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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Po czą tek wrze śnia – pierw sze co przy cho dzi nam na myśl w

tym cza sie to tłum ne po wro ty do szko ły po wa ka cyj nej la bie. Na
uli cach z ła two ścią do strze ga my wy stro jo nych uczniów, zwłasz cza
pierw szo kla si stów, któ rych moż na po znać po dum nej, nie zwy kle
prze ję tej mi nie. Więk szo ści z nas pierw sze go wrze śnia strój ga -
lo wy naj czę ściej już nie do ty czy, ale dzie ci i wnu ki z pew no ścią
nie da dzą nam, a zwłasz cza na szym port fe lom – czy o zgro zo
kar tom kre dy to wym -  za po mnieć, że oto czas wra cać w szkol -
ne mu ry. A tu prze cież wy dat ki nas cze ka ją, bo po wa ka cyj nych
nur ko wa niach oka za ło się, że nie któ re ele men ty na sze go sprzę -
tu od mó wi ły po słu szeń stwa lub po sta no wi li śmy, że mi mo zbli ża -
ją cej się je sien nej sło ty nie za mie rza my w tym ro ku re zy gno wać
z nur ko wa nia, ale już dziś opo wie my co nie co o wor kach wy -
por no ścio wych. Pod po wie my Wam tak że, że wszyst kie za ku py
mo gą być du żo bar dziej uda ne, gdy do ło ży cie do swo ich port -
fe li kar tę ra ba to wą Part ner Nur ko wy. Ko niecz nie za py taj cie o ta -
ką kar tę w swo im skle pie, ser wi sie lub instruktora.

1 wrze śnia, gdy w po śpie chu uzu peł nia my szkol ne wy praw ki,
ulicz ny szum za kłó ca na gle prze ni kli wy dźwięk sy ren. Wte dy wła -
śnie na chwi lę wra ca my my śla mi do hi sto rii. To bar dzo bo le sne
wspo mnie nia, zwłasz cza dla tych, któ rzy wciąż ma ją w pa mię ci
ob raz wojsk nie miec kich wkra cza ją cych na te ry to rium Wol ne go
Mia sta Gdańsk i Pol ski, roz po czy na ją cych tym sa mym dzia ła nia
wo jen ne w Eu ro pie. Mi mo że od wy bu chu II woj ny świa to wej mi -
nę ło już 72 la ta i dla wie lu z nas jest to głów nie je den z roz -
dzia łów pod ręcz ni ka do hi sto rii, któ ry wła śnie pa ku je my do
no we go tor ni stra na szej po cie chy, do dziś ży ją oso by, któ re bro -
ni ły wów czas na szych lą dów i wód. Wciąż mo że my tra fić na śla -
dy tam tych wy da rzeń za rów no na lą dzie, jak i w głę bi nach. Do
nas naj bar dziej prze ma wia ją oczy wi ście pod wod ne świa dec twa
hi sto rii, któ rych mo że my do tknąć pe ne tru jąc wra ki z cza sów woj -
ny. Jed nym z nich, bu dzą cym ogrom ne emo cje, jest nie miec ki
pan cer nik Schle swig - Hol ste in, któ ry 1 wrze śnia 1939 r. roz po -
czął ostrze li wa nie Pol skiej Skład ni cy Tran zy to wej na We ster plat -
te. Spe cjal nie dla Was za miesz cza my re la cję z eks pe dy cji na ten
wrak. O ile wra ki wszel kie go ro dza ju stat ków ni ko go nie dzi wią,
o ty le sa mo lot spo czy wa ją cy na dnie jest już nie la da grat ką. Ja -
ki to sa mo lot? Szu kaj cie w nu me rze.

Wrze sień to rów nież bar dzo po pu lar ny mie siąc wśród par pra -
gną cych wstą pić w związ ki mał żeń skie. Re la cja z nie zwy kłej pod -
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wod nej ce re mo nii za ślu bin, z re kor do wą licz bą go ści, z pew no -
ścią za in te re su je na wet sta re do bre mał żeń stwa. A sko ro już o
za ba wie mo wa, czy za sta na wia li ście się kie dyś nad nur ko wym
wy pa dem syl we stro wym? Nie? Po czy taj cie jak wy glą da po wi ta -
nie No we go Ro ku w Egip cie. Cie płe mo rza kuszą zwłaszcza zimą
i to nie tylko nas. Urokowi wielkiego błękitu nie mógł się oprzeć
między innymi Premier Rosji Władimir Putin, który nurkując w
Morzu Czarnym odnalazł dwie starożytne greckie amfory.
Celem wyprawy szefa rządu była promocja krajowej turystyki
i „edukacja patriotyczna”. Ciekawe co na to nasz premier,
może też spróbuje?

Życząc wielu sukcesów wszystkim uczniom, zapraszamy do
lektury. A gdy będziecie porządkowali wspomnienia z kończących
się właśnie wakacji, pamiętajcie, że zawsze czekamy na Wasze
wspomnienia i fotografie, którymi chcielibyście się podzielić się
z naszymi Czytelnikami.
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Pierwszy polski worek do zestawu 2x12l 
-

-

pozwala na sprawne przetaczanie gazu w do-
wolnym kierunku, a tym samym na utrzymanie 

-

twina w nurkowaniu z dodatkowymi butlami. 
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-

-

-

worek na butlach.

jaskiniach Florydy , zalanych podziemiach i w… 

-

adresem: http://divetrek.com.pl/forum/view-
topic.php?t=5141&start=15 - znajdziecie tam 

Nasz tester:
Wojtek Filip – nurek wrakowy, jaskiniowy, in-

-

 

 

http://scubatech.pl


4

nuras.info 9/2011

Dla mnie ta hi sto ria za czę ła się w hel skim
por cie, póź ne go wrze śnio we go wie czo ru 2008
ro ku. Wie je sil ny wiatr i jest zim no. Co chwi lę
po da ję rę kę no wo po zna nym lu dziom. Krzą ta -
ni na, za mie sza nie i ner wy. Ma sa ba ga ży i stres.
Ma rek, To mek, Ro man, Da rek, Mar cin, Alek,
Pio trek i Ra dek – szef nur ków oraz za ło ga Ni -
tro xa itd. Wi ta my się i po zna je my. Pra wie ni -
ko go nie znam. Tro chę mam oba wy, ale wszy -
scy są dla mnie życz li wi i spo ty kam się z cie -
płym przy ję ciem. Wy pły wa my w no cy. Sil nie
wie je. Wy cho dzę na pa pie ro sa na ze wnątrz i
pierw sza fa la za le wa mnie w ca ło ści, łącz nie z
mo im pa pie ro sem… Tak dla mnie roz po czę ła się
już le gen dar na wy pra wa na wrak pan cer ni ka
Schle swig - Hol ste in. Na pi sa no już na te mat tej
eks pe dy cji wie le, ale wy da rzy ły się wte dy chwi -
le, któ re mo że dziś war to przy po mnieć, a któ -
re wcze śniej nie zo sta ły opi sa ne.

Pierw szej no cy roz pę dza się sztorm, za trzy mu je nas i
za wra ca my nad ra nem do por tu na Hel. Ni gdy nie za po -
mnę ob ra ca nia ło dzi na tych ol brzy mich fa lach w środ ku
no cy. Wo da za le wa ła ca łe go Ni tro xa. Na dru gi dzień
wszy scy le d wie cho dzą ze zmę cze nia. Po ło wa eki py,
łącz nie ze mną, mia ła tor sje przez ca łą noc. Za da ję so bie
py ta nie, co ja tu taj ro bię? Po co to wszyst ko? Coś jed nak
gdzieś we wnętrz nie pcha nas do przo du. Prze glą da my po -
go dę i cze ka my. Dzień prze rwy, bo po dob no po go da się
uspo koi i znów ru sza my. Wszyst ko jed nak jest bar dzo
złud ne. Wie je cią gle sil ny wiatr i sam nie wiem, kie dy
prze pły nie my 400 mil, sko ro pły nie my z szyb ko ścią 4
wę złów... Pa trzę zmar twio ny na mo je trzy ka me ry i
ogrom ne fa le za oknem. Ni trox to jed nak łódź o bar dzo
wy so kiej dziel no ści mor skiej i po mi mo te go, że bu ja na -

mi na wszyst kie stro ny, po ko nu je metr za me trem dy stans
dzie lą cy nas od upra gnio ne go ce lu. O dzi wo, wszy scy w
eki pie try ska ją ra do ścią. We wnątrz Ni tro xa tak bu ja, że
cięż ko jest zro bić dwa kro ki, za pa rze nie ka wy jest kom -
plet nie nie moż li we, ale hu mo ry nam do pi su ją. Czy je ste -
śmy sza le ni – my ślę – i co raz bar dziej wcią ga mnie
ogól na ra dość. Na py ta nie – czy do pły nie my – nasz szef
nur ków Ra dek od po wia da mi krót ko: „lu zik” i uśmie cha
się z po li to wa niem, pa trząc na na sze wy mę czo ne twa rze.
Ro man, du sza to wa rzy stwa, któ ry chy ba naj le piej zno si
bu ja nie, co chwi lę opo wia da ko lej ne śmiesz ne aneg do ty
zwią za ne ze śro do wi skiem nur ko wym. Za ba wa na ca łe -
go! At mos fe ra we wnę trzu Ni tro xa przy po mi na spo tka nie
sta rych do brych zna jo mych. Dziw ne – my ślę – prze cież
zna my się do pie ro od kil ku na stu go dzin. Ra dość jed nak
cich nie, gdy pa da sło wo Schle swig… Jak za po cią gnię -
ciem ma gicz nej różdż ki, ra do sne wy głu py zmie nia ją się
po waż ne roz mo wy a twa rze ca łej eki py po waż nie ją. Czy
do pły nie my? To wciąż po wta rza ne py ta nie ma lu je się
wszyst kim na twa rzach w mo men cie, gdy Ni trox ude rza

Pamięć i obowiązek
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w ko lej ną fa lę. Kli mat ro bi się po waż ny, gdy pły ną cy z
na mi ko man dor ma ry nar ki wo jen nej Da rek ro bi nam wy -
kład z ob słu gi so na ru, któ rym ma my przy go to wać ob raz
wra ku Schle swi ga. Ca ła na sza eki pa słu cha z uwa gą. Pa -
da ją py ta nia i po wsta je cał kiem cie ka wy ma te riał fil mo -
wy. Wszyst ko to dzie je się, gdy Ni trox prze ska ku je z fa li
na fa lę a wszy scy trzy ma ją się swo ich sie dzeń. Trze cie -
go dnia po go da uspo ka ja się i wy cho dzi my na ze wnętrz -
ny po kład. Wszy scy od dy cha ją głę bo ko. Na resz cie
spo kój… Nie ste ty, obok na szej – już obec nie uko cha nej
– łaj by wy nu rza się ro syj ski okręt pod wod ny. Pa ra no ja,
my ślę… Co jesz cze ma się wy da rzyć? 

Okręt ro syj ski trzy ma się jed nak na dy stans i ma je sta -
tycz nie od pro wa dza nas wzdłuż wód te ry to rial nych Ro sji.
Wy glą da tak, jak by miał się do nas za wa diac ko uśmie -
chać. Zła po go da po wra ca w no cy. Zno wu bu ja nie mi ło -
sier nie i tak pra wie do koń ca na szej po dró ży. Na most ku
Ni tro xa, któ ry pró bu ję sfil mo wać, non stop trwa wal ka z
fa la mi. Mar cin oraz ka pi tan Ni tro xa, i cza sa mi Ra dek,
mu szą pil no wać każ dej pod cho dzą cej fa li. „Idzie” – sły -
szę – po czym na stę pu je szarp nię cie ko ła ste ro we go i ca -
ły sta tek wspi na się na two rzą cą się przed na mi gó rę
wo dy. Spa da my z niej i za czy na się ko lej na wspi nacz ka
na ko lej ną fa lę. Tak trwa to przez pra wie wszyst kie dni
na szej wy pra wy. Cięż ka pra ca, prak tycz nie bez snu. Pły -
nie my wzdłuż brze gów Li twy, Ło twy i do cie ra my wresz -
cie do Es to nii. W da li ma ja czy ma leń ki port, do któ re go
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ma my wpły nąć. Wszy scy, kom plet nie wy mę cze ni, pa -
trzy my na utę sk nio ny brzeg. Je ste śmy tak bli sko. Na gle
Ni trox sta je 100 me trów od por tu. Wpa da my na nie ozna -
czo ny wiel ki głaz. Sto imy w miej scu! Zno wu ner wy i ko -
lej na pra ca. Ca ła eki pa ru sza do po mo cy i po go dzi nie
Ni trox wpły wa do por tu. Wy cho dzę na ląd i py tam o naj -
bliż szy sklep. Wła ści ciel ma leń kie go skle pi ku jest bar -
dzo uprzej my. Mó wi, że sły szał o tym, że pły nie my w tak
trud ną po go dę. Ma wy raz twa rzy czło wie ka, któ ry na nas
cze kał. Uśmie cham się do nie go i... ku pu ję wód kę. Mu -
szę się na pić, by nie my śleć. Mam dość. Je stem po twor -
nie zmę czo ny.

Nad szedł ten naj waż niej szy dzień. Sto imy na boi
ozna cza ją cej wrak Schle swi ga -Hol ste ina. Wszy scy ja cyś
od mie nie ni. Tyl ko po waż ne roz mo wy. Ma gia Schle swi -
ga -Hol ste ina dzia ła, po my śla łem. Przy go to wa nie do nur -
ko wa nia prze bie ga w pra wie kom plet nej ci szy. Nie ma
fa li, mo rze spo koj ne. Idzie my pod wo dę, płyt ko, czy li
pro ste, ła twe nur ko wa nie. Nie ste ty… Na do le, a na wet
już na po wierzch ni, jest bar dzo sil ny prąd. Je stem zły, ty -
le tru du, ty le wy rze czeń, a te raz nie sfil mu je nic. Po to
się tu zna la złem? Złość na ra sta. Pły nie my, cza sa mi czoł -
ga my się po ka mien nym pod ło żu, wal cząc z prą dem. Fil -
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mo wo wa run ki są bar dzo trud ne. Obu do wy do ka mer
prze cho dzą test, ja kie go ni gdy nie mia ły. Co ja kiś czas
wa li my ni mi o ka mie ni ste dno, ale dzia ła ją... Pod na mi
nie wy pa ły ro syj skich po ci sków, któ re w ostat niej dro dze
na dno bom bar do wa ły Schle swi ga -Hol ste ina. Pew nie są
nie bez piecz ne, ale nie zwra cam na nie uwa gi. Chcę sfil -
mo wać jak naj wię cej, zdję cia mu szą być do bre. Resz ta
mnie nie ob cho dzi. Dzia łam tro chę jak wa riat i nie mam
po ję cia, skąd mam na to wszyst ko si łę. Wszyst ko do oko -
ła wy glą da tak jak by ka wał ki wra ku po wbi ja no w ka -
mien ne dno. To jak fil mo wa nie ca łej ma sy nie na zwa nych
po mni ków. Nie wiem dla cze go, ale pa trząc na to ska li ste
dno i po wbi ja ne szcząt ki wra ku, mam przed oczy ma zna -
ne i wie lo krot nie po ka zy wa ne w cza sach mo je go dzie ciń -
stwa ar chi wal ne zdję cia fil mo we Schle swi ga -Hol ste ina
od da ją ce go wy strza ły w stro nę We ster plat te. Wy cho dzę
z wo dy kom plet nie wy mę czo ny.

– Uda ło się, mi mo wszyst ko uda ło… – wo ła Ma rek.
– Ma my go – po wta rza ktoś in ny.
Prze glą dam zdję cia z ka mer, za rów no mo jej, jak i dru -

gie go nur ka, któ re go za bra łem, by mi po ma gał. O dzi wo,
w tym kom plet nym sza leń stwie zdję cia wy szły do brze.

Dru gie nur ko wa nie by ło rów nie trud ne, ale ma my z
dwóch ka mer po nad trzy go dzi ny zdjęć wra ku. Uni kal ny
ma te riał w do brej ja ko ści. Mo ja trze cia ka me ra w mię -
dzy cza sie fil mu je na po wierzch ni wy cho dzą cych nur ków
z wo dy. Ob raz twa rzy człon ków eki py oraz ich wy po wie -
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dzi te go dnia zo sta ną w mo jej gło wie do koń ca ży cia
i za wsze je bę dę pa mię tał.

– Ma sa cie ka wych ko lo ro wych ele men tów wra -
ku... – mó wi za do wo lo ny or ga ni za tor Alek.

– To ob co wa nie z hi sto rią, bę dę pa mię tał to nur -
ko wa nie do koń ca ży cia … – re la cjo nu je Ro man.

– Wszy scy się spraw dzi li, do tknę li śmy hi sto rii…
– pod su mo wu je nasz szef nur ków Ra dek.

– Speł ni li śmy obo wią zek... – do da je ktoś in ny.
Wszyst ko te raz sta ło się ja sne i bar dzo oczy wi ste.

To by ło waż ne, by tu do pły nąć i za nur ko wać. Ra dość
ogar nia ca łe go Ni tro xa. Wie czo rem, pod czas ko la cji
w por cie w Es to nii, pa trzę na ra do sne, ale bar dzo zmę -
czo ne twa rze ca łej eki py. Za sta na wiam się, jak i ko -
mu po ka zać fil mo wo ca ły trud wszyst kich
uczest ni ków tej wy pra wy. Jak za re agu ją wi dzo wie?
Ko go ta hi sto ria za in te re su je? Wpa dam na sza lo ny po -
mysł i dzwo nię do Pol ski… Mi nę ło sie dem dni od na -
sze go po wro tu z Es to nii. Sto ję przed ma łym,
skrom nym, bia łym dom kiem w Kiel cach. W tym do -
mu miesz ka nasz naj waż niej szy widz. Zgo dził się
mnie przy jąć i zo ba czyć fil mo we ma te ria ły z na szej
wy pra wy – pan Igna cy Skow ron. Je den z ostat nich ży -
ją cych obroń ców We ster plat te. Mam ogrom ną tre mę,
ale gdy tyl ko wi tam się z pa nem Igna cym, za miast tre -
my czu ję wzru sze nie. Star szy pan, któ ry ukoń czył już
90 lat, przyj mu je mnie z du żym za in te re so wa niem i z
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za cie ka wie niem oglą da ma te ria ły z wy pra wy. Do ce nia
nasz trud i za an ga żo wa nie. Gdy za czy nam po ka zy wać
zdję cia wra ku, at mos fe ra się zmie nia i w oczach pa na
Skow ro na po ja wia ją się przez chwi lę łzy. To był bar dzo
wzru sza ją cy mo ment. Po tem pan Igna cy za czy na opo wia -
dać jak Schle swig -Hol ste in zmie nił je go ży cie. O tym jak
wy bra no go do za ło gi We ster plat te, ostat nie go sierp nia
trzy dzie ste go dzie wią te go ro ku wy zna czo no go na za stęp -
cę do wód cy war ty w war tow ni nu mer dwa. Da ło mu to
moż li wość zo ba cze nia pierw sze go wy strza łu pan cer ni ka
Schle swig -Hol ste in. Gdy opo wia dał o pierw szym wy -
strza le, czu łem w je go gło sie sil ne wciąż emo cje. Pa mię -
ta ten mo ment bar dzo do kład nie. Obro na We ster plat te w
re la cji pa na Skow ro na to ob raz strasz nej i nie rów nej wal -
ki garst ki pol skich obroń ców. Wspo mi nał uszko dzo ne
war tow nie, znisz czo ne pol skie ko sza ry i cią głą czuj ność
prak tycz nie bez snu. Py ta ny o Schle swi ga -Hol ste ina do da -
je, że pan cer nik zmie niał po zy cję – by ostrzał był bar dziej
sku tecz ny – i da lej ata ko wał. Z du żym ża lem opo wia da,
jak cze ka li na po moc, któ ra ni gdy nie na de szła, a bar dzo

w nią wie rzy li do ostat nie go mo men tu. Brak po mo cy
zmu sił ich do pod da nia We ster plat te. Je go sło wa są bar dzo
spo koj ne, rze czo we i wy jąt ko wo ob ra zo we.

– Mia łem pięt na ste go wrze śnia odejść do cy wi la, ale
za czę ła się woj na – koń czy swo ją opo wieść w za du mie
pan Igna cy Skow ron.

My ślę, że wte dy je go ca ły świat i pla ny się za wa li ły.
Za sta na wiam się, jak on to wy trzy mał. Wte dy We ster -
plat te dla pro stych żoł nie rzy pew nie sym bo li zo wa ło pie -
kło. Ca łą tę opo wieść fil mu ję i do pie ro te raz wy ła nia się
peł ny, za mknię ty ob raz na szej wy pra wy. Te raz ro zu -
miem… Na ko niec py tam pa na Igna ce go, czy wie, że to
by ło wiel kie bo ha ter stwo? Po pa trzył mi w oczy i bar dzo
sta now czo od po wie dział:

– To jest służ ba, to obo wią zek... bro nić oj czy zny.
To co tu na pi sa łem to tyl ko frag ment ogrom nej, fan -

ta stycz nej przy go dy, ja ką by ła wy pra wa na wrak Schle -
swi ga -Hol ste ina. Z nie któ ry mi człon ka mi wy pra wy
przy jaź nię się do dzi siaj. Z in ny mi, jak to w ży ciu, kon -
takt się urwał. My ślę jed nak, że wszy scy uczest ni cy eks -
pe dy cji bę dą jesz cze wie le lat wspo mi nać te nur ko wa nia.
Za in te re so wa nie wy pra wą po twier dzi ło, że na szym obo -
wiąz kiem jest przy po mi nać hi sto rię na stęp nym po ko le -
niom. Je śli nur ko wa nie da je ta ką moż li wość, na le ży
pod jąć wy zwa nie. Zwłasz cza war to przy po mi nać ten
wrze śnio wy dzień trzy dzie ste go dzie wią te go ro ku i
obroń ców We ster plat te, któ rzy nie czu li się bo ha te ra mi.
Wy ko ny wa li je dy nie swój obo wią zek…

Da wid Jóź wiak

fot. Radosław Bizoń
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“Schle swig - Hol ste in” wszedł do służ by w 1908
r. Koszt bu do wy to 25 mln ma rek. Uży wa ny był
bo jo wo w cza sie I woj ny świa to wej, m.in. brał
udział w bi twie ju tlandz kiej. Po I woj nie świa to -
wej ze zwo lo no Niem com za cho wać 6 prze -

sta rza łych pan cer ni ków, mię dzy któ ry mi był
“Schle swig - Hol ste in”. W la tach 1926- 1935 był
to okręt fla go wy flo ty nie miec kiej, od 1936 uży -
wa ny był ja ko okręt szkol ny.

1 lip ca 1939 r. do wódz two okrę tu ob jął Käpi tan zur
See Gu stav Kle ikamp, a sam okręt zo stał wy zna czo ny do
zło że nia w sierp niu wi zy ty w Gdań sku na za pro sze nie Se -
na tu Wol ne go Mia sta, któ rej ce lem by ło uczcze nie pa -
mię ci po le głych na Bał ty ku i po cho wa nych w Gdań sku w
sierp niu 1914 r. ma ry na rzy z krą żow ni ka “Mag de burg”
(za to pio ny przez wła sną za ło gę w Za to ce Fiń skiej, zgi -
nę ło kil ku na stu ma ry na rzy). Na to miast taj ne pla ny, ja kie
otrzy mał do wód ca prze wi dy wa ły ostrze la nie pol skiej pla -
ców ki woj sko wej na We ster plat te, a po zła ma niu jej opo -
ru udział w dzia ła niach prze ciw flo cie pol skiej. 18
sierp nia “Schle swig -Hol ste in” opu ścił Ki lo nię i udał się
do Za to ki Strand, gdzie po brał amu ni cję, po czym 22
sierp nia wy ru szył do Świ no uj ścia. Po krót kim po sto ju 24
sierp nia o godz. 11:00 wy ru szył do Gdań ska. O godz.
20:10 na wy so ko ści Ust ki na stą pi ło spo tka nie z 1 Flo tyl -
lą Tra łow ców i na po kład pan cer ni ka za okrę to wa no ma -
ry na rzy z kom pa nii sztur mo wej Krieg sma ri ne. Do
Gdań ska okręt wszedł 25 sierp nia i za cu mo wał przy na -
brze żu w No wym Por cie, na prze ciw We ster plat te. Na -
stęp nie pan cer nik wi zy to wał Wy so ki Ko mi sarz Li gi
Na ro dów w Wol nym Mie ście Gdań sku, Carl Burc khardt
i Ko mi sarz Ge ne ral ny RP, Ma rian Cho dac ki. Przez ca ły

Schle swig -Hol ste in – rys historyczny
czas na okrę cie w spo sób dys kret ny obo wią zy wa ła wach -
ta bo jo wa ar ty le rii 150 mm, po nad to ma szy ny mia ły być
w po go to wiu, aby w cią gu 1/2 go dzi ny uzy skać po trzeb -
ną moc do opusz cze nia na brze ża. O godz. 15:02 na okręt
do tarł roz kaz o roz po czę ciu dzia łań wo jen nych 26 sierp -
nia o godz.04:30, któ ry od wo ła no w no cy. 26 sierp nia
roz po czę to uro czy sto ści upa mięt nia ją ce ma ry na rzy z krą -
żow ni ka “Mag de burg”. O godz. 18:00 ho low ni ki prze ho -
lo wa ły okręt z No we go Por tu w re jon twier dzy
Wi sło uj ście, tam wy okrę to wa no kom pa nię sztur mo wą.

31 sierp nia na pan cer nik do tarł mel du nek ra dio wy o
roz po czę ciu dzia łań w dniu 1 wrze śnia o godz. 04:45. Ra -
no 1 wrze śnia “Schle swig -Hol ste in” opu ścił swo je miej -
sce po sto ju i za cu mo wał przy warsz ta tach Ra dy Por tu na
tzw. Za krę cie Pię ciu Gwizd ków. O godz. 04:43 do wód ca
pan cer ni ka wy dał roz kaz ar ty le rii do otwar cia ognia. Pięć
mi nut póź niej ode zwa ły się dzia ła ka li bru 280 mm i 150
mm prze ciw We ster plat te. Ostrzał trwał do godz. 04:55,
pan cer nik zu żył 8 po ci sków 280 mm i 59 po ci sków 150
mm. O godz. 05:45 ho low nik “Dan zig” od ho lo wał okręt
w re jon Szań ca Me wie go. Z no we go miej sca po now nie
“Schle swig -Hol ste in” ostrze li wał We ster plat te od godz.
07:40 do 07:50, od 08:15 do 08:28 i od 08:48 do 09:28 z
wszyst kich dział zu ży wa jąc 96 po ci sków 280 mm, 407
po ci sków 150 mm, 366 po ci sków 88 mm. 2 wrze śnia
“Schle swig -Hol ste in” prze ho lo wa ny zo stał w głąb por tu
cu mu jąc przy Dwor cu Wi śla nym, skąd o godz. 12:03
otwo rzył ogień, ostrze li wu jąc pol skie po zy cje w Re dło -
wie, ostrzał trwał do godz. 12:20. Pan cer nik zu żył 41 po -
ci sków 280 mm i 15 po ci sków 150 mm. Po now ny ostrzał
tym ra zem Wi to mi na i Re dło wa prze pro wa dził 4 wrze śnia
w go dzi nach 09:18-12:00 zu ży wa jąc 56 po ci sków 150
mm. 5 wrze śnia od dał 13 strza łów z dział 150 mm do ra -
dio sta cji gdyń skiej. Dwa dni póź niej, ra no, pan cer nik
prze ho lo wa no w re jon Szań ca Me wie go, skąd po now nie
ostrze lał We ster plat te w go dzi nach 06:08 do 06:40. Po ka -
pi tu la cji za ło gi We ster plat te “Schle swig -Hol ste in” pod -
pły nął w re jon wyj ścia z por tu, skąd ostrze li wał Kę pę
Oksyw ską i Hel. Ostrzał po wta rza na stęp ne go dnia, kie ru -
jąc ogień prze ciw ko pol skim od dzia łom na Oksy wiu, zu -
ży wa jąc 10 po ci sków 280 mm i 192 po ci ski 150 mm. 11
wrze śnia ostrze li wu je dzia ła mi 280 mm port na Oksy wiu.

Po kil ku dnio wej prze rwie 18 wrze śnia “Schle swig -
-Hol ste in” w eskor cie tra łow ców pod szedł w re jon Re -
dło wa i o godz. 11:45 ostrze li wał Oksy wie, zu ży wa jąc
155 po ci sków 15 cm, o 12:40 ostrze li wał Ob łu że, od da -
jąc pięć strza łów z ar ty le rii 280 mm, o 13:03 po now nie
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prze pro wa dził ostrzał Ob łu ża, zu ży wa jąc 7 po ci sków 280
mm, o godz. 14:16 od dał 22 strza ły z dział 150 mm w
kie run ku Oksy wia. Ostat nie te go dnia strza ły od dał o
godz. 15:29 na Oksy wie z dział 150 mm, zu ży wa jąc 6 po -
ci sków. Po ostrza le za cu mo wał w No wym Por cie, tam 19
wrze śnia na okręt przy był kontr ad mi rał Schmundt i pod -
niósł swo ją fla gę. 21 wrze śnia Adolf Hi tler, któ ry przy był
na We ster plat te po zdro wił za ło gę okrę tu prze ma sze ro wu -
jąc przed ze bra ną za ło gą. Jesz cze te go sa me go dnia o
godz. 14:00 okręt od dał 13 strza łów w kie run ku He lu. 23
wrze śnia wraz z sio strza nym okrę tem “Schle sien” ostrze -
li wał z Gdań ska Hel, od da jąc 33 strza ły z dział 280 mm.
Na stęp ne go dnia oba okrę ty opu ści ły Gdańsk i po dą ży ły
w asy ście tra łow ców w kie run ku Go ten ha fen (oku pa cyj -
na na zwa Gdy ni). O godz. 09:06 “Schle swig -Hol ste in”
ja ko pierw szy otwo rzył ogień w kie run ku He lu, od da jąc
16 strza łów z dział ka li bru 280 mm. Po otwar ciu ognia
przez ar ty le rię hel ską oba okrę ty wy co fa ły się do Gdań -
ska. Po now ne wyj ście na stą pi ło na stęp ne go dnia. O godz.
09:26, bę dąc na wy so ko ści Or ło wa, pan cer nik otwo rzył
ogień do ba te rii hel skiej. O godz. 10:35, po wy strze le niu
70 po ci sków 280 mm i 123 ka li bru 150 mm, ogień
wstrzy ma no i okręt od pły nął do Gdań ska, gdzie przy był
o godz. 12:22. 27 wrze śnia “Schle swig - Hol ste in” o
godz. 05:05 opu ścił Gdańsk i udał się w re jon Or ło wa,
skąd o godz. 11:57 otwo rzył z wie ży A ogień do ba te rii
hel skiej. Po mię dzy czwar tą a pią tą sal wą o godz.12:02
pan cer nik otrzy mał tra fie nie po ci skiem 152 mm w pra -
wo bur to wą ka za ma tę dzia ła 150 mm. Ran nych zo sta ło 3
ma ry na rzy z ob słu gi dzia ła oraz 4 ka de tów bę dą cych w
ru fo wym po miesz cze niu umy wal ni. O godz. 12:05 okręt
prze rwał ogień i wy co fał się bli żej Gdań ska, wzna wia jąc
ogień z wie ży B. Do Gdań ska po wró cił o godz. 14:30. 12
paź dzier ni ka “Schle swig -Hol ste in” opu ścił Gdańsk, uda -
jąc się do Świ no uj ścia, a po tem do Ki lo nii, gdzie wy okrę -
to wał ka de tów. Po re mon cie okręt 8 grud nia przy był do
Świ no uj ścia, a 15 grud nia do Gdań ska, po czym po wró -
cił do Ki lo nii.

W kwiet niu 1940 ro ku uczest ni czył w za ję ciu Da nii,
na stęp nie w la tach 1941-1944 słu żył ja ko okręt szkol ny i
hulk miesz kal ny w Gdy ni. Od wrze śnia 1944 ro ku, ze
wzmoc nio ną ar ty le rią prze ciw lot ni czą, słu żył ja ko okręt
obro ny plot. “Schle swig -Hol ste in” zo stał zbom bar do wa -
ny w wiel kim na lo cie bry tyj skim na Gdy nię 18/19 grud -
nia 1944, na sku tek cze go za to nął. Po woj nie zo stał
pod nie sio ny przez Ro sjan, ka rie rę za koń czył ja ko ćwi -
czeb ny okręt -cel.

Lo ka li za cja po ło że nia wra ku zna na by ła od kil ku dzie -
się ciu lat, gdyż miej sce za le ga nia to ka mie ni sta mie li zna
Neu grund, w oko li cach es toń skiej wy spy Osmus sar,
gdzie od by wa ły się ćwi cze nia ar ty le ryj skie i lot ni cze na

okrę cie ce lu - pan cer ni ku “Schle swig -Hol ste in”. Cie ka -
wost ką jest, iż ho lo wa ny pan cer nik legł na dnie nie da le -
ko krą żow ni ka “Mag de burg”.

źrodło: Wi ki pe dia

http://bare.pl
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Bar dzo go rą co dzię ku je my wszyst kim nu ra -
som, nie nu ra som oraz go ściom z Ja worz na,
ca łej Pol ski oraz Czech i Sło wa cji – któ rzy
za szczy ci li nas swo ją obec no ścią na Ślu bie
Płe two nur ków po łą czo nym z Bi ciem Re kor du
Gu in nes sa. By li ście wspa nia li!

Szcze gól nie je ste śmy pod wra że niem Wa szej dys cy -
pli ny, któ ra po zwo li ła nam spraw nie i bez piecz nie do ko -
nać te go wy czy nu.

27 sierp nia 2011 r. od był się na Ko par kach pierw szy
w Pol sce Ślub Pod wod ny po łą czo ny z bi ciem Re kor du
Gu in nes sa w kon ku ren cji „The Lar gest Un der wa ter Wed -
ding”. Do tych cza so wi re kor dzi ści – Fran ce sca Co lom bi i
Giam pie ro Gian noc ca ro – wzię li ślub w ze szłym ro ku we
Wło szech, a świad ko wa ło im pod wo dą 261 osób. U nas
ślub wzię li Ewa i Pa weł, któ rzy w ma ju te go ro ku za rę -
czy li się pod wo dą na Ko par kach. Pa rę Mło dą po bło go -
sła wił i tym sa mym ślu bu udzie lił ka pe lan Ba zy – Ksiądz
Pa weł.

