ko łem na uko wym Aby sal
przy Wy dzia le Tech ni ki Mor skiej i Trans -
por tu Za chod nio po mor skie go Uni wer sy te -
tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie.
Stu den ci te go wy dzia łu zbu do wa li dwa
pod wod ne po jaz dy, któ re mo gą słu żyć mię -
dzy in ny mi do fil mo wa nia pod wod nych
obiek tów. Je den z nich mógł dzia łać na głę -
bo ko ściach na wet do 400 m, czy li mógł
pra co wać na wra ku Gro ma, któ ry le ży
na 109 me trach. Pla no wa li śmy wspól ny
wy jazd do Na rwi ku, prze pro wa dzi li śmy
prób ne nur ko wa nia z uży ciem po jaz du
w Za to ce Gdań skiej z ba zy An drze ja Sa li
w Ja star ni oraz w je zio rze w oko li cach Ła -
go wa. Oka za ło się w prak ty ce, że po jazd
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wraz z oprzy rzą do wa niem, sza fą ste row ni -
czą, mo ni to rem, ka blo li ną zaj mu je dość du -
żo miej sca i po trzeb na jest więk sza
jed nost ka niż pon ton czy „For mo za” An -
drze ja. Jak wcze śniej wspo mnia łem, z du -
żej jed nost ki mu sie li śmy zre zy gno wać ze
wzglę du na kosz ty, dla te go nie mo gli śmy
za brać ze so bą stu den tów wraz z po jaz -
dem. Na pew no fil mo wa nie przy po mo cy
ro bo ta uzu peł ni ło by ma te riał fil mo wy wy -
ko na ny przez nur ków, po jazd mógł by być
na pro wa dzo ny przez nich na kon kret ne
miej sca, bo nu rek na miej scu ma więk sze
po le wi dze nia niż oso ba przy mo ni to rze,
za to ro bot mo że dłu żej prze by wać na głę -
bo ko ści 100 m. Nur ków ogra ni cza za pas
ga zów, czas de kom pre sji, któ ry mu si być
zgra ny w przy pad ku nur ko wań na Gro mie
z pły wa mi.

RB: Pla nu jesz kon ty nu ację te go pro jek -
tu?

AP: Oczy wi ście, wi dzę tam jesz cze spo -
ro cie ka wych miejsc do zba da nia.

RB: Czy chciał byś tam jesz cze kie dyś po -
je chać?

GF: Tak, zo stał pe wien nie do syt i chciał -

bym jesz cze raz móc uczest ni czyć w ta kiej
wy pra wie. Mam na dzie ję, że kie dyś bę dę
mógł za nur ko wać do wra ku Gro ma i oso bi -
ście go po dzi wiać. Na ra zie jest to dla mnie
zbyt du że wy zwa nie, bo mo żna po wie -
dzieć, że je stem jesz cze na po cząt ku przy -
go dy z głę bo kim nur ko wa niem, ale
na stęp nym ra zem...

RB: Wiem od Ada ma, że to nie ko niec
eks plo ra cji Gro ma, co pla nu je cie w naj bli -
ższym ter mi nie?

GF: Pod su mo wa niem te go rocz nej wy -
pra wy bę dzie film, któ ry chce my zmon to -
wać z ze bra ne go ma te ria łu. Dal sze pla ny
się ga ją już przy szłe go ro ku. Chce my wró -
cić do Na rwi ku na wrak Gro ma, bo na su wa
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się nam jesz cze wie le py tań. Od po wie dzi
na te py ta nia le żą na dnie fior du Rom bak -
ken. Chcie li by śmy zaj rzeć w pa rę miejsc,
po twier dzić kil ka na szych hi po tez. Wrak
Gro ma, je go hi sto ria i miej sce, w któ rym się
znaj du je – bio rąc pod uwa gę, że nie ka żdy
mo że tam za nur ko wać, nie tyl ko ze wzglę -

du na głę bo kość, ale i na to, że po trzeb ne są
sto sow ne ze zwo le nia – wszyst ko to ra zem
two rzy wo kół te go wra ku otocz kę ta jem ni -
czo ści. Od kry wa nie go i prze by wa nie w ta -
kim miej scu jest dla nas nie zwy kle
eks cy tu ją ce. Do przy szło rocz nej wy pra wy
mu si my się le piej przy go to wać, po trze bu je -

my lep sze go sprzę tu fil mo we go, ja kiejś
więk szej jed nost ki pły wa ją cej i cza su.
Na miej scu po trze bu je my co naj mniej
dwóch ty go dni, ze wzglę du na to, że
oprócz nur ko wań na Gro mie pla nu je my
jesz cze jed no za da nie. W je zio rze w oko li -
cach Na rwi ku pod czas II woj ny świa to wej
wy lą do wa ło na lo dzie 13 trans por to wych
sa mo lo tów Jun kers, od le ciał tyl ko je den,
resz ta po stop nie niu lo du po szła na dno.
Wie le z nich zo sta ło wy do by tych przez
Nor we gów do mu ze ów, je den spo czy wa
przy brze gu, ale na dal nie od na le zio no
trzech. Spo czy wa ją gdzieś na dnie, na głę -
bo ko ści oko ło 70 me trów i pod czas na stęp -
nej wi zy ty chce my je od na leźć. W związ ku
z tym za pra sza my do współ pra cy oso by
i fir my, któ re ze chcia ły by nam po móc
w tym przed się wzię ciu.

RB: Cze go mo gę Wam ży czyć w ko lej -
nych zma ga niach?

GF: Przede wszyst kim po wo dze nia w dą -
że niu do re ali za cji przy szło rocz nej wy pra -
wy i szczę śli we go jej za koń cze nia. Tak jak
w tym ro ku, mi mo pa nu ją cych wa run ków
wszyst kie nur ko wa nia za koń czy ły się po -
myśl nie i to chy ba jest naj wa żniej sze.
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RB: Ży czę więc re ali za cji tych pla nów.
AP: Dzię ku ję za ży cze nia. Ko rzy sta jąc

z oka zji chciał bym po dzię ko wać ca łej eki -
pie, pa tro nom i spon so rom za świet ną
współ pra cę i za an ga żo wa nie.

Człon ko wie wy pra wy:
Nur ko wie den ni:
Krzysz tof Star naw ski
Grze gorz Rut kow ski
Adam „Zio ło” Paw lik
Nur ko wie su por tu ją cy:
Grze gorz Fo ry siak
Sła wosz Kieł ty ka
Mar cin Wró blew ski
Da riusz Pa lusz czak
Ga zy/echo son da:
Mar cin Ko rob czak
Su port po wierzch nio wy:
Jo an na Rut kow ska
Bog danW ró bel
To masz Za piór
Pa weł Za piór

Pa tro ni:
Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej
Mie sięcz nik „Od kryw ca”
Nu ras. in fo.

Spon so rzy:
Mes ser Pol ska – ga zy
Wats – pon to ny
Li ght -For -Me – świa tło
eNu rek. pl – sprzęt tech nicz ny

Na zdjęciach zamieszczonych w wywia-

dzie: Adam „Zio ło” Paw lik in struk tor nur ko -
wa nia TMX PSAI, wła ści ciel Cen trum Nur ko -
we go „Ana con da”. Or ga ni za tor wy praw
nur ko wych, mi ło śnik wra ków, nu rek ja ski -
nio wy, czło nek sto wa rzy sze nia Glo be Di ving,
Grze gorz Fo ry siak Za pa lo ny nu rek wra ko wy,
czło nek sto wa rzy sze nia „Wra ker si”.



http://bare.pl
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„Chwy taj dzień, bo prze cież nikt
się nie do wie, ja ką nam przy szłość
zgo tu ją bo go wie...”

Ho ra cy, Pie śni

Za pra szam na ciąg dal szy pod wod nej
wy pra wy do mo je go uko cha ne go Da hab.
Je śli się kie dyś wy bie rze cie w to miej sce,
obie cu ję, że znaj dzie cie tam nie tyl ko pod -
wod ne roz ko sze cia ła i du cha. „Da hab”
w ję zy ku Be du inów zna czy „zło to”. Ka żdy,
kto choć raz od wie dzi to miej sce, bę dzie
wie dział dla cze go. To nie zwy kłe i pięk ne
mia stecz ko nad brze giem Mo rza Czer wo -
ne go. Po zo sta łość be du iń skiej wio ski. Jed -
no z ostat nich miejsc nie ska żo nych „kul tem
tu ry stów”. Mek ka nur ków i wind sur fe rów.
Cał ko wi ty re laks, sło necz ne pla że, sport,
orien tal na mu zy ka opra wio na wy śmie ni tą
kuch nią bli skie go wscho du. A nur ko wo?
Cie pła i przej rzy sta wo da, fa scy nu ją ce ży -
cie pod wod ne, la bi ryn ty ogro dów ko ra lo -
wych, ta jem ni cze gro ty z baj ko wym

Ca ny onem na cze le oraz kul to wa Blue Ho -
le….

BLUE HO LE
nur ko wa nie nr 15
głę bo kość max 19,8 m
godz. za nu rze nia: 15: 18
czas nur ko wa nia: 46”
po wie trze
Nie do tar łam jesz cze do ta bli czek wi szą -

cych na ska le, tuż nad brze giem mo rza,
upa mięt nia ją cych tych, któ rzy spo tka li
śmierć w Blue Ho le. Tym ra zem nie czu łam
się na to przy go to wa na... Ostat nie nur ko wa -
nie w su chym ska fan drze. Uff! Cał kiem po -
rząd nie so bie po ćwi czy łam. Na dal nie
czu ję się kom for to wo i pew nie, ale do po -
cząt ko wych, nie pew nych nur ko wań nie ma
po rów na nia... Do oko ła Blue „Ho la” jest cał -
kiem mi ła raf ka. Tyl ko to za trzę sie nie snor -
ke lo wi czów i nie zręcz ne uczu cie cię żko ści
po śród pół na gich lu dzi... Sa to mi, jak zwy -
kle, wy pa trzy ła cie ka we mi kro sko pij ne ży -
jąt ko – naj wy żej cen ty me tro we go śli macz ka

w bia łe, po ma rań czo we i gra na to we pa -
secz ki, a po tem gi gan tycz ne go sto ne fi sha,
któ ry po sia da nie bez piecz ny ko lec ja do wy.
Na ska li nie bez pie czeń stwa w atla sie ryb
jest na wy ższej po zy cji niż pra wie ka żdy re -

Hugs from Dahab
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kin! Wi docz ność jest kiep ska, mnó stwo plą -
czą ce go się plank to nu, męt ny błę kit, żad nej
prze pa ści nie wi dać, a ja czu ję się nie sa mo -
wi cie szczę śli wa... Jesz cze ja kaś dziw -
na płaszcz ka... ta kiej jesz cze nie wi dzia łam.
Re zer wa? Dla cze go!

Po cu dow nym przed po łu dniu na de szło
pięk ne po po łu dnie. Prze mi ła, kul tu ral -
na i ser decz na ob słu ga, roz kosz nie wy god -
ne po du chy, chleb czosn ko wy, hu mus, sok
li mon ko wy, ba na no wy kok tajl, kal ma ry ma -

ści wsze la kiej, de li kat na Stel la, no i oczy -
wi ście świet na i sto no wa na mu zy ka klu bo-
wa – to tyl ko nie któ re pysz no ści cze ka ją ce,
jak zwy kle, w na szej ulu bio nej knajp ce
„FM”. Ale ten wie czór oka zał się jesz cze
bar dziej szcze gól ny. Nie wiem ja kim cu -
dem ro ze szła się wieść, że wła śnie te go
dnia ob cho dzę uro dzi ny. Na praw dę ni ko -
mu o tym nie mó wi łam! Dla mnie wy star -
cza ją cym pre zen tem by ła mo żli wość
spę dze nia te go dnia pod wo dą, ale i wie -
czór prze szedł mo je wszel kie ocze ki wa nia
uro dzi no we... W do dat ku do dziś nie wiem
czy ja to spraw ka! Choć mo że się do my -
ślam... Na po cząt ku pysz ne wy traw ne win -
ko czer wo ne – spe cjal nie na mo ją cześć
– od mo jej HG. I spe cjal nie dla mnie (mam
na dzie ję, że nie był to przy pa dek) brak od -
śpie wy wa ne go przez chło pa ków ze zło śli -
wą sa tys fak cją „hym nu prze ciw ko ko tom”
i nie cne go pre ce den su psi ka nia bied nych,
głod nych zwie rząt zim ną wo dą! Chwi lę po -
tem ca ła knajp ka za mil kła, a na stół wje chał
prze pysz ny tort śmie ta no wy wraz z pięk ny -
mi ży cze nia mi. Ale naj bar dziej wzru sza ją -
ce by ło gre mial ne „Sto lat…” wy ko na ne
kil ku krot nie, po pol sku, po nie miec ku,
po an giel sku. Był na wet frag ment arab skie -

go od po wied ni ka... Uczu cie to tal nej ra do -
ści! Po tem żmud ne kro je nie tor tu na ty siąc
ka wał ków, w któ rym dziel nie po ma gał mi
She hab, tak że by ka żdy gość do stał choć
ka wa łe czek uro dzi no we go cia sta! Po sta -
tycz nych ucie chach po du cho wych, na sta ła
cu dow na hu lan ka na par kie cie naj lep szej
dys ko te ki Da ha bu – To ty. Na wet uda ło mi
się na mó wić DJ -a na zmia nę zwy cza jo wej
mu zy ki na go rą ce ryt my la ti no! Roz po czę -
li śmy za ba wę na pu stym par kie cie, a opu -
ści li śmy go w mo men cie, w któ rym nie da ło
się już swo bod nie tań czyć we wła snym to -
wa rzy stwie! I tu po zwo lę so bie na bez po -
śred nią pry wa tę: dzię ku ję Wam! Bu dy niu
– za cie płe ser dusz ko i zno sze nie mo ich fo -
chów, Tom ku – za cier pli wość i roz ryw ki
umy sło we, Grze siu Ka, Grze siu S i Mar ci -
nie – za nie ustan ną opie kę, po moc i ten
sza leń czy śmiech do bó lu brzu cha, Wojt ku
– za nur ko we roz mo wy, Mar to – za słów ka,
Piotr ku – za ule głość w kar tach, Mać ku
– za „yal la”, Grześ ku, Grze go rzu, Ra fa le
– za to wa rzy stwo...

GABR EL -BINT ri ght si de
nur ko wa nie nr 16 
głę bo kość max 29,0 m
godz. za nu rze nia: 11: 09
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czas nur ko wa nia: 48”
EAN 32
Po nad go dzin na pod róż wiel błą dem, wą -

skim pa sem ka mie ni stej pu sty ni po mię dzy
mo rzem a gó ra mi, jest czymś nie sa mo wi -
tym. Je śli do brze się usią dzie, mo żna je chać
i je chać. Po kil ku mi nu tach za przy jaź nia nia
się z mo im przy dzia ło wym wiel błą dem
o imie niu El Hol, uda ło mi się na kło nić go
do lek kie go kłu su. In te re su ją ce do zna nie.
Z sa me go koń ca ka ra wa ny do po cząt ko we -
go pe le to nu do bi łam w kil ka na ście mi nut,
wy prze dza jąc wszyst kich po dro dze. Nie -
ste ty prze wod nik sta da i Be du in pro wa dzą -
cy wiel błą da nie po zwo lił mi po gnać
do przo du... Wy ciecz ka w swo jej ca łej oka -
za ło ści do tar ła z nie wiel kim opóź nie niem.
Je den z wiel błą dów od mó wił współ pra cy
z pa sa że rem o nie co ob fit szych ga ba ry tach.
Zwie rzak, po krót kim ser wi so wa niu nad wo -
zia drew nia ne go z pod wo ziem ży wym
– tzn. po pew nym prze me blo wa niu sio dła
i kon kret nej re pry men dzie, zgo dził się po -
nieść Mar ci na, aż do miej sca pla no we go
po sto ju... Cud na i drga ją ca pu sty nia, do oko -
ła na gie, pia sko we ska ły o bla do ru dych od -
cie niach żle bów, cie nie bez kre snej
wol no ści. Gó ry, wo da i bez bron ny wo bec

ich po tę gi czło wiek.
Sta cja Gabr El Bint. Kil ka pa li ków z reszt -

ką bam bu so we go da chu spo ra dycz nie rzu -
ca cień. Wia ta, a ra czej to, co po niej
po zo sta ło. Kil ka osób mo że usiąść na sfa ty -
go wa nym be du iń skim ko cu. Do bo ku wia -
ty przy kle jo na be du iń ska ka wia ren ka.
W me nu mię dzy in ny mi „wet milk”. Cie ka -
we jak to sma ku je... Wiel błą dy, rów niut ko

po ukła da ne przy po pa so wych pa li kach,
z za do wo le niem prze żu wa ją ja kieś su szo -
ne ziel sko z płó cien nych wor ków. Tuż
za ka wia ren ką grup ka Be du inów za bie ra się
za przy go to wy wa nie lun chu. Roz pa lo ne
ogni sko pach nie spe cy ficz nie i in ten syw nie.
Ci szę pu sty ni mą cą po krzy ki wa nia chłop -
ców gra ją cych w pił kę... Wa run ki moc no
spar tań skie, to a le ta za do wol ną skał ką i bez



Nuras.info 8/2014

33

pa pie ru to a le to we go (na szczy cie gó ry Sy -
naj pa pier jest!), ale at mos fe ra i dzie wi cza
oko li ca są za chwy ca ją ce...

Zdję łam ca łe 2 kg ba la stu, ale za nu rze -
nie prze bie gło bar dzo spraw nie. Piasz czy -
sta po lan ka, szyb kie i do brze zor ga ni zo -
wa ne zdję cie uczest ni ków wy pra wy i... gru -

py roz pły wa ją się w prze ciw nych kie run -
kach... My na skos do do łu, oni na skos
do gó ry... Prze pięk na ra fa na pio no wej ścia -
nie, a wie le me trów pod na mi le d wo wi -
docz ne dno. Ta ki wi dok za wsze za pie ra mi
dech w pier siach. Ja kieś dziw ne ży jąt ko
– pew nie to wie losz czet, al bo in ny, dziw ny

ga tu nek, któ ry po win nam za pa mię tać z lek -
cji bio lo gii w pod sta wów ce!? To coś jest
kre mo wo -sza re, okrą głe, o śred ni cy 20 cm,
po dzie lo ne ni czym piz za qu ar to stag gio ni
na ćwiart ki. Na wierz chu po sia da ca łe mnó -
stwo nie ustan nie po ru sza ją cych się ma łych
przy ssa wek, a pod spodem... też ja kieś ru -
cho me czę ści. A na do kład kę ohyd na wod -
na lisz ka... Co praw da świa tło jest moc no
śred nie, bo nie bo cał kiem za chmu rzo ne,
ale kli mat iście al pej ski. Po tem ścia na przy -
pró szo na bia łym, ni czym syp ki śnieg pia -
chem ob sy pu ją cym się po na giej ska le.
A na de ser... ol brzy mi, ciem no zie lo ny na -
po le on.

GABR EL -BINT left si de
nur ko wa nie nr 17
głę bo kość max 24,4 m
godz. za nu rze nia: 13: 26
czas nur ko wa nia: 48”
EAN 33
Na tych miast po wy nu rze niu ude rzył nas

cu dow ny za pach pie czo ne go mię sa... Be -
du iń ski lunch, z za dzi wia ją cym jak na to
miej sce wy bo rem po traw i ich sma ko wi to -
ścią, już cze kał. Zja dłam szyb ko po dwój ną
por cję ry żu i po gna łam w stro nę mo je go
wiel błą da. Po noć one nie gar dzą żad ną po -
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tra wą, więc nie mo głam zmar no wać ta kiej
oka zji bli ższe go za przy jaź nie nia się ze
zwie rzę ciem. Zje mi z rę ki i bę dzie po tul ne
jak ba ra nek! Zdzi wi łam się bar dzo, bo pod -
czas gdy in ne wiel błą dy sma ko wi cie chru -
pa ły ko ści z kur cza ka – mój wy raź nie
krzy wił się na ich wi dok. Na to miast za in te -
re so wał go ryż na tac ce. Wi dać jest tro chę
praw dy w po wie dzon ku o pa nu i je go kra -
mie... Mnie też naj bar dziej sma ko wał ryż.
Wła ści ciel El Ho la za pre zen to wał mi, jak
mo żna spraw nie na po ić ulu bień ca. Po pro -
stu po da je mu się od krę co ną wo dę w bu tel -
ce, a z resz tą wiel błąd ra dzi so bie sam.
Zwie rzę z ma nie ra mi...