Po ni żej spra woz da nie z te go wy da rze nia
Już od sa me go ra na (otwo rzy li śmy ba zę jak co dzień

o 8.00) za czę ły do cie rać sa mo cho dy i in ne po jaz dy (np.
prze cud nej uro dy mo to cy kle) z nu ra sa mi z ca łej Pol ski.
Na szczę ście wszyst ko – no, pra wie wszyst ko –  by ło już

Niecodzienny ślub
połączony z rekordem
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go to we. Na po cząt ku nic, po za tech nicz ny mi przy go to -
wa nia mi AK -POL’u, nie su ge ro wa ło, że bę dzie to nie -
zwy kła so bo ta. Nur ko wie spa ce ro wa li, nu ra li, roz ma wia li
w wia tach... Jesz cze do godz. 13.00 akwen był otwar ty
do swo bod ne go nur ko wa nia. Jed nak z upły wem cza su za -

czę ło się ro bić co raz tłocz niej… no i co raz bar dziej go rą -
co – bo po go da po ka za ła, jak w Pol sce po tra fi wy glą dać
la to… Cóż, za mie rza li śmy po bić wło ski re kord, to i po -
go dę mie li śmy śród ziem no mor ską. Po wo li wia ty wy peł -
nia ły się nur ka mi kla ru ją cy mi sprzęt. Przy by wa ją cy
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go ście wy ka za li się jed nak zro zu mie niem i uprzej mo ścią,
co nie za wsze by ło ła twe, al bo wiem wol ne miej sce z każ -
dą chwi lą kur czy ło się nie mi ło sier nie. Na szczę ście wszy -
scy za sto so wa li się do wska zó wek po rząd ko wych i
spraw nie wy pa ko wy wa li sprzęt, a póź niej grzecz nie od -
pro wa dza li sa mo cho dy na wska za ny (no wy) par king. Ok.
go dzi ny 14:00 za czę li śmy się tro chę nie po ko ić, bo licz ba
za re je stro wa nych uczest ni ków wciąż nie by ła wy star cza -
ją ca dla osią gnię cia re kor du. Do ostat niej nie mal chwi li
li czy li śmy na pły wa ją ce za pi sy na bi cie re kor du i wła ści -
wie do koń ca nie by li śmy pew ni, czy uda się ze brać wy -
star cza ją cą licz bę osób. Na szczę ście oba wy na sze ro-

z wia li spóź nial scy, któ rzy „rzu tem na ta śmę” prze kro czy -
li nie bie ską bra mę wjaz do wą. W tym sa mym cza sie (ok.
14:10) że gna ni okla ska mi i wi wa ta mi Pań stwo Mło dzi
wraz z ro dzi ną i naj bliż szy mi zna jo my mi wy jeż dża li na
ko ściel ną część ce re mo nii. My w tym cza sie wciąż re je -
stro wa li śmy cier pli wie usta wia ją cych się przy Punk cie
Biu ra Akre dy ta cji nur ków. Go dzi na ZE RO by ła co raz bli -
żej. Wszy scy za czę li po wo li przy go to wy wać się do wej -
ścia do wo dy. Na wy zna czo nych sze ściu wej ściach
sta nę li już Mę żo wie Za ufa nia, któ rzy mie li za za da nie
spe cjal ny mi kli ke ra mi zli czać wcho dzą cych do wo dy
nur ków. A słoń ce grza ło nie moż li wie…
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Po ce re mo nii ko ściel nej Pań stwo Mło dzi po wró ci li do
ba zy i od ra zu uda li się do swo jej za re zer wo wa nej i przy -
go to wa nej wia ty, gdzie cze ka ły już na nich, spe cjal nie na
tę oka zję przy go to wa ne przez fir mę EQU ES, pian ki nur -
ko we do złu dze nia przy po mi na ją ce ubio ry ślub ne. Tym -
cza sem na wo dzie za czę ło przy by wać nur ków -spła wi ków
cze ka ją cych na mo ment za nu rze nia. Gdy już wszy scy by -
li go to wi, a Pań stwo Mło dzi wraz z or sza kiem ślub nym

zbli ża li się do wej ścia, zgro ma dze ni osłu pie li z wra że nia
na ich wi dok. Wy glą da li na praw dę pięk nie. Uro czy sty
wy strzał z or ko wej ar ma ty dał sy gnał do roz po czę cia ce -
re mo nii pod wod nej. W jed nej chwi li po nad 300 osób roz -
po czę ło za nu rza nie. Wo da za bul go ta ła jak w czaj ni ku. No
i za czę ło się… Wa run kiem uzna nia re kor du by ło, aby
wszy scy nur ko wie po zo sta li pod wo dą nie kró cej niż ce -
re mo nia ślub na. Na lą dzie na sta ła ci sza w ocze ki wa niu
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na wy nik tych wy da rzeń. O obec no ści nur ków świad czy -
ły licz ne bą ble wy pły wa ją ce na po wierzch nię wo dy. Fil -
mu ją cy ca łe wy da rze nie pod wod ny ro bot fir my Gral Ma-
ri ne miał drob ne kło po ty wy ni ka ją ce z te go, że ni gdy nie
był tak na pa sto wa ny przez wszech obec ne bą ble po wie -
trza. To wła śnie one nie po zwa la ły mu się od po wied nio
za nu rzyć. Zna lazł się jed nak by stry nu rek, któ ry na pro -
wa dził ka me rę ro bo ta na od po wied ni cel. Po krót kiej
chwi li na te le bi mie uka zał się wi dok Mło dych prze ka zu -
ją cych so bie w pi śmie i zna kach mi go wych sło wa przy -
się gi. Ce re mo nię z za par tym tchem ob ser wo wa li na
te le bi mie za pro sze ni go ście wraz z licz ną gru pą miesz -
kań ców Ja worz na, któ rzy zo sta li za pro sze ni przez Mło -
dych. Po ok. 25 mi nu tach z wo dy wy nu rzy li się świe żo
po bło go sła wie ni mał żon ko wie, a wraz z ni mi po nad 300
nur ków, któ rym po od śpie wa niu tra dy cyj ne go „Sto lat…”
zro bi ło się oczy wi ście gorz ko… Po osło dze niu ży cia nur -
kom Pa ra Mło da uda ła się na spe cjal nie w tym ce lu przy -
go to wa ną sce nę, aby po dzię ko wać go ściom. Po mi mo
wiel kich emo cji, chcie li po dzie lić się rów nież wra że nia -
mi. Ze bra ni wi wa to wa li i gło śno gra tu lo wa li Mło dym.

Oczy wi ście nie za bra kło też chwi li dla me diów, któ re
licz nie przy by ły w tym dniu na Ba zę Ko par ki. Mło dzi by -
li wręcz ob le ga ni przez przed sta wi cie li TVN, TVN24,
TVN UWA GA, TVP, TVS oraz ogól no pol skiej pra sy co -
dzien nej, jak rów nież roz gło śni ra dio wych.

Pro wa dzą cy ca łą im pre zę szef ba zy Ko par ki Mi rek
Kie rep ka oraz Pre zes OR KI Ja nusz Wi śniow ski zło ży li
Mło dej Pa rze gra tu la cje i ży cze nia. Wrę czy li ufun do wa -

ny przez OR KĘ pre zent. Prze ka za li tak że pre zen ty przy -
nie sio ne przez miesz kań ców Ja worz na i za przy jaź nio-
nych nu ra sów. Na ko niec Pa weł od pa lił dro gie go szam -
pa na i fon tan na spie nio ne go trun ku po la ła się w kie run -
ku licz nych apa ra tów fo to gra ficz nych i ka mer. Po oko ło
25 mi nu tach no wo żeń cy uda li się od spe cjal nie przy go to -
wa ne go we sel ne go – bia łe go jak suk nia Pan ny Mło dej –
na mio tu, gdzie ocze ki wa ła ich naj bliż sza ro dzi na i bli scy
zna jo mi. We se li sko się roz po czę ło….

Bio rą cy udział w bi ciu re kor du nur ko wie usta wi li się
grzecz nie w ko lej ce po od biór pa miąt ko wych ko szu lek,
imien nych cer ty fi ka tów uczest nic twa w Re kor dzie oraz
spe cjal nie ufun do wa nych przez OR KĘ ta lo nów ra ba to -
wych na za ku py sprzę tu w in ter ne to wym skle pie www.di -
ver shop.pl. Oko ło godz. 18 na zmę czo nych go rą cem
uczest ni ków spadł kró ciut ki, ale ob fi ty deszcz, jak by ob -
wiesz cza jąc ko niec ofi cjal nej czę ści im pre zy. W tym cza -
sie pa ni re jent Iwo na Sa mo rzew ska wraz z pa nią ase sor,
w obec no ści Mę żów Za ufa nia, przy go to wy wa ła akt no ta -
rial ny po twier dza ją cy licz bę nur ków bio rą cych udział w
Pod wod nym Ślu bie. Do ostat niej chwi li nie by ło wia do -
mo czy re kord zo stał po bi ty. Na pię cie ro sło, a my jesz cze
nic nie wie dzie li śmy… Po spo rzą dze niu i pod pi sa niu ak -
tu no ta rial ne go je go treść uro czy ście od czy tał ze sce ny
Mi rek Kie rep ka. Roz po czął po nu ro, jak by chciał wy mu -
sić wstrzy ma nie od de chu przez słu cha ją cych… Oka za ło
się, że do tych cza so wy re kord na le żą cy do Wło chów  –
zo stał PO BI TY!!! W ce re mo nii pod wo dą wzię ło udział
303 płe two nur ków (z cze go ak tu al ny mi cer ty fi ka ta mi
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wy le gi ty mo wa ły się do kład nie 273 oso by). Wszyst kich
ogar nę ła ra dość – do pię li śmy swe go, po ka za li śmy, że
pol scy nur ko wie po tra fią się zmo bi li zo wać i do ko pać
każ de mu… Ra dość trwa ła i trwa ła i trwa ła … Po wy słu -
cha niu ofi cjal ne go ko mu ni ka tu część go ści po wo li za bra -
ła się za pa ko wa nie sprzę tu i po wrót do do mów (cza sem
do syć od le głych). Ko ło 20 ro bi ło się już sza ra wo, więc
ba za za czę ła po wo li pu sto szeć, za padł wie czór. Sły chać
by ło już tyl ko mu zy kę z we sel ne go na mio tu oraz roz mo -
wy ostat nich go ści bie sia du ją cych w wia tach. Nie zwy kły
dzień za koń czył się ze zwy czaj nym spo ko jem.

Przed na mi jesz cze du żo pra cy nad do ku men ta cją, ale
już te raz wszy scy mo że my być dum ni z te go, że MA MY
RE KORD!

Jesz cze raz go rą co dzię ku je my wszyst kim za przy by -
cie oraz wspar cie. Prze pra sza my rów nież, je że li coś by ło
„nie tak”. Zro bi li śmy wszyst ko co w na szej mo cy, aby ten
dzień był prze ży ciem nie zwy kłym nie tyl ko dla Pa ry Mło -
dej, ale rów nież dla Was. Czy się uda ło??? Oceń cie sa mi.
Pro si my o ma ile z ko men ta rza mi i opi nia mi, aby ko lej ne
cie ka we even ty w na szej ba zie by ły co raz lep sze. Dzię ku -
je my Pa rze Mło dej – Ewie i Paw ło wi –  oraz ich ro dzi -
nom i zna jo mym za licz ne przy by cie. Wszy scy by li ście
wspa nia li. Ser decz ne po dzię ko wa nia skła da my Wła dzom
Mia sta Ja worz no oraz bez po śred nio za an ga żo wa nym pra -
cow ni kom Urzę du Miej skie go. Go rą co dzię ku je my pa nu
Ar ka diu szo wi Pi la rzo wi – wła ści cie lo wi Fir my AK -POL

z Biel ska Bia łej za wkład or ga ni za cyj ny, cen ne wska zów -
ki oraz wspar cie, bez któ re go to nie zwy kłe wy da rze nie nie
osią gnę ło by tak wy so kie go po zio mu. Po dzię ko wa nia skła -
da my rów nież spon so rom: GRAL ma ri ne z Wro cła wia
(pod wod ne oświe tle nie i fil mo wa nie), Me ga -Piz za (ca te -
ring), EQU ES (wspa nia łe pian ki dla Pań stwa Mło dych),
Ma ga zyn In ter ne to wy NU RAS.in fo (pa tro nat me dial ny w
in ter ne cie), Co ca -Co la (spon sor), In fra tel (udo stęp nie nie
in ter ne tu sa te li tar ne go na ba zie), Miej skie Przed się bior -
stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji z Ja worz na (spon sor),
któ re swo im udzia łem wspar ły ten event.

Dzię ku je my przed sta wi cie lom me diów za mi łe ko men -
ta rze i świet ne ma te ria ły dzien ni kar skie. Dzię ku je my rów -
nież wszyst kim, któ rzy w spo sób bez po śred ni lub po śred ni
przy czy ni li się do zor ga ni zo wa nia te go pięk ne go wy da rze -
nia. Tym, któ rzy nie by li z na mi współ czu je my… Do zo -
ba cze nia przy na stęp nej oka zji (już nie ba wem).

Oso by, któ re do pi sa ły się do re kor du na miej scu w
dniu im pre zy bę dą mo gły ode brać swój pa miąt ko wy cer -
ty fi kat na Ba zie Nur ko wej KO PAR KI w do wol nym mo -
men cie, przy naj bliż szej oka zji (w tym ty go dniu do star -
czymy cer ty fi ka ty na ba zę). Wkrót ce za łą czy my wię cej
zdjęć i fil mo wych re la cji z im pre zy (pod sy łaj cie zdję cia
i fil my, któ ry mi chcie li by ście się po dzie lić).

Jo an na Jew strat

au tor zdjęć pod wod nych Eryk Wo ło wicz
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Za ro giem Afry ki znaj du je się mo rze uwię -
zio ne po mię dzy Afry ką a Ara bią. Tur ku so wy
klej not od dzie la ją cy pu sty nię od pu sty ni – Mo -
rze Czer wo ne. Naj bar dziej za so lo ne mo rze
świa ta. Są miej sca, gdzie za so le nie osią ga
czterdzieści jeden pro mi li. Śred nie za so le nie
Bał ty ku to tyl ko 7 pro mi li. Mo rze Czer wo ne to
ob szar rzad ko do świad cza ją cy desz czu, gdzie
pa ro wa nie jest bar dzo in ten syw ne. Je go wo dy
uzu peł nia ne są tyl ko przez Oce an In dyj ski.
Wpły wa ją one przez wą skie przej ście, miej sce
sil nych prą dów.

To cie śni na Bab al Man deb. Roz dzie la ona dwa kra je
Je men i Dżi bu ti, ale po dob no już wkrót ce kra je te po łą czy
28-ki lo me tro wy, wi szą cy most – naj dłuż szy na świe cie.
Most ten otwo rzy dro gę mu zuł ma nom afry kań skim w
kie run ku Mek ki. Jest to po mysł bra ta Osa my bin La de na.

Bab al Man deb to Bra ma Łez. Na zwa na wią zu je do
cza sów nie wol nic twa. Wte dy to han dla rze przez Bra mę
Łez prze wo zi li dzie ci, ko bie ty i męż czyzn z Afry ki na
targ nie wol ni ków do Azji. Dzi siaj przez tę cie śni nę z Oce -
anu In dyj skie go do Mo rza Czer wo ne go wpły wa ją dia bły
mor skie – ol brzy mie man ty.

Mo rze Czer wo ne jest wy jąt ko wo czy ste. Na pu styn -
nym wy brze żu nie ma szla mu rzecz ne go. Wo da jest cie -
pła, peł na świa tła – ide al ne wa run ki do ży cia ko ra li i ich
ko lo ro wych lo ka to rów. Każ de go ro ku wia try mon su no we
w za to kach Su da nu za my ka ją plank ton w wiel ką pu łap kę.
Man ty ścią ga ją z oko lic, da jąc nie po wta rzal ny spek takl.
Two rzą dłu gie łań cu chy, pły nąc jed na za dru gą tuż pod
po wierzch nią, fil tru ją bo ga tą w plank ton wo dę. Osob ni -
ki pły ną ce na po cząt ku odłą cza ją się i pły nąc nie co ni żej,
wra ca ją na ko niec ko lej ki. Są ich dzie siąt ki. Man ta to jed -
na z naj więk szy ryb – 1000 kg wa gi i 7 me trów roz pię to -
ści. Ol brzym, po ru sza ją cy się z nie by wa łą gra cją.

Afry ka i Ara bia od da la ją się od sie bie, Mo rze Czer -
wo ne ro bi się szer sze każ de go ro ku o 2,5 cm. Na kra wę -

Turkusowy Klejnot
dziach brze gów znaj du ją się pęk nię cia, któ ry mi wo da
mor ska do sta je się głę bo ko pod zie mię i jest pod grze wa -
na przez jej wul ka nicz ny piec. W Dżi bu ti wo da mor ska
po ja wia się da le ko w głąb lą du. Ostre słoń ce po wo du je,
że szyb ko pa ru je, po zo sta wia jąc sól. Je zio ro Asal ufor -
mo wa ło sol ną sko ru pę wi docz ną z ko smo su. 

Czy sta sól mor ska jest bar dzo cen na. Wy do by wa na
jest przez je den z naj bar dziej wy trzy ma łych lu dów w
Afry ce – Afa rów z Dżi bu ti. Na ród zna ny z go ścin no ści
– jesz cze sto lat te mu wi tał przy by szów ob ci na jąc im
ją dra. Dzi siaj ro biąc zdję cie Afa ro wi, w od po wie dzi do -
sta niesz znak w na szym śro do wi sku ozna cza ją cy „nie
mam ga zu”.

Mo rze Czer wo ne jest mło dym mo rzem, gwał tow ne
si ły geo lo gicz ne są na dal ak tyw ne. Dziś Afry ka jest od -
dzie lo na, jed nak po now nie pcha swo je pół noc ne wy -
brze ża w kie run ku Eu ro py. Mo rze Śród ziem ne kur czy
się i za kil ka mi lio nów lat znik nie jak cy wi li za cja Afry -
ki Pół noc nej.

DRec

SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE NIE MOŻE TAM ZABRAKNĄĆ

http://buddy.pl
http://forum-nuras.info
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Zmę cze ni zi mo wy mi na stro ja mi i siar czy stym
mro zem pa nu ją cym w Pol sce, za ma rzy li śmy o
po wi ta niu no we go ro ku w to ni cie płych wód
Mo rza Czer wo ne go. Chcie li śmy ze rwać z tra dy -
cją i wy my śleć al ter na ty wę dla syl we stra spę -
dza ne go na śnie gu, nar tach czy po pro stu za-
kra pia nej im pre zie w dys ko te ce. W na szych gło -
wach zro dził się po mysł wy jaz du do Egip tu. Za -
le d wie 4 go dzi ny lo tu, z moż li wo ścią wy jaz du z
więk szo ści miast Pol ski, moż na li czyć na nur -
ko wa nie i po dzi wia nie jed nych z naj pięk niej -
szych raf ko ra lo wych świa ta… 

Ocho czo za bra li śmy się więc za pla no wa nie syl we -
stro wo -nur ko we go wy pa du do kra ju fa ra onów. Prze szu -
ku jąc in for ma cje i pro po zy cje do stęp ne za po śred nic twem
In ter ne tu, sta li śmy w mar twym punk cie. Cie ka wych ofert
wy jaz du by ło jak na le kar stwo, a je śli już ta ko we się po -
ja wia ły, to nie ste ty nie by ło nic in te re su ją ce go i ory gi nal -

Zerwanie z tradycją
ne go w ich pro gra mie, za zwy czaj stan dar do wy wy jazd
do za tło czo ne go ho te lu z na tręt ną lo kal ną ob słu gą, plus
pię cio dnio wy pa kiet nur ko wy. Ta kie pro po zy cje nie ste ty
nie mia ły w so bie nic, co mo gło by nas za in te re so wać.

W koń cu tra fi li śmy na bar dzo in try gu ją cą i cie ka wą
ofer tę. Zna leź li śmy pro po zy cję syl we stro we go wy jaz du
do nur ko we go eco cam pu w Mar sa Alam. Jak się oka za -
ło, miej sca nur ko we po ło żo ne w oko li cy Mar sa Alam są
jesz cze bar dzo dzie wi cze i nie znisz czo ne. Ze wzglę du na
swe po ło że nie (230 km na po łu dnie od lot ni ska w Hur -
gha dzie) nie do cie ra ją tam du że i zor ga ni zo wa ne gru py
płe two nur ków. Eco camp i ba za nur ko wa po ło żo ne są nad
sa mym brze giem Mo rza Czer wo ne go, w naj bliż szym oto -
cze niu nie ma upo rczy we go ru chu tu ry stycz ne go, gło -
śnych ho te li i kli ma tów ty po wych dla wio sek tu ry sty-
cz nych. Pa trząc na zdję cia ba zy, przy cho dzi ły nam na
myśl iście mar sjań skie kli ma ty: czer wo ne pia ski pu sty ni,
a na nich roz sia ne dom ki w kształ cie ja jek – czy li tzw.
bun ga lo wy. Z jed nej stro ny ba jecz ne wi do ki na gó ry, a z
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prze ciw nej cu dow ny ko lor tur ku so we go mo rza. Nie za -
sta na wia jąc się zbyt dłu go, jed no gło śnie pod ję li śmy de -
cy zję o wy jeź dzie na pro po no wa ną im pre zę.

Spa ko wa ni w wiel kie tor by, prze je dze ni świą tecz ny -
mi po tra wa mi, w dru gi dzień świąt zja wi li śmy się na lot -
ni sku. Już tyl ko 4 go dzi ny lo tu od dzie la ły nas od praw dzi-
wej przy go dy! W Mar sa Alam przed lot ni skiem cze kał
już kie row ca, któ ry za brał nas do ba zy. Po przy jeź dzie na
miej sce na szym oczom uka za ła się prze śmiesz na wio -
secz ka w to tal nie wy alie no wa nym miej scu. Ogni sto -po -
ma rań czo we dom ki barw nie od zna cza ły się na tle mo rza.
Przy wjeź dzie na te ren cam pu roz brzmie wał do brze zna -
ny nam głos – by ły to dźwię ki pra cu ją cych sprę ża rek.
Eki pa ba zy przy go to wy wa ła już za pa sy na naj bliż sze dni
nur ko we… Za kwa te ro wa nie, tak jak wie dzie li śmy, rze -
czy wi ście nie jest na wy so kim po zio mie. Dom ki by ły
skrom ne, na pew no nie moż na po rów ny wać ich z ho te la -
mi (ale nie oto nam cho dzi ło). Wspo mnia ny stan dard re -
kom pen so wa ła nam pa nu ją ca tu at mos fe ra, lo ka li za cja
ba zy, prze sym pa tycz ny wła ści ciel sta ra ją cy się do go dzić
każ de mu go ścio wi oraz zde cy do wa nie nur ko wy cha rak -
ter te go miej sca. Wszyst ko krę ci ło się tu wo kół nur ko wa -
nia. Na wie czor ne roz ryw ki nie star cza ło nam na wet si ły,
po nie waż po 3-4 nur ko wa niach w cią gu dnia ma rzy ło

nam się tyl ko wy god ne łóż ko i „cie pła” koł der ka. Co -
dzien nie wie czo rem spo ty ka li śmy się wszy scy w chat ce
nad brze giem mo rza, przy bu tel ce egip skie go pi wa i lo -
kal nej szi szy, wy mie nia li śmy się wra że nia mi nur ko wy -
mi i pla no wa li śmy ko lej ny dzień nur ko wy. Do oko ła
sły chać by ło tyl ko szum mo rza, od gło sy pra cu ją cych
sprę ża rek, a nad na mi wi sia ło roz gwież dżo ne nie bo.

Lo kal ny pod wod ny świat za sko czył nas bar dzo po zy -
tyw nie. Oko licz ne ra fy są świet nie za cho wa ne. War to
wy brać się tu i na wła sne oczy do świad czyć kon tak tu z
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dzie wi czą, nie znisz czo ną flo rą i fau ną. Nur ko wa nia są
bar dzo przy jem ne, rzad ko zda rza ją się sy tu acje, w któ -
rych pod wo dą spo ty ka się nie zli czo ną ilość tu ry stów.
Przy odro bi nie szczę ścia spo tkać moż na kro wę mor ską,
re ki na wie lo ry bie go lub ko ni ka mor skie go, a na po rząd -
ku dzien nym po dzi wiać moż na buj ne ra fy ko ra lo we, żół -
wie, re ki ny ra fo we, płaszcz ki, na po le ony, ma kre le,
ba ra ku dy, mu re ny, kre wet ki… Cał kiem nie da le ko spo -
czy wa tak że 60- me tro wy wrak pa ki stań ski, któ ry na
pew no po zo sta nie w na szej pa mię ci. Był on ide al nym
miej scem dla po cząt ku ją cych i mniej do świad czo nych
człon ków na szej gru py, po nie waż po ło żo ny jest sto sun -
ko wo płyt ko, a sa mo nur ko wa nie nie na le ży do trud nych.

Przy wi ta nie No we go Ro ku by ło nie sa mo wi tym prze -
ży ciem. Już od sa me go ra na pro gram był na pię ty i eks cy -

tu ją cy. Po po ran nym nur ko wa niu za wie zio no nas na śro -
dek pu sty ni i po ka za no ma łe po jaz dy z ża glem, słu żą ce
do prze miesz cza nia się. Fraj da by ła nie sa mo wi ta! 



Wra że nie by ło nie sa mo wi te! Ba wi li śmy się ca łą noc,
nad sa mym brze giem mo rza, w świe tle księ ży ca, ma jąc
na so bie tyl ko krót kie spoden ki i ko szul ki (nie wiem ile
szam pa nów trze ba by u nas wy pić, że by po czuć ta kie cie -
pło w syl we stra). Po ta kiej za ba wie mu sie li śmy od pu ścić
so bie po ran ne go nu ra, lecz jesz cze przed obia dem wi ta -
li śmy No wy Rok wśród barw nej flo ry i fau ny…

Żal by ło wra cać do na szych sza rych i zim nych re -
aliów, już w dro dze po wrot nej za sta na wia li śmy się, jak
nie ty po wo spę dzić ko lej ne go syl we stra.

Ka ta rzy na Cie ślaw ska -Ba giń ska

Pę dzi li śmy po pu sty ni, roz pę dza ni wia trem dmu cha ją -
cym w ża gle na szych sa mo cho dzi ków. Ści gać tak mo gli -
by śmy się bez koń ca, jed nak ca ły czas z nie cier pli wo ścią
cze ka li śmy na kul mi na cję wy jaz du – po wi ta nie no we go
ro ku! W go dzi nach po po łu dnio wych wró ci li śmy do ba zy,
szyb ko prze ką si li śmy lunch, i jak tyl ko za czę ło się ściem -
niać roz po czę li śmy przy go to wa nia do ostat nie go nur ko -
wa nia koń czą ce go się ro ku. Po po wro cie do cam pu da ło
się wy czuć at mos fe rę syl we stro wą. Ob słu ga przy stra ja ła
miej sce, gdzie mia ła od być się im pre za, DJ z Hur gha dy
roz sta wiał swój „ko smicz ny” sprzęt mu zycz ny, a ku charz
za czy nał za bie rać się za pie cze nie ba ra na.
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Wie lu nur ków, któ rych znam nie za kwa li fi -
ko wa ło by te go wra ku ja ko „naj lep sze go na
Mal cie”, jed nak bez cie nia wąt pli wo ści mo gę
po wie dzieć, że Ma ori to je den z mo ich ulu bio -
nych. Nur ku jąc tam wie le ra zy, za wsze czu łem
bli ską więź z hi sto rią Mal ty.

HMS Ma ori był nisz czy cie lem kla sy Tri bal, któ ry
prze kształ co no w po tęż ne go nisz czy cie la, z na ci skiem na
si łę ognia dział, w prze ci wień stwie do wcze śniej szych
wer sji, któ re uży wa ły tor ped. By ła to od po wiedź na no -
we kon struk cje Wło chów, Niem ców i Ja poń czy ków.

Wraki Malty

Maori

Zwo do wa ny 2 wrze śnia 1937 r. Ma ori po cząt ko wo słu żył
w 4. Flo tyl li Nisz czy cie li Flo ty Śród ziem no mor skiej sta -
cjo nu ją cej na Mal cie (na zy wa nej 1. Flo tyl lą Nisz czy cie -
li Tri bal). Od kwiet nia 1940 r. brał udział w kam pa nii
nor we skiej, eskor tu jąc trans por tow ce z woj skiem, pa tro -
lo wał Mo rze Pół noc ne i Atlan tyk. W ma ju 1941 ro ku
ode sła no Ma ori do po szu ki wa nia pan cer ni ka Bi smarck
na Atlan ty ku (w ak cji brał udział rów nież pol ski ORP
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Pio run). Ak cja po wio dła się i 27 ma ja za koń czy ła za to -
pie niem nie miec kie go pan cer ni ka.

12 lu te go 1942 r., o go dzi nie 2 w no cy, gdy Ma ori był
za cu mo wa ny w do ku Cre ek na Mal cie, zo stał bez po śred -
nio tra fio ny przez nie miec ką bom bę, zgi nę ło wów czas
sied miu ma ry na rzy. Za to nął na płyt kiej wo dzie w wy ni -
ku wy bu chu tor ped w ma ga zy nie i po ża ru. Blo ku jąc
głów ną dro gę w por cie, sta no wił nie bez pie czeń stwo dla
prze pły wa ją cych stat ków. W 1945 ro ku po sta no wio no go
prze nieść. Pod czas trans por tu z Grand Har bo ur do Mar -
sa mxett Har bo ur wrak prze ła mał się. Dziób okrę tu za to -
pio no kil ka dzie siąt me trów od brze gu Val let ty, w płyt kiej
wo dzie (14 m), na piasz czy stym dnie i tyl ko w tej sek cji
moż na nur ko wać. Dru ga część zo sta ła za to pio na w głę bi -
nach, z da la od brze gu. Osta tecz nie dzia ła zo sta ły usu nię -
te, ale po zo sta wio no ich pod sta wy, moż na je więc
oglą dać. Dzi siaj jest to pięk ny i ła two do stęp ny wrak z
du żą ilo ścią dziur i wła zów. Dzię ki swo je mu po ło że niu
Ma ori jest chro nio ny od pół noc nych i za chod nich wia -
trów, co umoż li wia nur ko wa nie przez ca ły rok. Zbli ża jąc



28

nuras.info 9/2011

się do wra ku, moż na szyb ko do strzec po zo sta ło ści win dy
ko twicz nej i łań cu cha. Pły nąc ku ru fie, na po zio mie po -
kła du, po obu stro nach na po tka my słup ki i po zo sta łość
splash gu ard, roz cią ga ją cych się w po przek po kła du. W
po bli żu jest pod sta wa i właz do ba te rii dział. Bur ty są już
bar dzo sko ro do wa ne, co umoż li wia pe ne tra cję. Pra wie w
ca ło ści za cho wał się mo stek.

Każ dy wrak jest do dat kiem do eko sys te mu, nie ina czej
jest z Ma ori. Wrak jest pe łen ży cia: fa scy nu ją ce śli ma ki
na go skrzel ne, wie losz cze ty, szka rad ni ce i pła stu gi. Po dro -
dze moż na spo tkać tak że mu re ny i ośmior ni ce, du żą ilość
kra bów a na wet ko ni ka mor skie go. Ry by skła da ją ikrę w
ca łym wra ku. Po mi mo że Ma ori jest ła twym obiek tem do
pe ne tra cji, uwzględ nia jąc bli skość brze gu i głę bo kość, trze -
ba jed nak pa mię tać o ster czą cych, po szar pa nych ka wał -
kach me ta lu. Nie któ rzy mo gą po wie dzieć, że to nie jest
bez piecz ny wrak, ale trak tuj cie go z „sza cun kiem” i wszy-
st ko bę dzie do brze. Po wrót do brze gu jest pro sty i przy -
jem ny, dno ze zło te go pia sku prze cho dzi w ka mie ni ste.

Kil ka rad:
Nie ste ty czę sto zda rza ją się wła ma nia do sa mo cho -

dów, gdy nur ko wie są pod wo dą. Nie na le ży zo sta wiać
w nich war to ścio wych rze czy.

Mar sa mxett Har bo ur jest do mem dla du żej ilo ści
skrzy dlic, ich ka mu flaż jest wy śmie ni ty, więc mu sisz za -
wsze uwa żać, gdzie kła dziesz rę kę.

Ma ori le ży czę ścio wo w pia sku, je śli za mie rzasz pe ne -
tro wać wrak, upew nij się, że wiesz gdzie pły niesz.

Hu bert Borg

http://www.seashell-divecove.com
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do nur ków

ser decz nie za pra sza my do współ pra cy przy wspól nym
two rze niu sys te mu lo jal no ścio we go. Part ne ra mi pro gra -
mu mo gą zo stać ba zy i szko ły nur ko we, biu ra po dró ży
oraz pro du cen ci i dys try bu to rzy sprzę tu nur ko we go.
Udział w ini cja ty wie jest bez płat ny. 

Pod sta wo wym za ło że niem Kar ty Ra ba to wej jest
udzie le nie klien tom ra ba tu na wszyst kie ofe ro wa ne przez
Pań stwa to wa ry i usłu gi. Sa mi de cy du je cie o wy so ko ści
przy zna ne go ra ba tu. 

Bez płat na Kar ta Ra ba to wa to zna ko mi ty spo sób na
pro mo cję i do tar cie do co raz szer sze go gro na osób oraz
stwo rze nia gru py sta łych, za do wo lo nych klien tów. Zo -
sta jąc Part ne rem pro jek tu wy róż niasz się na tle kon ku -
ren cji, bu du jesz po zy tyw ny wi ze ru nek fir my, dba ją cej o
klien ta i je go po trze by. 

Każ dy po sia dacz Kar ty Ra ba to wej z pew no ścią na
bie żą co bę dzie spraw dzał ofer tę firm, w któ rych mo że do -
ko nać ko rzyst nych za ku pów. Je śli do tąd nie znał pro fi lu
dzia łal no ści lub nie wie dział o ist nie niu da nej fir my, za -
chę co ny ra ba tem z pew no ścią sko rzy sta z ofer ty na sze go

Part ne ra, szcze gól nie w przy pad ku, gdy kon ku ren cja nie
bie rze udzia łu w pro gra mie.

Każ da fir ma part ner ska wy mie nio na zo sta nie na pod -
stro nie  Ma ga zy nu nur ko we go Nu ras.in fo, stwo rzo nej
spe cjal nie na po trze by Kar ty Ra ba to wej. 

Je że li je steś ku pu ją cym i wciąż zwle kasz z za ku pem
sprzę tu, cze ka jąc na oka zję lub pro mo cję, lub chciał byś
otrzy mać ra bat na wy jazd lub kurs nur ko wa nia… ma my
dla Cie bie ofer tę.

Wy star czy, że od bie rzesz bez płat ną Kar tę Ra ba to wą,
upraw nia ją cą jej po sia da cza do uzy ska nia zni żek w fir -
mach współ pra cu ją cych z na szym Ma ga zy nem, a bę -
dziesz mógł do ma ja 2011 r. bez żad nych ogra ni czeń,
ko rzy stać z ra ba tów i pro mo cji przy go to wa nych spe cjal -
nie dla czy tel ni ków Nu ras.in fo.