Miej sce nur ko we o wie le mniej uro kli we
od po przed nie go. Ta kie po spo li te i nie bu -
dzą ce żad nych emo cji. Oczy wi ście pięk ne,
ale nie tak eks cy tu ją ce jak pio no wa, wie lo -
me tro wa ścia na z po przed nie go za nu rze -
nia. W ogó le nie mo gę sku pić się na ni czym
– my śli błą ka ją się w prze stwo rzach – to już
zna jo my syn drom ostat nie go nur ka...

Po śpiesz ne pa ko wa nie i znów je ste śmy
na krę tej ście żce tuż nad brze giem mo rza.
Tym ra zem am bi cje wy ści go we wzro sły.
Do Tom ka i do mnie do łą czył Ma ciek (osta -
tecz nie wy grał) i Grze siek Ka, któ ry ca łą tra -

sę po ko nał spo koj nie czy ta jąc ksią żkę i zu -
peł nie za po mi na jąc o tym, gdzie jest. Tym
ra zem mę ska am bi cja wzię ła gó rę i kie dy
mi nę łam Grześ ka kłu sem, ten szyb ko scho -
wał lek tu rę i po ka zał, co po tra fi je go wiel -
błąd. W tym mo men cie za czę ły się
scho dy... Na gle oka za ło się, że mój wiel -
błąd gry zie Tom ko we go wiel błą da w ogon
i prze sta je być we so ło. Naj gor sze, że El Ho -

le gry zie na ty le moc no, że Tom ko wy wiel -
błąd już na sam głos mo je go po pę dza nia
za czy na kłu so wać. Na co mój wiel błąd re -
agu je po cząt ka mi ga lo pu. Po sta no wi łam
na chwi lę zmie nić tak ty kę. Nie zre zy gnu ję
z wal ki, ale nie bę dę go nić ich ście żką. Mój
wiel błąd jest cał kiem chy ży i na wet mnie
słu cha. Za tem omi nę ich łu kiem przez go ło -
bo rze i wró cę na dro gę, wy prze dziw szy już
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i Tom ka, i Mać ka. Plan był świet ny, ale nie
prze wi dzia łam jed ne go. Nie po zor nie wy -
glą da ją ce krzacz ki, scho wa ne po mię dzy ka -
mie nia mi, oka za ły się wiel kim przy sma-
kiem dla mo je go wy ści gow ca. Wiel błą do -
wi spodo bał się po pas i za nic w świe cie nie
chciał ru szyć. Ani mo je proś by, ani groź by,
ani trak to wa nie sznur kiem po wiel błą dziej
sier ści nie da ło po żą da ne go re zul ta tu. Wiel -
błąd od da lał się od dro gi, a ja nic nie mo -
głam po ra dzić... Na szczę ście po ja wił się

wła ści ciel (był za na mi pew nie z ki lo metr,
ale cał kiem szyb ko szedł). Dzię ki zdra dzo -
nym przez nie go sztucz kom El Hol nie tyl -
ko ru szył, ale bez pro ble mu do go nił
Tom ko we go wiel błą da. I tu na stą pi ło dru -
gie, osta tecz ne star cie. Tym ra zem na praw -
dę nie by ło nam do śmie chu. Na skra ju
nad mor skie go urwi ska wiel błą dy za czę ły
się gryźć i rzu cać na sie bie z ta ką wście kło -
ścią i char ko tem, że le d wie uda ło nam się
opa no wać i w mia rę uspo ko ić zwie rzę ta.

Pró ba dal szych wy ści gów na tych miast wy -
wie trza ła nam z gło wy... Oczy wi ście sko -
rzy stał z te go Ma ciek, któ ry spo koj nym
kłu si kiem, od da liw szy się od punk tu za pal -
ne go, ja ko pierw szy do tarł do me ty. By ło
go rą co... Tuż przed koń cem pod ró ży, w ko -
tlin ce po le wej stro nie, na po tka li śmy gru pę
ko biet be du iń skich, któ re zo ba czyw szy
prze je żdża ją cych, po rzu ci ły w po pło chu
swo je go spo dar skie za ję cia i za czę ły za sła -
niać twa rze... Je den z wiel błą dów skrę cił
na wet w tam tą stro nę, a do staw szy ja kąś
mar chew kę po ło żył się pod skał ką i nie
chciał już da lej wy peł niać obo wiąz ków tra -
ga rza... Nie ma to jak w do mu... Ostat ni ka -
wa łe czek dro gi, po któ rym mia ły ocze ki wać
na nas je epy, prze mie rzy li śmy pie szo. Ja ze
sznur kiem w rę ku, na koń cu sznur ka po tul -
nie drep czą cy El Hol. I znów nie oby ło się
bez nie spo dzia nek. Wi dok iście ba re jow ski,
tyl ko oto cze nie tro chę od mien ne. Wą ska,
ska li sta ście żyn ka, o trud no ści mniej wię cej
scho dów na Ka spro wy Wierch, do te go
ostry za kręt. Ścia na skal na po le wej, po pra -
wej urwi sko, a przed na mi – je ep usi łu ją cy
po ko nać te wszyst kie prze szko dy na raz. Kil -
ku na stu Ara bów pcha, dźwi ga, pod kła da
ka mie nie, krzy czy, ge sty ku lu je, na to
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wszyst ko na kła da się kosz mar ny ryk sil ni ka
i kłę by dy mu wy do by wa ją ce się spod ma -
ski... Na si dżen tel me ni z Pol ski na tych miast
rzu ca ją się do po mo cy i, o dzi wo, po chwi -
li sa mo chód znaj du je się na sa mym szczy -
cie fe ral ne go za krę tu. Z gór ki za pew ne
pój dzie ła twiej... Szczę śli wi, z po czu ciem
do brze speł nio ne go obo wiąz ku do cie ra my
na przy sta nek wiel błą do wo -je epo wy
i po krót kich, ale ser decz nych po że gna -
niach ru sza my w dal szą dro gę...

DA HAB – nur ko wa nie noc ne
nur ko wa nie nr 18
głę bo kość max 5,7 m
godz. za nu rze nia: 19: 01
czas nur ko wa nia: 722”
po wie trze
Wszy scy moc no zmę cze ni. Po raz pierw -

szy w ży ciu za sy piam w knaj pie. Wstyd
strasz ny, dwie go dzin ki drzem ki w miej scu
pu blicz nym... Mo ja ko cha ne to wa rzy stwo,
wi dząc że śpię, po przy kry wa ło mnie po du -
cha mi i blu za mi. I nie po strze że nie ro ze gra -
ło kil ka na ście par ty jek w kar ty... Zro bi ło się
pu sto i ci cho. Część osób uda ła się na spo -
czy nek. My wy ru sza my „w mia sto”. Po raz
pierw szy od ty go dnia. Trze ba prze cież za -
ku pić kil ka dro bia zgów dla ocze ku ją cych

w na szym zi mo wym kra ju. Na pierw szy
ogień idą ko szul ki. Wy bór ko lo rów i wzo -
rów jest im po nu ją cy. Roz bie żność ce no wa
rów nież. Na szczę ście jest z na mi cho dzą -
cy „dys kon tu” w oso bie She ha ba. Wa ham
się po mię dzy „I’m too go od to be a shark fo -
od” i mo im dru gim ulu bio nym ha słem „Di -
ve now, work la ter”. Ale oba są chy ba zbyt
wy ra fi no wa nie zło śli we na pre zent dla ko -
goś, kto zo stał w War sza wie i ha ru je jak
wół, pod czas kie dy ja by czę się pod po -
wierzch nią cie plut kie go mo rza... Wy bór pa -
da na Hard Rock Ca fe – Da hab. Tak, to
bę dzie bez piecz ne... Da lej już tyl ko sa me
przy jem no ści. Po kil ku go dzi nach od wie -
dza nia zna jo mych skle pów Tom ka je stem
na je dzo na tu tej szy mi słod ko ścia mi, na po -
jo na re we la cyj nym kar ka de z su szo ne go
kwia tu hi bi sku sa i brą zo we go cu kru (w skle -
pie Gio van nie go). Mam ta kże spo ry zbiór
drob nych upo min ków z ka żde go z nich (za -
kład ka z „pa pi ru sa”, ob ra zek, su szo na li -
mon ka do zu py, ska ra be usz w ko lo rze
ma la chi tu i kil ka in nych dro bia zgów).
Przy na stęp nej wi zy cie w Da hab chy ba bę -
dę mu sia ła wziąć do dat ko wy ba gaż pod -
ręcz ny z dro bia zga mi z Pol ski... W cza sie
te go spa ce ru na stę pu je gwał tow ne za ła ma -

nie po go dy. Zry wa się bar dzo sil ny wiatr,
mo rze bu rzy się i wście kle pie ni. Tak za -
zwy czaj wy glą da Da hab... Oka zu je się, że
przy wieź li śmy z Pol ski ano ma lię po go do wą
w po sta ci cał ko wi tej flau ty. Pra wie ca lut ki
ty dzień mo rze wy glą da ło jak wiel kie, gład -
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kie, srebr ne je zio ro... A prze cież cha rak te ry -
stycz ne dla Da hab jest po nad 90% dni
wietrz nych w ro ku. Je śli któ ryś z za pa lo -
nych sur fe rów przy był od da wać się pa sji
w tym wła śnie ty go dniu, to po zo sta wa ły mu
dwa wyj ścia – po wie sić się z ża lu na su chej
ga łę zi, ewen tu al nie sztucz nej pal mie, lub...

po pro stu za cząć nur ko wać. Mi mo wszyst -
ko ta dru ga ewen tu al ność wy da je się naj -
roz sąd niej szym wyj ściem z tej
bez na dziej nej sy tu acji! Mo żna jesz cze po -
grać w arab ski bi lard, któ ry ró żni się od pol -
skie go pod nie sio nym po zio mem de cy be li
okrzy ków gra ją cych, krzy wy mi ki ja mi, stop -

niem opró sze nia suk na sto łu po pio łem
strze py wa nym z arab skie go pa pie ro sa,
moc no przy ćmio nym świa tłem z po wo du
smo gu i czę sto bra ku ją cą ilo ścią bil oraz
płyn ny mi za sa da mi gry, któ re zmie nia ją się
wraz ze zmie nia ją cy mi się na stro ja mi gra -
ją cych... Kon klu du jąc, mi mo nie sprzy ja ją -
cych wa run ków w bi lard prze gra łam raz
i trzy ra zy wy gra łam, a le ni wy i upoj ny wie -
czór za koń czył się ba aar dzo póź no...

Ra no – jak za zwy czaj w ta kich oko licz -
no ściach – udzie la nam się re ise fie ber. Bie -
ga nie, pa ko wa nie, opró żnia nie nur ko wych
sza fek, skła da nie nie do su szo nych pia nek,
upy cha nie se tek dro bia zgów, zda wa nie klu -
czy ków z płe tew ka mi... Chwil ka wy tchnie -
nia nad orzeź wia ją cym ba se nem,
a na koń cu... Grześ Ka zgu bił ko szul kę, któ -
rą chwi lę wcze śniej miał na so bie. A co gor -
sza, zgu bił też adi da sy i skar pet ki...
Ko szul ka zna la zła się dość szyb ko (wzię łam
ją, my śląc, że ko le ga za po mniał), ale po szu -
ki wa nie za gi nio nych bu tów trwa ło dłu ższą
chwi lę. Nad Grze siem wi sia ło już wid mo
pod ró ży na lot ni sko bo so, a do Pol ski
w klap kach...

Po dro dze na lot ni sko dość ob fi cie po kro -
pił nas deszcz, a w sa mym już por cie lot ni -
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czym, nie wie dzieć cze mu, pa no wie upar li
się na „sma ko wi ty” po si łek w arab skim Bur -
ger Kin gu. Ohy da. Śmier dzi jak w ka żdym,
ale cóż zro bić – so li dar ność mu si być... Po -
cie sza łam się tyl ko, że w sa mo lo cie bę dą
pysz ne ka nap ki ze scha bem. Jak się póź niej
oka za ło, do kład nie przy na szym sie dze niu
za bra kło ja kich kol wiek ka na pek (o, prze -
pra szam, zo sta ła jed na, z żół tym se rem,
któ rą od stą pi li mi moi mi li współ pa sa że ro -
wie). Szyb kie za ku py w skle pie z al ko ho la -
mi – za mó wie nie na spe cjal ną whi skey,
nie do stęp ną w Pol sce od ko le gi, któ ry tym
ra zem nie mógł po le cieć do Da hab (za to
le ci so bie nie ba wem na Ba li!). Na styk zdą -
ży li śmy na od pra wę do sa mo lo tu. Lot mi nął
w oka mgnie niu, a to za spra wą no wej gry
Tom ka – GO, któ rej re gu ły do dziś po zo sta -
ją dla mnie nie ja sne. Na to miast oczo pląs
po wpa try wa niu się w bia łe i czar ne ma gne -
si ki utrzy my wał się do bre dwie go dzi ny
po opusz cze niu la ta ją cej ma szy ny... Czu łe
słów ka, uści ski, uśmie chy i... roz je cha li śmy
się do do mów z mi łym prze świad cze niem,
że już za ty dzień spo tka my się w arab skiej
knajp ce, przy sma ko wi tych prze ką skach
i ulu bio nej przez wszyst kich – jabł ko wej
she eshy.

I to już ko niec na szej wy pra wy do Da -
hab. Wkrót ce je dzie my tam zno wu. Po raz
ko lej ny i ko lej ny. Bo Da hab, to ta kie ma -
gicz ne miej sce, do któ re go nie ustan nie się
tę sk ni i nie ustan nie się wra ca. Za pra szam!

Mar gi ta „Sy ren ka” Śli zow ska

fot. Wik tor Zdro jew ski, Ka ro li na Au gust

http://xdivers.pl


http://aquadiver.pl
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Pierw szy raz do wie dzia łem się
o tym pod wod nym fe no me nie pra wie
trzy la ta te mu, na tro pi kal nej wy spie
Koh Tao w Taj lan dii – zna nej z nie -
zli czo nej ilo ści cen trów nur ko wych,
szko lą cych ty sią ce nur ków rocz nie,
fan ta stycz nej sce ny im pre zo wej i ku -
li nar nej oraz cał kiem in te re su ją cych
raf ko ra lo wych. 

W tym cza sie uczy łem się fil mo wać
pod wo dą. Jed no z cen trów nur ko wych
mia ło w swo jej ofer cie tzw. noc ne nur ko -
wa nia UV, czy li z za sto so wa niem świa teł
ul tra fio le to wych, w ce lu po ka za nia pew -

nych ga tun ków pod wod ne go ży cia „w in -
nym świe tle”. Wte dy by ły to po cząt ki te go
nie ty po we go nur ko wa nia. W In ter ne cie
mo żna by ło zna leźć za le d wie kil ka, ra czej

sła bych fil mi ków. Nie by ło ta kże żad ne go
pro du cen ta tych świa teł na sze ro ką ska lę.
Cen trum w Taj lan dii mia ło świa tła wła snej
ro bo ty i efekt był OK, acz kol wiek tyl ko

Świecąca rafa koralowa

ukwiał bez filtra ukwiał z filtrem
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na nie wiel kim wy cin ku ra fy. Świa tło za zwy -
czaj sku pia ło się wy łącz nie na jed nym
obiek cie, ko ra low cu czy ukwia le, wi dać by -
ło brak mo cy, zde cy do wa nie chcia ło się
wię cej. Jak to by wy glą da ło, gdy by wszę -
dzie wo kół ra fa świe ci ła flu ore scen cyj ny mi
ko lo ra mi?

Kil ka lat póź niej, kie dy już na po wa żnie
za ją łem się pod wod nym fil mo wa niem, cią -
gle mia łem w pa mię ci ten po mysł. W koń -
cu po ja wił się na ryn ku ko mer cyj ny
pro dukt, do stęp ny w USA, jed nak ce no wo

nie po wa lał, je go moc wca le nie obie cy wa -
ła cu dów, nie by ło war to. Więk szość cza su
prze by wam ostat nio w RPA, więc dla od -
mia ny wa ka cje spę dza łem w Pol sce. Aku -
rat w tym cza sie mia ły miej sce de mo day sy
na Za krzów ku w Kra ko wie. Po je cha łem,
po roz glą da łem się wśród cie ka wych nur ko -
wych pro duk tów pol skie go po cho dze nia
i na ko niec tra fi łem na na miot ze świa tła mi
i la tar ka mi. Za py ta łem, czy mo że ma ją
przy pad kiem świa tła UV. Nie mie li, ale za -
de kla ro wa li, że zro bią – ża den pro blem.

Mi łe za sko cze nie mu szę przy znać, to się
na zy wa duch przy go dy. Po ma ilo wej wy -
mia nie in for ma cji, jak to po win no dzia łać
z mo je go punk tu wi dze nia – zro bi li. I to nie
zwy kłe świa teł ko, ale smo ka zio ną ce go nie -
bie skim ogniem, traf niej nie da się te go po -
rów nać.

Gru pa nur ków z Pol ski przy wio zła mi go -
to wy pro dukt do RPA na te sty. Po cząt ki nie
by ły jed nak spek ta ku lar ne. Nie ste ty noc ne
nur ko wa nia w tym re jo nie zda rza ją się bar -
dzo rzad ko, w związ ku z dość wy ma ga ją -
cy mi wa run ka mi na oce anie i nie mia łem
jak prze te sto wać świa teł w no cy. Wzią łem
je na kil ka nur ko wań w cią gu dnia, że by
spraw dzić, czy mo że w pew nych nie du -
żych, ciem niej szych ja ski niach bę dą dzia -
ła ły, ale prak tycz nie nic nie da wa ły.
Do pie ro w kwiet niu uda ło mi się za pi sać
na wszyst kie noc ne nur ko wa nia, ja kie by ły
do stęp ne. Pierw sze nur ko wa nie – pod eks -
cy to wa ny, czy uda się co kol wiek zo ba czyć,
włą czy łem świa tło. Mo im oczom uka zał się
ma gicz ny ob raz flu ore scen cyj nej ra fy ko ra -
lo wej. I to nie ma łe go ka wał ka ra fy, jak do -
tych czas. Na po rząd nym jej wy cin ku wi dać
by ło zie lon ka we po świa ty wy do by wa ją ce
się z ró żnych ga tun ków ko ra low ców.

nocne na łodzi
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Flu ore scen cja, czy li mo żli wość emi to wa -
nia świa tła o krót kich fa lach z du żą in ten -
syw no ścią, któ rych ludz kie oko nie jest
w sta nie re je stro wać bez do dat ko wej po mo -
cy. Nie na le ży my lić te go efek tu z bio lu mi -
ne scen cją, czy li pro du ko wa niem świa tła
przez ży wy or ga nizm. Chy ba naj bar dziej
po pu lar nym przy kła dem bio lu mi ne scen cji
wśród ży cia mor skie go jest głę bo ko wod na
żab ni ca, jed na z naj brzyd szych ryb na
świe cie, ży ją ca w cał ko wi tych ciem no -
ściach na głę bo ko ściach, gdzie świa tło nie
do cie ra. Z jej czo ła wy sta je an ten ka przy -
po mi na ją ca węd kę, na któ rej ży ją spe cjal -
ne bak te rie, któ re w sym bio zie z ry bą
pro du ku ją świa tło – wa bik na mniej sze ry -
by. Jest ono ta kże wi docz ne przez czło wie -
ka, a więc jest to zu peł nie in ny pro ces niż
flu ore scen cja. Aby móc zo ba czyć flu ore -
scen cyj ne ko lo ry ży wych or ga ni zmów, trze -
ba naj pierw te or ga ni zmy oświe tlić spe-
cjal nym świa tłem o ni skiej tem pe ra tu rze.
Naj lep sze do te go są po pu lar ne świa tła ul -
tra fio le to we, ale do za sto so wań pod wod -
nych le piej na da ją się zim ne świa tła nie-
bie skie. Oświe tlo ny or ga nizm, po sia da ją cy
umie jęt ność flu ore scen cji, ab sor bu je nie bie -
skie świa tło i w na stęp stwie pro ce sów fi -

ukwiał

ukwiał
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zycz nych emi tu je z po wro tem, ja ko pro dukt
ubocz ny, za kres fal o ró żnych ko lo rach flu -
ore scen cyj nych. W mo men cie wy łą cze nia
nie bie skie go świa tła au to ma tycz nie wy łą -
cza się i emi to wa nie flu ore scen cji. I tu po -
now nie nie na le ży my lić flu ore scen cji
z ko lej nym ter mi nem – gdzie po oświe tle -
niu obiek tu i zga sze niu świa tła, obiekt po -
wo li emi tu je świa tło do mo men tu wy ła-
do wa nia (jest to wy ni kiem re ak cji che micz -
nych, a nie fi zycz nych wła ści wo ści świa tła).
Już da lej nie bę dę te go kom pli ko wał. Pod -
su mo wu jąc na uko wy wy wód, wie le or ga ni -
zmów ży ją cych na ra fie ko ra lo wej po
oświe tle niu ich nie bie skim świa tłem, od da -
je pięk ne ko lo ry flu ore scen cyj ne, za zwy -
czaj są to wa ria cje zie lo ne go, żół te go
i czer wo ne go. Aby uzy skać jesz cze lep szy
efekt ma gicz nej ra fy, na le ży za sto so wać
żół te lub po ma rań czo we fil try, któ re w du -
żym stop niu blo ku ją po wra ca ją ce do oczu
lub ka me ry od bi te nie bie skie świa tło i da ją
w na stęp stwie tyl ko flu ore scen cję na czar -
nym tle.