Pre zen ta cję wszyst kich Part ne rów ho no ru ją cych na -
szą Kar tę znaj dziesz na stro nie in ter ne to wej nu ras.in fo.
Part ne ra mi pro jek tu są wy łącz nie re no mo wa ne fir my,
któ re zy ska ły za ufa nie i uzna nie kon su men tów naj wyż szą
ja ko ścią ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 

Więcej na www.partnernurkowy.pl

http://fotografiapodwodna.eu
http://www.partnernurkowy.pl
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Na stęp ne go dnia obu dzi łam się do syć póź -
no. W po ko ju by ło ca ły czas ciem no, bo za -
miast szy by w oknie mie li śmy ja kąś dyk tę... No,
ale trze ba się zwlec z łóż ka jed nak. Za li czy łam
ła zien kę – prysz nic bez ka bi ny, od resz ty po -
miesz cze nia od dzie lo ny za słon ką, wo da le ci
wprost na se des, ale od pływ jest na ty le ok,
że nie roz le wa się to po ca łej ła zien ce, tyl ko
po ka wał ku. Po czu łam się le piej, w po ko ju na
ha ku wi sia ła su szar ka do wło sów – rzecz nie -
spo ty ka na do tej po ry w żad nym ho ste lu! Wy -
ko rzy sta łam ją na tych miast, a po tem po sta no-
wi łam zro bić śnia da nie. Z her ba tą... Z tym był
pe wien pro blem, co praw da her ba ta by ła na
sta nie kuch ni, ale nie by ło czaj ni ka bez prze wo -
do we go, że by za go to wać wo dę ani żad nej ku -
chen ki. Za to by ły garn ki, szklan ki, sztuć ce oraz
ku chen ka mi kro fa lo wa... Po sta no wi łam za go to -
wać wo dę w mi kro fa li, tym cza sem ro biąc ka -
nap ki. Ka nap ki oka za ły się mniej pro ble ma tycz ne
niż ta her ba ta, na któ rą się upar łam, ale w
koń cu uda ło się i mo głam się na pić cze goś
cie płe go.

Przy szedł czas na to, cze go nie zdą ży li śmy zo ba czyć
wczo raj – czy li Ko lo seum, nie gdyś pięk ne, ob ło żo ne bia -
łym mar mu rem, te raz zruj no wa ne, za to z tłu mem tu ry -
stów w środ ku. Dzi ka ko lej ka do ka sy, któ rą omi nę li śmy,
szczę śli wi, że ma my już bi le ty, ska so wa li śmy je po now -
nie w bram ce jak w me trze i już mo gli śmy oglą dać ru iny
z bli ska.

Ko lo seum wy glą da, jak by by ło zro bio ne z ma łych ce -
gie łek, ale czy rze czy wi ście, te go nam się nie uda ło usta -
lić. Wleź li śmy na pierw sze pię tro, kie dy lu nę ło i znów
mu sie li śmy się scho wać i prze cze kać. Na szczę ście te
desz cze – cho ciaż ob fi te – by ły krót ko trwa łe i za raz po -
tem po ja wia ło się słoń ce, za tem resz tę gru zów obej rze li -
śmy okry tą skrzą cy mi się kro pla mi wo dy.

Wil czy po na rze kał, że nie wpusz czą go na naj wyż sze
dwa pię tra, ale i tak za do wo lo ny ła ził po tym, co do stęp -
ne. Po oglą da li śmy so bie część pod sce ną, z ja ki miś po dej -
rza ny mi ko ry ta rza mi, któ re się na gle koń czy ły bra kiem
przej ścia i w koń cu, usa tys fak cjo no wa li, po szli śmy so bie
w dia bły w kie run ku au to bu su, któ ry nas za wiózł w oko -
li ce mo stu Świę te go Anio ła. Przy oka zji – po dro dze –
do wie dzia łam się, po co są smar ty – te krót kie au ta, dwu -
oso bo we. Otóż – że by par ko wać w po przek! Wie lo krot -
nie wi dzia łam smar ty za par ko wa ne w po przek.
Fak tycz nie, nor mal ne au to w ży ciu by tam nie we szło, a
smart - pro szę uprzej mie. Fak tem jest, że z miej sca mi do
par ko wa nia w Rzy mie jest cien ko, oj cien ko...

Na most we szli śmy od stro ny zam ku Świę te go Anio -
ła i prze szli śmy się nim nad Ty brem. Co ka wa łek sto ją
rzeź by, ład nie tam, ow szem, za mek też ro bi wra że nie, po -
dob no jest z nie go pięk ny wi dok na mia sto i Wa ty kan,
ale nie ste ty – wstęp kosz tu je ja kieś kosz mar ne pie nią dze,
a ca łe go mu zeum oglą dać nie za mie rza li śmy, za tem po -
wle kli śmy się w stro nę Wa ty ka nu.

Wstęp do pań stwa Wa ty kan jest ogra ni czo ny – przez
śro dek pla cu Świę te go Pio tra usta wio ne są ba rier ki i
wejść moż na tyl ko przy ko lum na dzie, gdzie są prze rwy w
ba rier kach, ale wca le nie za sze ro kie. Prze szli śmy.

– O, je stem w in nym kra ju – ucie szył się Wil czy. – I
to tak bez po ka zy wa nia pasz por tu.

Po szli śmy do wej ścia do ba zy li ki. Naj pierw mu sie li -
śmy sta nąć w ko lej ce do trze pa nia, jak na lot ni sku, przej -
ście przez bram kę, ba ga że prze je cha ły przez ska ner...
Je dy ną róż ni cą jest to, że moż na mieć przy so bie pa ra sol
i bu tel kę wo dy. Wstęp do ba zy li ki jest dar mo wy, więc
idzie my... Naj pierw wy wa li ło nas w stro nę krypt, po tem
– w stro nę wej ścia na ko pu łę, w koń cu uda ło się od na -
leźć – po śród ty sią ca ba rie rek – wła ści wą dro gę do wnę -
trza świą ty ni. No do bra, ład nie tam, mnó stwo zdo bień,
rzeźb, pew nie część rąb nię ta z Fo rum Ro ma num, a mar -

Słoneczna Italia,
czyli miłe złego początki cz. 4
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mur – z Ko lo seum, chy ba że te upchnę li w Mu ze ach Wa -
ty kań skich. Obej rze li śmy oł tarz, obej rze li śmy Pie tę i na
koń cu po szli śmy do krypt, po szu kać gro bu na sze go pa -
pie ża. Grób pa pie ża Ja na Paw ła II ja ko je dy ny był pil no -
wa ny przez pa na w gar ni tu rze, któ ry pro sił, że by się nie
za trzy my wać, tyl ko prze cho dzić, a je śli chce my się za -
trzy mać, to za ba rier ką – rów nież je dy ną na ca łe kryp ty –
wi docz nie nasz pa pież jest bar dzo po pu lar ny. Po za tym
gro bo wiec wy glą da bar dzo skrom nie i jest – chy ba rów -
nież ja ko je dy ny – oto czo ny praw dzi wy mi, ży wy mi kwia -
ta mi w do nicz kach. W koń cu wy szli śmy i oka za ło się, że
le je. Znów obe rwa nie chmu ry. Ja koś prze bie gli śmy do
ko lum na dy i za ma rzy łam o obie dzie. W praw dzi wej knaj -
pie. Nie w sy fia stym ba rze, tyl ko w re stau ra cji...

Wil czy za wlókł mnie na dru gi ko niec kra ju, na przy -
sta nek au to bu su 62, któ ry miał nas za wieźć do mia sta, do
cy wi li za cji, bo zgo dzi li śmy się, że tu taj to je ste śmy bez
szans – nie stać nas na obiad w oko li cach Wa ty ka nu.
Przy sta nek zna leź li śmy. Sta nę li śmy. Cze ka my. Cze ka -
my. Za czę li śmy się nu dzić. Spa ce ro wać. Obok ze bra ła
się grup ka lu dzi. Cze ka my. Wil czy po szedł za róg spraw -
dzić, co sły chać. Wró cił nie spiesz nym kro kiem. Cze ka -
my... Pod szedł do nas czło wiek z grup ki i za czął o coś
py tać, z cze go zro zu mia łam tyl ko – tak mniej wię cej –
62.

– Tak – po ki wa łam gło wą – cze ka my na au to bus!
– Mam ma mia! – od po wie dział na to czło wiek i wró -

cił do grup ki.
Cze ka my... Po ja kimś mi lio nie lat, kie dy za pu ści łam

ko rzon ki i za czę łam się za sta na wiać nad wy da niem owo -
ców, kie dy obok nas prze je cha ło sta do au to bu sów tu ry -
stycz nych, wresz cie zza za krę tu wy ło ni ło się 62. Grup ka
za czę ła wy krzy ki wać – jak po dej rze wam – róż ne brzyd -
kie wy ra zy po wło sku, a au to bus do stał bra wa!

– No wresz cie – wes tchnę łam, mosz cząc się na sie -
dze niu i za pa da jąc w le targ. Au to bus za trzy mał się na na -
stęp nym przy stan ku ja kieś 400 me trów da lej i wy łą czył
sil nik.

– Co?!?
– Krań ców ka... – wes tchnął Wil czy.

Co so bie wte dy po my śla łam, to za cho wam dla sie bie,
bo nie cen zu ral ne. Na szczę ście prze rwa nie trwa ła zbyt
dłu go, au to bus ru szył i prze je cha li śmy ja kąś na praw dę
du żą część mia sta, za nim wy sie dli śmy w oko li cach Piaz -
za Bar be ri ni – te go, na któ rym by li śmy dnia po przed nie -
go, bo umknę ła nam Fon tan na Pszczół. Tym cza sem
pszczo ły mu sia ły iść w od staw kę, obiad był waż niej szy.

Re stau ra cja La Fon ta nel la Si sti na
Wło ski zwy czaj, ja da nia w cią gu dnia bu ły i zo sta wia -

nia cie płe go po sił ku na wie czór, zu peł nie do mnie nie
prze ma wiał. Po trze bo wa łam od po czyn ku i ba łam się, że

nie znaj dę sen sow ne go miej sca, ale jed nak uda ło się – tra -
fi li śmy na La Fon ta nel la Si sti na przy Via Si sti na, ce ny
mia ła ta kie osta tecz nie do łyk nię cia i we szli śmy. Po wi tał
nas kel ner, za pro sił do czy ste go sto li ka, na któ rym le żał
czy sty ob rus i czy ste sztuć ce. No do bra, wczo raj też by -
ło czy sto, tyl ko za jeż dża ło spa lo nym tłusz czem i by ło
ciem no. Do sta li śmy kar ty i wy bra li śmy so bie zu pę mi ne -
stro ne i ja kieś ma ka ro ny na dru gie. Oraz her ba tę... Bar dzo
sta ra łam się nie ki chać, na wet mi to nie źle szło, ale nos to
od cier piał po tem. Je dzon ko by ło smacz ne i przede
wszyst kim cie płe, ra chu nek przy szedł po więk szo ny o
przy zwo itą war tość co per to (w Gre cji się pła ci za chleb,
tu taj – za na kry cie), a na ko niec do sta łam kwiat ka od re -
stau ra cji i zro bi ło mi się mi ło. Po je dze niu, tro chę już
zmę czo na (po sta no wi łam się nie pod da wać), po wlo kłam
Wil cze go do tej Fon tan ny Pszczół, a po tem on po wlókł
mnie na Via Ve ne to – po noć słyn ną uli cę, któ ra gra ła w
wie lu fil mach. No bar dzo ład na, idzie so bie tak pod gór -
kę za ko lem. Spa ce ru jąc tro chę za uł ka mi, do tar li śmy pod
ko ściół Naj święt szej Trój cy, któ ry jest uko ro no wa niem
Scho dów Hisz pań skich. Ze szli śmy po tych scho dach na
Plac Hisz pań ski z fon tan ną w kształ cie ło dzi, po tem po -
szli śmy do me tra ulicz ką, któ ra praw do po dob nie gra ła w
fil mie „Rzym ska opo wieść”, wró ci li śmy na Ter mi ni i od -
kry li śmy w je go pod zie miach su per mar ket, któ ry na tych -
miast za czę li śmy eks plo ro wać, dzię ki cze mu na ko la cję
mie li śmy sa łat kę z ośmior ni cy. Ale za nim wró ci li śmy na
ko la cję, ten ban dy ta Wil czy po wlókł mnie pod Ko lo seum
me trem, bo chciał ko niecz nie obej rzeć pięk nie oświe tlo -
ne no cą za byt ki. Obej rzał Ko lo seum, bo Fo rum Ro ma -
num ja koś nie spe cjal nie by ło oświe tlo ne, wró cił za tem
do do mu nie po cie szo ny.

Obu dził nas deszcz. By ło go sły chać, acz nie by ło go
wi dać. Za raz po śnia da niu zje dli śmy owoc kak tu sa (czy
in ne go po two ra z kol ca mi), czer wo ny, słod ki i z mnó -
stwem pe stek w środ ku. Nie mie li śmy po ję cia, czy ja da
się go na su ro wo, ale zje dli śmy i ży je my, więc chy ba nie
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by ło prze ciw wska zań. Na to miast upier dli wość je dze nia
okre ślam na ja kieś 8 w dzie się cio stop nio wej ska li, bo pe -
stecz ki by ły w du żych ilo ściach i wszę dzie. No i ru szy li -
śmy do Mu ze ów Wa ty kań skich. Wej ście oczy wi ście tak
sa mo szy ka nu ją ce jak do ba zy li ki: bram ka, ska ner, na -
stęp ny pro szę. Ja chcia łam tyl ko do Ka pli cy Syk styń skiej,
Wil czy chęt nie by obej rzał ca łe mu zeum, bi le ty na
wszyst ko ra zem kosz tu ją 15 euro, wcho dzi my.

Oka za ło się, że że by przejść do Ka pli cy to i tak trze -
ba prze le cieć ca łe mu zea. No, mo że gdzie nie gdzie są ja -
kieś skró ty. Pierw szy skrót za li czy li śmy, ale po tem
szli śmy zgod nie ze strzał ka mi, bo mu zea oka za ły się być
ge nial ne... Nie tyl ko ma ją tam ja kąś mon stru al ną ilość za -
byt ków, na pew no czę ścio wo wy nie sio nych z ru in (rzeź -
by na przy kład), mnó stwo ar ra sów, ale sa me po miesz cze-
nia są za byt ka mi. Każ de po miesz cze nie jest tak ude ko ro -
wa ne na ścia nach, su fi cie, a na wet pod ło dze, że ro bi to
ko lo sal ne wra że nie. Al bo ma lun ki, al bo pła sko rzeź by, al -
bo in ne wy na laz ki... Już prze sta ło mi się tak spie szyć do
Ka pli cy Syk styń skiej... Pa rę ki lo me trów da lej i kil ka lat
świetl nych póź niej do tar li śmy wresz cie do koń ca mu ze -
ów. Przed Ka pli cą był ba rek, do któ re go we szli śmy na
ka wę i ciast ko, trze ba się tro chę pod ła do wać. No i wresz -
cie do Ka pli cy Syk styń skiej... No i tu się roz cza ro wa łam.
Po tych wszyst kich ba je rach, rzeź bie niach, ka se to nach
ocze ki wa łam cze goś na praw dę full wy pas. Tym cza sem
ka pli ca to po pro stu go łe (acz po ma lo wa ne) ścia ny i nic

wię cej. No, je den rzeź bio ny bal ko nik. Ale na praw dę po
tych wszyst kich ozdo bach, któ ry mi by łam kar mio na
przez ostat nich kil ka go dzin, tu by ło wręcz po nu ro... i nie
by ło wol no fo to gra fo wać (co i tak więk szość zwie dza ją -
cych igno ro wa ła).

Po wyj ściu z mu ze ów Wil czy znów prze ko nał mnie
do za ufa nia au to bu so wi nu mer 62. Tym ra zem nie mu -
sie li śmy tak po twor nie dłu go cze kać i au to bus nie do stał
braw na po wi ta nie. Po je cha li śmy nim w oko li ce Cam po
de’ Fio ri, gdzie miał być targ kwia to wy. Ow szem był, ale
oprócz te go plac był tak po twor nie za śmie co ny, że aż
wstyd – na praw dę. Skąd w prze wod ni ku ta kie pięk ne
zdję cie bez jed ne go pa pier ka, ko sza, ga ze ty, kar to nu czy
resz tek kwiat ków na ko st ce? Ca ły ten syf zro bił na mnie
okrop ne wra że nie... Dla od mia ny po szli śmy na Piaz za
Na vo na – plac z trze ma fon tan na mi, ro bią cy wra że nie i
przede wszyst kim du żo czyst szy. Na ty łach pla cu da li -
śmy się sku sić na ofer tę jed nej z knaj pek, cze go po tem
bar dzo dłu go ża ło wa li śmy. Bar był wście kle brud ny, sto -
li ki by ły brud ne, kel ner po sa dził nas przy ta kim usy fio -
nym sto li ku i wte dy już trze ba by ło wyjść. By łam jed nak
zmę czo na i in stynkt zo stał przy tłu mio ny przez cho ro bę...
Do sta li śmy car bo na rę z mi kro fa lów ki, by ła obrzy dli wa,
her ba ta kosz to wa ła for tu nę, a co per to wy nio sło chy ba po -
ło wę ra chun ku. Zde cy do wa nie i ab so lut nie nie po le ca my
knaj py Bar Se na to na Cor so del Ri na sci men to. Czym prę -
dzej wy nie śli śmy się z te go sy fia ste go miej sca i po szli -
śmy obej rzeć Pan te on.

Wznie sio ny ja ko świą ty nia bóstw pla ne tar nych, zmie -
nio ny na twier dzę, a w koń cu na ko ściół ka to lic ki, za cho -
wał się w nie złym sta nie do dziś, cho ciaż aku rat był w
re mon cie. W środ ku, w cen tral nym punk cie, bra ku je su -
fi tu, nie wiem, czy tak spe cjal nie – w każ dym ra zie z oka -
zji desz czów śro dek był wy gro dzo ny i mo kry. W Pan -
te onie znaj du je się grób Ra fa ela oraz pierw sze go kró la
zjed no czo nych Włoch – Vit to rio Ema nu ela II, a tak że
kró lo wej Mał go rza ty. Stam tąd po wę dro wa li śmy obej rzeć
Fon tan nę di Tre vi, któ ra jest jed ną z naj słyn niej szych
rzym skich fon tann, zaj mu je więk szość ma łe go pla cy ku i
ge ne ral nie jest jak by fa sa dą bu dyn ku. Przy fon tan nie by -
ły dzi kie tłu my. Po tem prze nie śli śmy się przy po mo cy
ko mu ni ka cji na Piaz za del Po po lo. Na plac we szli śmy
przez Por ta Fla mi nia, obej rze li śmy bocz ne rzeź by, bar -
dzo spodo ba ły mi się dwa bliź nia cze ko ścio ły po dru giej
stro nie pla cu i w koń cu na bra łam ocho ty na prze jażdż kę
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tram wa jem. Bo ty le jesz cze zo sta ło nie zwie dzo nych
miejsc! Na przy kład Park Vil la Bor ghe se – aku rat przez
śro dek par ku jeź dzi ja kiś tram waj, prze jedź my się nim!
Wil czy uległ (to przez na mięt ność do po jaz dów szy no -
wych), wsie dli śmy do tram wa ju, po tem prze sie dli śmy się
do dru gie go i zro bi ło się bar dzo nie faj nie. 

Otóż oka za ło się, że co praw da tram waj je dzie przez
park, ale uli cą, któ ra jest oto czo na mu ra mi z obu stron i
gu zik wi dać. Po pro stu sa me mu ry, ko niec, w do dat ku
jest bar dzo ciem no, a my po wo li za czy na my być nie wia -
do mo, gdzie... Po szła bym spać… W re zul ta cie ob je cha -
li śmy do oko ła pół mia sta, wy sie dli śmy gdzieś na zu peł nie
in nym krań cu, po szu ka li śmy me tra i grzecz nie, przez
sklep, wró ci li śmy do do mu. Trud no. Zo sta ło jesz cze spo -
ro do obej rze nia, ale naj wy raź niej mu si my wró cić do
Wiecz ne go Mia sta...

Wil czy zo stał ob da ro wa ny przez na sze go pa na opie -
ku na miesz ka nia pi wem. Pod tekst był ja sny, cho dzi ło o
do brą opi nię dla ho ste lu. No i trze ba by ło po tem po wal -
czyć ze so bą, bo co tu do bre go na pi sać o miej scu, w któ -
rym klam ka od ła zien ki cho dzi w kół ko, a drzwi do
lo dów ki trze ba za my kać z ko pa? Za to su szar ka do wło -
sów znacz nie pod nio sła stan dard!

Dzień po wro tu. Tro chę się roz bi sur ma ni li śmy ostat -
nio i wsta wa li śmy ciut póź niej. Dziś trze ba by ło się w
mia rę zwi nąć, cho ciaż nasz opie kun po zwo lił nam zo stać
dłu żej, bo po go da jest pa skud na. Jed nak się za pa ko wa li -
śmy i po śnia dan ku wy ru szy li śmy po szpe rać jesz cze po
naj bliż szych oko li cach Ter mi ni – Rzy mie mul tiet nicz -
nym. Fak tycz nie, mnó stwo skle pi ków pro wa dzo nych
przez Chiń czy ków, In dyj czy ków i bo go wie je dy nie wie -
dzą, ko go jesz cze. Głów nie ciu chy. 

Obej rze li śmy so bie plac Vit to rio Ema nu ele II z par kiem
i rzeź ba mi, i tra fi li śmy wresz cie na targ, któ re go szu ka li -
śmy na mięt nie. We szli śmy i onie mie li śmy, a ja zro bi łam
się moc no szczę śli wa. Że też nie od kry li śmy te go miej sca
wcze śniej! Praw dzi wy, ty po wy targ, z mnó stwem sto isk
wy peł nio nych to wa rem, by ło tam wszyst ko, naj prze róż niej -
sze owo ce, któ rych nie zna li śmy, prze dziw ne wa rzy wa,
sek tor ryb i owo ców mo rza, mię so, przy pra wy... Ab so lut -
nie ge nial ne miej sce! Na tych miast ku pi li śmy ba na ny na
dru gie śnia da nie. Prze szli śmy się jesz cze do ko ścio ła San -
ta Bi bia na, któ ry oka zał się być za mknię ty na głu cho i wró -
ci li śmy na dru gą stro nę Ter mi ni, skąd miał od jeż dżać nasz
au to bus na lot ni sko Fiu mi ci no. To już ko lej ne lot ni sko, któ -
re mie li śmy zwie dzić pod czas te go wy jaz du.

Au to bu sy na Via Mar sa la za trzy mu ją się w za tocz ce,
al bo i na środ ku, je śli za tocz ka jest przy pad kiem za ję ta.
Po chod ni ku plą cze się ma ły czło wie czek, sprze da ją cy
bi le ty na kon kret ny au to bus, ale sprze daż za czy na nie
wcze śniej, niż na usta lo ny we dług sie bie czas przed od -

jaz dem – nie uda ło mi się zo rien to wać, co nim do kład nie
kie ru je. Ku pi li śmy za tem bi le ty po 8 � i cier pli wie cze ka -
my na swój au to bus. I jak zwy kle – cze ka my. Wło ska
punk tu al ność rów nież po zo sta wia wie le do ży cze nia, mo -

że za bar dzo im się wy mie sza ła krew z krwią afry kań ską?
Cze ka my. Au to bus przy je chał już spóź nio ny, za pa ko wał
wszyst kich i od je chał. Na wy ciecz kę po mie ście... Zna -
czy: za miast na po łu dnie, po je chał na pół noc, ob je chał
mia sto do oko ła, do tarł na ty ły Wa ty ka nu i do pie ro po tem
skrę cił we wła ści wym kie run ku. 

Na lot ni sku mie li śmy naj pierw pro blem ze zna le zie -
niem wła ści we go ter mi na la, po sta no wi li śmy za tem sko -
rzy stać z in for ma cji. Oka za ło się, że in for ma cja jest...
dziw na. Za miast nor mal nej bud ki z czło wie kiem w środ -
ku mie li śmy te le fo nik i te le wi zo rek. Trze ba by ło wci snąć
przy cisk i po cze kać na zgło sze nie in for ma to ra, któ ry na
py ta nie Wil cze go: gdzie, do li cha, jest wła ści wy ter mi -
nal, od po wie dział: wyjdź cie stąd i idź cie w le wo. I już.
Ja kie to pro ste! On do sko na le wie dział, gdzie je ste śmy...
Zna leź li śmy swój ter mi nal, prze szli śmy przez od pra wę z
szy ka na mi dla po sia da czy wiel kich wa li zek, za ha czy li -
śmy o skle py i cięż si o za ku py prze szli śmy na wet ostat -
nią kon tro lę. Wsie dli śmy do sa mo lo tu, usie dli śmy so bie
przy oknie, ka tar już mi za czął prze cho dzić, za to bo la ło
mnie gar dło, więc żar łam wło ski Strep sils, sa mo lot wy -
star to wał i po le ciał na po łu dnie.

– Wil czy – po wie dzia łam nie pew nie po chwi li. – My
do kąd wła ści wie mie li śmy le cieć?

– Wy glą da na to, że wra ca my na Sy cy lię... – od po wie -
dział z wes tchnie niem.

W su mie – cze mu nie...
Beata Ciszewska

http://bare.pl
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Naj pro ściej mó wiąc, ja ski nie to na tu ral ne
pod ziem ne próż nie. Moż na je po dzie lić na pier -
wot ne i wtór ne. Pier wot ne to ta kie, któ re po -
wsta ły rów no cze śnie ze ska łą – na przy kład
próż nie, któ re po zo sta ły w sty gną cej la wie wul -
ka nicz nej. Ja ski nie wtór ne po wsta ły do piero po
utwo rze niu się ska ły. Pro ces ta kie go two rze nia
jest bar dzo dłu gi, czę sto li czy się go w mi lio -
nach lat. Ja ski nie wtór ne są naj czę ściej efek -
tem pro ce sów kra so wych, któ re ogól nie rzecz
bio rąc, po le ga ją na roz pusz cza niu przez wo dę
tzw. warstw kra so wie ją cych. Ska ły kra so wie ją -
ce to m.in. wa pień i do lo mit – stąd więk szość
ob sza rów kra so wych jest zbu do wa na wła śnie z
tych skał. 

Po cząt ko wo wo da spły wa po po wierzch ni ma sy wu i
wni ka w głąb ska ły przez pęk nię cia i szcze li ny. Z cza sem
po wsta je sys tem krą że nia wo dy we wnątrz ma sy wu, któ ry
bę dąc ca ły czas ak tyw nym – sta le się po więk sza. W naj-
wyż szych par tiach, przy bie ra ją cych prze waż nie orien ta -

Jaskinie? A co to takiego?
cję pio no wą, wo da po ja wia się cza so wo w po sta ci desz -
czu. Ni żej le ży tzw. par tia ak tyw na – po zio ma (ma ją ca
nie kie dy nie wiel kie od cin ki pio no we). Frag men ty po zio -
me są za zwy czaj dłu gie i mo gą li czyć dzie siąt ki ki lo me -
trów. Wo da wy stę pu je tu w po sta ci desz czu lub pod zie-
m nych rzek, wo do spa dów i sy fo nów. Sy fo ny te na zy wa -
ne są sy fo na mi pod wie szo ny mi, gdyż za lub pod ni mi
znaj du ją się ko lej ne su che par tie. Ca ła ta stre fa to ak tyw -
na stre fa wa dycz na. Na stęp na stre fa – naj bar dziej in te re -
su ją ca z punk tu wi dze nia nur ko wa nia ja ski nio we go – to
stre fa sa tu ra cji. Ko lej ne, naj niż sze „pię tra” są cał ko wi cie
wy peł nio ne wo dą, któ ra przez więk szość ro ku pły nie tu
ca łym prze kro jem ko ry ta rza. W więk szo ści przy pad ków
wo da znaj du je uj ście z sys te mu, two rząc tzw. wy wie rzy -
ska, czy li miej sca wy pły wu wo dy z ma sy wu.

Kra so wie nie skał przy bie ra róż ne cie ka we for my. Ina -
czej wy glą da ją one w stre fie wa dycz nej, ina czej w stre fie
sa tu ra cji. Naj po pu lar niej szy mi (zwłasz cza w stre fie wa -
dycz nej) są ko tły wi ro we. To owal ne za głę bie nia o głę bo -
ko ści więk szej niż ich śred ni ca, któ re two rzą się na
stro pie lub ścia nach. Den ne ko tły wi ro we no szą na zwę

Marchepied fot. Michał Winek
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mar mi tów. Jed ne i dru gie ro dza je ko tłów po wsta ją w
miej scach za wi ro wań wo dy (np. Fon ta nie du Truf fe,
Fran cja). Ko lej ną, czę sto spo ty ka ną for mą kra su są ru ry,
czy li ko ry ta rze o prze kro ju owal nym bądź zbli żo nym
do… ru ry (np. le wy ko ry tarz Emer gen ce du Res sel, Fran -
cja). Po wsta ją w miej scach, w któ rych wo da pły nę ła pod
du żym ci śnie niem. Na stęp ną for mę kra su spo tka my w ko -
ry ta rzach bez ład nie łą czą cych się ze so bą w ko mo ry. For -
ma gąb cza sta (np. Mo nar Ja nos, Wę gry) przy po mi na w
struk tu rze po ry gąb ki i po ja wia się w miej scach o bar dzo
ma łych prze pły wach wo dy. In ną for mą kra su są me an -
dry. Me an dry to ma ją ce krę ty prze bieg ryn ny, wy stę pu ją -
ce w spą gu ko ry ta rzy. Czę sto wy stę pu ją w miej scach,
gdzie ca ły ko ry tarz ma me an dru ją cy prze bieg (np. Fon ta -
nie du Tru fle, Gouf fre du Ca bo uy, Fran cja).

Cha rak te ry stycz na rów nież dla stre fy ak tyw nej (wa -
dycz nej) jest sza ta na cie ko wa. Wy stę pu je (choć nie za -
wsze) w stre fie sa tu ra cji, któ ra kie dyś by ła stre fą
wa dycz ną. Na cie ki mo gą być utwo rzo ne z róż nych mi -
ne ra łów, z któ rych naj po pu lar niej szym jest kal cyt. Dzie -
li my je na na cie ki gra wi ta cyj ne – po wsta łe w wy ni ku
wy trą ca nia kal cy tu z wo dy spły wa ją cej pod wpły wem
gra wi ta cji oraz agra wi ta cyj ne – po wsta łe głów nie w wy -
ni ku dzia ła nia sił kry sta li za cji. Wśród na cie ków gra wi ta -
cyj nych naj po pu lar niej sze są sta lak ty ty two rzą ce się pod
stro pem i za po cząt ko wa ne przez de li kat ny na ciek zwa ny

ma ka ro nem. Bez po śred nio pod sta lak ty ta mi two rzą się
(wy ra sta ją ce na spą gu) sta lag mi ty. For ma po wsta ła z po -
łą cze nia sta lak ty tu ze sta lag mi tem to ko lum na na cie ko -
wa, czy li sta la gnat. Naj czę ściej wy stę pu ją ce wśród
na cie ków agra wi ta cyj nych są (po wsta łe na ścia nach i
stro pie) grzyb ki na cie ko we. Czę sto wy stę pu ją na po -
wierzch niach in nych, ist nie ją cych już form na cie ko -
wych…

To tyl ko nie licz ne cie ka wost ki, o któ rych war to pa -
mię tać, kie dy wy bie ra my się na nur ko wa nie ja ski nio we.
Z pew no ścią zy ska ono na atrak cyj no ści, bę dzie bar dziej
świa do me i bar dziej pro fe sjo nal ne. No i nikt nam nie za -
rzu ci, że nur ku je my w sty lu „nie wiem gdzie by łem, nie
wiem co wi dzia łem, ale by ło zaj…., no… faj nie”. Wie dza
o śro do wi sku i umie jęt ność iden ty fi ko wa nia je go ele men -
tów z pew no ścią przy czy ni się do więk sze go po sza no wa -
nia i dba ło ści o je go de li kat ną rów no wa gę. Sza nuj my
ja ski nie. To prze cież na sze wspól ne, po wsta ją ce przez
mi lio ny lat do bro.

„Maj ki” Mi chał Wi nek 

Source_du_Coly fot. Michał Winek

http://bare.pl
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Naj cie kaw sze rze czy w ży ciu przy tra fia ją mi
się nie za pla no wa ne. Tak też by ło w tym przy -
pad ku. Kil ka ty go dni te mu skon tak to wał się ze
mną Mi łosz, któ ry za mó wił no wy ska fan der i
chciał po ćwi czyć ten no wy ele ment sprzę tu pod
okiem in struk to ra. Tu war to wspo mnieć, że Mi -
lo (tej for my swo je go imie nia uży wa za gra ni -
cą, bo miesz ka w USA i An glii) jest do świad -
czo nym nur kiem, cer ty fi ko wa nym na po zio mie
re kre acyj nym Asy sten ta In struk to ra i tech nicz nym
Ad van ced Ni trox i De com pres sion Pro ce du res,
jak rów nież prze szedł szko le nie GUE Fun da -
men tals. I wła śnie na szko le niu Fun da men tals
po zna li śmy się rok te mu – on ja ko kur sant, a
ja ja ko tzw. in tern, czyli asy sta in struk to ra przy -
go to wu ją cy się do zo sta nia sa mo dziel nym in -
struk to rem GUE. 

Kie dy spo tka li śmy się na nur ko wi sku z no wym su cha -
czem, za py ta łem, skąd na gle ten po śpiech z ćwi cze niem

Kurs jaskiniowy (Full Cave)
wg NSS-CDS – Floryda 2011

su che go ska fan dra. Od po wiedź by ła pro sta – Mi lo wy -
bie ra się za czte ry ty go dnie na kurs ja ski nio wy na Flo ry -
dę. Obaj w tym mo men cie by li śmy już cer ty fi ko wa ny mi
nur ka mi In tro To Ca ve. W roz mo wie to wa rzy skiej po za -
ję ciach padł po mysł (to kon cep cja Ju lii, któ ra z na mi bie -
sia do wa ła), że mo że i ja bym po je chał na ten kurs
ja ski nio wy. Dwa krót kie py ta nia i rów nie krót kie od po -
wie dzi. Czy in struk tor ma du że do świad cze nie ja ski nio -
we? TAK (Jim Wy att to jed na z osób – le gend nur ko wań
ja ski nio wych!). Czy cer ty fi ka cja bę dzie w jed nej z dwóch
li czą cych się or ga ni za cji ja ski nio wych? TAK (NSS -CDS,
w któ rej Jim ma funk cję Sa fe ty Of fi cer). I tak na po cząt -
ku sierp nia ru szy łem do Ca ve Co un try przez Frank furt i
Mia mi (tu dzię ki ze bra nym mi lom lot ni czym mia łem
oka zję sko rzy stać z kom for tu naj no wo cze śniej sze go Air -
bu sa A38 0). Mi lo le ciał z Lon dy nu przez No wy Jork,
gdzie miał za le d wie 45 mi nut na prze pa ko wa nie się. Nie
ma co opo wia dać szcze gó łów o straj ku kon tro le rów lo tu
w Niem czech, nad cią ga ją cym hu ra ga nie Emi ly oraz li mi -
tach ba ga żo wych na lo tach we wnątrz a me ry kań skich, któ -
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re chcia ły nam utrud nić do tar cie na miej sce. Spo tka li śmy
się w ha li przy lo tów w Jack so nvil le (ko or dy na cja lo tów
za owo co wa ła róż ni cą je dy nie 30 mi nut przy lo tów) i ode -
bra li śmy uprzed nio za re zer wo wa ny sa mo chód kla sy
SUV. Ru szy li śmy w kie run ku mia sta High Springs, któ -
re jest cen tral nym punk tem dla ja ski niow ców ame ry kań -
skich. Ra dio w tym re jo nie od bie ra kil ka na ście sta cji
co un try oraz mu zy kę lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie -
sią tych. Wy bra li śmy co un try, a pio sen ka John ny Ca sha
„Ring of Fi re” bę dzie nam to wa rzy szy ła przez ca ły po -

byt (m. in. uży wa łem jej do po ran nej po bud ki). Do tar li -
śmy do słyn ne go już w świe cie nur ków „Jim’s Tra iler”,
co z na zwy ma być przy cze pą do noc le gów, a w rze czy -
wi sto ści jest peł no praw nym do mem na pod mu rów ce, z
kli ma ty za cją, dwo ma ła zien ka mi, dwo ma sy pial nia mi,
du żym po ko jem oraz dar mo wym te le fo nem i in ter ne tem
bez prze wo do wym. W „przy cze pie” spo tka li śmy fran cu -
skie go nur ka (in struk to ra Adv. Ni trox), któ ry te go dnia
skoń czył szko le nie u Ji ma na po zio mie „In tro To Ca ve”.
Opo wie dział nam, że by ło cięż ko, a naj gor sze, że Jim po -
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zmie niał mu cał ko wi cie je go kon fi gu ra cję, w któ rej Fran -
cuz nur ko wał tech nicz nie już wie le lat. Zo sta ło nam jesz -
cze do kom ple to wa nie ele men tów sprzę tu, któ rych z
uwa gi na li mi ty ba ga żo we li nii lot ni czych nie za bra li śmy
ze so bą (la tar ki głów ne, bu tle, au to ma ty stej dżo we, itp.).
Wy bra li śmy się po nie do cen trum nur ko we go Ami gos.
Ami gos to ba za pro wa dzo na przez Way na Ki nar da (oczy -
wi ście nur ka i prze wod ni ka ja ski nio we go). Way ne jest
nie zwy kle sym pa tycz nym czło wie kiem, któ ry ma ol brzy -
mią wie dzę nur ko wą, a je go cen trum jest pro wa dzo ne
wprost wzo ro wo. Nie dość, że do stęp ne są wszyst kie
moż li we ga zy (Ni trox 32 – głów ny czyn nik od de cho wy
do płyt kich ja skiń do stęp ny z ol brzy mie go ban ku, a tlen
– z uwa gi na za po trze bo wa nie ma ga zy no wy w po sta ci
cie kłej) to jesz cze bar dzo bo ga to wy po sa żo ny sklep i wy -
po ży czal nia. Trud no mi so bie wy obra zić coś, co mo że się
przy dać w nur ko wa niu (w kon fi gu ra cji back mo unt, si de -
mo unt lub re bre athe ro wej), co nie by ło by do stęp ne u
Way na. Co cie ka we – jest to ba za sa mo ob słu go wa. Nur -
ko wie sa mi ła du ją swo je bu tle i po bie ra ją po trzeb ny im
sprzęt, a je dy nie na kom pu te rze wpro wa dza ją swój ra chu -
nek. Roz li cze nie fi nan so we ro bi się na ko niec po by tu –
czę sto tak że bez asy sty pra cow ni ka ba zy. Przy kro to
przy znać, ale nie wy obra żam so bie w pol skich wa run kach
tak pro wa dzo nej ba zy, któ ra jest otwar ta 24 go dzi ny na
do bę, z wy ło żo nym sprzę tem, bez cią głe go nad zo ru pra -
cow ni ka.

Na stęp ne go dnia spo tka li śmy się ra no na wy kła dy w
no wym cen trum nur ko wym Ji ma. Cen trum to zo sta nie
ofi cjal nie otwar te do pie ro za 2 ty go dnie, stąd trwa ły koń -
co we pra ce re mon to we. Na zwa cen trum to oczy wi ście –
Ca ve Co un try (do tej po ry szko le nia pro wa dzo ne by ły
pod szyl dem Ca ve Di ve Flo ri da). Po kil ku go dzi nach wy -
kła dów przy szedł czas na spraw dze nie na szej kon fi gu ra -
cji sprzę to wej. Wy cią gnę li śmy nasz ekwi pu nek i zło -
ży li śmy jak by śmy szli na nur ko wa nie. Z te go co wy czy -
ta li śmy w in ter ne cie, chy ba nie czę sto zda rza się to, co
wte dy się sta ło – Jim po pa trzył i rzekł: „Wszyst ko OK.
Prze pra szam, że mu sie li ście to wy cią gać”. Po dru giej czę -
ści wy kła dów teo re tycz nych ru szy li śmy do Lit tle Ri ver,
aby roz pły wać się przed wła ści wym po cząt kiem kur su.
To miej sce nur ko we by ło od po wied nie do na sze go po -
zio mu wy szko le nia. Ka tar, któ ry do padł Mi lo w za sa dzie
unie moż li wił mu za nu rze nie się do gra ni cy stre fy Ca vern,
więc po nie speł na go dzin nym nur ko wa niu ru szy li śmy do
ap te ki po po trzeb ne le kar stwa. Na stęp ne go dnia ra no spo -
ty ka my się z Ji mem w Gin nie Springs, czy li jed nej z naj -
słyn niej szych ja skiń Flo ry dy. Każ de nur ko wa nie ja ski -
nio we za czy na się od peł nej pro ce du ry spraw dze nia ga -
zów, sprzę tu i kon fi gu ra cji. Po tej pro ce du rze Jim po pro -
sił nas o za de mon stro wa nie sze re gu ćwi czeń. Ćwi cze nia
te to przede wszyst kim tech ni ki pły wa nia (żab ka, żab ka
mo dy fi ko wa na, kraul mo dy fi ko wa ny, he li kop ter w obie
stro ny, pły wa nie do ty łu, dzie le nie się ga zem, pra ca za -
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wo ra mi ze sta wu dwu bu tlo we go, itp.). Umie jęt no ści te
ćwi czy li śmy z Mi lo wie lo krot nie, a w ra mach wcze śniej
prze pro wa dzo ne go kur su TDI Tech ni cal Di ve ma ster tak -
że w ja ko ści de mon stra cyj nej, więc bar dzo szyb ko po ja -
wił się uśmiech na twa rzy Ji ma. Po wy nu rze niu
po wie dział, że to co jest naj trud niej sze na kur sie ja ski -
nio wym ma my już daw no za so bą, więc nie mu si uczyć
nas pod staw, a mo że my od ra zu ru szyć do ja ski ni. Tak
więc pod bu do wa ni wła sny mi umie jęt no ścia mi spo tka li -
śmy się chwi lę po tem z wej ściem De vil’s Ear. Wy gra li -
śmy (tj. uda ło się wejść), ale pal ce u rąk mam po cię te
jesz cze do tej po ry. Do ja skiń, w któ rych jest du ży wy -
pływ wo dy wcho dzi się przez wcią ga nie się rę ka mi (tzw.
„pull and gli de”), gdyż pra ca sa my mi płe twa mi mo gła by
być zbyt wy czer pu ją ca. Jim nie uśmie chał się wte dy…
da ło się wręcz sły chać je go de mo nicz ny śmiech. Za wsze
na pierw sze nur ko wa nie za bie ra kur san tów do Gin nie
Springs, aby zo ba czyć w ja kich wa run kach ro bi li kurs In -
tro To Ca ve. Zu ży cie ga zu mie li śmy na ty le du że na sa -
mym wej ściu, że pe ne tra cja ja ski ni by ła sto sun ko wo
krót ka, ale mi mo te go uda ło się in struk to ro wi ze psuć nam
la tar ki (sy mu la cja utra ty wi docz no ści tzw. „silt -out”) i
na ka zać wyj ście z ja ski ni na śle po, dzie ląc się do te go ga -
zem od de cho wym.

Po prze rwie na lunch ro bi my dru gie nur ko wa nie – bar -
dzo po dob ne do pierw sze go, ale tym ra zem uda je nam się
dojść du żo da lej, gdyż we szli śmy znacz nie bar dziej efek -
tyw nie. Nur ko wa nia trwa ły oko ło 40 – 50 mi nut, a ogra -

ni cza ło nas osią gnię cie 1/3 ga zu w twi nie. Wra ca my do
do mu moc no wy czer pa ni fi zycz nie, ale z cie ka wy mi do -
zna nia mi. Pro ce du ra wie czor na to ko la cja, ką piel i za sy -
pia my. Mie li śmy du żo szczę ścia z po go dą. O tej po rze
ro ku (wbrew po zo rom to nie jest se zon, bo ten trwa od
paź dzier ni ka do mar ca) jest z re gu ły bar dzo go rą co i bar -
dzo wil got no. Re gu lar ne wie czor ne bu rze schła dza ły po -
wie trze, ale nie prze szka dza ły w nur ko wa niach. Wo da ma
ca ły rok tem pe ra tu rę oko ło 21 – 22OC.

Ra no, po śnia da niu, ru sza my do ko lej ne go miej sca
nur ko we go – Pe acock Springs. To ja ski nia bar dzo spo -
koj na – nie trze ba się wcią gać rę ka mi, więc wy ko nu je my
dwa po nad go dzin ne nur ko wa nia. Oczy wi ście, nie oby ło
się bez ćwi czeń w ja ski ni, ta kich jak (zno wu!) utra ta wi -
docz no ści, utra ta ga zu, ale tak że po szu ki wa nie za gu bio -
ne go part ne ra i po szu ki wa nie za gu bio nej po rę czów ki. 
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W omó wie niu Jim stwier dza, że na tym eta pie u zna -
ko mi tej więk szo ści nur ków pro blem to mu le nie dna, a my
na szczę ście te go nie ro bi my, więc na na stęp ny dzień mo -
że my się szy ko wać na nur ko wa nia głęb sze i dłuż sze – z
de kom pre sją. Na stęp ne dni to nur ko wa nia w Lit tle Ri ver,
w któ rej osią ga się głę bo kość oko ło 30 me trów, a po go -
dzin nym nur ko wa niu zo sta je kil ka – kil ka na ście mi nut na
de kom pre sję czy stym tle nem. Po prze pły nię ciu przez
Har per Tun nel (bar dzo wą ski, ni ski i po dat ny na za mu le -
nie ko ry tarz) i po wro cie do sa mo cho du, Jim po gra tu lo -
wał nam za li cze nia kur su Full Ca ve.

Wstęp nie pla no wa li śmy jesz cze kil ka dni nur ko wań –
al bo na ewen tu al ne do koń cze nie kur su, al bo na nur ko wa -
nia ty pu „expe rien ce di ve”. Po sta no wi li śmy więc wy na -
jąć prze wod ni ka nur ko we go, aby po ka zał nam in ne
ja ski nie. Jim za pro po no wał nam in ne go in struk to ra NSS -
-CDS, któ ry mo że z na mi po pro wa dzić te nur ko wa nia
(Jim ru szał na asy stę do kur su re bre athe ro we go, gdyż
wkrót ce ma zo stać re bre athe ro wym in struk to rem ja ski -
nio wym). 

Do dat ko wo Jim za su ge ro wał nam, że je ste śmy w
100% go to wi na roz wi nię cie swo ich umie jęt no ści po -
przez kurs NSS -CDS Sta ge Ca ve Di ver, któ ry kosz tu je w
za sa dzie ty le co gu ided di ves. Nie by ło więc żad nych
wąt pli wo ści w ze spo le i ko lej ne dni spę dzi li śmy oglą da -
jąc po now nie Gin nie Springs (tym ra zem już bez pro ble -

mu we szli śmy przez De vil’s Ear, ale tak że De vil’s Eye i
do tra li śmy mię dzy in ny mi do The Bats, czy li za wie szo -
nych nie to pe rzy *), za nur ko wa li śmy w Ma di son Blue (tu
do tar li śmy do Martz Sink oraz Go dzil la Ro om*), a w
Oran ge Gro ve na nie mal dwu go dzin nym nur ko wa niu zro -
bi li śmy tzw. tra wers do Chal lan ge Sink (3600 stóp).

Na tym kur sie zaj mo wa li śmy się ob słu gą bu tli bocz -
nych, a przede wszyst kim wła ści wym ich de po no wa niem
i po dej mo wa niem (sta cjo nar nie i w trak cie pły nię cia). Li -
czy li śmy oczy wi ście róż ni ce zu ży cia ga zu przy pły nię ciu
z bu tlą bocz ną i bez niej w wa run kach z prą dem i pod
prąd. Nie za bra kło tak że ćwi czeń wyj ścia bez wi docz no -
ści, dzie ląc się ga zem.

*) Spo tka nie sztucz nych nie to pe rzy w ta kim miej scu
po wo du je u mnie am bi wa lent ne od czu cia – z jed nej stro -
ny to wy wo łu je ja kiś uśmiech w trak cie nur ko wa nia, ale
z dru giej stro ny jest to ewi dent ne za śmie ca nie ja ski ni i
na ru sze nie jej na tu ral ne go wy glą du.

**) Go dzil la Ro om to miej sce, gdzie jesz cze nie daw -
no nur ków wi ta ła fi gur ka Go dzil li, ale te raz już jej nie
by ło. Jak wieść gmi na gło si, usu nę li ją DIR -owcy, gdyż
nie ma ją po czu cia hu mo ru.

I w ta ki spo sób uzy ska li śmy cer ty fi ka ty nur ków Sta -
ge Ca ve Di vers od in struk to ra NSS -CDS – Reg gie go. Z
rę ką na ser cu mu szę przy znać, że nie jest to trud ne szko -
le nie, pod wa run kiem po sia da nia bar dzo so lid nych pod -
staw nur ko wych – tj. trym, pły wal ność, tech ni ki
pły wa nia, ob słu ga twi na, pra ca w ze spo le, ko mu ni ka cja
świa tłem. Dla osób ma ją cych bra ki w któ rym kol wiek z
tych dzia łów, kurs bę dzie się opie rał na ćwi cze niu tych
umie jęt no ści, a na eks plo ra cję ja skiń cza su (i ga zu) mo -
że za brak nąć.

An drzej Ba ciń ski

SDI/TDI In struc tor Tra iner

NSS -CDS Sta ge Full Ca ve Di ver
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UNI WER SAL NE SPRĘ ŻY NY ATO MIC AQU ATICS
Uni wer sal ne sprę ży ny do płetw to ko lej ny uda ny pro dukt fir my Ato mic Aqu atics, sprę ży ny

zo sta ły wy ko na ne z od por nej na ko ro zję sta li nie rdzew nej. Mon taż jest bar dzo pro sty i moż na
go wy ko nać sa mo dziel nie. Sprę ży ny po sia da ją za bez pie cze nie przed nad mier nym roz cią -
gnię ciem oraz re gu la cję dłu go ści do 2 cm. In ży nie ro wie z Ato mic Aqu atics po my śle li rów -
nież o uchwy cie do ścią ga nia płetw w gru bej rę ka wi cy, uchwyt jest du ży, wy god ny, dzię ki
te mu ścią ga nie płetw nie by ło jesz cze ni gdy tak kom for to we.
Wy stę pu ją w dwóch roz mia rach S oraz dłuż sze M -XL. Pa su ją
do więk szo ści mo de li płetw do stęp nych na ryn ku. Su ge ro wa -
na ce na de ta licz na kom plet ne go ze sta wu 185 zło tych.

Im por ter 
ECN Sys te my Nur ko we 
www.ato mi ca qu atics.pl

http://www.atomicaquatics.pl
http://www.cn-tryton.pl
http://partnernurkowy.pl
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Jak tyl ko się gam pa mię cią do mło dzień czych
lat, jed nym z mo ich ma rzeń by ło zna le zie nie
praw dzi we go skar bu. Moi kum ple z po dwór ka
na wet pró bo wali go szu kać... W do ro słym ży -
ciu trud no jed nak ta kie pra gnie nia zre ali zo wać.
Skar bów cze ka ją cych na od kry cie jest bar dzo
ma ło, bo więk szość z nich już zo sta ła zna le -
zio na…

Chciał bym, aby po niż sza opo wieść do ty czy ła praw -
dzi we go skar bu, ale nie ste ty jest tro chę od grze wa nym ko -
tle tem. Nie mniej jed nak na praw dę smacz nym, ale też o
zu peł nie no wym sma ku. Mo że tro chę dla te go, że wrak
sa mo lo tu to pięk ny wi dok, a ta ki obiekt za to pio ny w je -
zio rze to na praw dę rzad kość. Nie by li śmy je go od kryw -
ca mi, nie by li śmy pierw szy mi ludź mi, któ rzy go uj rze li,
jed nak wra że nia z na sze go nur ko wa nia, utrwa lo ne dzię -
ki wie lu zdję ciom, są na praw dę fan ta stycz ne. Po przej -
rze niu za so bów in ter ne to wych wiem, że wrak JU -52 –
nie miec kie go sa mo lo tu z oko lic Nar vi ku – nie jest nie -
zna ny i ano ni mo wy. W su mie prze cież to nie waż ne. W

dzi siej szych cza sach cięż ko być pio nie rem i od kryw cą.
Czy ta jąc do kład nie róż ne re la cje i opo wie ści o hi sto rii sa -
mo lo tu JU -52 le żą ce go na pły ciź nie je zio ra Har tvi gvann,
za uwa ży łem wie le sprzecz nych in for ma cji i roz bież nych
tez. Nie je stem hi sto ry kiem, a tekst ten opie ram na re la -
cji i opo wie ściach Ro al da Kri sten se na oraz Pa na Finn -M
Si mon se na – bę dą ce go sze fem pro jek tu od bu do wy i re -
stau ra cji jed ne go z JU -52, wy do by te go z dna je zio ra w
1983 ro ku. Mo ja hi sto ria o kil ku na stu JU -52 po win na być
za tem praw dzi wa. Sym pa tycz ni pa no wie, w słusz nym już
wie ku, udo stęp ni li nam cy wi li zo wa ne doj ście do je zio ra
i ucie szy li się, że chce my po znać praw dzi wą hi sto rię JU -
-52. Na sze fo to gra fie by ły im po trzeb ne do prac przy re -
stau ro wa nym sa mo lo cie. W za mian za nie mie li
przy go to wać nam ar chi wal ne ma te ria ły o JU -52 oraz
zdję cia zro bio ne pod czas wy do by wa nia po zo sta łych ma -
szyn. Za cznij my jed nak od sa me go po cząt ku.

Wy jazd na wra ki do Nar vi ku w Nor we gii za pla no wa -
łem wcze sną wio sną. Zbie ra jąc in for ma cje o tym miej -
scu, kil ka krot nie tra fia łem na zdję cie przed sta wia ją ce

Znaleźć skarb
czyli historia JU 52 w Narviku



43

nuras.info 9/2011

sze ro kie uję cie wra ku sa mo lo tu. Jed nak nasz wy jazd do -
ty czył głów nie nur ko wań na wra kach okrę tów wo jen nych
– nisz czy cie li i trans por tow ców, a nie stat ków po wietrz -
nych. Za raz po przy by ciu do Nar vi ku za da łem py ta nie
Da nie lo wi oraz „na sze mu ko cha ne mu” Gor do no wi o
wrak sa mo lo tu. Po chwi li Gor don po ka zał mi miej sco wą
ga ze tę z ar ty ku łem o JU -52 a Da niel po wie dział wszyst -
ko, co wie dział o ta jem ni czym Jun ker sie. Ca ła hi sto ria
wy glą da ła na praw dę fra pu ją co, zaś opo wieść Da nie la za -
chę ci ła nas do te go, że by zo ba czyć wrak na wła sne oczy.
Przez kil ka dni or ga ni zo wa li śmy ofi cjal ne nur ko wa nie,
pla nu jąc je na ostat ni dzień na szych nor we skich za nu -
rzeń. Mu sie li śmy bo wiem za nur ko wać w je zio rze od da -
lo nym od Nar vi ku o ja kieś 50 km. Nasz plan obej mo wał
rów nież zo ba cze nie jed ne go JU -52 pod da wa ne go re mon -
to wi i od bu do wie. Plan był do bry, bo da wał więk szą przy -
jem ność i lep sze ro ze zna nie pod czas po by tu pod wo dą.
W stru gach desz czu, przed han ga rem po dzi wia li śmy
wiel kie skrzy dła pre cy zyj nie po wle czo ne cien kim, tło -
czo nym alu mi nium, na któ rych to wi dać by ło jesz cze ory -
gi nal ne ozna cze nia woj sko we. Wi dać by ło też do kład nie
śru by mo cu ją ce te ele men ty do ka dłu ba sa mo lo tu, a wie -
le drob nych czę ści i ele men tów jed no znacz nie wska zy -
wa ło na do kład ną ro bo tę i po rząd ne wy ko na nie przez
nie miec ką fa bry kę. W han ga rze mo gli śmy spo koj nie pod -
glą dać pra cę nad od bu do wą sa mo lo tu. Na środ ku stał alu -
mi nio wy, błysz czą cy kor pus, do oko ła spo czy wa ły
wszyst kie pod ze spo ły, ko ła i zbior ni ki na pa li wo, sie dze -
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nia. Na ścia nach wi sia ły sche ma ty i pla ny Jun ker sa – sa -
mo lo tu zbu do wa ne go w 1930 ro ku, po cząt ko wo opar te -
go na jed nym sil ni ku. Po wy ko na niu sze ściu ta kich
ma szyn, w ro ku 1931 po wstał pro to typ sa mo lo tu aż z
trze ma sil ni ka mi. Po cząt ko wo JU -52 był sa mo lo tem pa -
sa żer skim, do sko na le spi sy wał się tak że ja ko ma szy na
trans por to wa. Nie ste ty zbro je nie się Nie miec za owo co -
wa ło tym, że JU -52 zo stał bom bow cem po moc ni czym dla
więk sze go Do rnie ra Do 11. Oczy wi ście sa mo lot wy ko -
rzy sty wa ny był przez ar mię nie miec ką ja ko ma szy na do
wie lu in nych za dań – ho lo wał szy bow ce, prze wo ził spa -
do chro nia rzy, trans por to wał to wa ry i broń, był w koń cu
pod nieb ną ka ret ką. Nie ste ty, 30 ta kich ma szyn 25 wrze -
śnia 1939 r. zrzu ci ło bom by za pa la ją ce nad War sza wą…
W Niem czech po wsta ło w su mie 4385 ta kich sa mo lo tów.
Po woj nie pro du ko wa no je np. we Fran cji i Hisz pa nii.
Naj dłu żej słu ży ły po dob no w Szwaj ca rii, gdzie z po wo -
dze niem la ta ły do koń ca lat 70. XX wie ku.

Na praw dę faj nie by ło do tknąć i po wą chać tak sta ry
sprzęt. Prze cież ten sa mo lot miał 71 lat, a moż na by ło z
ła two ścią od czy tać na pis CON TI NEN TAL na jed nej z
opon wra ku… W ro ku 2013 ten od re stau ro wa ny eg zem -
plarz ma sta nąć w spe cjal nym prze zro czy stym pu dle na
naj wyż szym bu dyn ku Nar vi ku – po wsta ją cym wła śnie
ho te lu po ło żo nym opo dal mu zeum pre zen tu ją ce go wo -
jen ne hi sto rie z walk o Nar vik. Kie dy ja dąc po pod mo -
kłym te re nie i gę stych krza kach wresz cie do jeż dża my do



45

nuras.info 9/2011

je zio ra, ła pie my at mos fe rę i wy obra ża my so bie, jak lą du -
ją obok nas nie miec kie wo jen ne ma szy ny, peł ne bro ni i
za pa sów dla żoł nie rzy We rmach tu. A wkrę ca my się jesz -
cze bar dziej, gdy spa ce ru jąc brze giem je zio ra Har tvi -
gvann, co chwi lę znaj du ję alu mi nio we szcząt ki ma szyn…
To tu taj, nad brze giem je zio ra ukry te go w środ ku wy so -
kich gór, gdzie na szczy tach ca ły czas za le ga śnieg (po -
mi mo środ ka la ta) po zna je my hi sto rię sa mo lo tów
JU -52… Ro ald Kri sten sen oraz Finn -M Si mon sen mó -
wią nam spo koj nie i z ca łą sta now czo ścią o 12 ma szy -
nach JU -52, któ rych za da niem by ło do star cze nie roz bi tej
3 dy wi zji gen. Edu ar da Die tla cięż kiej bro ni i amu ni cji
oraz żoł nie rzy. Pro ble my z ofen sy wą na lą dzie oraz po zo -
sta ją ce w rę kach An gli ków po bli skie lot ni sko Bar du foss
wy mu si ły na Niem cach pod ję cie de cy zji o lo cie bez po -
wro tu i lą do wa niu na za mar z nię tym je zio rze Har tvi -
gvann. We dług opo wie ści na szych sym pa tycz nych
Nor we gów, jed na z ma szyn – pod czas lą do wa nia na za -
mar z nię tym je zio rze – wpa dła do wo dy, uśmier ca jąc jed -
no cze śnie za ło gę. Resz ta sa mo lo tów wy lą do wa ła bez
więk szych pro ble mów. Naj więk szy kło pot po le gał na
bra ku pa li wa, co unie moż li wi ło po roz ła do wa niu ma szyn
ich od lot. Ze bra na ze wszyst kich sa mo lo tów ben zy na po -
zwo li ła na po wrót tyl ko jed nej z ma szyn. Po zo sta łe sa -
mo lo ty, wraz z wio sen ny mi roz to pa mi, opa dły na dno
je zio ra… Po ło żo ne ok. 25 me trów n.p.m. je zio ro ma aż
90 me trów głę bo ko ści. Do dzi siaj – z 11 ma szyn, któ re
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spo czę ły na róż nych głę bo ko ściach – w wo dzie znaj du ją
się jesz cze tyl ko dwa sa mo lo ty. W la tach 60. XX wie ku
trzy wy sta ją ce z wo dy Jun ker sy zo sta ły wy cią gnię te na
brzeg i ro ze bra ne przez miej sco wych miesz kań ców na
czę ści i złom. W 1983 ro ku wy do by to wrak, któ ry obec -
nie jest re stau ro wa ny. W 1986 ro ku eks pe dy cja nie miec -
ka za koń czy ła się wy do by ciem aż czte rech JU -52. W
za mian za moż li wość za bra nia 3 sa mo lo tów Niem cy je -
den z nich od da li rzą do wi Nor we gii. Tak więc dzi siaj zo -
sta ły w głę bo kich wo dach je zio ra Har tvi gvann dwa
ostat nie Jun ker sy. Je den na za le d wie kil ku me trach, bli -
sko brze gu; dru gi nie tknię ty spo czy wa aż na 70 me -
trach… Po ło żo ny płyt ko sa mo lot jest ska za ny na by cie
daw cą bra ku ją cych czę ści dla „bra ta” ma ją ce go być
atrak cją tu ry stycz ną Nar vi ku. Kto wie, być mo że by li śmy
jed ny mi z ostat nich, któ rzy mo gli po dzi wiać wi dok wy -
ła nia ją ce go się z piasz czy ste go i stro me go dna je zio ra sa -
mo lo tu, któ ry z da le ka wy glą dał jak go to wy do star tu.
Wspa nia ła przej rzy stość wo dy tyl ko wspie ra ła na sze za -
do wo le nie i za chwyt. Nasz pod wod ny skarb nie miał jed -
ne go z bocz nych sil ni ków, nie ste ty nie by ło też sil ni ka
środ ko we go. Pięk nie wy glą dał za to kok pit pi lo tów z do -
brze za cho wa ną ebo ni to wą gał ką jed nej z dźwi gni. Opo -
na i ko ło po pra wej stro nie Jun ker sa pre zen to wa ło się
dum nie, choć by ło nie co za sy pa ne. Bra ko wa ło szyb i sie -
dzeń, ale prze cież po ty lu la tach, cze go moż na by ło się
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spo dzie wać. Nikt z nur ku ją cych na pew no nie był za wie -
dzio ny. Ak cja za ję ła nam ca ły dzień, za bra ła spo ro sił, bo
mu sie li śmy po ko nać spo ry dy stans w peł nym sprzę cie,
ale by ła też wspa nia łym ak cen tem na za koń cze nie na sze -
go po by tu w Nar vi ku.

Dla mnie przy go da z JU -52 w Nor we gii by ła praw -
dzi wym skar bem. Po pierw sze uda ło mi się zdo być wie -
le cen nych in for ma cji, po dru gie mo głem spę dzić w
wo dzie mnó stwo cza su na ro bie niu zdjęć, a po trze cie
mo głem Wam prze ka zać to, co uda ło mi się usta lić w
Nar vi ku i „po chwa lić się” tym.

Jun kers Ju -52* (źró dło – Wi ki pe dia)
Da ne pod sta wo we:
Pań stwo: Niem cy;
Pro du cent: Jun kers;
Typ: śred ni sa mo lot trans por to wy;
Za ło ga: 4;
Hi sto ria: da ta ob lo tu – 13 paź dzier ni ka 1930 r., la ta

pro duk cji – 1931-1952;

Da ne tech nicz ne: na pęd – 3 sil ni ki gwiaz do we, 9-cy -
lin dro we, chło dzo ne po wie trzem BMW 132 A -3; moc –
725 KM (każ dy);

Wy mia ry: roz pię tość –·29, 24 m, dłu gość – 18, 90 m,
wy so kość  – 4, 65 m, po wierzch nia no śna – 110, 50 m2;

Ma sa: wła sna – 5720 kg; star to wa – 10 500 kg;
Osią gi: pręd kość maks. – 265 km/h (na po zio mie mo -

rza), pręd kość wzno sze nia – czas wzno sze nia na 3000 m
17 min 30 s; pu łap – 5900 m, za sięg – 1000 km;

Da ne ope ra cyj ne: uzbro je nie: 1–3 ka ra bi ny ma szy no -
we kal. 7, 92 mm do 1500 kg bomb;

Użyt kow ni cy: Niem cy, Ar gen ty na, Bel gia, Bo li wia,
Bra zy lia, Buł ga ria, Chi ny, Chor wa cja, Cze cho sło wa cja,
Da nia, Ekwa dor, Fin lan dia, Fran cja, Gre cja, Hisz pa nia,
Ju go sła wia, Ka na da, Ko lum bia, Nor we gia, Pe ru, Pol ska,
Por tu ga lia, Zwią zek Po łu dnio wej Afry ki, Ru mu nia, Sło -
wa cja, Szwaj ca ria, Szwe cja, USA, Wę gry, Wiel ka Bry ta -
nia, Wło chy, ZSRR.

Miłosz Dąbrowski
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Du ży mi kro ka mi, al bo mo że bar dziej „kic ka -
mi”, zbli ża ją się VII In dy wi du al ne Ba se no we Mi -
strzo stwa Świa ta we Fre edi vin gu. Mi strzo stwa
od by wa ją się rok rocz nie w in nym miej scu, tym
ra zem bę dą mia ły miej sce we Wło szech, w Li -
gna no Sab bia do ro, w dniach od 6 do 16 paź -
dzier ni ka. Mi mo że fre edi ving w Pol sce jest
na dal ma ło roz po wszech nio ny, głów nie ze
wzglę du na wa run ki kli ma tycz ne, to z każ dym
ro kiem po więk sza się gro no je go ama to rów i
pro fe sjo na li stów, ale tyl ko część z nich de cy -
du je się na star to wa nie w za wo dach. 

Te go rocz ne mi strzo stwa bę dą wy jąt ko we z co naj -
mniej trzech po wo dów. Po pierw sze – obie kon ku ren cje
dy na mik bę dą się od by wać na ba se nie o dłu go ści 50 m.
Do tych czas sto so wa ną prak ty ką by ło roz gry wa nie kon -
ku ren cji dy na mi ki w płe twach (DYN) na ba se nie 50 m,
na to miast dy na mi ki bez płetw (DNF) na ba se nie 25 m.
Ma to zna cze nie o ty le, że więk szość re kor dów świa ta by -
ła usta na wia na na tej krót szej dłu go ści. Dla te go już od
kil ku mie się cy przed za wo da mi trwa ły dys ku sje nt. za -
sad no ści tej zmia ny, a tym sa mym obec no ści za wod ni -
ków za mie rza ją cych po bić re kord świa ta w DNF, co jest
trud niej sze na dłuż szym ba se nie. Po dru gie, tym ra zem
za wo dy bę dą mia ły peł ną opra wę me dial ną – w od róż -
nie niu od wcze śniej szych. Po trze cie w koń cu – po raz
pierw szy w hi sto rii za wo dów Pol skę re pre zen to wać bę -
dzie 7 osób: 4 w ka te go rii męż czyzn i 3 w ka te go rii ko -
biet. Ten rok jest wy jąt ko wy rów nież o ty le, że na
po cząt ku wrze śnia w Gre cji, na dzie ja na sze go nur ko wa -
nia głę bi no we go na wstrzy ma nym od de chu, Ma te usz Ma -
li na bie rze udział w Głę bi no wych Mi strzo stwach Świa ta.
Bądź my za tem pew ni – bę dzie wi do wi sko wo!

Kry te rium wy bo ru do ka dry re pre zen ta cji – wska za -
nym przez Sto wa rzy sze nie Fre edi ving Po land – by ły wy -
ni ki uzy ska ne w ro ku 2010 i 2011 do dnia 30 czerw ca
włącz nie z ofi cjal nych za wo dów roz gry wa nych pod au -

To nie jest kraj dla
bezdechowców???
Polska reprezentacja na Mistrzostwach Świata!

spi cja mi AIDA. Oprócz do świad czo nych za wod ni ków,
któ rzy już nie jed no krot nie udo wod ni li swo ją świa to wą
for mę na wcze śniej szych za wo dach o ran dze mię dzy na -
ro do wej, po ja wią się też zu peł nie no we oso by w ro li re -
pre zen tan tów Pol ski. We dług usta lo nej for mu ły,
za wod ni cy bę dą mie li moż li wość spraw dze nia swo ich
moż li wo ści w trzech dys cy pli nach: STA – czy li sta tycz -
nym wstrzy ma niu od de chu na czas, DYN – czy li dy na mi -
ce w płe twach (naj czę ściej w mo no płe twie) oraz w DNF
– to jest w dy na mi ce bez płetw. Dla nie wta jem ni czo nych
do dam, że te dwie ostat nie ka te go rie po le ga ją na prze pły -
nię ciu jak naj dłuż sze go dy stan su pod wo dą, oczy wi ście
na jed nym od de chu. I tak, w ko lej no ści sta żu upra wia nia
fre edi vin gu, Pol skę re pre zen to wać bę dą:

Ro bert Ce tler – ina czej nie moż -
na o nim po wie dzieć, jak „mistrz za -
ko nu”. Kto kol wiek sły szał o fre e-
di vin gu w Pol sce, mu siał sły szeć o
też „Ce tim”, o ile te dwa po ję cia nie
sta no wią jed ne go: „Ce ti” = fre edi -
ving. Wiel ki błę kit w gło wie, mi łość
do wo dy, kon se kwen cja, ta lent…
nie pod wa żal ne od lat. „Ce ti” udo -

wad nia, że moż na swo je gra ni ce prze su wać nie ustan nie,
nie ustan nie się ulep szać i szli fo wać tech ni kę. Ro bert nie -
mal miesz ka w wo dzie, bo pra cu je na ba se nie w Byd gosz -
czy, więc tre nin gi ma we krwi. Wie lo krot ny re kor dzi sta
i mistrz Pol ski w STA, DYN i DNF. W tych ka te go riach
bę dzie star to wał na mi strzo stwach.