Dla mnie fil mo wa nie flu ore scen cji by ło
fan ta stycz nym pro jek tem ba daw czym, gdyż
tak na praw dę nie wie dzia łem, cze go się
spo dzie wać. Fil mo wa nie noc ne w tym

koralowiec

ukwiał
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miej scu oka za ło się być ra czej wy ma ga ją -
ce, w związ ku z cie kaw ski mi ba sa mi ziem -
nia cza ny mi (strzę pie la mi), któ rych jest
cał kiem spo ro na tu tej szych ra fach. Pro blem
po le gał na tym, że przez moc mo ich świa -
teł oświe tla łem cał kiem spo ry ka wa łek ra fy,
w tym ma łe ry by – po ten cjal ny po si łek dla
du żych do 1,5 me tra strzę pie li. Strzę pie le
na tych miast chcia ły to wy ko rzy stać i wpa -
da jąc na mnie z wie lu stron, ruj no wa ły mi
sta bil ne uję cia, nie mó wiąc już o tym, że
nie mo głem dłu go trzy mać świa tła w jed -
nym miej scu, że by jed nak te ma łe ry by mia -
ły szan sę prze ży cia. Po dob nie sy tu acja
wy glą da ła z po lu ją cy mi w no cy mu re na mi,

koralowiec

krab
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któ re wi ły się zde cy do wa nie zbyt bli sko
mnie, abym czuł się bez piecz nie. W no cy
ra fa zmie nia się kom plet nie. Zwie rza ki, któ -
re w cią gu dnia spo koj nie po zwa la ją czy -
ścić się kre wet kom i ma łym ryb kom, jak
tyl ko za cho dzi słoń ce, wy cho dzą na żer. 

Dru gim ma łym pro ble mem był fakt, że
mu sia łem nur ko wać z in ny mi nur ka mi. Nie

koralowiec

ukwiał i krab
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mam nic prze ciw ko te mu, oczy wi ście, ale
mu sia łem bar dzo uwa żać, że by ko goś nie
ośle pić! Ster nik cze ka ją cy na ło dzi mó wił
mi, że z po wierzch ni wy glą da ło to tak, jak -
by pod wod ny sta tek UFO prze miesz czał się
po ra fie! Ca łe szczę ście mo je świa tła, mi mo
ogrom nej mo cy, mo gły spo koj nie wy trzy -
mać włą czo ne przez ca łe go dzin ne nur ko -
wa nie. Po kil ku za nu rze niach mia łem
wy star cza ją cą ilość do bre go ma te ria łu, aby
zmon to wać cho ciaż je den krót ki do ku ment
po ka zu ją cy naj lep sze uję cia i zna le zi ska.

Nie wszyst kie ga tun ki zwie rząt na ra fie
świe cą. Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że
na tej afry kań skiej ra fie ko ra lo wej oko ło 50%
ko ra low ców da wa ło ten efekt, więk szość
ukwia łów, kil ka ro dza jów sko ru-  pia ków
i ani jed na ry ba. W In ter ne cie mo żna zna -
leźć in for ma cje, że nie któ re skor pe ny, jak
i mniej sze mu re ny, mo gą mieć tę wła ści -
wość. W rze czy wi sto ści jest bar dzo nie wie -
le in for ma cji na te mat te go, któ re ga tun ki
oce anicz ne go ży cia są flu ore scen cyj ne.
Na wschod nim wy brze żu RPA i w Mo zam -

bi ku chy ba jesz cze nikt in ny, po za mną, tym
się nie zaj mo wał, więc na wet nie ma mo żli -
wo ści po rów nań sta ty stycz nych.

Po co ko ra low com flu ore scen cja? Jest kil -
ka teo rii i nie ma jed ne go wspól ne go zda nia
na ten te mat. Nie któ rzy eks per ci są dzą, że
od stra sza to dra pie żni ki, któ re są w sta nie
wi dzieć w tym spek trum świetl nym. In ni
twier dzą, że po ma ga to w blo ko wa niu szko -
dli wych pro mie ni UV ze świa tła sło necz ne -
go. Mo że to też być po moc ne w lo ka li -
zo wa niu part ne rów do roz mna ża nia dla ryb
i sko ru pia ków. Wszyst ko ma sens, ale
w 100% ce lu za sto so wa nia te go efek tu nie
zna my. Jed no jest pew ne, jest to bar dzo in -
te re su ją ce i rzad ko spo ty ka ne do świad cze -

szeroki kąt

po pracy
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nie. W pew nych miej scach na świe cie cen -
tra nur ko we ofe ru ją tzw. nur ko wa nia UV,
gdzie di ve ma ster uży wa świa tła do po ka zy -
wa nia ra fy, a nur ko wie otrzy mu ją spe cjal ne
fil try na ma skę, że by móc le piej wi dzieć flu -
ore scen cję. Je śli bę dzie cie mie li oka zję,

spró buj cie al bo… znajdź cie mnie w Afry -
ce.

In for ma cje do ty czą ce nie bie skie go świa -
tła i świa teł pod wod nych, któ rych ja uży -
wa łem, mo żna uzy skać od pol skie go
pro du cen ta oświe tle nia pod wod ne go

– Gral ma ri ne.
Do ku ment, z pol ski mi na pi sa mi, na te -

mat flu ore scen cyj nej ra fy ko ra lo wej mo żna
obej rzeć na mo im ka na le Youtu be – Bart Vi -
de ogra phy.

Bart Łu ka sik
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Wy ru szy li śmy wcze śnie, przed świ -
tem. Łódź, z ni skim po kła dem i spe -
cjal nym zej ściem dla płe two nur ków,
dwo ma sil ni ka mi die sla wy rzu ca ła
wo dę za bur tą na wy so kość dwóch
me trów. Pły nę li śmy szyb ko, po dro -
dze zbie ra jąc jesz cze chęt nych
na Blue Ho le i snor ke lo wi czów z in -
nych cen trów nur ko wych. W su mie
by ło oko ło 35 osób. 

Zje dli śmy skrom ne śnia da nie przy go to -
wa ne przez or ga ni za to rów. Cze kał nas trzy -
go dzin ny rejs. Du ża pręd kość ło dzi
i fa lo wa nie oce anu nie po zwa la ły na utrzy -
ma nie rów no wa gi, więc ka żdy zna lazł so -
bie wy god ne miej sce. Więk szość drze ma ła.
Mi ja li śmy ma łe wy sep ki, przy jed nej z nich
łódź zwol ni ła. Miej sco wy chło pak, któ ry
sie dział w ką cie z czymś, co wy glą da ło
na za ku py, wy cią gnął du ży, pla sti ko wy wo -
rek, za pa ko wał doń swo je rze czy, tro chę go
wy peł nił po wie trzem, po czym w ubra niu

i z wor kiem sko czył do wo dy. Po pły nął
do mi ja nej wy sep ki, na któ rej wi dać by ło ja -
kiś sza łas. Nie po rad nie mu to szło, a miał

ja kieś 300 m. Ski per przy spie szył. Wi dzia -
łem chło pa ka jesz cze przez chwi lę, jak wal -
czył z dy stan sem.

San Pedro, Caye, Belize cz. 2
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Oko ło dzie sią tej by li śmy na miej scu. Atol
Li gh tho use był le d wo za zna czo ny i sła bo
wi docz ny. Tyl ko ja śniej szy krąg wo dy na to
wska zy wał. Wy sa dzi li śmy snor ke lów na
pły ciź nie, a sa mi po wo li wpły nę li śmy
do wnę trza. Do ce lu mie li śmy jesz cze
12 km (Blue Ho le to we wnętrz ny atol).
Wresz cie był! Co wzią łem „na wia rę”, bo

nie wi dzia łem cha rak te ry stycz nej ciem nej
pla my. Wo da by ła tyl ko trosz kę ciem niej -
sza. Wszyst kie zdję cia re kla mo we te go
miej sca są ro bio ne z po wie trza i wte dy wi -
dać ró żni cę bar wy.

Po dzie li li śmy się na gru py po 8-9 osób,
nie by ło żad ne go przy dzia łu part ne rów.
Krót ki in struk taż, cze go nie wol no, pu ści -
łem mi mo uszu. Za no to wa łem, że mia łem
trzy mi nu ty na zej ście i że gdy by ktoś miał
pro ble my – za wra ca. Sko czy li śmy z po mo -
stu ło dzi i za nu rzy li śmy się. Wy lą do wa łem
na po nad 9 me trach, na kra wę dzi tym ra -
zem zna ko mi cie wi docz nej czar no -gra na -
to wej dziu ry. Sy gnał do zej ścia i prze wo-
d nik „po le ciał” w dół – ple ca mi w dół i gło -
wą ku gó rze, by ob ser wo wać gru pę. Mo ja
ko lej. Dmuch ną łem w nos i sko czy łem.
Wy glą da ło to jak ba se jum ping. Le cąc z gło -
wą w dół, mi ja łem tych przede mną w tem -
pie, jak bym je chał sa mo cho dem obok
fur man ki. Ide al nie pio no wa, gład ka ścia na
tej „stud ni” po tę go wa ła jesz cze bar dziej
efekt „ru nię cia w prze paść”. Do go ni łem
prze wod ni ka, któ ry po ka zał, bym zwol nił,
więc przy bra łem bar dziej ho ry zon tal ną po -
zy cję. On za czął zwal niać, ja zaś swo je ha -
mo wa nie tro chę opóź ni łem. W efek cie on

wy lą do wał na oko ło 40 m, w miej scu gdzie
za czy na ło się roz sze rze nie w stud ni, ze sta -
lag mi ta mi, ja po nad sie dem me trów ni żej,
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gdzie Blue Ho le po wra ca do swo je go wy -
mia ru i pio nu. Wi docz ność by ła do sko na -
ła, lek ka sza rów ka. Prze wod nik był ja kieś
30 me trów ode mnie. Od po wie dzia łem
na sy gnał OK i zlek ce wa ży łem ko lej ny
– bym się tro chę wy nu rzył (to jesz cze nie
jest głę bo kość, na któ rej zro bił bym so bie
krzyw dę). Na szczę ście po znał mnie już
tro chę po tych kil ku nur ko wa niach i nie był

upier dli wy. Ja też nie, bo po ni żej by ła ta ka
sa ma pio no wa ścia na. Nic do oglą da nia,
żad nych wy sta ją cych gła zów, żad nych ro -
ślin, tyl ko ide al ny pion. Po ni żej, głę bo ko
(oce ni łem na 50 m ni żej, ale to bar dzo trud -
ne bez punk tów od nie sie nia), za uwa ży łem
syl wet kę re ki na. Chęt nie za li czył bym więk -
szą głę bo kość, ale bez part ne ra by ło by to
już zbyt nie bez piecz ne. Po wo li roz po czą -

łem wzno sze nie się. Po dzi wia łem sta lag mi -
ty, by ły po tę żne, nie któ re mia ły po sześć
me trów dłu go ści. Sa mo po przecz ne za głę -
bie nie, w któ rym na cie kły ma oko ło trzech
me trów sze ro ko ści. Mo żna pły wać po mię -
dzy na cie ka mi, ma jąc pła ski su fit nad gło -
wą. Ktoś świe cił la tar ką, któ ra ra czej prze -
szka dza ła. Ma ru de rzy z gru py do pie ro do -
tar li do gór nej kra wę dzi roz sze rze nia. Nikt
nie zszedł głę biej. Ca ła gru pa po wo li wzno -
si ła się, pły nąc wzdłuż ścia ny. W od le gło -
ści 20 m od nas prze pły nął bia ły re kin
ra fo wy, du ży, nie zwró cił na nas uwa gi.
Mój kom pu ter wy zna czył mi pierw szy de -
ep stop na 21 m, przez co znów odłą czy -
łem się od gru py. Po dob nie by ło na 12 m
– na dru gim de ep sto pie. Te raz by ło wi dać
do sko na le ró żni ce al go ryt mów kom pu te -
rów. Jed ni za czy na li po stój na 9 m, in ni pły -
cej. Cza sy de kom pre sji też oka za ły się
ró żne. Wszy scy od by li de kom pre sję w to ni.
Li na z do dat ko wą bu tlą oka za ła się przy dat -
na, bo prze wod nik ho lo wał do niej mło de -
go chło pa ka, któ re mu za bra kło po wie trza.
By ło tro chę pa ni ki i wy pi tej wo dy. Ja ko
pierw szy skoń czy łem de kom pre sję (to chy -
ba za słu ga al go ryt mu w mo im su un to – ale
nie znam się na tym), mi mo że to mo je szó -



Nuras.info 8/2014

51

ste nur ko wa nie w cią gu ostat nich dwóch
dni i wszyst kie by ły „nie ludz kie” – jak mó -
wi mój ulu bio ny, pol ski in struk tor ga wę -
dziarz – bo z de kom pre sją. Mia łem jesz cze
w bu tli 1400 psi, więc krę ci łem się wo kół,
ale nie by ło nic cie ka we go do oglą da nia,
bia ły pia sek, ja kieś dwie ry by. Ra czej de lek -
to wa łem się czy sto ścią wo dy.

Te raz tro chę da nych. Blue Ho le ma śred -
ni cę 300 m, jest ide al nie okrą gła, głę bo ka
na 123 m. Nie wia do mo do kład nie ja ki pro -
ces geo lo gicz ny ją utwo rzył mi lio ny lat te -
mu, cho ciaż nie brak teo rii o po za ziem -
skich isto tach win nych jej po wsta nia.
Na prze kro ju przy po mi na śru bę z na kręt ką,
w miej scu gdzie są sta lag mi ty. Głów kę
przy po wierzch ni two rzy nie wiel ki od wró -
co ny sto żek po kry ty war stwą bia łe go pia -
sku, bę dą cy miej scem star to wym do zej ścia
w dół. Co jest na dnie – nie wiem, mo że na -
stęp nym ra zem się do wiem. W opcji jest
nur ko wa nie ni tro xo we, ale po trze ba od po -
wied niej ilo ści chęt nych.

Na po kła dzie szyb ko zmie ni li śmy bu tle
na peł ne i po kil ku na stu mi nu tach by li śmy
na ze wnątrz ato lu Li gh tho use, na dru gim
z trzech za kon trak to wa nych na ten dzień.
My śla łem, że wo da nie mo że być już bar -

dziej przej rzy sta. Mo że! Opa dli śmy
na piasz czy stą ła chę po we wnętrz nej stro -
nie ato lu, obok wiel kiej ska ły po ro śnię tej
wo do ro sta mi i ukwia ła mi. Wko ło pły wa ło
du żo ryb. Wi dzial ność by ła ta ka, że nie po -
tra fi łem wy zna czyć jej gra ni cy. Po ja wi ły się
dwa bia łe re ki ny ra fo we. Więk szy, oko ło
dwu ipół me tro wy, prze pły nął ja kieś 10 me -
trów od nas, w asy ście ry bek pi lo tów, lecz
za raz znik nął. Dru gi, mniej szy, krą żył wo -

kół nas przez ca łe nur ko wa nie, za ta cza jąc
co raz cia śniej sze krę gi...

Po pły nę li śmy w kie run ku po pę ka nej ska -
ły. Prze wod nik znik nął w roz pa dli nie, my
za nim. Roz pa dli na oka za ła się spo rej dłu -
go ści ko ry ta rzem, co kil ka na ście me trów
od sło nię tym od gó ry, co da ło tro chę świa -
tła. Wy pły nę li śmy na ze wnętrz ną stro nę
ato lu. Uka za ła się pio no wa ścia na z aż
czar ną głę bią. Po ja wił się też zna jo my re -
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kin. Zna jo my, bo ma tę sa mą grup kę pię ciu
ry bek pi lo tów i po dnaw kę. Pły nął oko ło 3-
4 m ode mnie. Wi dzia łem je go oko z pio no -
wą źre ni cą. Wy prze dził nas i znik nął. My
zaś ba wi li śmy się w cho wa ne go, prze pły -
wa jąc z jed nej stro ny na dru gą po dob ny mi
ko ry ta rza mi jak po przed nio. Przy ko lej nym
po by cie na ze wnątrz, znów ob ser wo wał
nas ten sam re kin. Zaw sze po ja wiał się z ty -

łu. By łem ostat ni, a on pły nął wprost
na mnie... Jed nak mi nął mnie, o pół to ra dłu -
go ści ra mie nia, i prze pły nął po mię dzy ni -
cze go się nie spo dzie wa ją cy mi uczest ni -
ka mi nur ko wa nia, któ rzy od sko czy li w po -
pło chu, na pra wo lub le wo, za sko cze ni, gdy
po ja wił się w ich po lu wi dze nia. Jak by te go
by ło ma ło, z na prze ciw ka pły nę ła du ża,
pół to ra me tro wa bar ra ku da wraz z nie wiel -

ką ła wi cą ryb wiel ko ści dwóch dło ni. Wy -
glą da ło to tak, jak by bar ra ku da cią gnę ła ze
so bą ży wą spi żar nię. Ry by to wa rzy szy ły jej
przy ka żdym ma new rze. Zaw ró ci ła i z do łu
pły nę ła w mo im kie run ku, więc ja po pły ną -
łem jej na spo tka nie. Gdy by ła bli sko, wi -
dzia łem jej ostre i po krzy wio ne zę by.
Od pły nę ła wraz ze swo ją spi żar nią, a ja do -
łą czy łem do gru py na wierz choł ku „gó ry”.
Ko lej ny raz po ja wił się re kin. Zno wu by łem
z bo ku i zno wu kie ro wał się pro sto na mnie.
Tym ra zem chy ba pu ści ły mi ner wy, bo wy -
cią gną łem rę ce i za ci sną łem pię ści (jak by to
mia ło coś po moc). Nasz prze wod nik – tro -
chę z gó ry, czte ry me try ode mnie – po ka -
zał na mi gi, bym nie pró bo wał do ty kać
re ki na. Zau wa żył już, że sta ram się do tknąć
wszyst kie go, co jest w za się gu rąk. Ale do -
tknąć re ki na, to jak dra pać ty gry sa za usza -
mi. Nie mia łem ta kie go za mia ru. Re kin
prze pły nął obok i znik nął na do bre. Na -
praw dę, tym ra zem mo głem go do tknąć bez
naj mniej sze go wy sił ku.

Krę ci li śmy się już wo kół na szej ło dzi.
W mia rę zu ży wa nia po wie trza ma la ła ilość
osób pod wo dą. Na ko niec zo sta łem sam.
Zro bi łem jesz cze 2-3 rund ki wo kół ło dzi,
za pusz cza jąc się w nie wiel kie roz pa dli ny.
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Na ło dzi wszy scy cze ka li już tyl ko na mnie.
Tak skoń czy ło się dru gie nur ko wa nie te go
dnia.