Ad rian Kwiat kow ski –
mło dy, am bit ny, cie ka wy
gra nic swo ich moż li wo ści.
Ła two się nie pod da je. Star -
tu je we wszyst kich trzech
kon ku ren cjach. Jest ak tu al -
nym I Wi ce mi strzem Pol ski, któ ry to ty tuł zdo był na Mi -
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strzo stwach Pol ski Ap nea Fe sti wal w mar cu br. we Wro -
cła wiu. Na co dzień tre nu je z „Ce tim”. Ra zem pra cu ją
nad kon dy cją i co raz to no wy mi spo so ba mi na po lep sza -
nie wy ni ków. Ale przede wszyst kim, świet nie się przy
tym ba wią. Na te go rocz nych za wo dach w Ber li nie usta -
no wił no wy re kord Pol ski: 206 me trów w dy na mi ce w
mo no płe twie. Szczę ście to trwa ło za le d wie chwi lę, bo
Ce ti rów nież był w świet nej for mie. Tam to zda rze nie po -
ka za ło, że Ad rian dep cze „mi strzo wi za ko nu” po pię -
tach/płe twie. Ad rian w bar dzo krót kim cza sie znacz nie
po pra wił swo je wy ni ki, a moż na być pew nym te go, że
nie jest to je go ostat nie sło wo.

Alek san dra Sul kie wicz –
otrzy ma ła no mi na cje we
wszyst kich trzech kon ku ren -
cjach. War szaw ska sy ren ka
dzier żą ca har pun re kor dzist -
ki w ka te go rii ko biet dwóch
z trzech re kor dów ba se no wych kra ju: 118 DNF oraz 159
DYN. Tre nu je za le d wie od dwóch lat, ale swo ją wie dzą
i pro fe sjo na li zmem bu dzi po dziw na wet do świad czo nych
fre edi ve rów. Jed na z pierw szych ko biet, któ re wraz z
Mał go rza tą Ma kow ską i Aga tą Bo gusz za pi sa ły się już
na kar tach hi sto rii pol skie go fre edi vin gu. Mi mo nie dłu -
gie go sta żu, jej port fo lio wy stę pów w mię dzy na ro do wych
za wo dach jest bo ga te – nie mal z każ de go wra ca z no wym
re kor dem. Ola. Po ten cjał nie po skro mio ny.

Piotr Gren da – na co dzień tre nu -
je z po znań skim te amem fre edi ve -
rów, ale swo ją przy go dę z
fre edi vin giem za po cząt ko wał już ja -
ko dwu na sto la tek, pod czas wy jaz -
dów ro dzin nych nad Mo rze Śród -
ziem ne. Uwiel bia nur ko wa nie na
wstrzy ma nym od de chu w wo dach
otwar tych a tak że pły wa nie na od le -

głość nad je zio ra mi. Te dwie po łą czo ne pa sje prze ło ży ły
się na świet ne wy ni ki we fre edi vin gu ba se no wym, któ ry
Piotr upra wia sys te ma tycz nie od stycz nia 2009 ro ku.
Oso bi ście za naj więk sze osią gnię cie w ka rie rze fre edi -
vin go wej uwa ża no mi na cję do ka dry na ro do wej na Mi -
strzo stwa Świa ta 2011 w dys cy pli nie DNF, któ rą zy skał
dzię ki zdo by ciu pią te go wy ni ku w dy na mi ce bez płetw
w Pol sce w 2010 r. Na za wo dach w Wies ba den w 2010
ro ku Piotr uzy skał 7 miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej.

Da riusz Pa ryż – na zwi sko mo gło by zmy lić, ale to
„nasz chło pak” z Dą bro wy Gór ni czej. Pierw sze kro ki sta -
wiał w po bli skim je zior ku. Po sia da rów nież upraw nie nia

płe two nur ka sprzę to we go, ale znacz -
nie swo bod niej czu je się bez do dat -
ko we go sprzę tu, czy li free. De biu-
to wał w Kra ko wie na Mi strzo stwach
Pol ski, gdzie ja ko je den z nie licz -
nych za wod ni ków wy brał kon ku ren -
cję dy na micz ne go pły wa nia bez
płetw. Wy nik z Wro cław skich Mi -
strzostw Pol ski za pew nił mu no mi -
na cję do ka dry na ro do wej. W Pu cha rze Ślą ska w
Ryb ni ku, za jął dru gie miej sce w dru ży nie z Da ja ną Zo re -
tic i To mi sla vem Svi li cic. Na co dzień tre nu je w gru pie
Lu ci Fer Te am.

Emi lia Bia ła – jest świe żym na ryb kiem fre edi vin gu.
Ko lej na sy re na z te amu War saw Mer ma ids. Tre nu je z Olą
Sul kie wicz i Ka sią Ta la gą, a in spi ru je ją To mek Nit ka.
De biu to wa ła w grud niu ub. w ryb nic kim Pu cha rze Ślą -
ska. Na za wo dach we Wro cła wiu za sko czy ła wszyst kich,
a co naj waż niej sze rów nież sa mą sie bie, uzy sku jąc świet -
ne wy ni ki w kon ku ren cjach dy na micz nych. Emi lia w po -
ży czo nej mo no płe twie po bi ła swój ży cio wy re kord o
bli sko 50 me trów i za koń czy ła pró bę na 128 me trze z
uśmie chem na twa rzy. Ostat nio skon cen tro wa ła się na
pły wa niu bez płetw. Swo je moż li wo ści i opa no wa nie bę -
dzie mo gła spraw dzić we Wło szech w trzech dys cy pli -
nach. Mo że zno wu za sko czy wszyst kich i sa mą sie bie? 

Ka ta rzy na Ta la ga – po łą -
cze nie ko bie ty -ra kie ty i
„Mis sion Im pos si ble”. Udo -
wad nia, że nic nie jest ab so -
lut ne, mi mo że prze szła 3 po-
waż ne ope ra cje sta wów bio -

dro wych w cią gu 2 ostat nich lat, gdy przy wdzie wa mo no -
płe wę, w wo dzie po ru sza się jak praw dzi wa sy re na. 

W dzie ciń stwie na wet nie prze pa da ła za wo dą, a dziś
sta no wi in te gral ną jej część. Za de biu to wa ła w grud niu 2010
ro ku w Pu cha rze Ślą ska, gdzie po ka za ła swój po ten cjał i
moż li wo ści, na stęp nie Mi strzo stwa Pol ski po twier dzi ły jej
ta lent i za wzię tość: 130 m dy na mi ki w mo no płe twie i nie -
mal 5 mi nut sta tycz ne go wstrzy ma nia od de chu. STA i
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DYN to zde cy do wa nie jej do me na i do tych kon ku ren cji
tre nu je w War sza wie, czer piąc ra dy od le gen dar ne go Ni ta -
sa. To do pie ro po czą tek te go, co Ka sia jest w sta nie osią -
gnąć. A gdy by ktoś miał wąt pli wo ści o te am, to dla
for mal no ści do dam, że to War saw Mer ma ids, na tu ral nie!

Na udział w ba se no wych mi strzo stwach nie zde cy do -
wa li się ani Ma te usz Ma li na, ze wzglę du na od by wa ją ce
się we wrze śniu w Gre cji mi strzo stwa głę bi no we tej sa -
mej ran gi, ani też le gen dar na Aga ta Bo gusz, moż na by
po wie dzieć „pio nier ka na ro do we go fre edi vin gu w wer sji
ko bie cej”. Aga ta na dal ak tyw nie i za wo do wo pro pa gu je
fre edi ving w Pol sce i po za jej gra ni ca mi. Naj zwy czaj niej
bra ku je jej cza su! Za brak nie rów nież Mi cha ła Mro zow -
skie go „Eme ro”, mi strza DNF, któ ry usta no wił re kord

Pol ski w 2010 ro ku w Wies ba den, prze pły wa jąc dy stans
160 m. Do tej po ry tę od le głość uda ło się prze su nąć o 5
m Ma te uszo wi Ma li nie w mar cu te go ro ku. Aga ta, Mi -
chał – ocze ku je my Was na ko lej nych za wo dach, a za Ma -
te usza trzy ma my moc no kciu ki!

Wszy scy je ste śmy cie ka wi or ga ni za cji za wo dów w
wy da niu „a la ita lia no” i wy stą pień na szych za wod ni ków.
Naj waż niej sze jest jed nak to, aby czer pać ra dość z ta kich
spo tkań, do ja kich na le żą Mi strzo stwa Świa ta. To prze -
cież tam spo ty ka ją się „gi gan ty” te go spor tu, któ re czę sto
oka zu ją się bar dzo nie po zor ny mi oso ba mi, za to wspa -
nia ły mi oso bo wo ścia mi. Z za par tym tchem bę dzie my śle -
dzić prze bieg mi strzostw!

ewhi te

KURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHUKURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHU
Prowadzi Instruktor Apnea Academy
Tomek „Nitas” Nitka

IInnffoorrmmaaccjjee  ii  zzaappiissyy::
www.nitas.pl
tomek@nitas.pl
tel. 609 954 905

http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
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Jak to jest moż li we, że czło wiek uży wa jąc
tyl ko jed ne go od de chu, tyl ko si ły swo ich mię -
śni, jest w sta nie zejść na głę bo ko ści da le ko
wy kra cza ją ce po za zdro wy roz są dek prze cięt -
ne go czło wie ka?

Na zy wam się Ma te usz Ma li na i po sta ram się o wy ja -
śnie nie te go zja wi ska na przy kła dzie mo ich przy go to wań
do Mi strzostw Świa ta we Fre edi vin gu, któ re od bę dą się w
tym mie sią cu w grec kiej miej sco wo ści Ka la ma ta.

Fre edi ving jest jak jed na wiel ka ukła dan ka, jed nak
ilość ele men tów nie jest sta ła, a zwięk sza się wraz z na -
szym do świad cze niem i bie giem cza su. Wszyst ko po le ga
na tym, aby w od po wied niej ko lej no ści po łą czyć wszyst -
kie ka wał ki w zgra ną ca łość. Nie jest moż li we przy bli że -
nie ich wszyst kich w tym ar ty ku le, jed nak po sta ram się
omó wić naj waż niej sze. To jest tro chę jak stu dio wa nie
wła sne go cia ła i re ak cji na bodź ce, za głę bia nie się we -
wnątrz sie bie, po ko ny wa nie lę ków, szu ka nia od ru chów
nie uży wa nych w dniu co dzien nym przez na sze cia ło i
wzmac nia nia ich.

Na po cząt ku w spo sób pro sty i nie skom pli ko wa ny
chcia łem wy ja śnić isto tę od ru chu nur ko we go. Jest to pe -

Mistrzowska układanka
wien me cha nizm, za ko rze nio ny głę bo ko w nas, dzię ki
któ re mu po za nu rze niu w wo dzie i wstrzy ma niu od de chu
nasz or ga nizm prze sta wia się na oszczęd niej szy tryb pra -
cy. Przy go to wa nie i tre ning do MŚ wy ma gał i wciąż wy -
ma ga ode mnie wie le cza su i po świę ce nia. Moż na
po wie dzieć, że im bli żej ce lu, tym wię cej cza su po trze bu -
ję. Pierw szym eta pem by ło przy go to wa nie fi zycz ne. Każ -
dy fre edi ver przy go to wu je się na swój wła sny spo sób,
prze waż nie za leż ny od moż li wo ści. Je stem stu den tem
miesz ka ją cym w Kra ko wie, nie mam więc moż li wo ści
nur ko wa nia na du że głę bo ko ści w spo sób re gu lar ny i
usta lo ny. Tre nu ję na ba se nie. Pły wam pod po wierzch nią
wo dy na od le głość, tzw. dy na mi ki z płe twa mi lub bez.
Re gu lar ny tre ning jest pod sta wą dal sze go roz wo ju. Przez
9 – 10 mie się cy tre nu ję na ba se nie, na stęp nie 2 mie sią ce
spę dzam w mo rzu. Tak to wy glą da ło przez ostat nie 2 la -
ta. Jed nak czas spę dzo ny z da la od mo rza, to nie tyl ko
przy go to wa nie fi zycz ne, to tak że okres, w któ rym na ra sta
we mnie głód głę bo ko ści, tę sk no ta za wiel kim błę ki tem –
pa li wo, któ re w sie bie tan ku ję – a na stęp nie przez 2 mie -
sią ce z nie go ko rzy stam. To czas, w któ rym bu du ję pew -
ność sie bie. Pły wa jąc dłu gie dy stan se na ba se nie, zy sku ję
świa do mość, że nie za brak nie mi tle nu przy naj głęb szych
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nur ko wa niach. Moż na więc po wie dzieć, że przy go to wa -
nie fi zycz ne to rów nież tre ning men tal ny, bu do wa nie
pew no ści sie bie. Są to nie zbęd ne ele men ty do nur ko wa -
nia w głąb. Ko lej nym eta pem był wy jazd 1 sierp nia do
Ka la ma ty i roz po czę cie tre nin gu głę bo ko ścio we go. Ktoś
za da so bie py ta nie, dla cze go nie mo gę przy je chać pa rę
dni przed za wo da mi i od ra zu za nur ko wać, np. na 100 m?
Po pierw sze – jest to nie bez piecz ne w związ ku z ry zy -
kiem ura zu ci śnie nio we go płuc, po dru gie – nasz or ga -
nizm przy zwy cza ja się do głę bo ko ści. Po wol na ada pta cja
i bu do wa nie głę bo ko ści stop nio wo to pod sta wo wy ele -
ment. Przy kła dem mo że być tu taj mój spo czyn ko wy rytm
bi cia ser ca. Do cza su przy jaz du wa hał się w oko li cach 50
ude rzeń na mi nu tę, obec nie wy no si oko ło 38. Swój tre -
ning za czy nam o 8.00 roz cią ga niem za spa nych mię śni.
Na stęp nie ra zem z Sa mo Je ran ko, ko le gą ze Sło we nii,
któ ry rów nież przy go to wu je się do MŚ, ła pie my au to bus
do Mes si nia Bay, gdzie jest za cu mo wa na łód ka. Stam tąd
od pły wa my oko ło 3 km w stro nę mo rza, wy rzu ca my bo -
ję, spusz cza my li nę na żą da ną głę bo kość, prze bie ra my się
i wska ku je my do wo dy. Jed nak nie za wsze jest to ta kie
pro ste, czę sto przy cho dzą sil ne wia try, prą dy, ogrom ne
fa le, cięż ko jest nur ko wać w ta kich wa run kach, a już na
pew no zna leźć kom fort psy chicz ny i wy ma ga ny stan
umy słu. Ni gdy nie wia do mo, ja ki bę dzie na stęp ny dzień,
czy uda się prze pro wa dzić za pla no wa ne nur ko wa nie. W
ta kich chwi lach tę sk nię za spo koj nym Za krzów kiem,
gdzie za wsze wa run ki są ta kie sa me, a je dy nym zmar -
twie niem po zo sta je zim na wo da.

Bę dąc w wo dzie, po trze bu ję oko ło 30 mi nut na przy -
go to wa nie swo je go umy słu i cia ła do za nu rze nia. Z za -
mknię ty mi ocza mi, od dy cham spo koj nie i
prze pro wa dzam do kład ną wi zu ali za cję ide al ne go nur ko -
wa nia. Co dzien nie sta ram się pra co wać nad jed nym ele -
men tem, któ ry chcę zmie nić w swo im nur ko wa niu.
Za nu rzam się, po wo li prze miesz cza jąc się w dół, oko ło
25 m roz po czy nam fa zę lo tu, ozna cza to, że znaj du ję się
na ty le głę bo ko, że nie mu szę już wy ko ny wać żad nych
ru chów, aby się za nu rzać. Po chwi li na bie ram po wie trza
w usta, za my kam na gło śnię i ta ka ilość po wie trza mu si
wy star czyć do wy rów na nia ci śnie nia w dro dze na sam
dół, gdyż płu ca są skom pre so wa ne, nie ma moż li wo ści
do bra nia z nich po wie trza. Z za mknię ty mi ocza mi opa -
dam, je stem cał ko wi cie zre lak so wa ny i tu taj wkra cza tre -
ning men tal ny. Wspo mnia ne wcze śniej od po wied nie
przy go to wa nie men tal ne po zwa la za cho wać spo kój i bro -
ni przed nie po żą da ny mi my śla mi, któ re mo gły by przyjść
w tej chwi li. Każ dy mo ment de kon cen tra cji, na pię cia któ -
re goś z mię śni, mo że spo wo do wać zgu bie nie po wie trza z
ust, nie zbęd ne go do dal sze go za nu rze nia, a na pię cie klat -
ki pier sio wej – ura zu ci śnie nio we go płuc, tzw. lung squ -
eeze’a. Dla te go tak waż na jest ada pta cja, po wol ne
bu do wa nie głę bo ko ści i tre ning men tal ny. Po do tar ciu do
ta le rzy ka, mo ja smycz mnie za trzy mu je, otwie ram oczy i
przez chwi lę roz ko szu ję się wi do kiem bez kre snej to ni, w
mię dzy cza sie za bie ram pla kiet kę i roz po czy nam pły nię -
cie na gó rę. Mię śnie pra cu ją na dłu gu tle no wym, za kwa -
sza ją się, tak dzia ła or ga nizm za spra wą od ru chu
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nur ko we go. Za osz czę dzo ny tlen jest w nie prze rwa ny spo -
sób do star cza ny do ser ca, mó zgu i wszyst kich or ga nów,
któ re go po trze bu ją. Moż na po wie dzieć, że nasz or ga nizm
to naj do sko nal sza ma szy na, ja ka zo sta ła stwo rzo na na
tym świe cie, dą żą ca do prze trwa nia w każ dych, na wet
eks tre mal nych wa run kach, a my nie zda je my so bie na -
wet spra wy z wie lu moż li wo ści, ja kie nam ofe ru je. W
koń cu do cie ram na głę bo kość ok. 25 m, gdzie cze ka Sa -
mo, by mnie eskor to wać bez piecz nie do po wierzch ni.
Nie mal że co dzien nie wy ko nu ję jed no głę bo kie nur ko wa -
nie w oko li cach 4 mi nut, a cza sem i wię cej. W ten spo sób
sta ram się wy sta wić or ga nizm na wa run ki, w ja kich prze -
by wa ją hi ma la iści, czy li o ob ni żo nej za war to ści tle nu w
or ga ni zmie. Re ak cją obron ną or ga ni zmu jest zwięk sza -
nie za war to ści he ma to kry tu i stę że nia he mo glo bi ny, in -
ny mi sło wy, zwięk szam w ten spo sób za war tość tle nu,
ja ka znaj du je się we krwi, gdyż nie da się zwięk szyć po -
jem no ści płuc. Po nur ko wa niu uda ję się na łód kę, by od -
dy chać czy stym tle nem dla de kom pre sji i dla szyb szej
re ge ne ra cji or ga ni zmu. W koń cu ju tro też jest tre ning i
za nu rzam się znów pa rę me trów głę biej. Po oko ło pół go -
dzi nie Sa mo wy ko nu je swo je nur ko wa nie, zwi ja my
sprzęt i ok. 14 je ste śmy z po wro tem w do mu. Dal sza
część dnia to od po wied nie od ży wia nie, re laks, roz cią ga -
nie mię śni, że by nie aku mu lo wać za kwa sów, ana li za na -
grań z nur ko wań, głów ko wa nie nad tym, co by zmie nić,
aby by ło le piej, jed nym sło wem re ge ne ra cja i cią głe do -
sko na le nie. Wie czo rem oko ło 23 – 24 kła dzie my się spać,
by ra no znów być w peł ni sił. Nie ma miej sca na noc ne
wy pa dy czy na wet nie wiel ką ilość al ko ho lu. Śmie je my
się z Sa mo, że ży je my tu taj przez ten okres cza su jak mni -
si. Jed nak nie od dziś wia do mo, że im trud niej nam coś
przy cho dzi, tym wię cej ra do ści i sa tys fak cji przy no si
efekt koń co wy.

Na le ży też wspo mnieć, że w ca łej tej ukła dan ce,
zwłasz cza pod czas przy go to wań do Mi strzostw Świa ta,
po za tre nin giem fi zycz nym i men tal nym, du żą ro lę od -
gry wa wpar cie za rów no naj bliż szych, jak rów nież sym pa -
ty ków i spon so rów. Wszyst kim za oka za ną wia rę i po moc
ser decz nie dzię ku ję. Trzy maj cie kciu ki!

Ma te usz Ma li na

http://beuchat.pl
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Z fauną i florą za pan brat
Gdzie Ne mo?

Kto z nas nie lu bi bła zen ków? Na wet gdy cza sem nas
uszczyp ną, bro niąc swo je go te ry to rium? Pew nie trud no
by ło by ta kie go nur ka od szu kać! Te na le żą ce do ro dzi ny
gar bi ko wa tych (Po ma cen tri dae) ryb ki – zwa ne naj czę -
ściej bła zen ka mi, ry ba mi klow na mi czy ane mon ka mi
(clown fish, ane mo ne fish) – choć ma łe, są bar dzo bo jo -
we. Po tra fią wa lecz nie bro nić swo je go ukwia łu i nie wiel -
kie go te ry to rium wo kół. Zna ne nam naj bar dziej chy ba z
fil mu „Gdzie jest Ne mo?”, po sia da ją atrak cyj ną bar wę
po ma rań czo wą z bia ły mi pa sa mi. Wy stę pu ją w wo dach
cie płych, moż na je spo tkać w Oce anie In dyj skim, Pa cy -
fi ku, włą cza jąc Wiel ką Ra fę i Mo rze Czer wo ne. Bła zen -
ki nie wy stę pu ją w Atlan ty ku. Na le ży za uwa żyć, że ich
ubar wie nie mo że być róż ne, w re jo nie In do ne zji i Fi li pin
wy stę pu ją np. czar ne w pa sy, al bo brą zo wo -po ma rań czo -
we w bia łe „pla my -pa sy”. Ich na tu ral nym po ży wie niem
są al gi, plank ton, drob ne mię cza ki i sta wo no gi. Ane mo -
ny są hie rar chicz ne. Naj więk sza i naj bar dziej agre syw na
sa micz ka jest na cze le ro dzi ny za miesz ku ją cej ukwiał.
Tyl ko dwa bła zen ki (sa miec i sa mi ca) są re pro duk to ra -

mi. Je śli je den z nich zgi nie, naj więk szy i naj bar dziej do -
mi nu ją cy sa miec prze ista cza się w sa mi cę (di cho ga my –
Se qu en tial her ma ph ro di tes). Naj cie kaw sze jest to, że ane -
mo ny ży ją w sym bio zie z ukwia ła mi pa rzą cy mi, naj czę -
ściej są ni mi: He te rac tis i Sti cho dac ty la, ale tak że
En tac ma ea qu adri co lor. „Współ pra ca” wy kształ ci ła się
tak, że ukwiał bro ni ich przed wro ga mi, ota cza jąc pa rzą -
cy mi mac ka mi swo ich do mow ni ków, któ rym nie czy ni
żad nej szko dy. Ta jem ni cą jest jed nak (me cha nizm nie zo -
stał wy ja śnio ny do koń ca), że bła zen ki na by wa ją od por -
ność suk ce syw nie. A jak od pła ca ją się ukwia łom? Ano
oczysz cza ją pa rzy deł ka z resz tek po kar mu, a co waż niej -
sze, zwa bia ją in ne ry by, sta no wią ce po ży wie nie ukwia -
łów, a tak że chro nią je przed dra pież ni ka mi ży wią cy mi
się ko ra low ca mi. Skła da ją set ki, a na wet ty sią ce jaj, któ -
re chro ni sa miec. Są bar dzo lu bia ne przez fo to gra fów i
czę sto wy stę pu ją w fil mach o pod wod nym ży ciu.

Sys te ma ty ka:
Do me na eu ka rion ty
Kró le stwo zwie rzę ta
Typ stru now ce
Pod typ krę gow ce
Gro ma da pro mie nio płe twe
Rząd oko nio kształt ne
Pod rząd war ga czow ce
Ro dzi na gar bi ko wa te
Ro dzaj am pri fion

Na zwa sys te ma tycz na Am phi prion

Wu Zet
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Któż z nas nie lu bi czy stych je zior? A jest
ich, na szczę ście, wciąż tro chę na ma pie Pol -
ski. Ja ko że je stem Wiel ko po la ni nem, a po wie -
dze nie „cu dze chwa li cie – swe go nie zna cie”
ob li gu je do opi sa nia jed ne go z lep szych miejsc
nur ko wych, od kła dam więc go rą ce kli ma ty
Chor wa cji, Egip tu i Ka na rów.

Pierw sza kla sa czy sto ści wód, ba za nur ko wa na miej -
scu (od stro ny Trę bów Sta rych), piasz czy ste dno, głę bo -
kość prze kra cza ją ca 30 m, prze waż nie do bra wi docz ność,
dla no wi cju szy plat for my i po rę czów ki pro wa dzą ce do
róż nych cie ka wych atrak cji pod wod nych… Jest łód ka,
dzwon, Ma don na czy for te pian…

Oczy wi ście mo wa o Je zio rze Bu dzi sław skim, któ re
obok Je zio ra Po widz kie go i in nych po mniej szych, wcho -
dzą cych w skład Po widz kie go Par ku Kra jo bra zo we go,
za pra sza nur ków w swo je skrom ne pro gi. To po lo dow -
co we je zio ro ryn no we, po sia da uroz ma ico ną li nię brze -
go wą. Doj ście jest dość ła twe z wie lu stron, bo znaj du ją
się tu za rów no łą ki, jak i dom ki let ni sko we, a la sów unie -
moż li wia ją cych przedar cie się do akwe nu prak tycz nie nie
ma. Pa sy trzcin oka la ją ce je zio ro nie utrud nia ją ge ne ral -

nie wej ścia do zbior ni ka, ale za to faj nie jest do nich pod -
pły nąć na koń cu za nu rze nia, by po szu kać ra ków, al bo
cho wa ją cych się ryb – w każ dym ra zie, im da lej od
uczniów pierw sze go w ży ciu kur su – tym le piej! Choć
każ dy z nas gdzieś w koń cu za czy nał.

Pierw szy raz nur ko wa łem w „Bu dzi ku” z Wald kiem.
Przy je cha li śmy dość wcze śnie ra no, by zdą żyć wejść do
akwe nu jesz cze przed kur san ta mi. Po ziom wo dy był du żo
niż szy niż w bie żą cym ro ku, a nie wie dzia łem, że dno przy
brze gu jest dość grzą skie. Tu tej sze cen trum nur ko we za -
dba ło o drew nia ny sto pień, za to pio ny przy becz ce, któ ry
uła twia pierw sze dwa kro ki, ale kto by tam na to zwró cił
uwa gę… Za ssa ło mi jed ną no gę pra wie do ko la na, gdy ob -
ła do wa ny sprzę tem da łem po kaź ny krok do wo dy. Le d wo
się utrzy ma łem i ma ło nie ru ną łem. Wal dek po mógł i dal -
sze lo sy dzie wi cze go za nu rze nia po to czy ły się bez nie mi -
łych nie spo dzia nek. Bio rąc na miar na naj bliż szą boj kę, a
pod nią plat for mę, od ra zu się za nu rzy li śmy, by po po rę -
czów kach po zwie dzać. Wi docz ność oscy lo wa ła w oko li cy
4-5 m, co sta wia ło Je zio ro Bu dzi sław skie na cze le na szej
li sty. Je sie nią ta wi docz ność po więk sza się pra wie 2 ra zy.
Gdy spo tka li śmy ze dwie gru py nur ków, czmych nę li śmy

Czyste jeziora Wielkopolski
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na pra wo do ko rze ni, by wy pły nąć po za po rę czów kę. Po -
cząt ko wo trzy ma li śmy się głę biej, by wy pły ca jąc prze cze -
sać płyt sze frag men ty li to ra lu. Mie li śmy fart, bo
na tknę li śmy się wte dy na spo re go wę go rza, któ ry wsu nąw -
szy pysk w ro ślin ki my ślał, że go nie wi dzi my. Gdy tyl ko
Wal dek do tknął ogo na, mój pierw szy w ży ciu spo tka ny
wę gorz czmych nął mo men tal nie i ty le go wi dzie li śmy.
Wra ca jąc już na koń ców ce po wie trza, uj rze li śmy szczu pa -
ka, któ ry kon tro lu jąc dzie lą cy nas, spo ry nie ste ty dy stans,
po przy glą dał się nam i od pły nął. Oko nie chwi la mi wal czy -
ły ze swo im od bi ciem w obiek ty wach, a na sam ko niec,
wła śnie przy trzci nach na tknę li śmy się na sym pa tycz ne go
i cał kiem du że go ra ka. Każ da pró ba opły nię cia go pa li ła
na pa new ce, bo rak wciąż chciał nas mieć przed so bą. W
koń cu po go dzi nie spę dzo nej pod wo dą, zo sta wi li śmy go,
by wyjść, na bić bu tle i po prze rwie na ka nap kę wró cić na
dru gie za nu rze nie. Opły nę li śmy wte dy wy spę, cze go nie
po le cam, bo za czy na się do brze w głę bo ko ściach 2-5 m
(od otwar tej stro ny je zio ra – i to po le cam), ale koń czy się
na czwo ra kach z ma ską i bu tlą nad wo dą, mę czar nia…Od
Ma te usza Po pka, zaj mu ją ce go się ar che olo gią pod wod ną,
do wie dzia łem się, że w 2006 ro ku, wła śnie w oko li cach
wy spy, zna le zio no to po rek ko ścia ny. Nie wia do mo do kład -
nie ile ma lat, rów nie do brze mo że mieć 3500 lat, jak i 6500
lat. Pew nie jesz cze coś tam za le ga z za mierz chłych cza -
sów, ale per ma nent ny brak środ ków na ba da nia czy ni ta kie
miej sca ta jem ni cą do od kry cia. A mo że ko muś z Was się
po szczę ści i swo im zna le zi skiem wzbo ga ci mu zeum?!

Lu bię tu wra cać. Część nur ków przy jeż dża np. na
week end do Gie war to wa, w pią tek nur ku je „na Po wi dzu”,
ra no w so bo tę pod jeż dża na dwa nur ki „na Bu dzi ku”, by
wró cić znów „na Po widz” i w nie dzie lę od je chać, na ła do -
waw szy swe we wnątrz -nur ko we ba te rie. Chy ba że ktoś
wo li od wrot nie. Nad je zio rem są bud ki z je dze niem i pi -
ciem, są to a le ty i miej sce na gril la. Jest też moż li wość
wy po ży cze nia sprzę tów pły wa ją cych, ka ja ków czy ro we -
rów wod nych. Od stro ny miej sco wo ści Grab ce znaj du je
się po le na mio to we. Część pół noc no -wschod nia je zio ra
jest głę bo ka, dno scho dzi tu na wet do 36 me trów. Je śli

chce my tu za nur ko wać, trze ba od je chać na pół noc od
Trę bów Sta rych, trzy ma jąc się li nii brze go wej je zio ra.
Dro ga szu tro wa pro wa dzi przez pry wat ną po se sję, gdzie
trze ba uiścić opła tę kil ku zło tych za prze jazd, by do trzeć
do pla ży (to jest tzw. cy pel) i wejść do wo dy. Dno opa da
po cząt ko wo dość ostro do głę bo ko ści oko ło 20 m, gdzie
za czy na ro bić się ciem no (bez la tar ki ani rusz), na stęp nie
już spo koj nie po win ni śmy zna leźć +/- 36 m głę bo ko ści.

Prócz wy mie nio nych wy żej ga tun ków ryb są tu jesz -
cze li ny, sie la wa, pło cie, su my i po noć mię tu sy, któ rych
nie ste ty od ze szłe go ro ku nie wi dać. Pew nie ama to rzy
kusz -ących nur ko wań za po lo wa li na ma ło pło chli we wą -
sa cze i po zba wi li wie lu nur ków bez po śred nie go kon tak -
tu z ty mi stwo rze nia mi.

Je zio ro Bu dzi sław skie zaj mu je po wierzch nię tro chę
po nad 140 ha, przy czym li nia brze go wa ma 9550 m dłu -
go ści. Wy bie ra jąc się tu, naj le piej do je chać do dro gi wo -
je wódz kiej 262 i w za leż no ści od któ rej stro ny chce my
pod je chać, kie ru je my się da lej. By do je chać do Trę bów
Sta rych je dzie my na Bu dzi sław Ko ściel ny i da lej na Trę -
by Sta re, gdzie skrę ca my w le wo i kie ru je my się na las,
by po chwi li do trzeć do ośrod ka wy po czyn ko we go.

Jest to miej sce na wy pra wę za rów no ro dzin ną, jak i w

to wa rzy stwie nur ków. Je śli w week end, pa mię taj my, że
mo że się tu ro ić od kur san tów, wte dy naj le piej przy je -
chać wcze śnie ra no (cza sem na wet zbie ra ją cy opła ty za
wjazd od sy pia ją jesz cze swo je) i wy bie rać re jo ny po za
po rę czów ka mi. We wrze śniu wo da bę dzie ide al na!

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
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Wszyst ko za czę ło się w mo jej gło wie pod
ko niec lu te go, mo że na po cząt ku mar ca. Wte dy
to, ja ko Mar cin13736 z fo rum - nu ras.com, po pro -
si łem ko le gów nu ra sów – bar dziej do świad czo -
nych – o po moc w zor ga ni zo wa niu im pre zy. Po-
mysł był pro sty: spo tka nie nad je zio rem, nur ko -
wa nie ze sprzą ta niem, po ga węd ka i po wrót do
do mów. Jak się po tem oka za ło, zresz tą po dob -
nie jak z wie lo ma in ny mi te ma ta mi, pi sząc z
proś bą – „wło ży łem kij w mro wi sko”. 

Nie dość, że nie wie le osób chcia ło po móc, to jesz cze
kil ku prze ciw ni ków sta ra ło się mnie znie chę cić. Na
szczę ście wia ra w do brych lu dzi w FN by ła sil niej sza i
nikt nie od cią gnął mnie od za mie rzo ne go ce lu. Ko lej nym
kro kiem by ła or ga ni za cja wy wo zu śmie ci, aby po sprzą -
ta niu po zo sta wić po so bie… po rzą dek! Je zio ro Skrzy nec -
kie znaj du je się na te re nie gmi ny Ba ru cho wo, uda łem się
więc do wój ta. Ku mo je mu ogrom ne mu za sko cze niu, wy -
ka zał on ogrom ne za in te re so wa nie im pre zą i po sta no wił
po móc w wy wie zie niu „fan tów”, a tak że za ła twie niu zgo -

Sprzątanie jeziora Skrzyneckiego
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dy od PZW – wła ści cie la zbior ni ka. Już by ło co raz bli żej
im pre zy, a ja za czą łem się mar twić o uczest ni ków, któ rzy
wy da wa li się co raz mniej za in te re so wa ni spo tka niem nad
je zio rem.

W po ło wie kwiet nia otrzy ma łem za pro sze nie od wój -
ta na ra dę gmi ny. By li tam tak że: Ko men dant Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej z Wło cław ka, nad le śni czy Par ku Kra jo -
bra zo we go, ko men dant Po li cji z Wło cław ka, Pre zes PZW
od dział Wło cła wek… Jak się oka za ło, rów nież dla te go,
aby wspól nie po roz ma wiać o or ga ni zo wa nej im pre zie dla
nur ków. Ko men dan ci PSP i Po li cji za ofe ro wa li po moc w
udo stęp nie niu ło dzi mo to ro wych na czas im pre zy. Pre zes
PZW nie był dłuż ny i też „wy sta wił” swo ją łódź. Po ra -
dzie wójt oznaj mił, że oprócz od bio ru śmie ci, po czę stu je

uczest ni ków sprzą ta nia gro chów ką z kuch ni po lo wej,
kieł ba ska mi i na po ja mi – bo wia do mo, nu rek po wyj ściu
z wo dy pra gnie… pić.