Za bra li śmy snor ke lo wi czów i po pły nę li -
śmy na ostat nie te go dnia nur ko wa nie. We -
dług prze wod ni ka miał to być zu peł ny
re laks w miej scu zwa nym Akwa rium. Fak -
tycz nie ta kie przy po mi na ło. Od by ło się
na po ma lo wa nym, pra wie pła skim dnie po -
ro śnię tym wy jąt ko wo du ży mi wo do ro sta mi
i gor go nia mi z ma ły mi i więk szy mi ry ba mi.
Wo da by ła wprost krysz ta ło wa, wi docz ność

się ga ła kil ku dzie się ciu me trów – choć trud -
no to by ło spre cy zo wać bez przy rzą dów.
Mo gło być i 50 m w po zio mie. Głę bo -
kość 9-12 me trów. Ła wi ce du żych ryb pe la -
gicz nych prze pły wa ły to z jed nej, to
z dru giej stro ny. W tym osiem sztuk na -
praw dę wiel kich, o po tę żnych cia łach ryb,
któ re wi dzia łem pierw szy raz w ży ciu. By -
ły bli sko. Mia ły po oko ło 1,5-1,7 m. Ta ka
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ma sa mię sa ro bi wra że nie i ka żdy węd karz,
zła paw szy ta ką, mógł by od sta wić węd ki
usa tys fak cjo no wa ny na resz tę ży cia. Pła sko -
wyż koń czył się urwi skiem. Zsze dłem
wzdłuż nie go na 23 m, ale nie do strze głem
dna. Tym ra zem nie da łem na sie bie cze kać
i ze wszyst ki mi wsze dłem na łódź.

W dro dze po wrot nej, po orzeź wia ją cym
po czę stun ku z pon czu z ru mem i owo ca mi,
po pro si łem prze wod ni ka o zor ga ni zo wa nie,

za do dat ko wą opła tą, nur ko wa nia noc ne go
– wszak to ostat ni dzień po by tu w Be li ze.
Te le fo nicz nie uda ło mu się to. Na peł nym
mo rzu prze sia dłem się na mniej szą mo to -
rów kę. Wzbu dzi ło to zdzi wie nie po zo sta -
łych, któ rzy wy raź nie zmę cze ni mie li do syć
wo dy na ten dzień.

W no wej ło dzi no we to wa rzy stwo – czte -
rech mło dych chło pa ków i je den star szy
płe two nu rek, nur ko wał z na mi po przed nie -

go dnia. Py ta li o wra że nia z Blue Ho le. By -
ło już pra wie ciem no. Mo to rów ka by ła ma -
ła, więc ubie ra li śmy się po je dyn czo.
Wszyst ko tro chę dłu go trwa ło i mar z łem
cze ka jąc na po zo sta łych. Nur ko wa li śmy
w ja kimś po pu lar nym miej scu, bo wo kół
by ło du żo ob cych la ta rek. Był sil ny, a na -
wet bar dzo sil ny prąd. Trze ba by ło in ten -
syw nie ma chać no ga mi. Chwi la za ga pie nia
i 5-6 m w ple cy. Ucie kłem z otwar tej prze -
strze ni w po bli że skał i gła zów. Po ja wi ły się
dwa strzę pie le „tre so wa ne” świa tłem, tak
jak w pierw szym mo im nur ko wa niu noc -
nym tu taj, po za tym ra je, jed na mu re na.
Prąd mu siał się dać we zna ki gru pie, bo
po 30 mi nu tach skoń czy li śmy przy mo to -
rów ce. Mia łem jesz cze 2000 psi po wie trza,
ale trud no... zresz tą w tym prą dzie to śred -
nia przy jem ność.

Zyg munt Ko zi mor
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http://bare.pl
http://www.fotopodwodna.pl
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Kto z nas nie chciał by pra co wać
w ja kimś pięk nym i eg zo tycz nym
kra ju? W miej scu, gdzie nie ma zi -
my i za wsze świe ci słoń ce. Ta ką
mo żli wość da je nam nie wąt pli wie
pra ca in struk to ra nur ko wa nia PA DI.

Du żo in struk to rów, jak rów nież osób,
któ re do pie ro za sta na wia ją się nad udzia -
łem w IDC i zo sta niem in struk to rem, za da -
je mi py ta nia od no śnie mo żli wo ści pra cy
za gra ni cą. Sam mia łem oka zję pra co wać
w kil ku miej scach na świe cie i mu szę przy -
znać, że bar dzo do brze to wspo mi nam. Nie
dość, że mia łem oka zję zwie dzać no we
kra je i po zna wać cie ka wych lu dzi, to da wa -
ło mi to rów nież mo żli wość za ra bia nia
przy zwo itych pie nię dzy.

Po sta no wi łem stwo rzyć cykl ar ty ku łów,
w któ rych bę dę po ru szał za gad nie nia zwią -
za ne z mo żli wo ścią pra cy w ró żnych za kąt -
kach świa ta. Na po czą tek chciał bym
przed sta wić te mat pod sta wo wy, czy li jak

szu kać pra cy za gra ni cą oraz ja kie wy ma -
ga nia naj czę ściej sta wia ją pra co daw cy.

Cza sa mi sły szę opi nie, że zna le zie nie
pra cy za gra ni cą jest bar dzo trud ne. Nie
do koń ca się z tym zga dzam. Wy star czy tro -
chę chę ci, wy trwa ło ści oraz zna jo mo ści za -

sad pa nu ją cych w biz ne sie nur ko wym, że -
by zna leźć swo ją wy ma rzo ną pra cę. Pa mię -
taj my o tym, że pra ca sa ma nas nie znaj dzie
(cho ciaż znam ta kie przy pad ki) i mu si my
wło żyć w to tro chę wy sił ku.

Ma my kil ka opcji pod czas na szych po -

Praca instruktora za granicą
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szu ki wań. Pierw szą z nich jest sko rzy sta nie
ze stro ny PA DI Pro. Lo gu je my się ja ko pro -
fe sjo nal ny czło nek (mu sisz być co naj mniej
PA DI Di ve ma ster) i wy bie ra my Em ploy -
ment/Clas si fieds w za kład ce On li ne Se rvi -
ces. Po ja wi się ta bli ca z ogło sze nia mi
z ca łe go świa ta: http://www.pa di.com/my -
pa di/pros/my -pro -de ve lop ment/jobs/ma in -
pa ge.aspx. Znam kil ka osób, któ re

sko rzy sta ły z tej opcji i zna la zły pra cę, np.
na Ma le di wach. Tu taj wa żna jest na tych -
mia sto wa od po wiedź na ogło sze nie, bo do -
bre po sa dy bar dzo szyb ko zni ka ją.
Pa mię taj my też, że re gu lar ne po ja wia nie się
tych sa mych cen trów nur ko wych mo że
zna czyć, że ma ją du żą ro ta cję ka dry. Czę -
sto ozna cza to nie zbyt do bre wa run ki pra cy
i po trze bę szu ka nia co chwi lę no wych in -

struk to rów. Nie jest to oczy wi ście za sa da,
ale ge ne ral nie im ła twiej prze bie ga pro ces
re kru ta cji z ogło sze nia, tym bar dziej po win -
ni śmy mieć wąt pli wo ści co do wa run ków
pra cy i szcze gó ło wo o nie do py tać.

W In ter ne cie ist nie je też kil ka in nych ser -
wi sów z ogło sze nia mi cen trów nur ko wych
szu ka ją cych in struk to rów. Oto ad re sy kil ku
z nich:

http://divezone.net/jobs
http://divescover.com/pros/jobs/
Dru gą opcją jest skon tak to wa nie się bez -

po śred nio z cen trum nur ko wym z py ta -
niem, czy nie po szu ku ją in struk to rów
do pra cy. Z re gu ły w do brych cen trach nur -
ko wych ta kie za py ta nia wpły wa ją re gu lar -
nie. Ten spo sób spraw dza się naj le piej,
je że li wy śle my za py ta nie na kil ka mie się cy
przed se zo nem. Chcąc pra co wać w okre sie
let nim, np. na Cy prze lub w Gre cji, po szu -
ki wa nia po win ni śmy roz po cząć już
w stycz niu, kie dy to z re gu ły ba zy nur ko we
pla nu ją ka drę na se zon. Bar dzo po moc ne
mo że być, je że li zna ją nas oso bi ście, czy li
już nur ko wa li śmy lub współ pra co wa li śmy
z da ną ba zą. Je że li nie ma my „zna jo mej”
ba zy, naj lep szą opcją jest wy sła nie du żej
ilo ści za py tań do cen trów nur ko wych w re -
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jo nie, któ ry nas in te re su je. Kon tak tu jąc się
ma ilo wo, naj le piej od ra zu wy słać swo -
je CV ze zdję ciem (jak skon stru ować nur -
ko we CV prze czy ta cie w ko lej nej czę ści
cy klu). Ale kil ka ma ili mo że nie wy star czyć
i cza sa mi bę dzie my mu sie li ich wy słać kil -
ka dzie siąt. Tu taj li czy się wy trwa łość i wy -
bra nie do bre go mo men tu jesz cze
przed se zo nem. Trze cią opcją jest po je cha -
nie w ciem no. Mo żna pod jąć pra cę ja ko fre -
elan cer i wy naj mo wać się ba zom
nur ko wych w za le żno ści od ich za po trze -
bo wa nia. For mu ła in struk to ra fre elan ce ra
jest bar dzo po pu lar na w np. Egip cie lub Taj -
lan dii. Tu taj jed nak ry zy ku je my, że przez
pe wien czas nie bę dzie my mo gli zna leźć
za trud nie nia oraz do dat ko wo nie mo że my
li czyć na sta łe do cho dy.

Nie za le żnie od wy bra nej opcji, bar dzo
traf nym wy bo rem jest pod ję cie pra cy w fir -
mie po sia da ją cej kil ka baz nur ko wych w ró -
żnych za kąt kach świa ta. Dzię ki te mu ma my
szan sę na wie lo let nią współ pra cę, zwie dze -
nie wie lu cie ka wych miejsc na świe cie bez
po trze by mar twie nia się o przed łu że nie
kon trak tu. Sam mia łem oka zję pra co wać
w fir mie, któ ra mia ła ba zy w Egip cie, Mek -
sy ku i na Ma le di wach. Więk szość in struk -

to rów w tej sie ci pra co wa ła na po czą tek
w Egip cie, po czym mie li mo żli wość zmia -
ny miej sca pra cy na Ma le di wy.

Ja kich in struk to rów szu ka ją cen tra nur ko -
we i ja kie są ich wy ma ga nia?

Jed nym z głów nych atry bu tów, oprócz
upraw nień nur ko wych, jest zna jo mość ję -
zy ków ob cych. Im wię cej ich zna my, tym
bę dzie my atrak cyj niej si na ryn ku pra cy.
Nie któ re ję zy ki bę dą szcze gól nie po żą da ne
w za le żno ści od re gio nu świa ta, w któ rym

chce my pra co wać. Oczy wi ście ogól nym
wy ma ga niem, sta wia nym prak tycz nie we
wszyst kich ba zach na świe cie, jest zna jo -
mość an giel skie go. Na Wy spach Ka na ryj -
skich mi le wi dzia na jest do dat ko wo do bra
zna jo mość ję zy ka hisz pań skie go lub nie -
miec kie go. W Taj lan dii po szu ki wa ni są in -
struk to rzy zna ją cy ro syj ski, fran cu ski,
nor we ski lub chiń ski. Pod czas szu ka nia pra -
cy na Cy prze lub w Egip cie du żym atu tem
bę dzie do bra zna jo mość ję zy ka ro syj skie -
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go. W re jo nie Mo rza Śród ziem ne go i Egip -
cie przy dat na jest zna jo mość nie miec kie go
i wło skie go.

A co, je że li sła bo zna my ję zy ki ob ce?
Zaw sze mo że my po szu kać pra cy w jed nej
z pol skich baz nur ko wych funk cjo nu ją cych
za gra ni cą. Wie le z nich spe cja li zu je się
w ob słu dze Po la ków przy je żdża ją cych
na wa ka cje i zna jo mość in nych ję zy ków nie

bę dzie tak istot na. Spo ro ta kich cen trów
funk cjo nu je w Egip cie oraz na Wy spach Ka -
na ryj skich.

Pra co daw cę bę dzie rów nież in te re so wa -
ło na sze do świad cze nie za wo do we. Wa żne
mo że oka zać się, czy mie li śmy oka zję pra -
co wać na ło dzi oraz ja kie go ty pu nur ko wa -
nia pro wa dzi li śmy. Je że li wcze śniej
pra co wa li śmy w ja kiejś ba zie, war to o tym

wspo mnieć w CV. Jesz cze le piej, je że li po -
sia da my re ko men da cje z po przed nich
miejsc pra cy. To za wsze dzia ła na na szą ko -
rzyść.

Rów nie istot ne są cer ty fi ka ty, któ re po sia -
da my. Po pierw sze, je że li ma my upraw nie -
nia za wo do we PA DI lub SSI naj czę ściej
wy bór miejsc do pra cy jest naj szer szy. Nie
ozna cza to, że nie znaj dzie my pra cy
z upraw nie nia mi z in nych or ga ni za cji, ale
wie lu za gra nicz nych pra co daw ców trak tu je
to je dy nie ja ko do da tek, a pod sta wą są
upraw nie nia PA DI lub SSI.

Wie le baz funk cjo nu je głów nie dzię ki
pro gra mom po cząt ko wym, ta kim jak Di sco -
ver Scu ba Di ving i kur som pod sta wo wym
OWD oraz AOWD. W ta kich cen trach
upraw nie nia PA DI Open Wa ter Scu ba In -
struc tor (OWSI) są w zu peł no ści wy star cza -
ją ce. Nie ste ty pra ca w ta kim miej scu jest
do syć mo no ton na i w mia rę szyb ko mo żna
na ra zić się na syn drom „wy pa le nia”. Zde -
cy do wa nie bar dziej po le cam szu ka nie pra -
cy w du żych pię cio gwiazd ko wych cen trach
nur ko wych PA DI, któ re ma ją w ofer cie sze -
ro ki wa chlarz szko leń. W ta kich miej scach
pra ca jest o wie le cie kaw sza, a za rob ki czę -
sto są wy ższe. Szu ka jąc za trud nie nia w ta -
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kim cen trum, po sia da nie stop nia PA DI Ma -
ster Scu ba Di ver Tra ine (MSDT) i mo żli wość
szko le nia kil ku spe cja li za cji nur ko wych bę -
dzie du żym atu tem.

Je że li je ste śmy już IDC Staff In struc to rem
i po sia da my do świad cze nie w za rzą dza niu,
mo że my rów nież sta rać się o lep sze sta no -
wi sko, np. ma na ge ra cen trum nur ko we go.
Ich obo wiąz kiem, oprócz kie ro wa nia ba zą
i szko le nia, jest kon tro la ja ko ści szko leń
i ob słu gi klien ta. Ich za da niem jest rów nież
pro wa dze nie szko leń z za kre su mar ke tin gu
i utrzy my wa nie ka dry na bie żą co ze zmia -
na mi w stan dar dach PA DI. Pra cu jąc kil ka
lat te mu w du żej wło skiej sie ci nur ko wej
w Egip cie, spo tka łem się z tym, że ma na ge -
rem cen trum mo gli zo stać tyl ko Staff In -
struk to rzy. Mu szę przy znać, że ja kość
szko leń i ob słu gi w tej fir mie by ła im po nu -
ją ca.

War to ścio wą in for ma cją dla na sze go pra -
co daw cy jest fakt, że po sia da my pa tent ster -
ni ka mo to ro wod ne go upraw nia ją cy nas
do pro wa dze nia RIB -a. Je że li chcie li by śmy
pra co wać na Wy spach Ka na ryj skich lub
Mo rzu Śród ziem nym, gdzie nur ko wa nia
od by wa ją się głów nie z pon to nów, war to
ta ki pa tent zro bić. Je że li chcie li by ście od -

być ta ki kurs, naj le piej skon tak to wać się
z lo kal nym ośrod kiem Pol skie go Związ ku
Mo to ro wod ne go i tam za py tać o ter mi ny.

Dla wła ści cie li ba zy nur ko wej bę dzie
rów nież wa żne, czy po sia da cie upraw nie -
nia do ser wi so wa nia sprzę tu nur ko we go lub
ob słu gi sprę ża rek. To czę sto do dat ko we za -
da nia, któ re wy ko nu je in struk tor.

Wy mie ni łem tyl ko kil ka spo so bów, jak
mo że cie szu kać pra cy za gra ni cą oraz przy -

bli ży łem, ja kie są naj wa żniej sze wy ma ga -
nia po ten cjal nych pra co daw ców. Z do ś-
wiad cze nia w po szu ki wa niu pra cy mo gę
po wie dzieć, że jest to du żo bar dziej zło żo -
ny pro ces. Mam jed nak na dzie ję, że dla
tych, któ rzy pla nu ją w przy szło ści pod jąć
pra cę po za Pol ską te in for ma cje bę dą przy -
dat ne. 

Igor Ni co la os

igor@kur sy in struk tor skie.pl
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http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.activtour.pl/chorwacja-nurkowanie-safari-nurkowe-pazdziernik-2014
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Nur ko wa nie od by ło się 2 paź dzier -
ni ka 2013 ro ku na nur ko wi sku Abu
Dabbab 3, w po bli żu miej sco wo ści
Mar sa Alam w Egip cie. Miej sce to
jest ra fą od da lo ną oko ło 500 me trów
od sta łe go lą du oraz 20 mi nut pły -
nię cia do Mar sa Alam. 

Dno w tym miej scu jest piasz czy ste
i znaj du je się na głę bo ko ści 16-18 me trów.
To by ło po wo dem wy bra nia te go miej sca
na noc ne nur ko wa nie. Nikt nie bę dzie
w sta nie zejść głę biej. Wi docz ność wy no si -
ła 20 me trów, tem pe ra tu ra po wie trza
to 29o C, a wo dy 28o C. Fa la by ła ma ła, ale
obec na. Prąd był wy raź ny i w mia rę upły wu
cza su się na si lał. Po za piasz czy stym dnem
na miej scu by ła do brze roz bu do wa na ra fa.
W oko li cy ło dzi by ły to wy ższe i ni ższe słu -
py ko ra low ców, da lej za czy na ła się zwar ta

i bar dzo du ża ra fa się ga ją ca aż do po -
wierzch ni. We wnątrz ra fy by ły licz ne ja my,
ko ry ta rze i pa ro me tro we ja ski nie, cza sem
otwar te na gó rze, a cza sem za mknię te.

Łódź
Nur ko wa nie od by ło się z du żej ło dzi nur -

ko wej Spy ro dre am Ra ma dan 3. Mia ła 38
me trów dłu go ści, czte ry po kła dy, dwa zo -
dia ki, dwie ło dzie ra tun ko we na 50 osób,
ra dar, so nar, GPS, DSC i VHF. Na ło dzi
znaj do wał się peł ny ze staw tle no wy, do -
brze wy po sa żo na ap tecz ka. Po za ra dio te le -
fo nem by ło też wie le te le fo nów
ko mór ko wych, a wszyst kie mia ły za sięg
ope ra to ra. Za ło ga skła da ła się z dwóch
prze wod ni ków nur ko wych, ka pi ta na, me -
cha ni ka, sied miu ma ry na rzy oraz czte rech
osób do pra cy w kuch ni i ja dal ni. Łódź mo -
gła przy jąć 28 go ści i ty le się na niej znaj do -
wa ło w opi sy wa nym dniu.

Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

nurkowisko Abu Dabbab
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Przy go to wa nie do nur ko wa nia
Opi sy wa ne nur ko wa nie by ło trze cim

nur ko wa niem te go dnia na sa fa ri trwa ją cym
już od pię ciu dni. Dla więk szo ści by ło to
pięt na ste nur ko wa nie na tym wy jeź dzie.
Dwu dzie sto mi nu to wą od pra wę nur ko wą
po pro wa dził lo kal ny prze wod nik. Zo ba czy -
li śmy ma pę nur ko wi ska wraz z za zna cze -
niem po zy cji ło dzi. Do wie dzie li śmy się,
cze go się spo dzie wać pod wo dą – głów nym

utrud nie niem miał być prąd i noc ne ciem -
no ści. Noc by ła bez k się ży co wa. Zo sta li śmy
po dzie le ni na czte ry gru py. Dwie pierw sze
gru py by ły pro wa dzo ne przez pol skich in -
struk to rów i za ję ły się szko le nia mi na ró żne
spe cja li za cje. W tych dwóch gru pach znaj -
do wa ło się łącz nie dzie więć osób. Wcho -
dzi ły ja ko pierw sze do wo dy. Ko lej na gru pa
by ła pro wa dzo na przez lo kal ne go prze -
wod ni ka. Skła da ła się z dzie wię ciu osób. Ja

by łem przy dzie lo ny do ostat niej, dzie się cio -
oso bo wej gru py pro wa dzo nej przez ko lej -
ne go lo kal ne go prze wod ni ka. Nasz
prze wod nik miał sto pień in struk to ra PA DI,
po zo sta li to di ve ma ster, 2 x re scue i 6 x
AOWD. Ja mia łem sto pień AOWD. Na od -
pra wie do bra li śmy się w pa ry. Przed wej -
ściem do wo dy zro bi li śmy bud dy check.
Wszy scy by li wy po sa że ni w la tar ki, więk -
szość mia ła boj ki de kom pre syj ne. Łódź
przez ca ły czas oświe tla ła oko licz ne wo dy.

Plan nur ko wa nia
Plan za kła dał czas nur ko wa nia do 40 mi -

nut lub 50 bar za pa su po wie trza. Mak sy -
mal na głę bo kość by ła ogra ni czo na przez
dno i nie da ło się zejść w tej oko li cy po ni -
żej 18 m. Gru py mia ły wcho dzić do wo dy
w od stę pach dwu dzie sto mi nu to wych,
w usta lo nej ko lej no ści. W przy pad ku zgu -
bie nia mie li śmy się szu kać przez mi nu tę,
po czym wy nu rzyć na po wierzch nię i tam
spo tkać. Że by we zwać po moc z ło dzi, mie -
li śmy pod świe tlać na dmu cha ne bo je de -
kom pre syj ne.

Wy pa dek nur ko wy
Po 20 mi nu tach nur ko wa nia i opły nię ciu

bo ku ra fy za czę li śmy wpły wać do grot i ko -
ry ta rzy we wnątrz ra fy. Po wsta ło spo re za -
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mie sza nie. Nur ko wie pły wa li we wszyst -
kich kie run kach i trud no by ło upil no wać
zwar tość gru py. Po ko lej nych 10 mi nu tach
spo strze głem swo je go bud die go trzy ma ją -
ce go się za gło wę. Zau wa ży łem krew roz -
cho dzą cą się w wo dzie. Nie zwłocz nie
pod pły ną łem do nie go od przo du, zo ba czy -
łem, że jest przy tom ny i po ka zu je mi
na swo ją gło wę. Oświe tli łem wska zy wa ne
miej sce la tar ką i zo ba czy łem roz cię cie skó -
ry i krwa wią cą ra nę. Ro zej rza łem się
po oko li cy – po za gro tą za mknię tą od gó ry
nie za ob ser wo wa łem nic szcze gól ne go.
Uzna łem, że nu rek stra cił kon tro lę nad pły -
wal no ścią i ude rzył gło wą o ra fę. Przy bra -
ku kap tu ra nie trud no by ło o uszko dze nie.
Oce ni łem stan po szko do wa ne go: gło wa by -
ła krwa wią ca i in nych uszko dzeń nie za ob -
ser wo wa łem. Nu rek był przy tom ny i opa no-
wa ny. Cią gła utra ta krwi na ka zy wa ła jak
naj szyb ciej prze trans por to wać go na łódź.
Po le ci łem po szko do wa ne mu uci skać rę ką
ra nę, a sam za ją łem się szu ka niem dro gi po -
wro tu na łódź. Po pły nę li śmy ra zem w stro -
nę są sied niej gro ty. Tam wy nu rzy łem się
na po wierzch nię, zlo ka li zo wa łem łódź i za -
czą łem świe cić la tar ką, że by we zwać po -
moc. Zo sta łem za uwa żo ny, za ło gant za czął

od cu mo wy wać zo dia ka. Wró ci łem do po -
szko do wa ne go, któ ry w tym cza sie był kil -
ka me trów obok i trzy mał się ścia ny ra fy.
Zna jąc kie ru nek, prze pro wa dzi łem go
na ze wnątrz ra fy. Tam od na lazł nas zo diak.
Po mo głem po szko do wa ne mu zdjąć sprzęt
i do stać się do środ ka. Szyb ko zo sta li śmy
prze wie zie ni na łódź. Tam po szko do wa -
nym za ję ła się ob słu ga ło dzi. Ra na zo sta ła

prze my ta i opa trzo na. Po zo sta wa łem w po -
bli żu po szko do wa ne go, upew ni łem się, że
nie prze kro czył tem pa wy nu rza nia się i po -
da nie tle nu nie by ło ko niecz ne. Ra na wy -
glą da ła na ty le po wa żnie, że zde cy do-
wa li śmy, po za bra niu wszyst kich nur ków
z wo dy, po pły nąć do Mar sa Alam w ce lu
zszy cia ra ny. Ka pi tan przez ra dio zgło sił
do por tu wy pa dek i po in for mo wał, że bę -
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dzie my po trze bo wać po mo cy me dycz nej.
Po oko ło go dzi nie od wy pad ku po szko do -
wa ny zo stał prze ka za ny słu żbom me dycz -
nym, któ re zszy ły ra nę.

Pod su mo wa nie
Po szko do wa ny wy ja śnił, że w ciem no ści

stra cił orien ta cję i do świad czył ru chów Ver -
ti go. Uzy skał do dat nią pły wal ność i ude rzył
gło wą o su fit gro ty. Gdy by ca ły czas oświe -

tlał la tar ką to, co jest przed nim, to praw do -
po dob nie nie stra cił by orien ta cji. Gdy by
miał ubra ny kap tur, to mógł by nie roz ciąć
so bie gło wy. Gdy by po szko do wa ny odłą -
czył się od gru py i się zgu bił, sy tu acja mo -
gła by się po gor szyć. Mo gło by dojść do
pa ni ki i ko lej nych ob ra żeń. Na szczę ście
wy pa dek zo stał od ra zu za uwa żo ny, a po -
moc, peł na po moc, udzie lo na. Ze wzglę du

na ra nę po szko do wa ny nie mógł już nur ko -
wać ani na wet pły wać do koń ca wy jaz du.

Piotr Ho łu bo wicz

fot. Miłosz Dąbrowski

Te le fo ny alar mo we
DAN Pol ska +48 22 490 69 39
DAN Eu ro pe ho tli ne +39 0 642 11 86 85
ka pi ta nat por tu Gha lib +2022 276 8998
ko mo ra de kom pre syj na Mar sa Alam
+2022 243 3116

http://forum-nuras.com/calendar.php
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Przez ostat nie 15 lat mia łem oka -
zję uczest ni czyć w ró żnych szko le -
niach i wie le z nich pro wa dzić
– za rów no nur ko wych, jak i nie nur -
ko wych. Nie któ re by ły świet ne, in ne
po pro stu prze cięt ne. Co cha rak te ry -
zo wa ło te do bre i by ło war te na śla -
do wa nia? Oczy wi ście mógł bym
przed sta wiać tu taj du żo teo rii z me -
to dy ki na ucza nia, ale to za in te re so -
wa ni mo gą prze czy tać w ksią żkach.

W ar ty ku le chciał bym po ka zać bar dziej
prak tycz ną i su biek tyw ną oce nę te go za -
gad nie nia. Zacz nij my od te go:

Kurs czy eg za min – co wa żniej sze?
In struk tor zwra ca się do kur san ta po jed -

nym z nur ko wań szko le nio wych:
– Nie ra dzisz so bie. Te raz mu sisz tro chę

Co to jest dobry kurs, 
czyli subiektywne uwagi Michała K.
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po nur ko wać, a na stęp nie wróć i za li czysz
to po now nie.

Ja się z ta kim po dej ściem nie zga dzam!
Sły sza łem ten tekst już wie le ra zy i uwa -
żam, że świad czy o to tal nym po my le niu ro -
li in struk to ra z ro lą eg za mi na to ra. Na si
kur san ci w więk szo ści przy pad ków za pi su -

ją się na kur sy, a nie eg za mi ny, więc... kil -
ka słów o tym, z ja kich faz po wi nien skła -
dać się do bry kurs.

Kurs skła da się ge ne ral nie z dwóch faz:
roz wo jo wej i eg za mi na cyj nej. Ge ne ral -
na ró żni ca to za an ga żo wa nie in struk to ra
i dzia ła nia ja kie mu si po dej mo wać.

W fa zie roz wo jo wej za da niem in struk to -
ra jest:
– wy tłu ma cze nie czyn no ści – krót ki opis jak
wy glą da da na czyn ność;
– za de mon stro wa nie czyn no ści – po kaz in -
struk to ra pod kre śla ją cy klu czo we ele men ty
czyn no ści;
– nad zór i ko ry go wa nie kur san ta – dą że nie
do mi strzo stwa w wy ko na niu da nej czyn -
no ści po przez kil ku krot ne jej po wta rza nie;
– prze ka za nie in for ma cji zwrot nej – do bry
in struk tor wy tłu ma czy kur san to wi, co pro -
wa dzi ło do suk ce su oraz da kil ka su ge stii,
jak w przy szło ści nie po peł nić błę dów, któ -
re nie uchron nie po ja wi ły się tej fa zie.

Naj wa żniej sze!!! W tej fa zie kur sant po -
peł nia błę dy, a in struk tor je ko ry gu je. Czę -
sto wie lo krot nie! Jed no cze śnie in struk tor
za pew nia, że po peł nio ne błę dy nie na ra żą
bez pie czeń stwa szko lo ne go. Udział tej fa -
zy to 80-90%, za le żnie od pro gra mu i za -
kre su kur su. To w koń cu to, za co lu dzie
pła cą, ku pu jąc KUR SY, a nie eg za mi ny.

Do fa zy eg za mi na cyj nej mo żna przejść
do pie ro po opa no wa niu wszyst kie go z fa zy
roz wo jo wej. Eg za min ma spraw dzić na by tą
wie dzę i umie jęt no ści w re al nych wa run -
kach, więc tu taj udział in struk to ra ogra ni -
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cza się do two rze nia RE AL NYCH wa run -
ków oce ny oraz za pew nie nia bez pie czeń -
stwa. Teo re tycz nie mo żna by już tu taj
pra co wać tyl ko na za sa dzie zdał/nie zdał,
ale do bry in struk tor wy ko rzy sta ta kże tę fa -
zę do roz wo ju (czy li bę dzie oma wiał po -
praw ność tech nik i da wał su ge stie
na przy szłość).

Zmia na pro por cji tych faz po wo du je, że
kurs za mie nia się bar dziej w eg za min, a to
nie jest ideą te go, co ma ją ro bić in struk to -
rzy. A jed nak ro bią tak, bo... (sam wy bierz
wła ści wą od po wiedź lub od po wie dzi):

– im się nie chce – na ucza nie wy ma ga
du żo wię cej za an ga żo wa nia niż eg za mi no -
wa nie;

– ro la in struk to ra jest trud na, gdyż wy ma -
ga opa no wa nia wie lu tech nik do per fek cji;

– lu bią być w po zy cji eg za mi na to ra, bo
nikt im nie pod sko czy;

– sa mi nie umie ją te go, cze go ocze ku ją
od kur san tów – jak nie za de mon stru jesz,
a je dy nie wy ma gasz, usta wiasz się w ro li
eg za mi na to ra – patrz punkt wy żej;

– kur sant od czu wa du żo więk szy re spekt
wo bec in struk to ra i kur su, jak nie za li czy
trud ne go eg za mi nu, w ogó le za po mi na jąc,
że za pła cił za kurs, a nie za eg za min;

– to bar dziej sku tecz na tech ni ka edu ka -
cyj na.

Czę sto sły szę:
– Po ziom kur su był na praw dę wy so ki

– zda ło tyl ko 50%!
Czy to na praw dę zna czy, że kurs był do -

bry, a po ziom wy so ki? We dług mnie zde cy -
do wa nie NIE!

Do bry kurs jest tak za pla no wa ny, że
„zda wal ność” wa ha się mię dzy 80 a 99%.
Co to ozna cza? Że w za pla no wa nym przez
in struk to ra cza sie 80-99% kur san tów by ło
w sta nie opa no wać ma te riał oraz po zy tyw -
nie za li czyć fa zę eg za mi na cyj ną.

Dla cze go nie 100%? Bo jest to bar dzo
trud ne do osią gnię cia w przy pad ku więk -
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szej ska li, bo zna czy to, że mu si my do pa -
so wać pro gram do po ten cjal nie naj słab sze -
go uczest ni ka. Oczy wi ście w przy pad ku
kon kret nych kur sów uda je się osią -
gnąć 100% zda wal no ści, ale nie po win no
być to wy znacz ni kiem ja ko ści kur su. Czę -
sto ozna cza to wy dłu ża nie za pla no wa ne go
cza su w nie skoń czo ność. Jest to mo żli we,
ale bar dzo trud ne lo gi stycz nie.

Przy kła do wo na kur sach in struk tor skich,
gdzie fa za roz wo jo wa i eg za mi na cyj na jest

roz dzie lo na, 100% zda wal no ści ła two mo -
żna osią gnąć nie do pusz cza jąc kan dy da tów
do eg za mi nu i w kół ko po wta rza jąc IDC.
Cho dzi jed nak o to, że by tak do pa so wać
pro gram kur su, aby kur san ci w okre ślo nym
cza sie prze szli przez ca ły cykl łącz nie z eg -
za mi nem. Z do świad cze nia mo gę po wie -

dzieć, że do bry kurs IDC w zna czą cym
stop niu prze kra cza wy mo gi eg za mi nu i dla -
te go uczest ni cy nie ma ją pro ble mu z eg za -
mi nem.

PA DI IDC to jed nak wy jąt ko wa sy tu acja
w bra nży nur ko wej, bo więk szość kur sów
eg za mi no wa nych jest bez po śred nio przez
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in struk to ra. Wa żne, że by nie miał on pre sji,
że mu si cer ty fi ko wać wszyst kich uczest ni -
ków. Zgod nie z mot to jed nej z du żych or -
ga ni za cji tech nicz nych: kur san ci pła cą
za kurs, a nie za cer ty fi kat! W peł ni pod pi -
su ję się pod tym twier dze niem.

Cza sem jed nak pro wa dzi to do wy pa cze -
nia w dru gą stro nę. Ni ższy współ czyn nik
zda wal no ści mo że ozna czać, że czas, ja ki
prze wi dzie li śmy na opa no wa nie za gad nień,

jest po pro stu nie wy star cza ją cy lub in struk -
tor nie do pa so wał swo ich wy mo gów za li -
cze nio wych do cza su kur su za pla no wa-
ne go przez twór ców pro gra mu. Z punk tu
wi dze nia me to dy ki na ucza nia – ob na ża to
sła bość pro gra mu.

Gdy je den z uczest ni ków w gru pie pię -
cio oso bo wej wy ma ga do dat ko wych za jęć
lub po wtó rze nia pew nych seg men tów kur -
su, bę dzie to zu peł nie nor mal ną sy tu acją.

Czy mu si za to za pła cić, czy nie, jest kwe -
stią umo wy. We dług mnie nie do pusz czal -
na jest sy tu acja, gdy in struk tor w nie skoń-
czo ność ob le wa kur san ta i ca ły czas bie rze
pie nią dze za do dat ko we za ję cia.

Gdy jed nak oka zu je się, że in struk tor no -
to rycz nie ob le wa po ło wę kur su (co da je mu
ogól nie ni ski współ czyn nik zda wal no ści),
świad czy to o złym za pla no wa niu kur su
w sto sun ku do wy ma gań za li cze nio wych.
Mo że to też ozna czać, że in struk tor za nie -
dbał fa zę roz wo jo wą i za wcze śnie prze -
szedł do fa zy eg za mi na cyj nej, lub zu peł nie
po mi nął fa zę roz wo jo wą i prze szedł od ra -
zu do eg za mi no wa nia swo ich kur san tów...

Mi chał Ko sut

michal@kursyinstruktorskie.pl



http://atlantydy.pl
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V edy cja by ła wy jąt ko wa, ale nie
z po wo du tej cy fer ki z przo du. By ła
wy jąt ko wa, jak ka żda in na, bo stwo -
rzy ły ją wy jąt ko we, wspa nia łe dziew -
czy ny, ko bie ty, któ re nie bo ją się
pró bo wać no wych do znań i prze ła -
my wać swo ich lę ków.

Kul ka nad je zio rem Łęsk, gdzie wspól nie
spę dzi ły śmy week end 12-13 lip ca, nie przy -
wi ta ła nas zbyt przy jaź nie. By ło chłod no, tro -
chę pa da ło, ale wie dzia łam, że to nie sta no wi
żad nej prze szko dy, aby do świad cze nia na -
by te tu taj po zo sta ły w pa mię ci wszyst kich
na dłu go, a mo że i już na za wsze.

Wśród uczest ni czek by ły oso by, któ re
mia ły już świa do mość czym fre edi ving jest,
ale więk szość nie wie dzia ła jesz cze cze go
się po nim spo dzie wać. Dla te go zo sta ły
przy dzie lo ne do grup od po wia da ją cych ich
do świad cze niom, a ca łość za jęć zo sta ła
uło żo na w ta ki spo sób, aby od kry wać ko -
lej ne war stwy fre edi vin go we go świa ta.

„Pierw szacz ki” – jak to czu le ma zwy czaj
na zy wać je Aga ta, by ły głów nie pod jej

opie ką i Emi lii Bia łej, któ ra sa ma wy ło ni ła
się spo śród uczest ni czek pierw szej edy cji

V Zlot Freediverek

fot. Paweł Stachowiak
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Zlo tu. Ma ły mi krocz ka mi zbli ża ły się ku
głę bi nom, sta wia jąc ko lej ne kro ki – po cząt -
ko wo na su cho, po tem w płyt kiej po pas
wo dzie, zaś na sa mym koń cu spo ty ka jąc
zie lon ka we głę bi ny Kul ki. Wspa nia le by ło
wi dzieć te uśmiech nię te i ra do sne twa rze,
gdy uda ło się im osią gnąć coś, co wcze śniej
uzna wa ły za nie mo żli we.

– Jak to, to na praw dę mo żna wstrzy mać
od dech po nad dwie mi nu ty? I nic się nie
dzie je? I ja to mia ła bym umieć zro bić?

O tak, a to prze cież do pie ro po czą tek tej
przy go dy.

Gru pa za awan so wa na, od po cząt ku
ocho czo na sta wio na na fre edi vin go we do -
zna nia, po krót kim przy po mnie niu co i jak,
chwi li roz grzew ki i re lak sa cji na brze gu,
z ogrom nym za pa łem, po mi mo nie sprzy ja -
ją cej po go dy, ru szy ła na pod bój głę bin. Jed -
nak ce lem nie by ło się ga nie dna czy
po bi ja nie wła snych re kor dów. Za prio ry tet
przy ję ły śmy do brą za ba wę w zgo dzie ze
swo im cia łem. Mi mo „wiel kiej głę bi”
pod na mi dziew czy ny nur ko wa ły roz luź -
nio ne, zaś fakt iż ob le wa ły nas stru gi desz -
czu, nie znie chę cił ni ko go i na boj kach
spę dzi ły śmy po nad dwie go dzi ny…

Wie czor ne wy słu cha nie zwie rzeń,

fot. Mariola Wilmanowicz

fot. Mariola Wilmanowicz
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o prze ży ciach mi ja ją ce go dnia, spra wi ło
nam, jak zwy kle, bar dzo du żą przy jem ność.
Na de ser był wy kład co achin go wy Alek san -
dry Stę pień, któ ra po now nie po bu dzi ła
do dzia ła nia i speł nia nia ma rzeń, któ re bez
na szej po mo cy sa me się nie speł nią.