Kil ka dni po tem te le fo nicz nie usta li li śmy ter min ak cji
i za czę ło się ner wo we li cze nie chęt nych osób. I to był naj -
bar dziej stre su ją cy okres w mo im ży ciu, cze ka jąc na wy -
ni ki ma tu ry, by łem chy ba spo koj niej szy. Za sta na wia łem
się, jak by wy glą da ła im pre za, gdy by przy szło mi sa me mu
sprzą tać ca łe je zio ro, a po tem zjeść kil ka dzie siąt kieł bas
i po pić to wszyst ko li tra mi zu py gro cho wej. Ale cóż, nic
wię cej nie mo głem zro bić. Ma ło za chę ca ją cy oka zał się
fakt, że je zio ro ma za le d wie 10 m głę bo ko ści. Dla nur -
ków to tyl ko „ka łu ża” i akwen dla szu wa ro wych po cząt -
ku ją cych. Ma ło waż ne przy tym by ło, że wi zu ra jest na
po zio mie 3 me trów, do te go du żo oko ni, pło ci, ra ków i
szczu pa ków. Czas mo zol nie ucie kał, a ja pa trząc za okno,
co raz bar dziej wi dzia łem klę skę – la to w tym ro ku nie
roz piesz cza i tym ra zem po go da za no si ła się pa skud na.
Oprócz za po wia da nych opa dów, tem pe ra tu ra na po zio -
mie 15O C. Cho ro ba, to się nie uda… – po my śla łem dzień
przed im pre zą. Ku mo je mu ogrom ne mu za sko cze niu, za -
dzwo nił ko le ga z Try to na –  Ro bert. Za py tał, jak do je -
chać i go dzi nę póź niej je go ogrom ny wóz by łej ar mii
USA za par ko wał nad je zio rem, na wcze śniej przy go to -
wa nym miej scu. Oka za ło się, że oprócz nie go jest jesz cze
An drzej. W su mie by ło nas już trzech. Jak na po czą tek
su per, bo prze cież im pre za do pie ro ju tro. Z ra do ścią mo -
głem po ło żyć się spać. 

Nad szedł dzień im pre zy. Po bud ka, śnia da nie i już go -
dzi nę przed pla no wa nym roz po czę ciem po ja wi łem się
nad je zio rem. By li już tam pa no wie z PZW, któ rzy wo do -
wa li łód kę. Za raz po nich po ja wi ła się eki pa Stra ży Po żar -
nej. W mię dzy cza sie pod je chał trak tor z przy cze pą i
przy wiózł sto ły i ław ki na póź niej szą bie sia dę. Krót ko
przed godz.10 za wi ta li pierw si ko le dzy z fo rum: WW,
Wil czy, di ve adven tu re. Z mi nu ty na mi nu tę przy by wa ło
osób rów nież z gmi ny Ba ru cho wo, któ re po ma ga ły ogar -
nąć ba ła gan wo kół zbior ni ka. Oko ło go dzi ny 11 roz po -
czę li śmy spis po wszech ny, by ło nas…12 nu ra sów.
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Prze szczę śli wa wia do mość dla ko goś, kto or ga ni zu je ta -
kie przed się wzię cie pierw szy raz. Osób sprzą ta ją cych „na
po wierzch ni” na li czy łem 10. Po zo sta ło po gru po wać się i
przy dzie lić „re jo ny”. Ko le dzy z PZW i SP chęt nie słu ży -
li po mo cą w do star cza niu gru py w oko li ce do po sprzą ta -

nia. Ak cja trwa ła na ca łe go, gdy pa nie przy kuch ni po lo -
wej do glą da ły po sił ków dla cięż ko pra cu ją cych pod wo -
dą. Na każ de go nur ka, któ ry wra cał z ak cji cze ka ła go rą ca
zu pa i kieł ba ska. Po po wro cie wszyst kich ze bra li śmy
śmie ci w jed no miej sce, aby okre ślić ile te go by ło. Nie -

ste ty oka za ło się, że śmie -
ci jest mnó stwo, ok. 3m3.
Nie ste ty, bo nie ma się
czym chwa lić. Prze cież to
lu dzie się do te go przy -
czy ni li. 

Do dam tyl ko, że war -
to by ło się po świę cić i
zor ga ni zo wać ak cję.
Wszak ro bi my to dla
przy szłych po ko leń nur -
ków, by cie szy li się czy -
sty mi je zio ra mi. 

W na stęp nym ro ku za -
mó wię lep szą po go dę i
mo że wię cej nu ra sów się
zde kla ru je, by po sprzą tać
jesz cze raz je zio ro Skrzy -
nec kie.

Mar cin Tracz
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Na tu ral na mi kro flo ra wód nie sta no wi za gro -
że nia dla zdro wia czło wie ka. Bak te rie wod ne
wła ści we gi ną w tem pe ra tu rze po wy żej 25O C,
nie sta no wią więc za gro że nia epi de mio lo gicz -
ne go, po nie waż nie na mna ża ją się w tem pe ra -
tu rze cia ła czło wie ka 37O C. Nie ste ty ście ki
ko mu nal ne na dal od pro wa dza ne są do wód po -
wierzch nio wych i grun to wych (rzek i zbior ni ków
wod nych). Szcze gól nie nie bez piecz ne są ście ki
ko mu nal ne wno szą ce do wo dy ogrom ne ilo ści
drob no ustro jów. Wraz z ka łem za rów no lu dzie,
jak i zwie rzę ta wy da la ją bak te rie w ol brzy mich
ilo ściach, np. śred nio w 1g od cho dów czło wie -
ka znaj du je się ok. 1, 3 x 107 ko mó rek E. coli
i 3,0 x 106 ko mó rek E. fa eca lis, pod czas gdy w
1g od cho dów ko ta wy stę pu je 7, 9 x 106 E. coli
i 2,7 x 107 pa cior kow ców; kro wa wy da la 2,3 x
104 E. coli i 1, 3 x 106 pa cior kow ców; a kacz -
ka 3,3 x 107.

Ilość bak te rii w ście kach wa ha się i za le ży głów nie od
ilo ści miesz kań ców zlew ni. Mi mo że więk szość ście ków
tra fia do oczysz czal ni ście ków, to i tak kla sycz ne oczysz -
czal nie, nie pro wa dzą ce spe cy ficz nej de zyn fek cji, re du -
ku ją li czeb ność bak te rii ka ło wych tyl ko o 1–3 rzę dy
wiel ko ści.

Ja ko wskaź ni ki czy sto ści wód zo sta ły przy ję te tak
zwa ne wskaź ni ki sa ni tar ne, do któ rych – z uwa gi na
miej sce ich wy stę po wa nia i li czeb ność – na le żą Esche ri -
chia co li, En te ro coc cus fa eca lis i Clo stri dium per frin -
gens. W więk szo ści kra jów wskaź ni kiem ob li ga to ryj nym
jest Esche ri chia co li. Jest też ona naj bar dziej wia ry god -
nym wskaź ni kiem, po nie waż jej obec ność wska zu je na
świe że za nie czysz cze nie ka ło we i moż li wość wy stą pie -
nia to wa rzy szą cych im bak te rii cho ro bo twór czych po cho -
dze - nia je li to we go. Pa cior kow ce ka ło we (en te ro ko ki)
prze ży wa ją dłu żej w śro do wi sku niż Esche ri chia, są bar -
dziej opor ne na dzia ła nie chlo ru. Obec ność Clo stri dium
per frin gens – z uwa gi na prze trwal ni ko wa nie tych bak te -
rii – jest wska zów ką, że za nie czysz cze nie fe ka lia mi mia -
ło kie dyś miej sce. Ist nie je za leż ność po mię dzy stę że niem
pa cior kow ców ka ło wych w wo dzie, mie rzo nym na głę -

bo-  ko ści się ga ją cej po zio mu klat ki pier sio wej ką pią cych
się, a praw do po do bień stwem wy stą pie nia u lu dzi za bu -
rzeń żo łąd ko wych. Stan sa ni tar ny wód je zior jest nie co
lep szy niż stan sa ni tar ny rzek. Na pod sta wie prze pro wa -
dza nych ba dań usta lo no, że ja kość wód w Pol sce jest bar -
dzo ni ska, wo dy za nie czysz czo ne są bak te ria mi a wy ko-
rzy sty wa nie tych wód do ce lów re kre acyj nych, jak i spo -
żyw czych sta no wi pew ne za gro że nie dla zdro wia.

Wo da nie jest dla bak te rii cho ro bo twór czych na tu ral -
nym śro do wi skiem. Tra fia ją one bez po śred nio do wo dy z
cho re go or ga ni zmu lu dzi lub zwie rząt, al bo po śred nio po -
przez ście ki, a tak że spły wy z gle by ska żo nej bak te ria mi
pa to gen ny mi. Wo da jest je dy nie ich prze no śni kiem i to
tyl ko w okre sie, w ja kim or ga ni zmy te mo gą w wo dzie
utrzy my wać się przy ży ciu.

Bak te ria mi pa to gen ny mi, któ re wraz z od cho da mi i
ście ka mi, a tak że spły wa mi z pól, mo gą do stać się do wo -
dy, są głów nie mi kro or ga ni zmy zwią za ne z cho ro ba mi
prze wo du po kar mo we go lu dzi i zwie rząt, jak rów nież
bak te rie wy stę pu ją ce u no si cie li, szcze gól nie do ty czy to
no si ciel stwa stwier dzo ne go u zwie rząt. Li czeb ność bak -
te rii w wo dzie po wierzch nio wej jest zróż ni co wa na i za le -
ży od sta nu tro ficz ne go oraz do sta ją cych się za nie czy-
sz czeń. Wo dy po wierzch nio we, a zwłasz cza wo dy pły -
ną ce i zbior ni ki z wo dą prze pły wa ją cą, ma ją zdol ność sa -
mo oczysz cza nia, w mia rę od da la nia się od źró dła za ka-
że nia. Na to miast prze cho dze nie bak te rii do osa dów den -
nych zbior ni ków po wo du je, że ich li czeb ność jest tam kil -
ku krot nie wyż sza niż w wo dzie Bak te rie są naj licz niej
wy stę pu ją cy mi i naj bar dziej ak tyw ny mi or ga ni zma mi w
osa dach den nych, któ re nie tyl ko chro nią bak te rie przed
dzia ła niem świa tła i in ny mi nie ko rzyst ny mi czyn ni ka mi
śro do wi sko wy mi, ale i do star cza ją sub stan cji od żyw -
czych mi kro bom.

Dla przy kła du – licz ba wskaź ni ko wych bak te rii co li
w osa dach mo że być od 1 do 3 rzę dów wiel ko ści wyż sza
niż w wo dzie.

Na li czeb ność drob no ustro jów w wo dzie ma wpływ
sze reg czyn ni ków, przede wszyst kim do stęp do „po kar -
mu” dla bak te rii. Ob ni że nie li czeb no ści bak te rii mo że być
spo wo do wa ne ata kiem ze stro ny dra pież nych bak te rii
oraz in nych or ga ni zmów, tj.: he te ro tro ficz ne na no wi -

Zagrożenia bakteryjne
wód powierzchniowych
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ciow ce (HNF), mi kro wi ciow ce i orzę ski oraz mik so tro -
ficz ne glo ny.

Wraz ze ście ka mi wpro wa dza ne są bak te rie wy stę pu ją -
ce sta le w prze wo dzie po kar mo wym czło wie ka i zwie rząt,
jak i bak te rie bę dą ce przy czy ną cho rób o cha rak te rze żo -
łąd ko wo -je li to wym. Na le żą one do gru py bak te rii przy sto -
so wa nych do wzro stu w tem pe ra tu rze oko ło 35-37OC i do
du żej za war to ści sub stan cji od żyw czych w śro do wi sku.

Bak te ryj ne za tru cia po kar mo we:
– dur brzusz ny (go rącz ka, ból brzu cha, 

ró żo wa wy syp ka);
– dur rze ko my (po dob nie jak dur brzusz ny, 

z ła god niej szy mi ob ja wa mi);
– sal mo nel lo zy (bie gun ka, go rącz ka, wy mio ty);
– shi gel lo zy (bó le brzu cha, krew w stol cu);
– in ne bak te ryj ne za tru cia je li to we.
W ra zie ja kich kol wiek wąt pli wo ści do ty czą cych sta nu

wo dy na le ży kon tak to wać się z wła ści wym miej sco wo
wo je wódz kim in spek to ra tem ochro ny śro do wi ska lub
wła ści wym or ga nem ad mi ni stra cji pu blicz nej do spraw
ochro ny śro do wi ska (wójt, bur mistrz, pre zy dent mia sta)
lub sta ro sta.

Bak te rie cho ro bo twór cze wy stę pu ją ce w wo dzie
Ae ro mo nas hy dro phi la – wo da, wil got ne miej sca;
Cam py lo bac ter – no si ciel stwo u lu dzi i zwie rząt,

ście ki, wo da;
En te ro coc cus –prze wód po kar mo wy zwie rząt i lu dzi,

ście ki, wo da;
Esche ri chia – prze wód po kar mo wy lu dzi i zwie rząt,

gle ba, ście ki, wo da;
Fran ci sel la – stud nie, wo dy po wierzch nio we ska żo ne

od cho da mi gry zo ni;
He li co bac ter py lo ri – od cho dy lu dzi, wo da;

Le gio nel la – zbior ni ki wod ne, sys te my grzew cze i kli -
ma ty za cyj ne;

Lep to spi ra – wo da ska żo na wy da li na mi gry zo ni;
Li ste ria – gle ba, wo da, ro śli ny, ście ki, zwie rzę ta ho -

dow la ne i dzi ko ży ją ce;
My co bac te rium – ście ki, wo da;
Pseu do mo nas aeru gi no sa – wo da, ro śli ny, zwie rzę -

ta, od cho dy lu dzi;
Sal mo nel la – od cho dy lu dzi i dro biu, ście ki, wo da,

za ka żo na żyw ność;
Shi gel la – wy da li ny, ście ki, wo da, gle ba, za ka żo na

żyw ność;
Sta phy lo coc cus – skó ra lu dzi, zwie rząt, wo da, ście ki;
Vi brio – wo da, ście ki, sko ru pia ki wod ne;
Yer si nia – wo da, no si ciel stwo u lu dzi i zwie rząt.

Agniesz ka Wiatr (na pod sta we ar ty ku łu dr. A. Smył ły)

www.eden sport.pl

http://www.baciodiving.pl
http://xdivers.pl
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Pro jekt 335 – naj śwież sze, głę bo kie wie ści
z re ali za cji Pro jek tu. Jak co mie siąc, wi taj cie i
po czy taj cie ko lej ną por cję naj śwież szych new -
sów z przy go to wań do pró by po bi cia re kor du
świa ta w głę bo ko ści nur ko wa nia przez Dar ka
„Mio dzio” Wi la mow skie go. Pod czas ostat niej
re la cji pi sa li śmy, że wy czu wal na jest go rą ca at -
mos fe ra tak głę bo kie go za nu rze nia. 

Dzi siaj ona wręcz wrze! Pró ba zmie rze nia się z re kor -
dem zo sta ła w peł ni przy go to wa na, jed nak po go da nie ste -
ty unie moż li wi ła pier wot ne pla ny. Tym cza so wa nie przy -
chyl ność Po sej do na spo wo do wa ła, że część eki py, nie bę -
dąc wsta nie prze dłu żać swo je go po by tu w Egip cie, zmu -
szo na by ła po wró cić do kra ju – pro za ży cia i co dzien nych
obo wiąz ków. Jed nak, co się od wle cze to... Je śli tyl ko wa -
run ki po zwo lą, pró ba zmie rze nia się z re kor dem na stą pi
na praw dę nie dłu go, bo już w naj bliż szym mie sią cu…

Jak wie cie, Da rek od kil ku ty go dni re ali zu je ko lej ny
etap przy go to waw czy do TE GO nur ko wa nia w Da hab,
ko rzy sta jąc z po mo cy pol skiej ba zy nur ko wej 2de ep.

– Wy po sa że nie sprzę to we, moż li wo ści spo rzą dza nia
mie sza nek ga zo wych, a tak że ogól na or ga ni za cja ba zy

Projekt 335 - ostatni etap
spra wia ją, że mam ide al ne moż li wo ści re ali za cji za kła -
da ne go pla nu tre nin go we go. Dzię ki te mu mo gę sku pić
się na naj waż niej szym – nur ko wa niach - a eki pa ba zy za -
wsze do pnie resz tę na ostat ni gu zik – pod kre śla Mio dzio.

Oprócz wspar cia ba zo we go „zło to pu sty ni”, czy li Da -
hab, za pew nia jesz cze jed ną nie pod wa żal ną za le tę. To
miej sce – zna ne ze swych atrak cji dla nur ków re kre acyj -
nych – stwa rza tak że ogrom ne moż li wo ści re ali za cji głęb -

szych fan ta zji przez nur ków tech nicz nych. Nie bez
ko ze ry Da hab jest nie zwy kle ce nio ną de sty na cją tech -
nicz nych. Dzię ki tym oko licz no ściom przy ro dy, Da rek w
kom for to wych wa run kach wy ko nu je swo je przy go to -
waw cze plu mknię cia. Jak to w Da hab, nie mal wszyst kie
do tych cza so we nur ko wa nia Mio dzia od by wa ły się z brze -
gu wzdłuż sto ków. Da rek ma już do sko na le opły wa ną i
do pra co wa ną kon fi gu ra cję sprzę to wą, jed nak jak sam
twier dzi, nur ko wań w peł nym osprzę cie ni gdy dość. Z te -
go wzglę du na każ de, na wet płyt sze nur ko wa nie Mio dzio
za bie ra twin set 2x20 li trów z 12-li tro wą bu tlą in fla cyj ną
oraz sześć 20-li tro wych, sta lo wych sta ge. Uwierz cie mi,
ta ki ze staw na praw dę ro bi gi gan tycz ne wra że nie pod wo -
dą... Pi sząc o płyt szych nur ko wa nia Dar ka, mia łem na
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my śli płyt sze dla nie go, a nie prze cięt ne go nur ko we go
śmier tel ni ka. Na wet je go nur ko wa nia po wietrz ne są wy -
jąt ko wo nie płyt kie się ga ją ce 70-80 me trów. Z oczy wi -
stych wzglę dów Mio dzio sku pia się jed nak na nur ko wa -
niach try mik so wych. W ostat nim cza sie wy ko nał 6 nur -
ko wań w prze dzia le 120-200 m, oraz dwa nur ko wa nia
prze kra cza ją ce 200 me trów. Jak wi dać za tem, nur ko wa -
nia na na praw dę eks tre mal ne głę bo ko ści są dla Dar ka je -
dy nie ko lej ny mi eta pa mi tre nin go wy mi. Co cie ka we,
pod czas płyt szej czę ści nur ko wań Dar ko wi to wa rzy szył
pod wo dą John M Wo mack – wła ści ciel uzna nej na świe -
cie fir my pro du ku ją cej su che ska fan dry. John bar dzo
chciał oso bi ście zo ba czyć przy go to wa nia do re kor du i
wes przeć, rów nież men tal nie, Mio dzia.

Wie le osób za in te re so wa nych Pro jek tem 335 py ta ja kie -
go sprzę tu uży wa się pod czas ta kie go nur ko wa nia i ja kim
przy rzą dom po mia ro wym moż na za ufać. Cięż ko okre ślić
ja kie go sprzę tu się uży wa, bo prze cież bę dzie to pierw sze
nur ko wa nie na ta ką głę bo kość, mo że my jed nak na pi sać z
ja kie go pod sta wo we go sprzę tu ko rzy stać bę dzie Da rek:

Ska fan der fir my Ot ter, mo del Bri ta nic wraz z ocie pla -
czem, szy te na mia rę;

Ze staw twin set 2x20 l 230 bar wraz z 12-li tro wą bu -
tlą do in fla cji o ci śnie niu ro bo czym 300 bar;

Wo rek wy por no ścio wy fir my So pras Sub, któ ry zo stał
wy ko na ny spe cjal nie na po trze by Dar ka;

Au to ma ty głów nie fir my Sher wo od 15 szt. i jesz cze
kil ku na stu in nych pro du cen tów;

Ca łe oświe tle nie zo sta ło za pro jek to wa ne i wy ko na ne
spe cjal nie do tak eks tre mal nych nur ko wań w fir mie Gral -
ma ri ne. Skła da się ono z Hid -a 45W, dwóch la ta rek bac -
ku po wych mo co wa nych do uprzę ży oraz dwóch la ta rek
mo co wa nych przy ma sce;

Przy rzą dy po mia ro we. Głów ny mi kom pu te ra mi bę dą
Ga li leo Sol fir my Scu ba pro 2 szt. oraz Di gi tal fir my Uwa -
tec 3 szt.;

Sta ge. Nu rek za bie rze ze so bą 6 bu tli bocz nych o po -
jem no ści 20 l i ci śnie niu 230 bar.

Pod czas re ali za cji róż nej ma ści eks tre mal nych przed -
się wzięć klu czo we zna cze nie ma nie tyl ko sprzęt czy przy -
go to wa nie fi zycz ne i umie jęt no ści tech nicz ne, ale psy chi -
ka. Ten czę sto nie do ce nia ny ele ment mo że sta no wić o po -
wo dze niu ca łe go przed się wzię cia. Z te go punk tu wi dze nia
wszy scy mo że my być spo koj ni o Pro jekt 335. Da rek Wi -
la mow ski to gość o na praw dę sta lo wych ner wach, praw -
dzi wa oa za spo ko ju. Mam wra że nie, że wszy scy do oko ła
bar dziej się stre su ją i prze ży wa ją to nur ko wa nie niż on
sam. Mio dzio po pro stu re ali zu je za ło żo ny wcze śniej plan
nur ko wań, koń cząc je za nu rze niem na re kor do wą głę bo -
kość. Pod tym wzglę dem cięż ko so bie wy obra zić lep sze
przy go to wa nie do ta kie go nur ko wa nia.

Po raz ko lej ny chcie li by śmy po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy wie rzą i wspie ra ją Pro jekt 335. Wy da rze nie to jest
tym bar dziej istot ne, że Po lak być mo że bę dzie re kor dzi -
stą świa ta i cho ciaż by z te go po wo du mo że my być dum -
ni, z sa mej pró by pod ję cia ta kie go wy zwa nia. Re kor do we
za nu rze nie już na praw dę za chwi lę – nie prze sta waj cie
trzy mać kciu ków. 

Pa mię taj cie jed nak, że na tym nur ko wa niu Pro jekt 335
się nie koń czy – Mio dzio ca ły czas chce kon ty nu ować
głę bo kie nur ko wa nia w uwiel bia nej przez nie go Gar dzie
we Wło szech. O wszyst kim bę dzie my jak za wsze na bie -
żą co in for mo wać na www.pro jekt335.pl.

Piotr Arch man
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Test aparatów podwodnych 2011

Fu ji film Fi ne Pix XP30
Se zon urlo po wy za na mi, tak więc na na -

szych stro nach nie mo że za brak nąć te stów
apa ra tów pod wod nych, któ ry mi za pew ne uwie-
cz nia li ście swo je nur ko we wy pra wy. Jest on tym
bar dziej ko niecz ny, że wszyst kie te sto wa ne po -
przed nio mo de le do cze ka ły się swo ich na stęp -
ców.

Fu ji film za pre zen to wa ło mo de le XP20 i XP30 bę dą -
ce kon ty nu acją za po cząt ko wa nej przez XP10 se rii wo do -
od por nych i wy trzy ma łych kom pak tów wy róż nia ją cych
się ce ną na po zio mie kil ku set zło tych. Olym pus tra dy cyj -
nie od no wił se rię To ugh, wpro wa dza jąc na ry nek mo de -
le TG -310, TG -610 i TG -819. Pa na so nic rów nież sta nął
na wy so ko ści za da nia i mo del FT2 za stą pił Lu mik sem
FT3. Nie próż no wał Pen tax, któ ry wpro wa dził na ry nek
mo de le WG -1 i WG -1 GPS. Ofen sy wę prze pro wa dzi ła
też fir ma Ri coh i w ze szłym ro ku za pre zen to wa ła mo de -
le G7 00 i G7 00 SE, a kil ka ty go dni te mu mo del PX. Rów -
nież So ny nie za po mnia ło o mi ło śni kach nur ko wa nia i
snor klin gu, gdyż na po cząt ku stycz nia od by ła się pre mie -
ra mo de lu Cy ber -shot DSC -TX10.

Idąc do skle pu, jest więc w czym wy bie rać. My tak że
mu sie li śmy do ko nać wy bo ru, gdyż te sto wa nie wszyst -
kich mo de li ra czej nie wcho dzi ło w grę. Osta tecz nie zde -
cy do wa li śmy się za tem na spraw dze nie moż li wo ści
bez po śred nich na stęp ców mo de li te sto wa nych w ze szłym
ro ku. Za tem wy bór padł na na stę pu ją ce mo de le:

Fu ji film Fi ne Pix XP30,
Olym pus To ugh TG -810,
Pa na so nic Lu mix DMC -FT3,
Pen tax Optio WG -1,
So ny Cy ber -shot DSC -TX10.
Po tej de cy zji nie by ło się już nad czym za sta na wiać i przy -

stą pi li śmy do or ga ni za cji wy jaz du, pod czas któ re go bę dzie my
mo gli spraw dzić moż li wo ści wy bra nych mo de li. Tra dy cyj nie
nie bra li śmy pod uwa gę te stów ba se no wych czy akwa ry stycz -
nych, gdyż je dy nie za nu rze nie ze sprzę tem w na tu ral nych
zbior ni kach wod nych i przy na tu ral nym świe tle po zwo li nam
obiek tyw nie oce nić moż li wo ści po szcze gól nych apa ra tów.
W pierw szej ko lej no ści, jak co ro ku, wy bra li śmy się na pół -
wy sep Sy naj i w egip skim ku rorcie Sharm el -She ikh prze pro -
wa dzi li śmy więk szość te stów pod wod nych.
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Szyb ki rzut okiem na ta be lę po rów nu ją cą spe cy fi ka cje
wy bra nych do te stu apa ra tów oraz po rów na nie z ana lo -
gicz ną ta be lą z ze szłe go ro ku po ka zu je, że pro du cen ci
suk ce syw nie zwięk sza ją wy trzy ma łość obu dów swo ich
apa ra tów. W więk szo ści wy pad ków wo do od por ność no -
wych mo de li wzro sła w sto sun ku do po przed ni ków i w
za sa dzie apa rat po zwa la ją cy na za nu rze nie za le d wie na
głę bo kość 3 m nie ma już ra cji by tu. Te raz stan dar dem są
już głę bo ko ści za czy na ją ce się od 5 m, wo do od por ność
do 10 m ni ko go już nie dzi wi, a praw dzi wym re kor dzi stą
jest Pa na so nic FT3, któ ry po zwa la na wy ko ny wa nie zdjęć
aż 12 m pod po wierzch nią wo dy. Dla te go w tym ro ku
mu sie li śmy nur ko wać już ze wszyst ki mi mo de la mi, gdyż
apa rat do bry do snor klin gu nie za wsze spraw dzi się 5 czy
10 me trów pod wo dą i vi ce ver sa. W re zul ta cie, w oce nie
ja ko ści zdjęć i fil mów pod wod nych uwzględ nia li śmy za -
rów no te wy ko na ne z po wierzch ni wo dy, jak i te zro bio -
ne na mak sy mal nej głę bo ko ści, na ja ką po zwa lał da ny
mo del. W tym miej scu war to przy po mnieć nasz krót ki
wy wód teo re tycz ny z ze szłe go ro ku, w któ rym wy ja śni -
li śmy dla cze go te sty nur ko we są tak waż ne i czy jest ja -
kaś róż ni ca po mię dzy fo to gra fo wa niem na głę bo ko ści 2
m a10 m pod po wierzch nią. Oka zu je się, że róż ni ca jest i
to spo ra. Wszyst ko za spra wą po chła nia nia świa tła przez
czą stecz ki wo dy. Sto pień po chła nia nia jest za leż ny nie

tyl ko od licz by czą ste czek wo dy, przez któ re świa tło
prze cho dzi, czy li głę bo ko ści, ale tak że od dłu go ści fa li
świetl nej, czy li ina czej mó wiąc - ko lo ru świa tła. Naj bar -
dziej tłu mio ne jest pro mie nio wa nie ul tra fio le to we, w na -
stęp nej ko lej no ści za ni ka bar wa czer wo na, po tem ko lej no
fio le to wa, żół ta i zie lo na. Na koń cu za ni ka bar wa nie bie -
ska i wła śnie dla te go na du żych głę bo ko ściach wszyst ko
jest w tym ko lo rze. W wy ni ku te go zja wi ska, już na 2 m
prze sta je być wi docz ny ko lor czer wo ny, a na 5 m nie ma
co szu kać bar wy po ma rań czo wej. Żółć za ni ka do pie ro na
15 m i dla te go nie któ re ele men ty wy po sa że nia nur ków są
wła śnie w tym ko lo rze. Przy kła dem te go mo że być tzw.
octo pus, czy li za pa so wy apa rat od po wie dzial ny za do -
star cza nie po wie trza. W sy tu acji awa ryj nej mu si my go
szyb ko zlo ka li zo wać (co pod wo dą nie za wsze jest ła twe),
a żół ty ko lor ma nam to uła twić.

Do dat ko wo, wie dze ni cie ka wo ścią, po sta no wi li śmy
roz sze rzyć nasz test o te sty pod wod ne wy ko na ne w pol -
skim je zio rze. Z po mo cą przy szło nam tu taj Cen trum
Nur ko we z Gdań ska TRYTON, któ re oprócz sprzę tu udo -
stęp ni ło nam swo ją ba zę nur ko wą znaj du ją cą się nad je -
zio rem Kłod no w Chmiel nie na Ka szu bach. Nur ko wa nia,
któ re tam od by li śmy po zwo li ły nam oce nić, jak apa ra ty
ra dzą so bie w zie lo nych wo dach o du żo gor szej wi docz -
no ści i gdzie nie za wsze jest ty le świa tła, ile by śmy so bie
ży czy li.

Oso by czy ta ją ce na sze po przed nie te sty apa ra tów pod -
wod nych pa mię ta ją, że wy go da użyt ko wa nia i funk cjo -
nal ność na bie ra ją zu peł nie no we go zna cze nia pod wo dą.
Apa rat mu si dzia łać szyb ko i po zwa lać na ła twe prze łą -
cza nie się mię dzy try bem fo to gra ficz nym i wi deo. Pod
wo dą prze cież wszyst ko jest w ru chu, pod da je się fa lom
i na wet fo to graf, pły wa jąc na po wierzch ni, jest nie sio ny
przez wo dę. W związ ku z tym każ de zbyt du że opóź nie -
nie, lub ko niecz ność wcho dze nia do me nu w ce lu zmia -
ny po żą da nych usta wień, czę sto po wo du je, że nasz

Rafy koralowe otaczające Sharm el- Sheikh

Testy podwodne w Sharm el- Sheikh

Wraz ze wzro stem głę bo ko ści za ni ka ją ko lej ne ko -
lo ry. Na 25 m wszyst ko jest już zdo mi no wa ne
przez bar wę nie bie ską i na wet żółć (na płe twach)
wpa da w zie leń.
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wy ma rzo ny kadr po zo stał kil ka me trów za na mi, a nie sa -
mo wi cie ko lo ro wa ry ba, któ rą pra gnę li śmy uwiecz nić,
scho wa ła się mię dzy ko ra low ca mi. Za tem i tym ra zem
po sta no wi li śmy nadać dość du żą wa gę oce nie za użyt ko -
wa nie pod wo dą. Wzo rem lat po przed nich do ko na li śmy
tak że oce ny ła two ści czysz cze nia apa ra tów oraz ich wy -
trzy ma ło ści na tru dy użyt ko wa nia, gdyż czę sto są one na -
ra żo ne na sól mor ską, pia sek pla żo wy, bło to, kurz i
wszel kie go ro dza ju czyn ni ki po wo du ją ce szyb ką de gra -
da cję kor pu su. No wo ścią w te go rocz nym te ście jest punk -
to wa na ka te go ria „Funk cje do dat ko we”. Jej obec ność jest
nie ja ko na tu ral ną kon se kwen cją roz wo ju ryn ku apa ra tów
kom pak to wych, gdyż pro du cen ci wy po sa ża ją swo je ko -
lej ne mo de le w no we, mniej lub bar dziej przy dat ne, funk -
cjo nal no ści. Zna ny z apa ra tów Olym pu sa głę bo ko ścio-
mierz i kom pas po ja wił się w Pa na so ni ku, trzy z te sto wa -
nych mo de li zo sta ły wy po sa żo ne w od bior nik GPS, a
funk cja po zwa la ją ca na wy ko ny wa nie zdjęć pa no ra micz -
nych w przy pad ku So ny do cze ka ła się na wet swo jej wer -
sji pod wod nej. Dla te go grze chem by ło by po mi nię cie te go
wszyst kie go i w przy pad ku każ de go z mo de li po świę ci -
li śmy kil ka zdań na opi sa nie wspo mnia nych funk cjo nal -
no ści. Oprócz te go wy sta wi li śmy tak że oce ny za pa ra-
me try ofe ro wa ne przez po szcze gól ne mo de le, a tak że ja -
kość zdjęć i fil mów na po wierzch ni.