Nie dziel na at mos fe ra w Kul ce by ła do -
sko na ła. Na nie bie po ja wi ło się słoń ce, na -
stro je dziew czyn by ły rów nie po god ne.
Wszyst kie z wiel ką ener gią sta wia ły czo ła
ta fli wo dy, ro biąc scy zo ry ki i wcią ga jąc się
po li nie w dół – ale nie na wy ści gi, nic na si -
łę i tyl ko tam, gdzie uzna ły, że jest od po -
wied nie miej sce, aby za wró cić.

Do dat ko wą atrak cją by ła win da udo stęp -
nio na przez pre ze sa Sto wa rzy sze nia Fre edi -
ving Po land, na któ rej zo rien to wa ne
fre edi ver ki mia ły przy jem ność się prze je -
chać. Jak sa me przy zna ły, by ła to świet na
za ba wa. Jed nak ogra ni czo ny czas zmu sił
dziew czy ny do opusz cze nia tej nie sa mo wi -
tej ma szy ny, ni czym z fil mu „Wiel ki Błę kit”.

Na ko niec raz jesz cze wszyst kie uczest -
nicz ki po dzie li ły się swo imi do zna nia mi,
któ rych do świad czy ły pod czas tych krót -
kich, ale nie zwy kłych dwóch dni w Kul ce.
Dla mnie, ja ko współ or ga ni za tor ki te go wy -
da rze nia, był to naj mil szy mo ment. To nie -

fot. Mariola Wilmanowicz

fot. Paweł Stachowiak
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zwy kłe sły szeć o prze ży ciach, emo cjach,
sa me po zy tyw ne sło wa od ty lu osób. Do -
sko na le pa mię tam, jak jesz cze dwa la ta te -
mu by łam na ich miej scu, po tej dru giej
stro nie. Wciąż nie wiem, jak i kie dy to się
sta ło, że fre edi ving po chło nął mnie cał ko -
wi cie. Wiem jed nak, że jest nie zwy kły

i wie le osób, tak jak i ja, nie po tra fi już bez
nie go żyć.

Do zo ba cze nia za rok na VI edy cji Zlo tu
Fre edi ve rek!

Agniesz ka Kal ska

In struk tor Ap nea Aca de my

fot. Paweł Stachowiak

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Nur ko wa nie, co praw da part ner skie,
ale z nie pra wi dło wą ase ku ra cją, czy li
kon takt wzro ko wy „co chwi lę”, za -
miast sta le, jest błę dem.

Pa rę lat te mu prze czy ta łem ksią żkę nie ja -
kie go pa na Ro ba Pal me ra „Nur ko wać ina -
czej”. Pan Pal mer naj zwy czaj niej w świe cie
kpi so bie z ase ku ra cji part ner skiej, trak tu jąc
ją jak głu po tę, po zba wio ną ja kiej kol wiek
war to ści. Pi sze na przy kład: „W rze czy wi -
sto ści ka żde nur ko wa nie jest nur ko wa niem
so lo. Wy ko nu jąc więk szość nur ko wań nie
masz bez po śred nie go kon tak tu z part ne rem,
po nie waż pa trzy cie w od mien nych kie run -
kach lub je ste ście w zbyt du żej od le gło ści,
aby móc do pły nąć do sie bie w na głej, nie -
bez piecz nej sy tu acji.” W po zo sta łym tek -
ście pan Pal mer glo ry fi ku je nur ko wa nie

Strugalski
o bezpieczeństwie nurkowania
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so lo, trak tu jąc je ja ko uni wer sal ne le kar stwo
na wszyst ko. Aż się za trzą słem ze zło ści...
Po my śla łem, że ten czło wiek pi sze o spra -
wach, o któ rych nie ma po ję cia! Prze cież
ase ku ra cja „co chwi lę”, a nie pro wa dzo na
sta le, to oczy wi ście żad na ase ku ra cja. 

Nur ko wie mu szą się ob ser wo wać sta le,
że by ta ka ob ser wa cja mia ła sens. Nie trze -
ba oczy wi ście wciąż pa trzeć so bie w oczy
(choć cza sem na le ży i to zro bić), ale trze ba
wciąż wi dzieć dłoń part ne ra obok na szej

dło ni, świa tło je go la tar ki, osta tecz nie cień
je go cia ła rzu co ny na dno akwe nu, je śli na -
sło necz nie nie na to po zwa la, a w zu peł nej
osta tecz no ści cho ciaż sły szeć je go od dech. 

Zaw sze i wszę dzie część na szej uwa gi
po win na być po świę co na part ne ro wi. To
wła śnie mię dzy in ny mi dla te go pra wi dło wa
ase ku ra cja part ner ska jest tak trud ną sztu ką
i uczy my się jej przez ca łe ży cie. Nur ko wa -
nie nie zna umie jęt no ści trud niej szej, wa -
żniej szej i świad czą cej o więk szej

do sko na ło ści nur ko wej. Ta ka ase ku ra cja
wy ma ga ogrom nej bie gło ści w po ru sza niu
się pod wo dą, opa no wa nia wła sne go cia ła
i sprzę tu, umie jęt no ści przyj mo wa nia od po -
wied niej po zy cji pod wo dą, że by part ne ra
za wsze wi dzieć, a oprócz te go jesz cze wy -
ko nać nor mal ne nur ko wa nie. Oczy wi ście
part ne rzy mu szą za wsze być od sie bie w ta -
kiej od le gło ści, że by mo gli na tych miast
udzie lić so bie po mo cy, a nie tyl ko „się wi -
dzie li”. Tym cza sem pan Pal mer w ogó le te -
go nie ka pu je! On my śli, że jak nur ko wie są
pod wo dą, to two rzą ze spół, cho ciaż pa trzą
ka żdy w in ną stro nę i przy tym nie wi dzą
sie bie na wza jem. 

Oczy wi ście ta ki „ze spół” to był by ża den
ze spół, ale te go już pan Pal mer w ogó le nie
ro zu mie. Po my śla łem, że to mu si być bar -
dzo nie bez piecz ny nu rek i bar dzo nie bez -
piecz ny na uczy ciel, sko ro opo wia da
lu dziom ta kie głu po ty, trze ba więc ko niecz -
nie skon tak to wać się z nim i po roz ma wiać,
za nim bę dzie za póź no. Pró bo wa łem zna -
leźć ja kiś kon takt i oka za ło się, że pan Rob
Pal mer zgi nął w nie wy ja śnio nych oko licz -
no ściach 5 ma ja 1997 r., pod czas głę bo kie -
go, oczy wi ście so lo we go nur ko wa nia
w po bli żu wy spy Gif ftun na Mo rzu Czer wo -
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nym. I to by by ło na ty le, je śli cho dzi o opi -
nie te go pa na.

Zdą żyć z do tar ciem do czło wie ka, za nim
bę dzie za póź no, to jed na z naj więk szych
trud no ści w za wo dzie na uczy cie la nur ko -
wa nia.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag ment ksią żki
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko -
wa nia”, pro mu ją cej m.in. nur ko wa nie part -
ner skie. In ne ksią żki To ma sza Stru gal skie go
mo żna ku pić tu: www.ksie gar nia.iknt.pl

Fil my z wy po wie dzia mi To ma sza Stru -
gal skie go mo żna oglą dać tu: www. youtu -
be. com

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.hurtownianurkowa.pl
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski


http://partnernurkowy.pl
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Na po cząt ku zde fi niuj my so bie po -
ję cia wy stę pu ją ce w ty tu le te go ar -
ty ku łu. Co to jest cho ro ba de kom -
pre syj na? Cho ro ba de kom pre syj -
na – na zy wa na też DCS lub DCI
(de com pres sion sick ness lub d. il l -
ness) – jest to ca ły sze reg pro ble -
mów wy wo ła nych wy dzie le niem się
wol nej fa zy ga zo wej w po sta ci pę -
che rzy ków ga zu w ró żnych tkan kach
or ga ni zmu. 

Nur ko wa nia de kom pre syj ne wy ko ny wa -
ne przez nur ków nie tech nicz nych

Dla cze go wła ści wie nu rek tech nicz ny
ma być mniej na ra żo ny na cho ro bę de kom -
pre syj ną od nur ka re kre acyj ne go wy ko nu -
ją ce go de kom pre syj ne nur ko wa nie? Wi dzę
tu na stę pu ją ce po wo dy:

¤ nu rek re kre acyj ny za zwy czaj nie po sia da
wie dzy na te mat bez piecz ne go pla no wa nia
de kom pre sji;
¤ po wszech nie uży wa ne przez nur ków re -
kre acyj nych kom pu te ry nur ko we i ta be le
de kom pre syj ne są opar te o BŁĘD NE mo de -
le de kom pre syj ne;
¤ kom pu te ry, któ re są uży wa ne przez nur -
ków tech nicz nych zwy kle wy ma ga ją wła -
ści we go usta wie nia od po wied nich, dość
skom pli ko wa nych pa ra me trów, a bez te go
nie są wię cej war te od tych re kre acyj nych;
¤ nur ko wa nia bez de kom pre syj ne są pla no wa -
ne z BAR DZO AGRE SYW NĄ de kom pre sją;
¤ nu rek re kre acyj ny zwy kle nie ma przy go -
to wa nia (umie jęt no ści i sprzę tu) do nur ko -
wań z wir tu al nym stro pem.

Oczy wi ście nur ko wie tech nicz ni też mie -
wa ją cho ro bę de kom pre syj ną, na wet czę -

ściej niż nur ko wie re kre acyj ni, ale ra czej
po bar dzo dłu gich nur ko wa niach z dłu gi mi
de kom pre sja mi. O ile nie są szcze gól nie
po dat ni, za zwy czaj ma ją bar dzo sła be ob ja -
wy, któ re jed nak le czą przy naj mniej od dy -
cha jąc tle nem. Ta kie ob ja wy u nur ka
re kre acyj ne go zwy kle prze szły by w ogó le
nie zau wa żo ne...

Na po czą tek mu si my so bie usta lić pod -
sta wo we po ję cia nie zbęd ne do zro zu mie -
nia dal szej czę ści ar ty ku łu.

Pod czas nur ko wa nia ga zy obo jęt ne
z mie sza ni ny od de cho wej (Go) roz pusz cza -
ją się w na szym or ga ni zmie. Za le żnie
od ukrwie nia po szcze gól nych tka nek i or -
ga nów – roz pusz cza ją się szyb ciej al bo
wol niej. Te ob sza ry or ga ni zmu, któ re na sy -
cą się naj bar dziej (do brze ukrwio ne tzw.
tkan ki szyb kie) mo gą się na sy cić w peł ni,

Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz. 2
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czy li do ta kie go ci śnie nia, ja kie ma gaz
obo jęt ny w mie sza ni nie od de cho wej
na głę bo ko ści nur ko wa nia. Część mie sza ni -
ny od de cho wej sta no wi tlen, któ ry w or ga -
ni zmie jest me ta bo li zo wa ny, a więc
ci śnie nie ga zu obo jęt ne go w mie sza ni nie
od de cho wej jest za wsze mniej sze od ci -
śnie nia oto cze nia. Dla te go też pod czas fa zy
den nej nur ko wa nia na sze tkan ki są ge ne ral -
nie NIE DO SY CO NE, czy li ci śnie nie ga zu
roz pusz czo ne go w tkan kach jest MNIEJS ZE
od ci śnie nia oto cze nia.

Pod czas wy nu rze nia ci śnie nie oto cze nia
spa da i w pew nym mo men cie zrów nu je się
z ci śnie niem ga zu w naj bar dziej na sy co nych
tkan kach. Przy dal szym wy nu rza niu ci śnie nie
ga zu roz pusz czo ne go w tkan kach prze kra cza
ci śnie nie oto cze nia i od te go mo men tu ma my
do czy nie nia z PRZE SY CE NIEM, przy naj mniej
w nie któ rych tkan kach, bo te wol niej sze mo -
gą na dal być nie na sy co ne.

Zde fi niuj my so bie prze sy ce nie al bo ci -
śnie nie prze sy ce nia (Pss) ja ko ró żni cę po -
mię dzy ci śnie niem ga zu roz pusz czo ne go
w tkan ce a ci śnie niem oto cze nia:

Przyj rzyj my się de kom pre sji za pla no wa -
nej wg ta bel Bühlman na (po dob nej do te go,
co za or dy no wał by prze cięt ny kom pu ter re -
kre acyj ny) oraz de kom pre sji, któ rą za pla no -
wał by dla ta kie go sa me go nur ko wa nia
świa do my nu rek tech nicz ny.

Nur ko wa nie 25” na 39 m wy ko ny wa ne
na po wie trzu:

Jak wi dać, w tym wy pad ku de kom pre sja
wy ko na na przez nur ka tech nicz ne go za czy -
na się dwa ra zy głę biej (na 18 m, a nie 9 m)
i trwa gru bo po nad dwa ra zy dłu żej od tej,

któ rą wy ko nał by nie zna ją cy się na rze czy
nu rek, ufa ją cy ta be lom lub kom pu te rom.

Ró żni ce w prze sy ce niach pod czas tych
de kom pre sji mo że my zo ba czyć na wy kre -
sach. Na po zio mej osi wy kre su za zna czo -
ny jest czas nur ko wa nia w mi nu tach.
Na le wej pio no wej osi za zna czo ne jest
prze sy ce nie (lub nie do sy ce nie) w ba rach.

Czer wo na li nia od po wia da prze sy ce niu
naj bar dziej na sy co nej tkan ki w da nym mo -
men cie nur ko wa nia. Pra wa oś wy kre su od -
po wia da głę bo ko ści, na któ rej w da nym
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Tabela 1. Porównanie dekompresji zaplanowanych ró�nymi metodami w powietrznym nurkowaniu 25’/39 m. 
Pierwszy profil to tabele Bühlmana oparte o model ZHL16, drugi profil jest wyliczony przez decoplanner w którym 
do modelu ZHL16 dodano dodatkowy konserwatyzm – Gradient Factor, z parametrami GFLo=35% i GFHi=80%. 
Jest to sposób cz�sto stosowany przez nurków technicznych i z typowymi warto�ciami parametrów. 
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mo men cie znaj du je się nu rek, co na wy kre -
sie ob ra zo wa ne jest nie bie ską li nią. Ob ser -
wu jąc prze bieg obu li nii w cza sie nur ko-
wa nia (czy li prze su wa jąc wzrok z le wej
na pra wą stro nę), mo że my się zo rien to wać,
jak po szcze gól ne wy nu rze nia, za nu rze nia
czy po by ty na głę bo ko ści wpły wa ją
na prze sy ce nie bądź nie do sy ce nie tka nek.

Jak wi dać – bez po śred nio po za nu rze niu
wszyst kie tkan ki na sze go or ga ni zmu są

moc no nie do sy co ne (nie do sy ce nie wy cho -
dzi po za wy kres). W trak cie 25” nur ko wa -
nia naj szyb sze tkan ki na sy ca ją się w peł ni,
choć oczy wi ście na dal są nie do sy co ne
w sto sun ku do ci śnie nia oto cze nia, bo prze -
cież po wie trze, któ rym od dy cha nu rek za -
wie ra – obok obo jęt ne go azo tu – jesz cze
tlen, któ ry w wa run kach nur ko wa nia mo że -
my po mi nąć w roz wa ża niach do ty czą cych
de kom pre sji.

Z pew nych wzglę dów, w któ re nie bę dę
tu wni kał, na więk szej głę bo ko ści nasz or -
ga nizm mo że zno sić nie co więk sze prze sy -
ce nia niż na po wierzch ni. Prze sy ce nia
w nur ko wa niu ro bio nym we dług ta bel osią -
ga ją war tość 1,6 ba ra przy wej ściu na głę -
bo kość 9 m i 1,2 ba ra przy wyj ściu
na po wierzch nię.

Tym cza sem nur ko wa nie za pla no wa ne
z uży ciem me to dy sto so wa nej przez nur ka
tech nicz ne go do pro wa dza do prze sy ce nia
mak sy mal nie 1,2 ba ra na 9 m i 0,8 ba ra
przy wyj ściu na po wierzch nię.

To spo ra ró żni ca, jed nak oku pio na o wie -
le dłu ższą de kom pre sją. Czy jed nak po -
trzeb na? Cóż, z mo je go do świad cze nia
wy ni ka, że po pierw szym pro fi lu wie lu nur -
ków wca le nie za cho ru je, jed nak wie lu bę -
dzie się czu ło źle (sub kli nicz ne ob ja wy),
zaś nie któ rzy do sta ną cię żkiej po sta ci cho -
ro by de kom pre syj nej. Po ka zy wa ny po wy -
żej pro fil „tech nicz ny” jest o wie le
bez piecz niej szy. Nie ozna cza to, że nikt ni -
gdy po ta kim pro fi lu by nie za cho ro wał, ale
ta kie zda rze nie by ło by wy so ce nie praw do -
po dob ne.

Z dru giej stro ny mo żna za py tać, a co
z ty mi, któ rzy nur ko wa li we dług ta bel

�

Wykres 1. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z tabelami Bühlmanna. 

�

Wykres 2. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z modelem Bühlmanna ZHL16 z dodatkowym konserwatyzmem GF35/80. 
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przed wszyst ki mi no wo cze sny mi kom pu te -
ra mi i mo dy fi ka cja mi mo de li, któ re wy dłu -
ża ją de kom pre sję? Cóż, przyj rzyj my się
prze sy ce niom w na stę pu ją cym nur ko wa niu
(wykres 3):

Mak sy mal na głę bo kość to 39 m, łącz ny
czas to 25” – tak jak w po przed nich nur ko -
wa niach, nu rek uży wa ją cy ta bel zro bił by
ta ką sa mą de kom pre sję jak w po przed nim
przy kła dzie. Ale jest to nur ko wa nie wie lo -

po zio mo we, o po praw nym pro fi lu za czy na -
ją cym się za nu rze niem na mak sy mal ną głę -
bo kość, a póź niej stop nio wym wy nu rza-
niem co raz pły cej. 

Osta tecz nie wy nu rze nie roz po czy na się
z głę bo ko ści 24 m. I w ta kim nur ko wa niu
de kom pre sja, któ rą or dy nu ją ta be le
Bühlman na jest wię cej niż wy star cza ją ca,
a prze sy ce nia nie prze kra cza ją tych, któ re
ak cep to wał by nu rek tech nicz ny... Po dob nie

bę dzie w nur ko wa niach ty pu „win da
przy li nie” i tych wszyst kich, w któ rych
śred nia głę bo kość nur ko wa nia znacz nie od -
bie ga od mak sy mal nej.

Pro blem za czy na się do pie ro wte dy, gdy
zbli ża my się do te go, na co fak tycz nie po -
zwa la ją ta be le – do pro fi lu czy sto tra pe zo -
we go, ty po we go dla np. nur ko wań wra ko-
wych.

Wie dza o pla no wa niu de kom pre sji za -
wie ra wie le niu an sów, z któ rych kil ka tu taj
przed sta wię, a któ re nie zna ne, lub opacz -
nie ro zu mia ne przez nur ków re kre acyj nych,
po wo du ją zwięk sze nie ry zy ka de kom pre -
syj ne go.

Jed nym z nich jest kwe stia głę bo ko ści,
na któ rej wy ko nu je się ostat ni przy sta nek
de kom pre syj ny. Otóż nur ko wie tech nicz ni
czę sto koń czą de kom pre sję na głę bo ko -
ści 6 m. Czy nią to z dwóch po wo dów
– po pierw sze, je śli wy ko nu ją de kom pre sję
na czy stym tle nie, al bo bar dzo bo ga tym
w tlen ni trok sie, to ta ka de kom pre sja jest
bar dziej efek tyw na od tej wy ko ny wa nej
na 3 m. Po dru gie pod czas nur ko wań w mo -
rzu czę sto na 3 me trach jest na ty le sil ne fa -
lo wa nie, że wy god niej jest wy ko ny wać
ostat ni przy sta nek głę biej. Tym cza sem nur -

�

Wykres 1. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z tabelami Bühlmanna. 

�

Wykres 2. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z modelem Bühlmanna ZHL16 z dodatkowym konserwatyzmem GF35/80. 