Fu ji film Fi ne Pix XP30
Na po cząt ku stycz nia fir ma Fu ji film za pre zen to wa ła

dwóch no wych przed sta wi cie li se rii pod wod nych kom -
pak tów Fi ne Pix XP. Apa ra ty Fi ne Pix XP20 i Fi ne Pix
XP30, któ re swo im wy glą dem wpi su ją się w do tych cza -
so wą sty li sty kę swo jej se rii, to nie mal bliź nia cze mo de -
le, je dy ne co je od róż nia to wbu do wa ny od bior nik GPS w
tym dru gim. Po rów na nie pa ra me trów no wych mo de li do
ze szło rocz ne go XP10 po ka zu je, że pro du cent zde cy do -
wał się na za sto so wa nie no wej, sta bi li zo wa nej ma try cy,
któ rej roz dziel czość wzro sła do 14 Mpix. Nie ste ty wpły -
nę ło to na ob ni że nie wy daj no ści try bu se ryj ne go, któ ry
po zwa la te raz na wy ko na nie zdjęć z szyb ko ścią za le d wie
0,8 kl/s. Po zo sta łe zmia ny wy da ją się bar dziej uza sad nio -
ne, gdyż w no wych Fi ne Pik sach znaj dzie my sze ro ko kąt -
ny obiek tyw, któ re go od po wied nik ogni sko wych za czy na
się od 28 mm, a świa tło si ła od f/3,9. Krot ność zoo mu
optycz ne go nie ule gła zmia nie, więc mak sy mal na do stęp -
na ogni sko wa to 140 mm. Apa rat do ro bił się na to miast
wspar cia dla kart pa mię ci SDXC, a co naj waż niej sze,
wzmoc nio no je go obu do wę. Choć pro du cent de kla ru je
speł nie nie tych sa mych norm (od por ność na kurz IP6X,
wo do od por ność IPX8, od por ność na upad ki MIL -STD -
-810F -516,5), co w przy pad ku XP10, to wg de kla ra cji
pro du cen ta mo de le XP20 i XP30 po zwa la ją te raz na wy -
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ko ny wa nie zdjęć na głę bo ko ści 5 m przez 120 mi nut, a
obu do wa wy trzy mu je upa dek z wy so ko ści 1, 5 m. Oczy -
wi ście nie po zo sta ło to bez wpły wu na wa gę i wy mia ry –
XP30 jest więk szy i o kil ka na ście gra mów cięż szy od
uczest ni ka ze szło rocz ne go te stu. Po zo sta łe pa ra me try w
za sa dzie nie ule gły zmia nie i w apa ra cie znaj dzie my ana -
lo gicz ny 2,7-ca lo wy ekran LCD o roz dziel czo ści 230 tys.
punk tów i po kry ciu 96% ka dru, cza sy mi gaw ki miesz czą
się w tym sa mym za kre sie wy no szą cym mi ni mal nie
1/2000 s, a tryb wi deo po zwa la na re je stra cję fil mów w
roz dziel czo ści HD 1280×720 pik se li z szyb ko ścią 30 kl/s
w for ma cie AVI (Mo tion JPEG) z dźwię kiem mo no fo -
nicz nym.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia

Fu ji film XP30 jest wy ko na ny bar dzo so lid nie. Ca ła
obu do wa jest sztyw na, zwar ta, jej ele men ty są do brze do -
pa so wa ne, a przy ci ski zo sta ły osa dzo ne bez zbęd nych lu -
zów. Więk szość po wierzch ni przed niej oraz gór nej i
dol nej ścian ki zaj mu ją me ta lo we płyt ki wy ko na ne praw -
do po dob nie z alu mi nium. Na bocz nej ścian ce, kry ją cej
gło śni czek, zna lazł się ele ment wy ko na ny z twar de go i
dość śli skie go pla sti ku, na to miast resz tę kon struk cji (tyl -
na ścian ka i dru gi bok) sta no wią ele men ty wy ko na ne z
dość mięk kie go lub gu mo wa ne go pla sti ku, co w po łą cze -
niu z wy pust ką na kciuk i od po wied nią per fo ra cją spra -
wia, że apa rat do brze i pew nie trzy ma się w dło ni.

Na bocz nej ścian ce apa ra tu umiesz czo no dwie
uszczel nia ne klap ki. Pierw sza z nich (ta więk sza) skry wa
aku mu la tor NP -45A oraz złą cze kar ty pa mię ci. Jej otwar -
cie jest ko niecz ne w ce lu otwar cia dru giej, mniej szej
klap ki, za któ rą umiesz czo no złą cze USB 2.0 High -Spe -
ed, mo gą ce pra co wać ja ko wyj ście wi deo. Wszyst kie ele -
men ty znaj du ją ce się pod klap ka mi zo sta ły umiesz czo ne
dość głę bo ko. O ile w przy pad ku złą cza USB nie jest to
pro ble mem, to w przy pad ku kar ty pa mię ci i aku mu la to ra

mo że spra wić spo ro kło po tów oso bom z du ży mi pal ca mi
lub krót ko ob cię ty mi pa znok cia mi. Wy ję cie kar ty pa mię -
ci stan dar do wo wy ma ga lek kie go jej wci śnię cia do środ -
ka, co dla nie któ rych osób mo że być nie wy ko nal ne bez
do dat ko we go na rzę dzia. 

Po dob ny pro blem na po ty ka my przy otwie ra niu kla -
pek, gdyż dźwi gien ki do te go słu żą ce są nie wiel kie i prak -
tycz nie w ogó le nie wy sta ją. Tak więc, chcąc ob słu gi wać
XP30 war to po my śleć o za pusz cze niu dłuż szych pa znok -
ci. Nie ste ty moż na je so bie po ła mać pod czas za my ka nia
więk szej klap ki. Jej do mknię cie wy ma ga spo ro si ły i na -
praw dę trze ba się przy ło żyć, aby usły szeć cha rak te ry -
stycz ne klik nię cie, utwier dza ją ce nas w prze ko na niu, że
do środ ka nie do sta nie się wo da. Kon struk to rzy no we go
Fi ne Pik sa do ko na li kil ku zmian w ukła dzie przy ci sków
w sto sun ku do XP1 0. Na szym zda niem wpły nę ły one ko -
rzyst nie na ob słu gę apa ra tu, gdyż znaj du ją ce się pod kciu -
kiem gu zi ki W i T, słu żą ce do zmia ny ogni sko wej, za stą -
pio no dźwi gien ką umiesz czo ną na gór nej ścian ce obok
spu stu mi gaw ki. W miej scu wspo mnia nych przy ci sków
po ja wi ła się wy pust ka po zwa la ją ca na wy god ne po ło że -
nie kciu ka oraz du ży przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo. 

Na tyl nej ścian ce znaj dzie my tak że przy cisk ME NU/OK,
oto czo ny przez wy bie rak kie run ko wy, któ ry do dat ko wo
po zwa la na szyb ki do stęp do usta wień try bu ma kro, kom -
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pen sa cji eks po zy cji, sa mo wy zwa la cza i lam py bły sko wej.
Po ni żej znaj dzie my jesz cze przy cisk uru cha mia ją cy tryb
pod glą du zdjęć i gu zik DISP/BACK po zwa la ją cy po wró -
cić do wcze śniej sze go po zio mu w me nu i zmie nić in for -
ma cje wy świe tla ne na ekra nie LCD. Na ko niec oma wia-
nia bu do wy te sto-  wa ne go apa ra tu war to wspo mnieć jesz -
cze o złą czu sta ty wo wym, któ re zo sta ło umiesz czo ne nie -
mal na środ ku dol nej ścian ki i przy ci sku ON/OFF
znaj du ją cym się cen tral nie na gór nej ścian ce.

Eks plo ata cja

Fi ne Pix XP30 nie jest już tak ła twy w czysz cze niu jak
je go po przed nik, jed nak po śród te sto wa nej piąt ki apa ra -
tów pla su je się pod tym wzglę dem w czo łów ce. W apa -
ra cie znaj dzie my kil ka za ka mar ków, gdzie mo że osa dzić
się sól w mo men cie, gdy nie opłu cze my go po wyj ściu z
mo rza. W szcze gól no ści pro ble my mo że stwa rzać pier -
ścień wo kół obiek ty wu i brze gi tyl nej ścian ki. Tym bar -
dziej, że za ob ser wo wa li śmy jed ną nie po ko ją cą rzecz.
Na wet w kil ka dzie siąt mi nut po nur ko wa niu, gdy apa rat
wy da wał się już su chy, pod czas ro bie nia zdjęć spod przy -

ci sku uru cha mia ją ce go pod gląd zdjęć wy pły wa ła wo da.
Praw do po dob nie gro ma dzi się ona pod pla sti ko wym ele -
men tem, któ rym obu do wa ny jest ekran LCD i nie ste ty
nie zna leź li śmy spo so bu, by te mu za ra dzić.

Eg zem plarz, któ ry otrzy ma li śmy z pew no ścią prze -
szedł już kil ka te stów w in nych re dak cjach lub za li czył
kil ka po ka zów i tar gów. Po mi mo że wy ko na no nim wcze -
śniej mi ni mum 1500 zdjęć, a my do ło ży li śmy do te go ko -
lej ne 500 pod czas na sze go te stu, to zbyt wie lu śla dów uży-
t ko wa nia na obu do wie apa ra tu nie wi dać. Je dy ne co moż -
na do strzec, to de li kat ne bruz dy na przed niej ścian ce. 

Na po chwa łę za słu gu je tak że ja kość szyb ki chro nią -
cej ekran LCD. Po mi mo wcze śniej sze go użyt ko wa nia
przez in ne oso by, na sze go ty go dnio we go te stu oraz kil ku -
krot ne go kon tak tu z pia skiem i ska ła mi, na któ rych ukła -
da li śmy apa rat, aby go ob fo to gra fo wać, licz ba rys na
ekra nie LCD jest nie wiel ka, a ich po wierz chow ny cha -
rak ter zu peł nie nie prze szka dza w użyt ko wa niu.

Funk cje do dat ko we
Fu ji film Fi ne Pix XP30 zo stał wy po sa żo ny we wbu -

do wa ny od bior nik GPS. Je go ini cja li za cja zaj mu je ok.
mi nu ty, jed nak po tym cza sie nie ma pro ble mów ze wska -
za niem od po wied niej lo ka li za cji za rów no w Pol sce, jak i
w Egip cie. Oczy wi ście pod wo dą czy w bu dyn ku nie ma -
my co li czyć na pra wi dło wy od biór sy gna łu. GPS mo że
pra co wać w try bie cią głym (na wet gdy wy łą czy my apa -
rat) lub tyl ko po włą cze niu apa ra tu. Moż li we jest tak że
cał ko wi te wy łą cze nie od bior ni ka. Pro du cent prze wi dział
tak że moż li wość śle dze nia da nych, czy li lo go wa nia in -
for ma cji o ak tu al nej po zy cji do pli ku znaj du ją ce go się na
kar cie pa mię ci. Dzię ki tej opcji mo że my póź niej w pro -
gra mie My Fi ne Pix Stu dio prze śle dzić dro gę, któ rą prze -
by li śmy. Po nad to, gdy ma my uru cho mio ny mo duł GPS w
try bie pod glą du zdjęć i prze glą da my fo to gra fie z za pi sa -
ny mi da ny mi o lo ka li za cji, apa rat wska że nam przy bli żo -
ny kie ru nek i od le głość do miej sca, w któ rym zdję cie to
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zo sta ło wy ko na ne. Wi dać więc, że kon struk to rzy Fu ji film
za ofe ro wa li nam nie zwy kle funk cjo nal ne na rzę dzie, któ -
re z pew no ścią przy da się oso bom wy ko nu ją cym zdję cia
w po dró ży. 

Ko lej ną in te re su ją cą funk cją jest moż li wość wy ko ny -
wa nia pa no ram. Nie ste ty funk cja nie dzia ła tak, jak w
przy pad ku np. Fi ne Pix HS20, gdzie wy star czy ło prze je -
chać apa ra tem od le wej do pra wej (lub od wrot nie) z wci -
śnię tym spu stem mi gaw ki, aby w cią gu se kun dy otrzy-
mać go to wą pa no ra mę. W XP30 roz wią za no to nie co ina -

czej. Po wy bra niu try bu pa no ra my i wy ko na niu pierw -
sze go zdję cia po ja wia nam się ce low nik, któ ry mu si my
wpa so wać w od po wied nie wska za ne miej sce w no wym
ka drze. Gdy nam się to uda, apa rat sam wy ko na ko lej ne
zdję cie. Pro ces ten mu si my po wtó rzyć raz jesz cze i wte -
dy XP3 0 z trzech wy ko na nych ka drów w cią gu kil ku se -
kund stwo rzy nam pa no ra mę. Ca ła pro ce du ra jest dość
uciąż li wa i zaj mu je kil ka na ście se kund, jed nak efekt po -
tra fi być za do wa la ją cy. Nie ste ty o pa no ra mach pod wod -
nych mo że my so bie naj wy żej po ma rzyć, gdyż funk cja ta
spraw dza się je dy nie przy sta tycz nych sce nach. W prze -
ciw nym wy pad ku apa rat ma pro ble my z wła ści wym do -
pa so wa niem zdjęć.

Użyt ko wa nie pod wo dą

Tra dy cyj nie, uru cho mie nie try bu pod wod ne go w Fu -
ji film wy ma ga wcho dze nia do me nu i prze grze by wa nia
się przez dłu gą li stę try bów te ma tycz nych uło żo nych w
pio nie. Jed nak w przy pad ku XP30 rzecz jest o ty le trud -
niej sza, że tym ra zem pro du cent udo stęp nił nam 3 try by
te ma tycz ne, z któ rych mo że my sko rzy stać pod wo dą. 

Pierw szy z nich to zna ny z po przed nich „pod wod nia -
ków” Fu ji film tryb „Pod wo dą”, a no wość sta no wią „Pod
wodą (szer)” do sze ro ko kąt nej fo to gra fii pod wod nej i
„Pod wo dą (ma kro)” do zbli żeń w fo to gra fii pod wod nej.

Prze łą cza nie się po mię dzy try ba mi jest dość uciąż li -
we, gdyż wy ma ga wej ścia do me nu głów ne go, wci śnię -

Wskazanie miejsca wykonania zdjęcia w Polsce
w programie MyFinePix Studio

Wyświetlenie trasy wykonanej w Egipcie z aparatem
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cia przy ci sku kie run ko we go w pra wo, w ce lu wej ścia do
me nu try bu fo to gra fo wa nia, i tam wy bo ru (strzał ka mi gó -
ra -dół) od po wied nie go try bu oraz za twier dze nia go przy -
ci skiem OK. 

Nie ste ty wszyst ko to trwa spo ro cza su i tak na praw dę
nie jest war te za cho du. Róż ni ce po mię dzy po szcze gól ny -
mi try ba mi są mi ni mal ne – zmie nia się je dy nie spo sób
po mia ru świa tła (po rów na nie po ni żej), lub włą cza tryb
ma kro dla au to fo ku su. A za rów no au to fo kus, jak i po miar
świa tła w te sto wa nym Fu ji lu bią pła tać fi gle. 

Au to ma tycz ne usta wia nie ostro ści w XP30 dzia ła naj -
wol niej spo śród wszyst kich te sto wa nych w tym ro ku apa -
ra tów. W re zul ta cie, snor klu jąc przy więk szej fa li, mu si-
my się li czyć z fak tem, że ok 50% zdjęć wy ko na nych
XP30 bę dzie nie ostra, gdyż apa rat nie na dą ża z usta wie -
niem ostro ści w sy tu acji cią głej i szyb kiej zmia ny od le -
gło ści od fo to gra fo wa ne go obiek tu. Po miar świa tła też
nie na pa wa opty mi zmem, gdyż jest w peł ni nie prze wi dy -
wal ny. Wy ko nu jąc jed no po dru gim zdję cia tej sa mej sce -
ny, mu si my li czyć się z zu peł nie róż nym po zio mem
na świe tle nia ka dru. Że by nie być go ło słow nym, po ni żej
pre zen tu je my osiem fo to gra fii tej sa mej sce ny wy ko na -
nych w od stę pie 2–3 se kund.

Zdjęcie wykonane w trybie „Pod wodą”

Zdjęcie wykonane w trybie „Pod wodą (szer)”
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Że by nikt nam nie za rzu cił, że cią gle tyl ko kry ty ku je -
my, to na ko niec zo sta wi li śmy kil ka po zy tyw nych aspek -
tów. Pierw szym z nich z pew no ścią jest de dy ko wa ny
przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo. Je go lo ka li za cja jest
du żo lep sza niż w po przed nim mo de lu i po zwa la na szyb -
kie roz po czę cie i za koń cze nie na gry wa nia fil mu. Re je -
stra cja wi deo roz po czy na się dość szyb ko i nie na po ty-
ka my iry tu ją cych opóź nień zwią za nych z prze cho dze -
niem po mię dzy try bem zdję cio wym a try bem wi deo. Jak
już wcze śniej wspo mi na li śmy, świet nym roz wią za niem
by ło za stą pie nie nie funk cjo nal nych przy ci sków W i T
dźwi gnią zmia ny ogni sko wej umiesz czo nej obok spu stu
mi gaw ki. Choć jest ona nie wiel ka i dość śli ska, to z pew -
no ścią trze ba za li czyć tę zmia nę do do brych de cy zji kon -
struk to rów. Rów nież sa ma kon struk cja przy ci sków oraz

ich skok spra wia ją, że XP30 użyt ku je się przy jem nie. Je -
dy ne za strze że nia moż na mieć do spu stu mi gaw ki, któ ry
choć jest du ży to ma dość sła bo wy czu wal ny pierw szy
skok uru cha mia ją cy au to fo kus. 

Ko lej ną do brą de cy zją by ło wy po sa że nie apa ra tu w
pa sek na nad gar stek z za suw ką, któ ra spra wia, że pod -
czas pły wa nia nie mu si my się oba wiać, iż zsu nie on nam
się z rę ki. Choć nie jest to tak wy god ne roz wią za nie jak
do stęp na wraz z XP10 opa ska neo pre no wa, to i tak na le -
ży za li czyć to na plus. 

Jak już wspo mnie li śmy XP30 na wią zu je sty li sty ką do
wcze śniej szych wo do od por nych apa ra tów Fu ji film, któ -
rych ce chą cha rak te ry stycz ną jest umiesz czo ny z bo ku,
scho wa ny za ochron ną szyb ką i lek ko wy sta ją cy po nad
gór ną ścian kę obiek tyw. Praw do po dob nie wła śnie to wy -
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su nię cie obiek ty wu po wo du je, że ani ra zu pod czas te stu
nie zda rzy ło nam się przy sło nić go przy pad ko wo pal cem,
co czę sto jest zmo rą apa ra tów, w któ rych obiek tyw
umiesz czo no w po dob nym miej scu. Zdję cie umiesz czo -
ne na po cząt ku pod roz dzia łu po ka zu je wy raź nie, że pal -
ce dość na tu ral nie kła dzie się na obu do wie obiek ty wu,
przez co prak tycz nie nie ma moż li wo ści, aby któ ryś z
nich się zsu nął i przy sło nił kadr.

Z apa ra tem nur ko wa li śmy głów nie na głę bo ko ści 5 m,
bo na ty le po zwa la nam je go spe cy fi ka cja. Jed nak zda -
rza ło nam się tę gra ni cę prze kro czyć, zwłasz cza pod czas
te stów w je zio rze, gdzie plat for my, na któ rych wy ko ny -
wa li śmy zdję cia znaj do wa ły się na głę bo ko ści 7 m. XP3 -
0 nie uległ uszko dze niu i nie zo stał za la ny wo dą, jed nak
po ni żej 5 m ob słu ga apa ra tu jest utrud nio na lub na wet
nie moż li wa. Wszyst ko za spra wą ci śnie nia, któ re po wo -
du je, że nie któ re przy ci ski sa mo czyn nie się na ci ska ją. Po
włą cze niu apa ra tu czę sto po ja wia ła nam się in for ma cja o
za in sta lo wa nej wer sji firm wa re, a dzie je się tak wów czas,
gdy włą czy my apa rat z wci śnię tym przy ci skiem DISP.
Gdy w koń cu uda ło nam się uru cho mić XP3 0, to mo gli -
śmy wy ko ny wać je dy nie zdję cia, po nie waż tryb wi deo
nie chciał się uru cho mić. Jed nak nie moż na te go trak to -
wać ja ko wa dę, gdyż zgod nie ze spe cy fi ka cją, do głę bo -
ko ści 5 m te go ty pu nie do god no ści się nie po ja wia ły. Na
ko niec kil ka słów o ekra nie LCD. W po przed nim dzia le
chwa li li śmy je go szyb kę ochron ną, jed nak tu taj nie ste ty
zmu sze ni je ste śmy nie co ją skry ty ko wać. Choć jest od -
por na na za ry so wa nia, to w po łą cze niu z nie zbyt ja snym
pod świe tle niem mo ni to ra spra wia, że ob raz na nim wy -
świe tla ny jest bar dzo ma ło czy tel ny w sil nym słoń cu.
Oczy wi ście za wsze je ste śmy w sta nie do strzec to, co ka -
dru je my, jed nak w tej ka te go rii Fi ne Pix XP30 pla su je się
pod ko niec staw ki.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Ja kość zdjęć pod wod nych wy ko na nych Fi ne Pik sem

XP30 jest w znacz nym stop niu zde ter mi no wa na przez je -
go pro ble my z au to fo ku sem i po mia rem świa tła, o któ -

rych pi sa li śmy w po przed nim pod roz dzia le. Gdy uda nam
się wy brać zdję cia, w któ rych AF nie spu dło wał, to jed -
nak pod czas oglą da nia ich w peł nej roz dziel czo ści wi dać,
iż są one my dla ne i po zba wio ne szcze gó łów. Brak ostro -
ści wy raź nie po więk sza się w mia rę prze su wa nia się w
stro nę ro gów ka drów, co do bit nie świad czy o spad ku ja -
ko ści ob ra zu, spo wo do wa nym nie do sko na ło ścia mi za sto -
so wa nej w apa ra cie opty ki. 

Ko lo ry sty ka zdjęć też po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Cza sem wy glą da ją one jak by by ły zro bio ne w zim nych,
zie lon ka wych wo dach, w któ rych ra fa ko ra lo wa już daw -
no ob umar ła z po wo du spad ku tem pe ra tu ry. Dzie je się
tak naj czę ściej, gdy świa tło nie jest ko rzyst ne – czy li
słoń ce świe ci od stro ny mo rza na płyt ką część ra fy. Jed -
nak na wet, gdy kie ru nek pa da nia pro mie ni sło necz nych
sprzy ja wy do by wa niu ko lo ry sty ki pod wod ne go świa ta,
na zdję ciach wy ko na nych w stro nę głę bi mo rza (słoń ce
świe ci od stro ny brze gu) mu si my li czyć się ze spo rą nie -
prze wi dy wal no ścią uzy ski wa nych ob ra zów spo wo do wa -
ną pro ble ma mi z po mia rem świa tła. Raz nie bie ski od cień
wo dy jest zbyt bla dy, in nym ra zem zbyt ciem ny i wpa -
da ją cy w gra nat. 

Tro chę le piej z po mia rem świa tła jest na więk szych
głę bo ko ściach, gdyż zdję cia na świe tla ne są w tym wy -
pad ku pra wi dło wo. Nie ste ty, ze wzglę dy na nie co mniej -
szą ilość świa tła, więk sze pro ble my ma au to fo kus, przez
co zdję cia są jesz cze bar dziej my dla ne i po zba wio ne
szcze gó łów. Ko lo ry sty ka w tym wy pad ku nie po wa la na
ko la na, gdyż już kil ka me trów pod po wierzch nią da je o
so bie znać nie bie ska do mi nan ta, któ ra po zba wia fo to gra -
fie na tu ral nych barw.

Z fil ma mi jest po dob nie jak ze zdję cia mi. Pod czas du -
żej fa li au to fo kus nie na dą ża ze zmia na mi od le gło ści od
re je stro wa ne go obiek tu, przez co ostrość jest dość czę sto
gu bio na. Od wzo ro wa nie szcze gó łów jest na prze cięt nym
po zio mie ofe ro wa nym przez ko do wa nie Mo tion JPEG,
lecz zna czą co od bie ga od moż li wo ści ja kie ofe ru je nam
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AVCHD. Zwłasz cza na dość dy na micz nych sce nach da -
je się za uwa żyć brak płyn no ści ob ra zu spo wo do wa ny
dzia ła niem strat nej kom pre sji i re je stra cją z pręd ko ścią
za le d wie 30 kl/s. Ko lo ry kli pów wi deo są zbli żo ne do te -
go, co XP30 ofe ru je w try bie zdję cio wym. Je że li świa tło
jest sprzy ja ją ce, to mo że my do strzec bar wy zbli żo ne do
tych, ja kie oglą da my na wła sne oczy, jed nak gdy tyl ko
słoń ce znaj dzie się z nie wła ści wej stro ny, to ra fa ko ra lo -
wa za bar wia nam się na zie lo no -nie bie ski ko lor. Pod czas
nur ko wa nia, już na głę bo ko ści od ok. 3 me trów, ob raz
zo sta je zdo mi no wa ny przez bar wę nie bie ską. Jak by te go
by ło ma ło, XP30 bo ry ka się z ty mi sa my mi pro ble ma mi,
któ re opi sy wa li śmy w przy pad ku XP10. Ma my tu na my -
śli zu peł ną utra tę ostro ści pod czas zmia ny ogni sko wej i
iry tu ją cy dźwięk zoo mo wa nia, któ ry jest re je stro wa ny na
fil mach.

Na ko niec kil ka słów na te mat użyt ko wa nia XP30 w
zie lo nych wo dach je zio ra, gdzie aku rat pod czas te stów wi -
docz ność nie prze kra cza ła 2 m. Przy tej wi docz no ści ilość
świa tła na głę bo ko ści 5 m jest już dość moc no ogra ni czo -
na, więc nie ma się co dzi wić, że na po tka li śmy na jesz cze
więk sze pro ble my z au to fo ku sem i w re zul ta cie apa rat
dość czę sto in for mo wał nas, że nie jest w sta nie usta wić
ostro ści. W więk szo ści sy tu acji, na wet gdy AF po twier -
dził za koń cze nie swo jej pra cy, zdję cia oka zy wa ły się nie -
ostre. Ich ko lo ry sty ka też po zo sta wia wie le do ży cze nia,
gdyż są moc no zdo mi no wa ne przez bar wę zie lo ną.

Pod su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za let te sto wa -

ne go apa ra tu.
Za le ty:
☼ ekran LCD od por ny na za ry so wa nia;
☼ do bre ulo ko wa nie obiek ty wu unie moż li wia przy -

pad ko we je go przy kry cie pal cem;
☼moż li wość szyb kie go uru cho mie nia na gry wa nia 

fil mów;

☼ pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na nych 
na po wierzch ni w try bie pod wod nym;
☼ za do wa la ją ca ko lo ry sty ka fil mów krę co nych na 

po wierzch ni w try bach pod wod nych;
☼ funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie;
☼ do brze wy pro fi lo wa ny kształt obu do wy i du ży 

spust mi gaw ki;
☼ funk cjo nal ny mo duł GPS.

Wa dy:
☼ brak złą cza HDMI;
☼ma ło wy daj ny aku mu la tor;
☼ sła bo wy czu wal ny pierw szy skok przy ci sku 

mi gaw ki;
☼ wo do od por ność tyl ko do 5 m;
☼ ekran LCD ma ło czy tel ny w sil nym słoń cu;
☼ try by te ma tycz ne scho wa ne głę bo ko w me nu;
☼ bar dzo wol ny i nie cel ny au to fo kus;
☼ wol ne usta wia nie ostro ści fil mu po zmia nie 

ogni sko wej;
☼ sły szal ny na fil mach me cha nizm zoo mo wa nia;
☼ sła be od wzo ro wa nie szcze gó łów na zdję ciach 

pod wod nych;
☼ma ło wy ra zi sta ko lo ry sty ka zdjęć 

i fil mów pod wod nych;
☼ zdję cia i fil my na więk szych głę bo ko ściach 

z sil ną nie bie ską do mi nan tą;
☼ zdję cia wy ko ny wa ne w je zio rze moc no 

za bar wio ne na zie lo no;
☼ pro ble my z po mia rem świa tła;
☼ nie wy god ne w ob słu dze klap ki kry ją ce złą cza.

Apa ra ty pod wod ne Fu ji film ni gdy nie zdo by wa ły w
na szych te stach wy so kich not. Jed nak trze ba pa mię tać, że
za wsze by ły to pro duk ty znacz nie tań sze od kon ku ren -
tów i dla te go w pod su mo wa niu za wsze po zy tyw nie się o
nich wy po wia da li śmy. 

W tym wy pad ku za pew ne by ło by po dob nie, gdy by nie
wspo mnia ne pro ble my z au to fo ku sem i po mia rem świa -
tła. Są to nie do sko na ło ści, któ re cięż ko wy ba czyć i po zo -
sta je nam tyl ko mieć na dzie ję, że jest to przy pa dłość do ty -
czą ca je dy nie te sto wa ne go przez nas eg zem pla rza. Po za
tym trze ba przy znać, że kon struk to rzy Fu ji film pod ję li
kil ka traf nych de cy zji. Za ofe ro wa li nam apa rat z obiek ty -
wem o bar dziej funk cjo nal nym za kre sie ogni sko wych,
do ko na li zmian w lo ka li za cji przy ci sków i ma ni pu la to -
rów, któ re zde cy do wa nie po pra wi ły użyt ko wa nie. 

War to że by przy ko lej nym mo de lu po my śle li o prze -
bu do wa niu me nu wy bo ru try bu te ma tycz ne go, aby nie
by ło ko niecz no ści mo zol ne go prze bi ja nia się przez kil -
ka dzie siąt opcji uło żo nych w pio nie. Za miast ofe ro wa nia
do dat ko wych try bów pod wod nych, któ re i tak pod wo dą

Zdjęcie wykonane w jeziorze na głębokości
ok. 6 m przy widoczności 2–3 m.
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cięż ko się prze łą cza, moż na po my śleć o po pra wie niu ba -
lan su bie li, aby zdję cia pod wod ne na bra ły wła ści wej ko -
lo ry sty ki.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

r.olech@optycz ne.pl

Motion JPEG AVI, 1280×720 pix, 30 kl/s,
12 s, 33.7 MB

Motion JPEG AVI, 1280×720 pix, 30 kl/s,
19 s, 53.5 MB

Motion JPEG AVI, 1280×720 pix, 30 kl/s,
26 s, 73.1 MB

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://kursyinstruktorskie.pl
http://www.optyczne.pl/index.php?art=225
http://www.optyczne.pl/index.php?art=225
http://www.optyczne.pl/index.php?art=225
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/fuji/DSCF1513.AVI
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/fuji/DSCF1377.AVI
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/fuji/DSCF1250.AVI
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Mój pierwszy raz
Instruktorzy i kursanci rozpoczynający drogę

nurkową, macie pełne prawo do uczestnictwa
w  życiu naszego magazynu. W tym miejscu
proponujemy galerię „Mój pierwszy raz“ gdzie
zamieścimy zdjęcia z kursów niekoniecznie
OWD nowych adeptów sztuki nurkowej. Zdjęcia
nie muszą być podwodne, ważne żeby
środowisko wiedziało jakie były początki.

Dla instruktorów jest to element promocji
kursantów oraz swoich szkół. Zdjęcia proszę
nadsyłać na mail wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz


pa sów mo cu ją cych. Sys tem naj bar dziej po dob ny do „jac -
ke tu”.

2. Lżej sze roz wią za nie to wo rek wy po sa żo ny we
„wbu do wa ny ada pter”, czy li za szy te w wor ku dwa wa -
łecz ki gu mo we ści ska ne po mię dzy pły tą a bu tlą. Do dat -
ko wo ela stycz ność wa łecz ków kom pen su je nie co
roz cią ga nie się taśm mo cu ją cych w trak cie nur ko wa nia.
Roz wią za nie to wy ma ga pły ty z czte re ma spe cjal ny mi
szcze li na mi do prze cią gnię cia pa sów przez pły tę. Oczy -
wi ście w sa mym wor ku też są od po wied nie czte ry szcze -
li ny. Roz staw szcze lin na pa sy nie jest stan da ry zo wa ny,
a mu si się zga dzać roz kład w pły cie i w wor ku – wy ma -
ga na jest ostroż ność w wy bo rze.

3. Naj dziw niej sze – pły ta „com bo” z wy pro fi lo wa ną
ryn ną sta bi li zu ją cą wzdłuż wy grzbie ce nia, ze wspo mnia -
ny mi czte rem szcze li na mi na pa sy; wy ma ga wor ka ze
szcze li na mi, ale bez wa łecz ków gu mo wych. Moż na w
„zwy kłym” wor ku wy ciąć sa mo dziel nie ta kie szcze li ny
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Wo rek wy por no ścio wy, zwa ny po tocz nie
skrzy dłem, peł ni ro lę re gu la to ra pły wal no ści. W
sys te mie mo du ło wym ze sztyw ną pły tą (sta lo -
wą, alu mi nio wą czy z two rzy wa sztucz ne go)
mo że my za sto so wać nie mal do wol ny wo rek.
Jed nak po daż i róż no rod ność są tak ogrom ne,
że cza sem trud no wy brać. Co naj gor sze – ła -
two wy brać źle. Zgod nie z mak sy mą „le piej za -
po bie gać niż od sprze da wać” war to po świę cić
wy bo ro wi skrzy dła mak sy mal nie du żo uwa gi.

Ze wzglę du na za sto so wa nie moż na po dzie lić
skrzy dła na:

1. prze zna czo ne do po je dyn czej bu tli;
2. prze zna czo ne do dwóch bu tli ple co wych (wszyst ko

jed no czy jest to twin set z łącz ni kiem, czy in de pen dent –
dwie nie za leż ne);

3. mar ke tin go wo uni wer sal ne.

Z ostat nim punk tem moż na roz pra wić się szyb ko –
jest to naj gor szy wy bór! Po zo sta wia jąc to bez roz wi ja nia,
zaj mę się dwo ma pierw szy mi punk ta mi. Za gad nie nia do
ana li zy przed sta wię w ko lej no ści dość przy pad ko wej.

Spo sób łą cze nia z bu tlą wor ków sin glo wych
1. Naj prost sze roz wią za nie po le ga na umiesz cze niu

skrzy dła w ża den spo sób nie przy sto so wa ne go do sta bi li -
za cji bu tli po mię dzy pły tą a „ada pte rem”, czy li ryn ną sta -
lo wą lub alu mi nio wą ze szcze li na mi do prze cią gnię cia

Anatomia worka cz. 1

Od le wej: wo rek pro jek to wa ny do sin gla (DTD Ring 17), wo rek „uni wer sal ny” (Di ve Ri te Rec Wing), wo rek
pro jek to wa ny do twi na (Tec Li ne D22 Spe cial Edi tion)

Adapter wbudowany w worek (DTD Ring 17) oraz
adapter aluminiowy „rynnowy”



79

nuras.info 9/2011

na pa sy (tra cąc gwa ran cję). Pły ta „com bo” po tra fi unie -
moż li wić mo co wa nie po ży czo ne go twi na, po nie waż wy -
ma ga mi ni mal nie dłuż szych śrub. Ge ne ral nie od ra dzam to
roz wią za nie wła śnie ze wzglę du na kom pa ty bil ność z twi -
na mi, mi ni mal nym wy bo rem wor ków po zwa la ją cych na
ta kie za sto so wa nie (Apeks, An hin ga, Tec li ne...) i jesz cze
mniej szym wy bo rem ta kich płyt. Roz staw szcze lin na pa -
sy nie jest stan da ry zo wa ny, a mu si się zga dzać roz kład w
pły cie i w wor ku – wy ma ga na jest ostroż ność w wy bo rze.

Ilość po włok 
Wo rek mo że być jed no pow ło ko wy, ni czym zwy kły

jac ket, lub dwu pow ło ko wy, w któ rym po wło ka we -
wnętrz na jest ga zosz czel na i to do niej przy mo co wa ne są
wszel kie za wo ry, na to miast po wło ka ze wnętrz na ma za
za da nie me cha nicz nie chro nić po wło kę we wnętrz ną.