8�
�����*�-�����(������������������������	
��	
��
��������������������������������������
$��������������������������
��%)�����������	��
���95M����
�������-�����������	
��
�����������
����������)� ���*�������(��������� ������������� ��� �	����
����� ��(�������	������)� �������� �
����	���
	&�������
�������������������
������	�������	��-�������	��)�
	&����������
����
���
��������� ���������*�������� ���������	����������
����������

3��������������&�)���
	&����������	�����
��)�������
���������
�(������������������� ������*�
��������
��������������� ����������������:��������������
�������������������	�������������
���	�(*� 6�Q� ����� ����� ��(���� ��� �����
�(*� O� �� �� 6�9� ����� ����� ���(���� ��� �������������

N

Q

O

69

65

6S

96

91

9T

N2

NN

NQ

NO

19E6)22

E2)52

2)22

2)52

6)22

6)52

9)22

9)52

2 62 92 N2 12 52 Q2
:�����������
������

I����
�(*

2

N

Q

O

69

65

6S

96

91

9T

N2

NN

NQ

NO

19E6)22

E2)52

2)22

2)52

6)22

6)52

9)22

9)52

N)22

2 62 92 N2 12 52 Q2
:�����������
������

I����
�(*



Nuras.info 8/2014

84

ko wie re kre acyj ni, któ rzy bez re flek syj nie
na śla du ją w tym nur ków tech nicz nych, nie
zda ją so bie spra wy z te go, że to co ucho dzi
na bo ga tym w tlen ni trok sie, wy ko na ne
na po wie trzu bę dzie mia ło bar dzo po wa żne
skut ki.

Jak wi dać, de kom pre sja wy ko na -
na na 6 m mu si być o po ło wę dłu ższa, że -
by osią gnąć tę sa mą efek tyw ność, jak
przy wy ko na niu jej na 3 m.

Na wy kre sach 4 i 5 przed sta wi łem prze -
sy ce nia po nur ko wa niu, w któ rym wy ko na -
no 18” de kom pre sji (czy li ty le, ile kom pu ter
wy li czył dla de kom pre sji wy ko ny wa nej
na 3 m), gdy by ten czas spę dzić w ca ło ści
na 3 m, w ca ło ści na 6 m i po dzie lić: 1/3
wy ko nać na 6 m a 2/3 na 3 m.

Jak wi dać na wy kre sach – je śli zde cy du -
je my się na przy sta nek na 6 m, to w mo men -
cie wyj ścia na ten przy sta nek prze sy ce nie
bę dzie o oko ło 0,3 ba ra, czy li zna czą co ni -
ższe niż gdy od ra zu wy nu rzy my się na 3 m.
Jed nak je śli po zo sta nie my do koń ca de kom -
pre sji na 6 m, to po wy nu rze niu na po -
wierzch nię bę dzie my mie li o 0,1 ba ra
wy ższe prze sy ce nie niż w wy pad ku, gdy by -
śmy wy ko ny wa li przy sta nek na 3 m. Czy to
du żo, czy ma ło? Dość, że by pro gram
do pla no wa nia de kom pre sji wy dłu żył ją
o 50%! Po nie waż, jak już wspo mnia łem,
prze sy ce nia na więk szej głę bo ko ści mo gą
być nie co więk sze niż po wy nu rze niu, owa
ró żni ca po wo du je ra czej zwięk sze nie ry zy -
ka de kom pre syj ne go z po wo du du że go
prze sy ce nia na po wierzch ni, niż zmniej sze -
nie dzię ki ma łe mu prze sy ce niu na 6 m.

Mo żna jed nak po go dzić oba roz wią za -
nia: przy po dzia le cza su po mię dzy przy -

�

Wykres 1. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z tabelami Bühlmanna. 

�

Wykres 2. Nurkowanie 25’/39 m wykonane zgodnie z modelem Bühlmanna ZHL16 z dodatkowym konserwatyzmem GF35/80. 
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Tabela 2. Dekompresje wyliczone dla nurkowania 60’ na 21 m z ostatnim przystankiem na 3 m albo z ostatnim 
przystankiem na 6 m. 

8�
� ����*� �
�������� ��
������ ��� Q� �� ����� ��*� �� ������� ��� ���)�  ��� �������*� 	�� �����
�
	����(*���
��������
�������������N����

��� ���� ������ ��
������ �����	������ ���������� ��� ���
������� �� 
	&���� ��
������ 6SM�
�
�������� $������ 	��� ���
����	����������������
����������
�����������N��%�������	�������
������*�������(������N��)�������(������Q������������*,�6RN���
���*����Q�����9RN����N����

�

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. 

N

Q

O

69

65

6S

96

912)22

2)92

2)12

2)Q2

2)S2

6)22

Q2 Q5 T2 T5 S2
:�����������
������

N

Q

O

69

65

6S

96

912)22

2)92

2)12

2)Q2

2)S2

6)22

Q2 Q5 T2 T5 S2I����
�(*

Tabela 2. Dekompresje wyliczone dla
nurkowania 60’ na 21 m z ostatnim
przystankiem na 3 m albo z ostatnim
przystankiem na 6 m.



Nuras.info 8/2014

85

stan ki 6 i 3 m we dług sche ma tu aryt me tycz -
ne go (1/3 cza su na głęb szym i 2/3 cza su
na płyt szym) – prze sy ce nie na 6 m jest ma -
łe, a prze sy ce nie przy wyj ściu na po -
wierzch nię jest tyl ko mi ni mal nie więk sze
niż w przy pad ku ro bie nia ca ło ści przy stan -
ku na 3 m (pro gram do pla no wa nia de kom -
pre sji do li czył oko ło 30”” wię cej niż
w przy pad ku wy ko na nia ca ło ści de kom pre -
sji na 3 m), co wi dać na wy kre sie 6.

Ko lej ną bar dzo wa żną ró żni cą po mię dzy
nur ko wa nia mi nur ków tech nicz nych a re -
kre acyj nych jest uży cie ga zów de kom pre -
syj nych – ga zów o wie le bo gat szych w tlen
niż ten, któ re go uży wa się w fa zie den nej
nur ko wa nia.

Tu bar dzo wa żne ostrze że nie! UWA -
GA!!! To wszyst ko, co da lej opi szę, po ka -
zu je za le ty uży cia ga zów de kom pre syj-
nych, jed nak ich uży cie nie sie ze so bą rów -
nież i bar dzo po wa żne za gro że nie dla ży -
cia nur ka – ry zy ko za tru cia się tle nem.
Nu rek tech nicz ny uczy się za sad i pro ce -
dur, któ re to ry zy ko spro wa dza ją do mi ni -
mum, ale mi mo to cią gle zda rza ją się
wy pad ki spo wo do wa ne od stą pie niem
od tych za sad. Wy pad ki, któ re z re gu ły
koń czą się ŚMIER CIĄ. Dla te go nie chciał -
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Tabela 2. Dekompresje wyliczone dla nurkowania 60’ na 21 m z ostatnim przystankiem na 3 m albo z ostatnim 
przystankiem na 6 m. 
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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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bym, że by kto kol wiek po prze czy ta niu te -
go ar ty ku łu – za miast ogra ni czyć swo je
nur ko wa nia do li mi tów NDL, al bo pójść
na sto sow ny kurs – na wła sną rę kę za czął
uży wać do dat ko wych ga zów pod czas nur -
ko wa nia.

Znów mu szę przy bli żyć pew ne klu czo -
we po ję cia. Po pierw sze kil ka słów o hi po -
te zie kry tycz nej ob ję to ści (CVA – Cri ti cal
Vo lu me As sump tion). Otóż zgod nie z tą hi -
po te zą nie wy star czy, że by pę che rzyk ga zu
za czął ro snąć, by wy wo łał cho ro bę de kom -
pre syj ną, ale mu si ro snąć do roz mia rów
na ty le du żych, że by wy wo łać fak tycz ne
szko dy w or ga ni zmie. Je śli wy wo ła my du -

że prze sy ce nie w szyb kich tkan kach, to co
praw da wie le pę che rzy ków za cznie ro snąć,
ale gaz z tych tka nek szyb ko dy fun du je
do krwi, prze sy ce nie ma le je i pę che rzy ki
koń czą swój wzrost nie osią gnąw szy „szko -
dli wych” roz mia rów. Tym cza sem gdy ta kie
sa mo prze sy ce nie po wsta nie w wol nej tkan -
ce, to utrzy mu je się ono o wie le dłu żej i gaz
ma du żo wię cej cza su na dy fu zję do pę che -
rzy ka, co po wo du je je go wzrost do o wie le
więk szych roz mia rów. Przed sta wiam to
na następnej stronie w se rii czte rech ko lej -
nych ry sun ków:

Cóż z te go wy ni ka? Otóż im dłu ższa de -
kom pre sja jest ko niecz na, tym wię cej cza su

ma ją pę che rzy ki ga zu na wzrost. Je śli za po -
mo cą uży cia do dat ko we go ga zu de kom pre -
syj ne go skra ca my de kom pre sję, to sta je się
ona au to ma tycz nie bez piecz niej sza – przez
to wła śnie, że prze sy ce nia trwa ją kró cej.

Dru gim wa żnym skut kiem uży cia ga zu
de kom pre syj ne go jest to, że pod czas de -
kom pre sji naj szyb sze tkan ki – w tym krew
i mózg – od sy ca ją się z ga zów obo jęt nych
na wet po ni żej fi zjo lo gicz nych war to ści,
prze sy ce nie po zo sta je w tkan kach znacz nie
wol niej szych, stąd też przy umie jęt nym wy -
ko rzy sta niu ga zów de kom pre syj nych
znacz nie zmniej sza my ry zy ko wy stą pie nia
cię żkiej po sta ci cho ro by de kom pre syj nej.

Pod czas nur ko wa nia wy ko rzy stu je my
tzw. okien ko tle no we, dzię ki któ re mu tlen,
w od ró żnie niu od ga zów obo jęt nych, nie
po wo du je cho ro by de kom pre syj nej. Dzię ki
te mu zja wi sku, je śli od dy cha my mie sza ni ną
za wie ra ją cą tlen, to w krwi żyl nej i w tkan -
kach wy stę pu je pew ne nie do sy ce nie, któ re
pod czas de kom pre sji chro ni nas przed cho -
ro bą. Ty le że je śli nu rek re kre acyj ny wy ko -
nu je przy sta nek na 3 m od dy cha jąc
po wie trzem, to owo okien ko wy no si
ok. 0,15 ba ra (pół to ra me tra słu pa wo dy),
tym cza sem nu rek tech nicz ny wy ko nu ją cy
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Wykres 6. Przesycenia w nurkowaniu 60’/21 m w którym wykonano przystanki 6’/6 m i 12’/3 m (ł�cznie 18’). 
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przy sta nek na 6 m na tle nie – ma do wy ko rzy sta nia nie do sy ce nie
ok. 1,4 ba ra (czy li oko ło 14 słu pa wo dy). Wnio ski na su wa ją się
więc sa me.
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Rysunek 1. Przykładowa tkanka szybka i wolna z p�cherzykami gazu. 

�

Rysunek 2. W fazie dennej nurkowania tkanki nasycaj� si� gazem oboj�tnym.  

�

Rysunek 3. Po wynurzeniu (lub w jego trakcie), tkanki si� odsycaj� do naczy� krwiono�nych. Je�li przesycenie jest 
odpowiednio du�e, to cz��� gazu z tkanki w�druje do p�cherzyków, które zasilane – rosn�. 
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Rysunek 4. Po niedługim czasie gaz w szybkiej tkance uchodzi do g�stej sieci naczy� krwiono�nych i p�cherzyk si� 
tam znajduj�cy przestaje rosn��. W wolnej tkance gaz dyfunduje z oraz dalszych obszarów do p�cherzyka, wi�c mo�e 
on urosn�� do znacznie wi�kszych rozmiarów. 
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Na dal sze roz wa ża nia za pra szam już w ko lej nym nu me rze.

Pa weł Po rę ba
Reklama

http://spearo.republika.pl
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W naj bli ższych nu me rach mie -
sięcz ni ka po sta ra my się przy bli żyć
na szym Czy tel ni kom prze pi sy praw -
ne do ty czą ce po ło wu w wy bra nych
kra jach.

BUŁ GA RIA
¤ Na po lo wa nia w Mo rzu Czar nym nie jest
po trzeb na li cen cja;
¤ Po lo wa nie w je zio rach i rze kach jest za -
bro nio ne;
¤ Nie wol no uży wać akwa lun gu;
¤ Za bro nio ne są noc ne po lo wa nia;
¤ Bo ja obo wiąz ko wa;
¤ Dzien ny li mit 3 kg, chy ba że jed na z ryb
jest więk sza;
¤ Za bro nio ne po lo wa nia w por tach, uj -
ściach rzek i bli sko obiek tów woj sko wych;
¤ Za kaz sprze da ży upo lo wa nych ryb;
¤ Ga tun ki chro nio ne to Be lu ga i Stur ge on;
¤ Od ma ja za kaz po lo wań na tur bo ta (Pset -
ta ma xi ma) przez ok. 45-60 dni (co ro ku in -
ne za rzą dze nie), w po zo sta łym okre sie
mak sy mal nie je den tur bot dzien nie.

Mi ni mal ne wy mia ry ryb:
– Mu gil ce pha lus 25 cm
– Mu gil so iuy 30 cm
– Li za au ra ta 25 cm
– Li za sa liens 22 cm
– Di cen tra chus la brax/Mo ro ne la brax 28 cm
– Po ma to mus sal ta trix 28 cm
– Spi ca ra spp. 12 cm
– Mul lus bar ba tus pon ti cus 12 cm
– Scom ber scom brus 22 cm
– Sar da sar da 22 cm
– Pset ta ma xi ma) 45 cm
– Pla tich thys fle sus lu scus 20 cm

CHOR WA CJA
¤ Wy ma ga na li cen cja, mo żna ją ku pić
w klu bach i skle pach spe ar fi shing. Ob co -
kra jow cy mo gą ją do stać tyl ko w pa ru miej -
scach;
¤ Dla ob co kra jow ców ce na li cen cji to: 1
dzień – 8 eu ro, 3 dni – 20 eu ro, 7 dni – 40
eu ro, 30 dni – 95 eu ro
¤ Jest opcja wy ku pie nia li cen cji na ca ły rok;
¤ Nie wol no uży wać akwa lun gu;

¤ Nie wol no sprze da wać upo lo wa nych ryb;
¤ Bo ja jest obo wiąz ko wa;
¤ Dzien ny li mit 5 kg;
¤ La tem nie wol no po lo wać przy pu blicz -
nych pla żach;
¤ Za kaz noc nych po lo wań;
¤ Za bro nio ne po lo wa nia w por tach, uj -
ściach rzek i bli sko obiek tów woj sko wych;
¤ Nie wol no po lo wać w par kach na ro do -
wych Kor na ti, Mljet, Brju ni, Te la sci ca;
¤ Ga tun ki chro nio ne to Gre en Wras se, Stur -
ge on, Blu efin Tu na, Sword fish i Me di ter ra -
ne an Spe ar fish Mar lin.

Okre sy ochron ne:
– Sa ra go (Whi te Sea Bre am) 15.03-30.04;
– Den tex 15.04- 5.06;
– Co rvi ne (Brown Me agre) 15.05-15.07;
– Gro uper 01.07-31.08.

FRAN CJA

¤ Ko niecz ne po sia da nie li cen cji;
¤ Li cen cję mo żna otrzy mać w miej sco wych
klu bach, skle pach spe ar fi shing al bo w ka pi -

Łowiectwo – przepisy prawne
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ta na cie por tu (Af fa ires Ma ri ti me). Koszt dla
miej sco wych to ok. 40 eu ro, ob co kra jo -
wiec, jak ład nie po pro si, ma szan sę otrzy -
mać li cen cję gra tis. Do otrzy ma nia li cen cji
wy ma ga ne jest ubez pie cze nie od wy pad ku
i od spo wo do wa nia wy pad ku. Le piej otrzy -
mać li cen cję z klu bu, gdyż w pa kie cie jest
już ubez pie cze nie;
¤ Nie wol no po lo wać w akwa lun gu;
¤ Nie wol no po lo wać na sea tro ut i sal mon;
¤ Za bro nio ne ku sze na CO2;
¤ Mi ni mal na od le głość od ło dzi ry bac kich
i stat ków 150 m;
¤ Za bro nio ne noc ne po lo wa nia;
¤ Mi ni mal na od le głość od farm mor -
skich 100 m;
¤ Za kaz uży wa nia la ta rek;
¤ Ryb nie wol no od sprze da wać;
¤ Obo wiąz ko we uży wa nie boi;
¤ Ga tun ki chro nio ne to Gro uper i Red Tu na.
¤ Na ło dzi nie wol no mieć rów no cze śnie
i ku szy, i akwa lun gu! Wy ma ga to spe cjal -
ne go ze zwo le nia. Ka ra 23000 eu ro!
¤ Jest du żo miejsc, gdzie nie wol no po lo -
wać, naj le piej do wie dzieć się w klu bach,
ka pi ta na cie por tu czy na po li cji.

Pod ści słą ochro ną jest Brown Me rou
(Epi ne phe lus mar gi na tu), Po si do nia – The

se aswe ed (Po si do nia oce ani ca) rów nież
zna na pod na zwą Nep tu ne Grass, Sea
Urchin Dia dem (Cen tro ste pha nus lon gi spi -
nus), Da te mus sel (Li tho pha ga li tho pha ga),
Giant pa tel la – The fer re ous lim pet (Pa tel la
fer ru gi nea), Lar ge Mo ther -of–Pe arl (Pin na
no bi lis), Lar ge Ci ca da – flo at lob ster (Scyl -
la ri des la tus), Sea Tur tle (Ca ret ta ca ret ta), Se -
al Monk (Mo na chus mu ona chus), Fin -back
wha le com mon (Ba la enop te ra phy sa lus),
Small Fin – back wha le (Ba la enop te ra acu -
to ro stra ta), Po rpo ise com mon (Pho co ena
pho co ena), Blue Do lphin i Whi te (Ste nel la
co eru le oal ba).

Mi ni mal ne wy mia ry w cm, po le wej
Atlan tyk/ po pra wej Mo rze Śród ziem ne:
– Se abass 36/25
– Whi te se abre am 15/15
– Gil the ad se abre am 19/20
– Mul let 20/20
– Com mon den tex 20/20
– Com mon se abre am 20/20
– Stri ped red mul let 15/15
– Con ger 58/58
– Com mon so le 24/20
– Tur bot 30/30
– Pla ice 25/20
– An gler fish 30/30

– Ska te 36/36
– Co ley 30/-
– Cod 35/-
– Lob ster 24 (48//N)-23 (48//S) /23
– Spi ny lob ster 23/21

GRE CJA
¤ Wy ma ga na li cen cja, mo żna ją otrzy mać
na po ste run ku po li cji lub ka pi ta na cie w ka -
żdym por cie. Po trzeb ne 2 zdję cia + ok. 27
eu ro;
¤ Li cen cja wy łącz nie dla oby wa te li EU;
¤ Mi ni mal ny wiek 16 lat;
¤ Nie wol no po lo wać w akwa lun gu;
¤ Nie wol no uży wać la tar ki;
¤ Po lo wa nia noc ne za bro nio ne;
¤ Mak sy mal ny po łów dzien ny 5 kg, chy ba
że jed na z ryb jest du ża;
¤ Wol no upo lo wać tyl ko jed ne go gro upe ra
dzien nie;
¤ Nie wol no po lo wać w ma ju;
¤ Obo wiąz ko wa bo ja nur ko wa;
¤ Obo wią zek uzy ska nia in for ma cji na po li -
cji, gdzie wol no po lo wać (nie wol no i nur ko -
wać, i po lo wać w po bli żu zna le zisk ar cheo);
¤ Nie wol no po lo wać w po bli żu por tów
i ho dow li ma łży;
¤ Mi ni mal na od le głość od ką pie lisk 200 m.
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Min wy mia ry ryb:
– Den tex den tex 30 cm
– Di cen trar chus la brax 23 cm
– Di plo dus spp. 15 cm
– En grau lis en cra si co lux 9 cm
– Epi ne phe lus spp. 45 cm
– Lo phius spp. 30 cm
– Mer luc cius mer luc cius 20 cm
– Mu gil spp. 16 cm
– Mul lus spp. 11 cm
– Pa gel lus spp. 12 cm
– Pa grus pa grus 30 cm
– Po ly prion ame ri ca nus 45 cm
– Sar da Sar da 45 cm
– Scia ena um bria 30 cm
– Se rio la du me ri li 45 cm
– Scom ber scom brus 18 cm
– Scor pa ena scro fa 25 cm
– So lea vul ga ris 20 cm
– Spa nus au ra ta 20 cm
– Thun nus thun nus 70 cm
– Tra chu rus spp. 12 cm
– Xi phias gla dius 120 cm
– Ho ma nis gam ma rus 240 mm cał ko wi tej
dłu go ści
– Ne ph rops no rve gi cus 70 mm cał ko wi tej
dłu go ści
– Pa li nu ri dae 240 mm cał ko wi tej dłu go ści

− Striped red mullet 15/15 
− Conger 58/58 

− Common sole 24/20 
− Turbot 30/30 

− Plaice 25/20 
− Angler fish 30/30 
− Skate 36/36 

− Coley 30/- 
− Cod 35/- 

− Lobster 24 (48//N)-23 (48//S) /23 
− Spiny lobster 23/21 

 
Morze �ródziemne 

Gatunek 
Rozmiar 
( cm/kg) 

Gatunek 
Rozmiar  
(cm/kg) 

A) RYBY 
 

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) 

B) SKORUPIAKI  
 

Shrimps gray and pink 3 Red shrimp 12 

Lobsters red and pink 21 (2) Currycomb 5 

Spider crab 12 Lobster 23 

C) MI�CZAKI I INNE  
 

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 
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HISZ PA NIA
¤ Wy ma ga ne po zwo le nie, któ re mo żna
otrzy mać w klu bach nur ko wych. Do je go
uzy ska nia ko niecz ne jest za świad cze nie
od le ka rza nur ko we go (naj le piej hisz pań -
skie go) + 2 zdję cia. Po zwo le nie kosz tu je
ok. 43 eu ro na rok plus po da tek ok. 10 eu -

ro (w za le żno ści od re jo nu). Na po lo wa nia
z ło dzi ce na wy no si 109 eu ro na rok i trze -
ba po sia dać pa tent ster ni ka;
¤ W za le żno ści od re gio nu w nie któ re dni
ty go dnia po lo wa nia są za bro nio ne (in for -
ma cja tam skąd otrzy ma my li cen cję);
¤ Bo ja obo wiąz ko wa;

¤ Nie wol no po lo wać w akwa lun gu;
¤ Nie wol no po lo wać w re jo nie por tów,
min 100 m od ło dzi ry bac kich;
¤ W re jo nach chro nio nych;
¤ Nie wol no po lo wać bli żej niż 250 m
od pły wa ją cych osób;
¤ Uży wa nie la ta rek i ja kich kol wiek fla she -
rów jest za bro nio ne;
¤ W trak cie po lo wa nia nie wol no zbie rać
mię cza ków, po lo wać na sko ru pia ki;
¤ Nie wol no po lo wać na ga tun ki chro nio -
ne;
¤ Upo lo wa ne ry by wol no sprze da wać wy -
łącz nie na le gal nym tar gu;
¤ mak sy mal ny dzien ny li mit to 5 kg, chy ba
że jed na z ryb jest więk sza.

Wy mia ry mi ni mal ne na pół no cy Hisz pa -
nii:
– Aba de jo – Pol la chius pol la chius 30 cm
– Acedía – Di co lo go glos sa cu ne ata 15 cm
– Agu ja – Be lo ne be lo ne 25 cm
– An gu ila – An gu il la An gu il la
– Are nque – Clu pea ha ren gus 20 cm
– Atún ro jo – Thun nus thyn nus 6,4 kg
– Ba ca lao – Ga dus mor hua 35 cm
– Be su go – Pa gel lus bo ga ra veo 25 cm
– Bo ga – Bo ops bo ops 11 cm
– Bo qu erón – En grau lis en cra si cho lus 12 cm

Północny Atlantyk 

Gatunek 
Na północ 
 od 48 stopnia 

Na południe  
od 48 stopnia 

Bar or Wolf 36 36 

Sar 15 15 

Royal sea - bream 19 19 

Mule 20 20 

Denti 
 

20 

Pagre 
 

20 

Mullet 15 15 

Conger 58 58 

Plate 24 24 

Turbot 30 30 

Fold 25 25 

Pollack 30 30 

Cod 35 35 

Lobster 24 23 

Lobster 2 23 

 
GRECJA 

 

• Wymagana licencja, mo�na j� otrzyma� na posterunku policji lub kapitanacie w ka�dym 
porcie. Potrzebne 2 zdj�cia + ok. 27 euro; 

• Licencja wył�cznie dla obywateli EU; 

• Minimalny wiek 16 lat; 
• Nie wolno polowa� w akwalungu; 

• Nie wolno u�ywa� latarki; 
• Polowania nocne zabronione; 
• Maksymalny połów dzienny 5 kg, chyba �e jedna z ryb jest du�a; 

• Wolno upolowa� tylko jednego groupera dziennie; 
• Nie wolno polowa� w maju; 

• Obowi�zkowa boja nurkowa; 
• Obowi�zek uzyskania informacji na policji, gdzie wolno polowa� (nie wolno i nurkowa�, i 

polowa� w pobli�u znalezisk archeo); 
• Nie wolno polowa� w pobli�u portów i hodowli mał�y; 
• Minimalna odległo�� od k�pielisk 200 m. 

 
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 
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– Bu ey de mar – Can cer pa gu rus
– Ca bal la – Scom ber spp 20 cm
– Ca la mar – Lo li go vul ga ris
– Car bo ne ro – Pol la chius vi rens 35 cm
– Cen tol la – ma ja squ ina do 12 cm
– Ci ga la – Ne ph rops no rve gi cus 7 cm
– Con grio – Con ger con ger 58 cm
– Cho pa – Spon dy lio so ma can tha ru s23 cm
– Do ra da – Spa rus au ra ta 19 cm
– Egle fi no – me la no gra mmus aegle fi -
nus 30 cm
– Fa ne ca – Tri sop te rus lu scus
– Gal lo – Le pi dor hom bus spp 20 cm
– Ju rel – Tra chu rus tra chu rus 15 cm
– Len gu ado – So lea vul ga ris 24 cm
– Li man da – Li man da li man da 23 cm
– Li sa – mu gil spp 20 cm
– Lu bi na – Di cen trar chus la brax 36 cm
– Ma ru ca azul – mo lva dyp te ry gia 70 cm
– Ma ru ca – mo lva mo lva 63 cm
– Men do li món – mi cro sto mmus kitt 25 cm
– Men do – Glip to ce pha lus cy no glos -
sus 28 cm
– Merlán – mer lan gus mer lan gus 23 cm
– Mer lu za – mer luc cius mer luc cius 27 cm
– Pa lo me ta ne gra – Bra ma bra ma 16 cm
– Par go – Pa grus pa grus 15 cm
– Pa tu do – Thun nus obe sus 3,2 kg

– Pla ti ja – Pla tich thys fle sus 25 cm
– Ra bil – Thun nus al ba ca res 3,2 kg
– Ra pe – Lo phius pi sca to rius
– Re mol – Sco ph thal mus rhom bus 30 cm
– Ro da bal lo – Pset ta ma xi ma 30 cm
– Sa ba lo – Alo sa spp 30 cm
– Sa le ma – Sar pa sal pa 15 cm
– Sal món – Sal mo sa lar 50 cm
– Sal mo ne te de Ro ca
– Mul lus sur mu le tus 15 cm
– Sar di na – Sar di na pil char dus 11 cm
– Sol la – Pleu ro nec tes pla tes sa 25 cm
– Tru cha – Sal mo trut ta 25 cm
– Vie ira – Pec ten ma xi mus 10 cm

Wy mia ry mi ni mal ne w Mo rzu Śród ziem -
nym:
– Agu ja – Be lo ne be lo ne 25 cm
– Al me ja – Ve ne ru pis spp 2,5 cm
– Atún ro jo – Thun nus thyn nus 6,4 kg
– Ba ca la dil la – mi cro me si stius po utas -
sou 15 cm
– Bo ga – Bo ops bo ops 11 cm
– Bo ga van te – Ho ma rus ga mma rus 24 cm
– Bo qu erón – En grau lis en cra si cho lus 9 cm
– Ca bal la – Scom ber spp 18 cm
– Ca pel lan – Tri sop te rus mi nu tus ca pel la -
nus 11 cm
– Ci ga la – Ne ph rops no rve gi cus 7 cm

– Cher na – Po ly prion ame ri ca nus 45 cm
– Chir la – Ve nus spp 2,5 cm
– Do ra da – Spa rus au ra ta 20 cm
– Es tor ni no – Scom ber ja po ni cus 18 cm
– Gal lo – Le pi dor hom bus spp 15 cm
– Ju rel – Tra chu rus tra chu rus 12 cm
– Lan go sta – Pa li nu ri dae 24 cm
– Lan go sti no – Pa na eux ke ra thu rus 10 cm
– Len gu ado – So lea vul ga ris 20 cm
– Li sa – mu gil spp 16 cm
– Lu bi na – Di cen trar chus la brax 23 cm
– Mer lu za – mer luc cius mer luc cius 20 cm
– Me ro – Epi ne phe lus spp 45 cm
– Pa ge les – Pa gel lus spp 12 cm
– Pa lo me ta ne gra – Bra ma bra ma 16 cm
– Par go – Pa grus pa grus 18 cm
– Pez espa da – Xi phias gla dius 120 cm
– Ra pe – Lo phius spp 30 cm
– Sa le ma – Sar pa sal pa 15 cm
– Sal mo net – mul lus spp 11 cm
– Sar di na – Sar di na pil char dus 11 cm
– Sar gos – Di plo dus spp 15 cm
– Vie ira – Pec ten spp 10 cm

Mi ni mal ne wy mia ry na Wy spach Ka na -
ryj skich:
– Agu ja – Be lo ne be lo ne 25 cm
– Ali go te – Pa gel lus acar ne 12 cm
– Atún ro jo – Thun nus Thyn nus 6,4 kg
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– Bo ga – Bo ops bo ops 11 cm
– Bo qu erón – En grau lis en cra si cho lus 9 cm
– Ca bril la – Ser ra nus ca bril la 15 cm
– Ca chu cho – Den tex ma cro ph tal -
mus 18 cm
– Cho pa – Spon dy lio so ma can tha rus 19 cm
– Do ra da – Spa rus au ra ta 19 cm
– Es tor ni no – Scom ber ja po ni cus 18 cm
– Gi ta no – myc te ro per ca fu sca 35 cm
– Ju rel – Tra chu rus spp 12 cm
– Li sa – mu gil spp 14 cm
– Lo bo vie jo – Spa ri so ma cre ten se 20 cm
– Lu bi na – Di cen trar chus la brax 22 cm
– Me ro – Epi ne phe lus mar gi na tus 45 cm
– Mo jar ra – Di plo dus vul ga ris 22 cm
– Pa gel – Pa gel lus ery th ri nus 22 cm
– Pa lo me ta ne gra – Bra ma bra ma 16 cm
– Par go – Pa grus pa grus 33 cm
– Pa tu do – Thun nus obe sus 3,2 kg
– Ra bil – Thun nus al ba ca res 3,2 kg
– Sa le ma – Sar pa sal pa 24 cm
– Sal mo ne te – mul lus spp 15 cm
– Sa ma de plu ma – Den tex fi lo sus 35 cm
– Sar di na – Sar di na pil char dus 11 cm
– Sar go – Di plo dus sar gus 22 cm
– Ser ra no im pe rial – Ser ra nus atri cau -
da 15 cm

Opra co wał: Spe aro

http://www.fotopodwodna.pl
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Pod czas wtor ko we go spo tka nia
nur ko we go 8 lip ca na szym spe cjal -
nym go ściem był Krzysz tof Ho łow -
czyc – ży ją ca (i to bar dzo do brze)
le gen da pol skich raj dów… 

Upał i ogra ni czo ne mo żli wo ści lo ka lo we
nie by ły, jak się oka za ło, prze szko dą w dłu -
giej dys ku sji Mi strza z licz nie przy by ły mi.
Po cząt ko wo roz mo wa od by wa ła się
z udzia łem ka mer TVP3, a póź niej już ka -

me ral nie Krzysz tof opo wia dał nam bar dzo
cie ka we hi sto rie… Wszyst ko za czę ło się

Hołek w Klubie Aquadiver
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od te go, że szu ka li śmy wspól nych mia now -
ni ków po mię dzy raj da mi a nur ko wa niem.
Jak się oka za ło, jest ich spo ro, bo choć by
kwe stie prze strze ga nia usta lo nych za sad,
przy go to wa nia i re ali za cji pla nu, umie jęt -
no ści ra dze nia so bie ze stre sem, czy ko -
niecz ność ogar nię cia skom pli ko wa ne go
cza sa mi sprzę tu, to obo wiąz ki za rów no płe -
two nur ków, ja ki i kie row ców raj do wych.

Pa sja, ad re na li na, przy go da i pra ca w ze -
spo le to ko lej ne ce chy wspól ne na szych
spor tów. Krzysz tof opo wia dał rów nież
o swo jej pod wod nej przy go dzie w Au stra lii
i nur ko wa niu w wiel kim akwa rium wy peł -
nio nym re ki na mi, płaszcz ka mi i in ny mi
mor ski mi po two ra mi. Wszy scy wie my, jak
do brze po tra fi opo wia dać, więc po ga du chy
trwa ły bli sko dwie go dzi ny. Ho łek za in te re -

so wał się nur ko wa niem, więc chęt nie opo -
wia da li śmy o sprzę cie, fi zy ce i fi zjo lo gii, ca -
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ły czas szu ka jąc ele men tów łą czą cych
świat pod wod ny z mo to spor tem. Od po -
cząt ku at mos fe ra by ła przy ja ciel ska, a do -
bry kli mat, jak po wie dział Ho łek, zro bi li
lu dzie ży ją cy z pa sją. On to u nas za uwa -
żył, he, he. Sam prze cież ma ben zy nę we
krwi i ży je z pa sją ści ga nia. Roz ma wia li śmy
o wie lu spra wach, nikt nie bał py tać się

o Ku bi cę, Ma ły sza czy pla ny Krzyś ka. Barw -
ne opo wie ści na sze go go ścia o wy pad kach,
przy go to wa niach, o tre nin gu i no wo ściach
w świe cie raj do wym za koń czy ła bu rza
okla sków i jed no wiel kie ży cze nie: WY -
GRAJ DA KAR i wróć do nas.

Miłosz Dąbrowski

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

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże
współpracę z au to rami ar ty ku łów. Je -
że li znasz się na fo to gra fii pod wod -
nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym,
szko le niu płe two nur ków  i chcesz za -
ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój
ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny.
Współ pra ca z na mi nie jest od płat na.
W za mian za to ofe ru je my Ci jed nak
pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia
oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty -
ku ły cze ka my do 20 każ de go mie sią -
ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.
Redakcja Magazynu Nuras.info -
kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.com/calendar.php
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Fir ma Fo xfo to za pre zen to wa ła no wą ka me rę
spor to wą Re dle af RD 990c. Dys po nu je ona ma -
try cą CMOS o roz dziel czo ści 3 me ga pik se li
oraz sze ro ko kąt nym obiek ty wem 2.5 mm f/2.8.
W ze sta wie z ka me rą znaj dzie my spo ro przy -
dat nych ak ce so riów, w tym m.in. obu do wę
pod wod ną i mo co wa nie do kie row ni cy ro we -
ru. 
Fir ma Fo xfo to, dys try bu tor pro duk tów mar ki
Re dle af w Pol sce ma przy jem ność po in for -
mo wać o pre mie rze no wej ka me ry spor to -
wej: Pół ro ku po pre mie rze, cie szą cej
się du żym uzna niem, to po wej ka -
me ry Re dle af RD990, na ry -
nek tra fia jej młod sza
sio stra ozna czo na
sym bo lem RD990c.
No wa ka me ra Re -
dle af to nie za wod ne
roz wią za nie do na gry -
wa nia fil mów w eks tre mal nych
wa run kach. Pro sto ta ob słu gi i wy so ka ja kość
wy ko na nia idą w pa rze z przy stęp ną ce ną urzą -
dze nia. 
RD990c zo sta ła wy po sa żo na w ma try -

Kamera sportowa Redleaf RD 990c

cę 1/3” 3MPx CMOS, obiek tyw sze ro ko kąt -
ny 2.5 mm (142°) o ja sno ści f/2.8, in tu icyj ny in -

ter fejs oraz sze ro ką 

ga mę przy dat nych funk cji. W kom ple cie
z urzą dze niem znaj du ją się licz ne ak ce so ria,
dzię ki któ rym RD990c mo że Ci to wa rzy szyć
w nie mal ka żdej sy tu acji. Ka me rę wraz z ak ce -
so ria mi otrzy masz w nie wiel kiej, po ręcz nej wa -
liz ce. 
Nie wa żne, czy ko chasz gór skie wę drów ki, bia -

łe sza leń stwo, pod mor skie przy go dy,
czy po pro stu lu bisz ak tyw nie spę dzać
ka żdą chwi lę – Re dle af RD990c za cho -
wa wszyst kie wspo mnie nia w ja ko ści

Full HD. Dzię ki funk cji zdjęć po klat ko -
wych (ti me lap se) wzbo ga cisz swo je fil my

o cie ka we, przy śpie szo ne uję cia. No wa
ka me ra spraw dzi się rów nież w ro li re je -

stra to ra sa mo cho do we go. 
Do dat ko wo Re dle af RD990c po zwo li Ci cie -

szyć się nie za po mnia ny mi zdję cia mi. Funk cja
zdjęć se ryj nych (do 5 kla tek na se kun dę) po mo -
że uchwy cić naj lep sze mo men ty, a tech no lo -
gia HDR za pew ni ob ra zy o więk szej
prze strze ni to nal nej.
Wzmoc nio na, od por na na kurz i wo dosz czel na
obu do wa (IPX8) po zwa la uży wać RD990c na -
wet do 60 me trów pod po wierzch nią wo dy. Ka -
me ra ob słu gi wa na jest za po mo cą trzech
przy ci sków i wy świe tla cza LCD. Tryb pra cy ka -
me ry jest do dat ko wo sy gna li zo wa ny dio da mi
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LED roz miesz czo ny mi na ścian kach urzą dze nia.
SPE CY FI KA CJA:
– ma try ca 1/3” 3 MPx CMOS; 
– obiek tyw sze ro ko kąt ny 2.5 mm (142°) f/2.8;
– eks po zy cja: au to ma tycz na; 
– ba lans bie li: au to ma tycz ny;
– roz dziel czość fil mów, mo żli we usta wie -
nia: 1920x1080p@30fps H. 264 AVI (MOV),
1280x720p@30fps H. 264 AVI (MOV), 
848x480p@30fps H. 264 AVI (MOV); 
– roz dziel czość zdjęć 5/8/12 Mpx 
(in ter po lo wa na), 
– for mat JPG; dźwięk: ACC;
– try by re je stra cji: po je dyn czy, zdję cia se ryj ne
(5 kl/s), ti me lap se (co 3/5/10/30/60 sek.), 
– funk cja re je stra to ra sa mo cho do we go; 
– gniaz do sta ty wo we;

– złą cza HDMI, USB.
W ze sta wie z ka me rą Re dle af RD990c otrzy -
masz:

– po ręcz ną wa liz kę na ka me rę i ak ce so ria;
– dwa aku mu la to ry li to wo -jo no we;
– obu do wę pod wod ną IPX8;
– uchwyt do rur i kie row nic;
– ele men ty prze gu bo we;
– mo co wa nia przy kle ja ne z szyb ko złącz ka mi;
– śru by mon ta żo we;
– pa sek wraz z mo co wa niem;
– ada pter sta ty wo wy;
– ka bel USB;
– ka bel HDMI.
Su ge ro wa na ce na de ta licz na: 479 zł brut to.
Urzą dze nie jest już do stęp ne na pol skim ryn -
ku. 
Wię cej in for ma cji na www.re dle af.pl
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Akademicki Klub Płetwonurków „Pirania” oraz Aquapark we Wrocławiu zapraszają 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