Czy ni to na dwa spo so by: po pierw sze chro ni przed
prze tar cia mi, prze cię cia mi czy prze kłu cia mi a po dru gie,
po nie waż jest (po win na być) mniej sza ob ję to ścio wo od
po wło ki we wnętrz nej, chro ni łą cze nia ga zosz czel ne przed
ro ze rwa niem na sku tek prze pom po wa nia wor ka i jed no -
cze snej awa rii za wo ru bez pie czeń stwa. Po pro stu ci śnie -
nie we wnątrz wor ka na prę ża po wło kę ze wnętrz ną i
ob cią ża jej szwy, pod czas gdy po wło ka we wnętrz na jest
zu peł nie nie na prę żo na a je dy nie po marsz czo na i do ci śnię -
ta do swo je go pro tek to ra. Za le ty dwu pow ło ko wo ści –
mam na dzie ję – są ja sne i spro wa dza ją się do bez pie czeń -
stwa nur ka. Wa da mi są: więk szy koszt, więk sza wa ga,
mniej sza ela stycz ność. Wszyst kie te wa dy moż na spo koj -
nie za nie dbać, jed nak mu szę przy znać, że pew ne ce chy
wor ków jed no pow ło ko wych bar dzo so bie ce nię. Wo rek

jed no pow ło ko wy ład niej przy le ga do bu tli, nie ma moż -
li wo ści po wsta wa nia „kie sze ni ga zo wych” utrud nia ją -
cych po zby cie się ga zu z wor ka do koń ca (do
praw dzi we go koń ca, a nie do prak tycz ne go...), je śli wo -
rek zo stał świet nie za pro jek to wa ny, skro jo ny, to w wer -
sji jed no pow ło ko wej bę dzie pra co wał ide al nie.

Uszka dza nie wor ków moż na po dzie lić na ta kie ka te -
go rie: zmiaż dże nie po mię dzy dwo ma twar dy mi przed -
mio ta mi, prze kłu cie, prze cię cie i prze tar cie. Z mo jej i
zna nych mi hi sto rii przy pad ków uszko dzeń wor ków do -
mi nu je ta pierw sza przy czy na, a da lej w ko lej no ści, ale
du żo da lej... O ile na ostat nie trzy przy czy ny dwie po wło -
ki są świet nym pa na ceum, o ty le na przy czy nę pod sta wo -
wą – nie do koń ca. 

Róż ni ca jest wręcz zni ko ma. A jak do cho dzi do
zmiaż dże nia? Do bi cie bu tlą (czy jąś) do kra wę dzi pły ty,
upa dek ze sta wu na pod ło że i do bi cie pły tą do pod ło ża,
po sta wie nie bu tli na le żą cym ze sta wie itp. Na każ dą z
tych przy czyn jest pro sta ra da – ni gdy nie zo sta wiaj wor -
ka bez po wie trza, za wsze po wi nien być spo ro na pom po -
wa ny (nie ko niecz nie na twar do, ale po rząd nie
wy peł nio ny). I już. Te raz do bi cie bę dzie bar dzo trud ne.
Pa mię ta jąc o tym i o od po wied nim spa ko wa niu wor ka na
czas trans por tu, nie ma więk szej oba wy o uszko dze nie
jed no pow ło kow ca.

Ma te riał
Kło po tli wy te mat. Jest te go mnó stwo. Ze wnętrz na po -

wło ka po win na być jed no cze śnie moc na, od por na i ela -
stycz na. Oczy wi ście naj bar dziej pan cer ne są cor du ry, ale
i naj sztyw niej sze, go rzej ukła da ją się na bu tli. Cza sem
ma to zna cze nie, szcze gól nie w oko li cy za wo ru i wę ży,
cza sem nie. Po dro dze ma my di la mi na ty i chy ba na je la -
stycz niej sze bal li stic -ny lo ny. Wy bór war to uza leż nić od
eks plo ro wa ne go śro do wi ska – im wię cej ostrych rze czy
(ska ły, wra ki itp.), tym bar dziej war to za dbać o pan cer -
ność. Jed nak oso bi ście nie uwa żam tej ce chy za kry tycz -
ną, mo gą cą sa mo dziel nie „wy brać” lub „skre ślić”
skrzy dło.

Pę cherz we wnętrz ny po pierw sze mu si być ga zosz -
czel ny a po dru gie po wi nien umoż li wiać na pra wę po -
przez pro ste kle je nie. Naj de li kat niej sze – a za ra zem
naj trud niej sze do ła ta nia – są „ce ra ty”, czy li ure ta ny. Le -
piej wy brać ma te riał „tek styl no po dob ny”. O ga zosz czel -
ność za dbał pro du cent. Nie znam przy pad ku „ma te ria łu
nie szczel ne go po wierzch nio wo”. Na to miast tek sty lia
trud niej prze bić i ła twiej kle ić (klej mo że ła twiej „chwy -
cić” struk tu rę ma te ria łu).

Oczy wi ście wo rek jed no pow ło ko wy po wi nien być
moż li wie pan cer ny, i tak jest du żo bar dziej ela stycz ny od
dwu pow ło ko we go.

Pro fil pły ty „com bo” -  na
„grzbie tach” (u do łu)
opie ra się bu tla.

Je śli po od krę ce niu za wo ru do daw cze go moż na
gniaz do wci snąć do środ ka po wło ki wraz z in ną
war stwą ma te ria łu, to ma my kon struk cję dwu pow ło -
ko wą (Ha cy on Evo lve 40), a je śli nie (gniaz do jest
na sta łe z ze wnętrz ną po wło ką), to kon struk cja jest
jed no pow ło ko wa (np. Apeks WTX 3)
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Moż li wość do stę pu do pę che rza we wnętrz ne go
Rzad ko, ale zda rza się, że wo rek ze wnętrz ny jest za -

szy ty. Bar dzo utrud nia to ła ta nie. Po wi nien być w po wło -
ce ze wnętrz nej moc ny su wak, aby przy naj mniej kil ka-
dzie siąt cen ty me trów moż na by ło od sło nić. Prze waż nie
su wak umoż li wia cał ko wi te wy ję cie pę che rza we wnętrz -
ne go, ale nie za wsze. Moż li wość wy ję cia po ma ga przy
wy mia nie pę che rza na no wy i umoż li wia ma szy no we
szy cie po wło ki ze wnętrz nej. Do pro ste go ła ta nia dziu rek
nie jest to nie zbęd ne.

Po jem ność, czy li wy por ność
Jed ni wo lą wię cej, in ni mniej – prze waż nie jest to

kwe stia spo so bu wy szko le nia i re cept na da ną sy tu ację

na gó rze po le wej: 1680 Bal li stic Ny lon i fo lia po li ure ta no wa (Di ve Ri te)
na gó rze po pra wej: 1000 De nier Ny lon i 400 De nier Ny lon (Hal cy on)
na do le po le wej: Ny lon He avy Du ty 1000D i Ny lon 420D TPU (Tec Li ne)
na do le po pra wej: Cor du ra 2000 i Cor du ra 560 (DTD)

awa ryj ną. Pod sta wo wą funk cją kom pen sa to ra wy por no -
ści jest rów no wa że nie ma sy za bie ra ne go czyn ni ka od de -
cho we go. Przy kład dość skraj ny, ale waż ny: bu tla o
po jem no ści wod nej 18 l na bi ta do 300 bar po wie trzem o
tem pe ra tu rze 0O Cel sju sza za wie ra do kład nie 7 kg ga zu.
Czy li do zrów no wa że nia tej ilo ści po wie trza wy ko rzy sta -
my 7 li trów po jem no ści na sze go skrzy dła. Bar dziej re al -
nie: bu tla 12 li trów, 200 bar, 10O C = 3 kg po wie trza.
Czy li w re kre acji prze waż nie po trze ba oko ło 3 – 5 li trów
ob ję to ści skrzy dła do te go ce lu. W przy pad ku twi na – li -
czy my oczy wi ście obie bu tle. Je śli pla nu je my za brać bu -
tle bocz ne, to trze ba do li czyć ma sę ga zu tak że w nich.

Kom pen sa cja kom pre sji neo pre nu. Za leż nie od gru bo -
ści ubran ka i po wierzch ni nur ka mo że to być ma lut ko lub
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nie bez piecz nie du żo. War to spraw dzić wy por ność swo je -
go kom bi ne zo nu: w ba se nie za ta pia my ca ły nasz ekwi pu -
nek neo pre no wy (kom bi ne zon, bu ty, rę ka wi ce, kap tur itd.)
w sia tecz ce siat ko wej, przy po mo cy cię żar ków oło wia -
nych dą ży my do uzy ska nia neu tral nej pły wal no ści. Pa -
mię ta jąc, że 11 kg oło wiu ma pły wal ność ujem ną 10 kg,
okre śla my jej fak tycz ną wy por ność w kg. Oczy wi ście na
„głę bo ko ści” neo pren nie znik nie, ale na wszel ki wy pa -
dek moż na do dać je go peł ny wy pór na głę bo ko ści ba se no -
wej. Je śli opian ko wa nie wy ma ga do za to pie nia wię cej niż
po tra fi my wy cią gnąć „na płe twach”, to na le ży prze my śleć
po now nie plan nur ko wa nia pod ką tem bez pie czeń stwa.
Wła ści wy krok – to za sto so wa nie su che go ska fan dra. Za -
stęp czy – to za pa so we źró dło wy po ru (nad miar w wor ku
part ne ra, dru gi wo rek, boj ka... za wsze to pół śro dek). Ma -
jąc su chy ska fan der nie do da je my żad ne go „za pa su” z te -
go ty tu łu do po jem no ści skrzy dła. Na stęp nie trze ba
uwzględ nić nad da tek wy por no ści po trzeb ny do kom for -
to we go uno sze nia się na po wierzch ni oraz za pas do awa -
ryj ne go wy cią ga nia part ne ra. Za kła da jąc po praw ną
kon fi gu ra cję i plan oraz kło po ty w po cząt ko wej fa zie nur -
ko wa nia po le ga ją ce na „re kin zjadł ca łe skrzy dło”, wy -
star czy mieć za pas na wy do by cie ga zu i „an ty pian ki”
part ne ra, czy li 3 – 8 kg, czy li 3 – 8 li trów. Prze waż nie „za -
pas awa ryj ny” zu peł nie wy star cza do kom for to we go uno -
sze nia się na po wierzch ni.

Re asu mu jąc pod ką tem re kre acji: ~15 li trów wy por no ści
star cza, a cięż ko zna leźć wor ki o mniej szej po jem no ści...

Po nie waż prze waż nie wy por ność jest po da wa na w an -
glo sa skich fun tach, 1 funt an giel ski ma sy = 0, 454 kg,
piętnasto li tro we skrzy dło bę dzie okre śla ne ja ko 33 lbs.

A ja kie są wa dy zbyt du żej ob ję to ści? Trud no mó wić
o „za gro że niach” z te go ty tu łu, ale jed nak: więk sze =
szer sze = wy żej ster czy = trud niej spu ścić reszt ki ga zu;
więk szy opór na co dzień; w przy pad ku awa rii in fla to ra
(cią głe po da wa nie) po łą czo nej z trud no ścią wy pię cia wę -
ża LP da je wię cej nie po trzeb nie za trzy ma ne go ga zu w
wor ku, czy li więk szą si łę cią gu do gó ry, czy li szyb sze
nie kon tro lo wa ne wy nu rza nie (a to już mo że być pro -
blem).

Jest jesz cze je den po wód po sia da nia „za du że go”
skrzy dła i do ty czy w pew nym sen sie przy pad ków szcze -
gól nych. Otóż trze ba speł nić na stę pu ją ce wa run ki: ba last
zin te gro wa ny z uprzę żą (nie jest waż na je go zrzu cal ność),
gru ba pian ka lub gru by ocie placz, spo ro ga zu w bu tli i
po trze ba po zo sta wie nia na po wierzch ni pły wa ją ce go
sprzę tu bez nur ka. Je śli po trze bu jesz ~12 kg oło wiu i masz
sta lo wą, peł ną bu tlę 12 l, to w dół cią gnie ~14, 5 kg, co dla
skrzy dła 14-li tro we go jest o 0,5 kg za du żo, bez nur ka za -
cznie to nąć. Dla te go wor ki ma łe, ~14 l i mniej sze, le piej
sto so wać „w cie płej wo dzie” z po je dyn czą bu tlą. Ja ko uni -
wer sal ną po jem ność do sin gla moż na przy jąć 17 li trów.
20 li trów to nad miar, prze waż nie zu peł nie zby tecz ny. 20
li trów war to sto so wać do twi na 2 x 12 l.

Ilość pę che rzy we wnętrz nych 
Spo ty ka się je den i dwa. Dwa du żo rza dziej i tyl ko w

wor kach uni wer sal nych lub twi no wych. Dru gi pę cherz
po wi nien być ro zu mia ny i sto so wa ny wy łącz nie ja ko za -
pas na wy pa dek awa rii pod sta wo we go. Na wet nie po wi -
nien mieć pod łą czo ne go za si la nia do za pa so we go

U gó ry wo rek z do stę pem do środ ka (DTD Ring 17),
u do łu wo rek z moż li wo ścią ła twej wy mia ny pę che rza
we wnętrz ne go (Tec Li ne D22 SE).

Po jem ność ka ta lo go wa „2 x 50 li trów” nie ozna -
cza po jem no ści 100 li trów. To skrzy dło 50- li tro we,
ale z za pa so wym pę che rzem we wnętrz nym.



82

nuras.info 9/2011

in fla to ra. W ra zie awa rii pod pi na się koń ców kę LP i do -
pie ro moż na pom po wać za pa so wy pę cherz. GUE i DIR
od rzu ca ją to roz wią za nie ja ko po ten cjal nie nie bez piecz -
ne w kontrze do mi ni mal ne go ry zy ka awa rii po praw nie
skon stru owa ne go i za dba ne go wor ka jed no pę che rzo we -
go. Po za tym po praw nie skon fi gu ro wa ny nu rek na nur -
ko wa nie z du żą ilo ścią ga zu za kła da su chy ska fan der
bę dą cy za pa so wym źró dłem wy po ru. Wor ki dwu pę che -
rzo we są spo ro droż sze.

Ilość za wo rów upu sto wych
Skrzy dła mo gą mieć za wo ry upu sto we (bez pie czeń -

stwa) w czte rech miej scach:
1. na do le po le wej – lo ka li za cja pod sta wo wa, mo że

być je dy na;
2. na do le po pra wej – prze waż nie nie po trzeb ny (brak

istot nych za let; mo że być po moc ny dla fo to gra fów na sta -
łe trzy ma ją cych cięż ki apa rat le wą rę ką);

3. na gó rze po pra wej – po ten cjal nie nie bez piecz ne
(awa ria lub przy pad ko we przy trza śnię cie, np. pod szel -
ką, sznu recz ka spu sto we go na po wierzch ni unie moż li wia
za cho wa nie do dat niej pły wal no ści); brak za let;

4. „spłucz ka ki blo wa” – wbu do wa na w ko lan ko (przy -
łą cze) wę ża kar bo wa ne go i uru cha mia na po przez po cią -
gnię cie za koń ców kę in fla to ra. Moż li wość uszko dze nia
o strop, urwa nia ru ry kar bo wa nej, brak wy czu cia w ilo ści
upusz cza ne go ga zu i in ne wa dy wo bec je dy ne go uspra -
wie dli wie nia, ja kim jest nie chęć nur ka do unie sie nia rę ki
z in fla to rem... Szko da słów...

Dłu gość kar bo wa nej ru ry in fla to ra
Cięż ko zna leźć za krót ką ru rę, ła two za dłu gą. Szcze -

gól nie w wor kach ze „szko ły gum ko wej”. Po za ło że niu
po praw nie do pa so wa ne go ze sta wu, in fla tor po wi nien się -
gać mniej wię cej do pa chy. Moż na za ło żyć, że we „wła -
ści wych wor kach” dłu gość tej ru ry jest do brze do bra na.
Po za tym nie jest kry tycz na. War to za uwa żyć, że ten sam
wo rek z ta ką sa mą ru rą u oso by wy so kiej bę dzie sy tu ował

in fla tor wy żej niż u oso by ni skiej. Sa ma ru ra po win na być
sztyw na, aby się zbyt ła two nie gu bi ła.Ja kość in fla to ra

Są do bre i złe. War to śle dzić ak tu al ne re cen zje sprzę -

tu w tym wzglę dzie, bo fir my po tra fią z ro ku na rok przy -
osz czę dzić lub coś po pra wić. In fla tor lek ki ma tę wa dę, że
nie sta bi li zo wa ny „czymś” chęt niej „ucie ka”, cięż ki le ży
po słusz nie na ra mie niu (rów no wa ży z od po wied nim nad -
dat kiem wy por ność ru ry kar bo wa nej). Trze ba do dać, że
fir my pro du ku ją ce wor ki naj czę ściej nie pro du ku ją in fla -
to rów, lecz ku pu ją je ja ko „osprzęt” u in nych wy twór -

ców. Dla te go moż na u róż nych pro du cen tów skrzy deł
zna leźć iden tycz ne in fla to ry (a tak że ru ry kar bo wa ne, za -
wo ry upu sto we, ma te ria ły po włok...)

Po zy cja przy łą cza ru ry kar bo wa nej
Wszyst kie wor ki sin glo we, ja kie znam, i tak nie po -

zwa la ją na ide al ne po zy cjo no wa nie wzglę dem bu tli, po -
nie waż przy łą cze ru ry in fla to ra nie po zwa la na wy star cza-

Po le wej: kla sycz ny, pod sta wo wy za wór upu sto wy (na do le, po le wej stro nie) (tu: DTD).
Za wór umiesz cza ny cza sem po pra wej stro nie na do le wy glą da na wor ku jak lu strza ne od bi cie le we go.
Śro dek: wo rek z dwo ma za wo ra mi na gó rze – po le wej za wór upu sto wy, po pra wej „spłucz ka” uru cha mia na
po cią gnię ciem za in fla tor (tu: Aqu atec). [Oba te za wo ry są po ten cjal nie nie bez piecz ne!]
Po pra wej: po rów na nie kla sycz ne go „ko lan ka” (tu: DTD) i „spłucz ki” uda ją cej ko lan ko (tu: Di ve Ri te).

Po le wej ru ra kar bo wa na in fla to ra o po praw nej dłu -
go ści (tu: DTD, ale i xDE EP, Tec Li ne, Hal cy on, An -
hin ga, Agir...), a po pra wej wąż kar bo wa ny o wręcz
ab sur dal nej dłu go ści (tu: Di ve Sys tem, ale i więk -
szość wor ków „tech nicz nych – ogum ko wa nych” cier pi
na nad mier ną dłu gość tej ru ry).
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ją ce prze su nię cie wor ka w kie run ku den ka bu tli. War to
więc oce niać wo rek, kła dąc na nim bu tlę i spraw dza jąc
skraj ne po ło że nie. Na pi szę o tym póź niej. Z wor ka mi twi -
no wy mi jest jak by pro ściej – na środ ku. Ma łe prze su nię -
cie w le wo nie jest kło po tli we, zbyt du że po wo du je czę sto
ko li zję ko lan ka z wę ża mi wy cho dzą cy mi z le we go pierw -
sze go stop nia. Lek kie prze su nię cie w pra wo to faj ny bo -
nus, ale rzad ki.

Roz kład otwo rów mon ta żo wych
Je den kom plet wy star czy, ale mi ło jak jest wię cej, ma -

my wię cej moż li wo ści. Jed nak prze waż nie i tak naj wła -
ściw szą po zy cją na gór ny otwór jest „jak naj wy żej się
da”, aby prze su nąć wo rek moż li wie jak naj ni żej. Do stan -
dar du moż na za li czyć sa mo dziel ne wy ko na nie otwo rów
w wor ku we wła ści wym miej scu – naj le piej prze bi ja kiem
do dziu rek (ko niecz nie ostrym) – za bez pie cze nie re miz -
ką lub kle jem i ści śnię cie. Re miz ki... to stan dar do we wy -
koń cze nie otwo rów w wor ku. Oso bi ście te go nie na wi dzę
i wszel kie re miz ki z tych miejsc usu wam. Przy wor kach
twi no wych i sin glo wych po sia da ją cych wbu do wa ny ada -
pter to „tyl ko” kwe stia elek tro ko ro zji z alu mi nio wą pły tą
(przy sta lo wej – ze ro pro ble mów). Jed nak je śli wo rek jest
ści ska ny po mię dzy ada pte rem ryn no wym a pły tą, to do -
cho dzi mniej sza sta bil ność (ma ła sze ro kość sty ku) i moż -
li wość lu zo wa nia się po łą cze nia (re miz ki się ugnia ta ją).

Po sia da nie – lub nie – gu mek ścią ga ją cych
Do ty czy w za sa dzie wor ków uni wer sal nych, z któ ry -

mi się roz pra wi łem na po cząt ku. Ma ją na ce lu „trzy ma nie
tej wiel kiej szma ty w ku pie”, gdy nie jest peł na (a ni gdy

w za sa dzie nie jest, bo jest gi gan tycz na, np. 40 li trów).
Czy li jest to re cep ta na po skro mie nie źle za pro jek to wa ne -
go skrzy dła lub sto so wa nie twi no we go do sin gla.

Ten den cyj nie nie bę dę do szu ki wał się za let gu mek, za
to wy mie nię ich wa dy, któ re na le ży ro zu mieć, ja ko po -
ten cjal ne za gro że nie:
☼☼ wspo ma ga ją zrzut ga zu kom pre su jąc wo rek, co
unie moż li wia utrzy ma nie pły wal no ści, na wet gdy nie -
szczel ność jest na do le (za wsze moż na usta wić ją na 
do le);
☼☼ utrud nia ją lub unie moż li wia ją pom po wa nie oral ne 
na wy pa dek ko niecz no ści od pię cia lub awa rii za si la nia 
in fla to ra, tak że zwięk sza ją zna czą co wy si łek po trzeb -
ny do wy ko na nia tej czyn no ści, a jest to al bo tre ning, 
al bo(!) sy tu acja awa ryj na;
☼☼ two rzą pu łap ki dla bą bel ków ga zu, któ re bar dzo 
cięż ko spu ścić do „ze ra”, przez co nu rek mu si za bie -
rać zbęd ny (nie bez piecz ny) ba last;
☼☼ utrud nia ją świa do me prze le wa nie ga zu we wnątrz 
skrzy dła, zmu sza ją do ka ry ka tu ral nych ma new rów dla 
osią gnię cia po żą da ne go ce lu – sta bi li za cji;
☼☼ wo rek w sty lu „koc har ce rza” sta wia du żo więk szy 
opór pod czas pły nię cia, szcze gól nie szyb ko (pod prąd, 
po gaz itp.) 
☼☼ gum ka mi moż na o coś za ha czyć, na przy kład we 
wra ku, po czym wpaść w pa ni kę i umrzeć na za wał. 
(tro chę to ują łem sar ka stycz nie, bo zda nia nur ków w 
tej kwe stii są dra ma tycz nie po dzie lo ne, od mien ne a 
każ dy jest pe wien swej ra cji – czy gum ki mo gą być 
za gro że niem za cze po wym, czy nie..? Wie le mo że za 
le żeć od spo so bu ich po pro wa dze nia).

Róż ne kształ ty in fla to rów (tu, od le wej: Aqu alung, Di ve Ri te, DTD)
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Po zo sta je do omó wie nia chy ba naj waż niej sza, naj -
trud niej sza i naj bar dziej nie do ce nia na ce cha wor ków...

Kształt …, ale o tym w na stęp nym numerze.
To masz Stry jec ki

Po le wej we orek na pom po wa ny. Na pię te gum ki wy wie ra ją du ży na cisk na gaz we wnątrz. Po le wej wo rek nie -
mal opróż nio ny. Gum ki już nie pra cu ją ale dzie lą prze strzeń we wnątrz na kil ka ko mór z dość ma ły mi po łą -
cze nia mi utrud nia ją cy mi prze pływ ga zu.

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/?wy sy la nie -ar ty ku low,8.

Pozdrawiamy
Redakcja Magazynu Nuras.info
kontak: wydawnictwo@nuras.info 

http://www.seashell-divecove.com
http://www.atomicaquatics.pl
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Balastowanie nie jest trudne cz. II 
 
 W pierwszej cz��ci rozwa�a� o podstawach wywa�ania si� nurków przedstawiłem szereg informacji 
niezb�dnych do poprawnego wywa�enia si� nurka w typowych dla nas warunkach �rodowiska. Wiemy ju�, 
jakie czynniki wpływaj� na ilo�� naszego balastu, wiemy tak�e, �e ilo�� ta zmienia si� w zale�no�ci od ilo�ci 
zu�ytego gazu z butli. Wiemy, �e skafander neoprenowy tak�e zmienia sw� pływalno�� wraz z gł�boko�ci�. 
Potrafimy sobie ju� wiele spraw przeliczy�. Teraz warto bli�ej zapozna� si� z prostym prawem 
Archimedesa, o którym za chwil� napisz� par� słów. 
 
 Cz�sto �ródl�dowi nurkowie wyje�d�aj� nad słone morza, np. do niezbyt odległej Chorwacji. Có� 
taki globtroter nurkowy mo�e zrobi�, gdy nie wie, ile masy balastu ma wzi��, aby mu starczyło w słonej 
wodzie, która po prostu jest ci��sza, a wi�c nurek wypiera wi�kszy ci��ar wody słonej ni� słodkiej. 
Oczywisty wniosek, �e ró�nic� t� nale�y uzupełni� dodatkowym balastem, nazywanym przez nurków 
„słonowodnym dodatkiem”. Najpro�ciej by było powtórzy� wywa�anie na miejscu według podanej zasady, 
ale bywa to trudne i kłopotliwe, gdy nurkowania odbywaj� si� z łodzi, gdy morze faluje itd. 
 
 Jednak i tu przychodz� z pomoc� proste kalkulacje oparte na tym, co ju� wiemy na temat balastu w 
sprz�cie, którego u�ywamy na co dzie�. W zasadzie ta kalkulacja musi dotyczy� dokładnie tej samej 
konfiguracji, w której pływamy. Pami�tajmy, �e ka�da inna konfiguracja mo�e generowa� odst�pstwa od 
poprawnego wywa�ania – patrz czynniki wpływaj�ce na wag� balastu nurka opisane w pierwszej cz��ci. 
 
 My�l�, �e warto teraz przedstawi� prawo Archimedesa, poniewa� z jego zasad wynika zmiana 
wyporno�ci nurka w wodzie o innej g�sto�ci – g�sto�� to innymi słowy ci��ar wła�ciwy wody wyra�any w 
g/cm3 lub kg/litr. 
 G�sto�� zale�y głównie od zasolenia wody, w bardzo małym stopniu od jej temperatury (dla 
typowych warunków nurkowania). 
Przyjmuje si� do nurkowych kalkulacji, �e woda słodka ma g�sto�� 1kg/litr, dla słonej przyjmuje si� g�sto�� 
rz�du 1, 03 kg/litr. Woda Bałtyku ma słabe zasolenie, które �rednio ocenia si� na warto�� 1, 0017, wg 
dost�pnego mi �ródła. 
 

Prawo Archimedesa 
„Na ka�de ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu Fw skierowana pionowo do góry i równa 

ci��arowi wypartej cieczy przez to  
ciało” 
 
Gdyby pierwsza definicja była mało 
zrozumiała, to mo�e bardziej 
przyst�pna definicja b�dzie łatwiejsza: 
 
„Ciało zanurzone w cieczy traci 
pozornie na ci��arze tyle ile woda 
wyparta przez to ciało” 
 
 
Gdzie: 
Fw – siła wyporu, qc – g�sto�� cieczy, V – 
obj�to�� zanurzonego ciała 
 

V qc  Fw ×=

Balastowanie nie jest trudne cz. 2
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 Człowiek – a wi�c i płetwonurek z całym wyposa�eniem nurkowym – wyprze, po zanurzeniu, wod� 
o okre�lonej obj�to�ci. Waga wypartej wody jest zale�na od obj�to�ci płetwonurka i g�sto�ci wody, w 
której nurek si� zanurza. 
  
Trzy stany pływalno�ci płetwonurka: 

• Pływalno�� dodatni� – płetwonurek uzyska wtedy, gdy ci��ar wody wypartej przez nurka b�dzie 
wi�kszy ni� jego waga. Nurek b�dzie pływał po powierzchni. 

• Pływalno�� ujemn� – płetwonurek uzyska, gdy ci��ar wody wypartej przez nurka b�dzie mniejszy 
ni� jego waga. Nurek b�dzie ton�ł. 

• Pływalno�� neutraln� – płetwonurek uzyska, gdy ci��ar wypartej wody przez nurka, b�dzie równy 
ci��arowi nurka. Pływalno�� neutralna jest najbardziej poszukiwanym przez płetwonurka stanem 
równowagi w wodzie. 

 
 W praktyce nurkowej do�� trudno jest uzyska� w dłu�szym czasie tak� idealn�, stabiln� pływalno�� 
neutraln�. Ma na to wpływ, obok zmiennej obj�to�ci sprz�tu nurkowego (pianka neoprenowa), najwi�ksza 
przestrze� gazowa płetwonurka – płuca. A wła�ciwie zmienne fazy oddechu, w których cyklicznie nurek 
si� znajduje podczas oddychania. Wdech zwi�ksza obj�to�� płuc i pływalno�� robi si� bardziej dodatnia, 
gdy nurek robi wydech, zmniejsza si� jego pływalno��. To tak na marginesie tego artykułu, poniewa� 
techniki oddychania �redniego, górnego i dolnego oddechu, oczywi�cie wpływaj�ce na pływalno�� nurka, 
niestety wykraczaj� ju� poza ramy tej cz��ci. 
 
 Teraz spróbujemy policzy�. Mo�emy sobie skomplikowa� lub upro�ci�. Ja wol� uproszczenie, które 
jest wystarczaj�co dokładne do tych celów i pokazuje metod� kalkulacji. 
 
Słona woda 
 Co musimy wiedzie�, aby dobra� wag� balastu do słonej wody? 

1. nasz ci��ar ze sprz�tem (w zasadzie to powinni�my zna� obj�to��, ale ci��ar jest prostszy do 
oszacowania – ze wzgl�du na dominuj�cy udział wody w tkance człowieka przyjmujemy uproszczenie 
stanowi�ce równowarto�� 1 kg ci��aru ciała jako obj�to�� 1 l); 

2. ci��ar balastu, którego u�ywamy do naszych nurkowa� słodkowodnych. Z poprzednich ustale� 
wyszło nam, �e nasz nurek potrzebował 10, 3 kg balastu; 

3. ci��ar wła�ciwy wody słonej – przyjmuje si�, �e ci��ar słonej wody wynosi 1, 03 kg/litr. 
 
 Przyjmiemy uproszczone zało�enie, �e obj�to�� nurka z klamotami wyra�ona w litrach wynosi tyle 
litrów ile ci��ar nurka z klamotami wyra�ony w kg (do naszych celów mo�emy przyj�� to zało�enie za 
prawdziwe, bo nie popełnimy wielkich bł�dów, ze wzgl�du na to, �e kalkulujemy tylko ró�nic� konkretnego 
nurka z ju� uwzgl�dnionymi osobniczymi wła�ciwo�ciami i tym samym sprz�tem. W nurkowaniu i tak 
zweryfikujemy poprawno�� doboru ci��aru balastu) 
 
 Niech b�dzie to ten sam nurek, któremu policzyli�my jego ci��ar balastu w przykładzie wy�ej. Niech 
nurek wa�y np. 70 kg, jego sprz�t przyjmijmy, �e wa�y około 20 kg. Razem – nurek z klamotami – wa�y 90 
kg. Według naszego uproszczenia ma obj�to�� 90 litrów. A wi�c wypiera 90 litrów wody, w której si� 
zanurza. Poniewa� waga tej wody zale�y od jej ci��aru wła�ciwego, to mo�emy ju� w prosty sposób 
policzy� mas� balastu dla słonej wody. 
 
Jak to liczymy? 
A – Policzmy, ile kilogramów słonej wody wypiera nasz nurek. 
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wzór: obj�to�� wypieranej wody w litrach x ci��ar wła�ciwy w kg 
no to liczymy: 
90 litr. x 1, 03 kg/litr = 92,7 kg słonej wody 
 
B – Teraz czas na policzenie, jaka jest ró�nica wyporu nurka w słonej wodzie w stosunku do słodkiej wody, 
w której wiemy ju�, ile balastu nasz przykładowy nurek potrzebuje. 
wzór: ci��ar wypartej słonej wody w kg - ci��ar nurka w kg 
no to liczymy: 
92, 7 kg - 90 kg = 2, 7 kg 
 
Wyszło nam, �e do dotychczasowej masy balastu nurek powinien doda� jeszcze 2, 7 kg ci��arków. 
balast z wody słodkiej wyliczony w poprzednim artykule = 10,34 kg + 2,7 k. na słon� wod� = 13,04 kg = 13 
kg 
Wyszło nam, �e nasz hipotetyczny nurek, przy tym samym sprz�cie, musi wzi�� w słonej wodzie w 
przybli�eniu13 kg balastu zamiast 10 kg słodkowodnych. 
Prawda, �e proste? 
 
Tak si� składa, �e sporo nurków zaczyna swoj� przygod� z nurkowaniem w wodach słonych. Zatem dla nich 
wa�na jest umiej�tno�� kalkulacji tego, ile uj�� balastu, gdy zechc� nurkowa� w naszych strasznie zimnych i 
słodkich wodach. 
 
Słodka woda 
Odwró�my sytuacj� i spróbujmy przeliczy� nurka, który w Morzu Czerwonym potrzebował np. 13 kg 
balastu. Pami�tajmy, �e aby ka�de przeliczenie było zbli�one do prawdy, pozostały sprz�t nurka winien by� 
taki sam, a zmianie podlega tylko �rodowisko wodne, czyli „waga wypartej wody przez to ciało”. 
 
Co musimy wiedzie�, aby dobra� wag� balastu do słodkiej wody? 
Nie przypadkiem metoda jest dokładnie taka sama jak przy przeliczeniach dla wody morskiej. Zmieniaj� si� 
tylko dane do wprowadzenia. Mógłbym pomin�� te przykłady, ale wiem, �e niektórzy nurkowie mog� mie� 
z tym problemy, dlatego wybaczcie ten zbytni dydaktyzm w prostych sprawach. 
 

1. nasz ci��ar ze sprz�tem (w zasadzie to powinni�my zna� obj�to��, ale ci��ar jest prostszy do 
oszacowania – ze wzgl�du na dominuj�cy udział wody w tkance człowieka przyjmujemy 
uproszczenie stanowi�ce równowarto�� 1 kg ci��aru ciała jako obj�to�� 1 l). W poprzednich 
przykładach umówili�my si�, �e nasz hipotetyczny nurek wa�ył z klamotami 90 kg. Tak te� 
przyjmijmy teraz; 

2. ci��ar wła�ciwy wody słonej – przyjmuje si�, �e ci��ar wła�ciwy wody słodkiej wynosi 1 kg/litr; 
3. ci��ar balastu, którego u�ywamy do naszych nurkowa� słonowodnych (z przeliczenia wyszło nam, 

�e potrzebowali�my 13 kg balastu i taki przyjmijmy). 
 
Jak to liczymy? 
A – Policzmy, ile kilogramów morskiej wody wypiera nasz nurek. 
wzór: obj�to�� wypieranej wody w litrach x ci��ar wła�ciwy w kg 
no to liczymy: 
90 litr. x 1, 03 kg/litr = 92,7kg. słonej wody 
 
B – Teraz czas na policzenie jaka jest ró�nica wyporu nurka w słodkiej wodzie w stosunku do słonej wody. 
wzór: ci��ar wypartej słonej wody w kg - ci��ar nurka w kg 
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no to liczymy: 
90 kg - 92, 7 kg = - 2, 7 kg 
 
Wyszło nam, �e od dotychczasowej wagi balastu nurek powinien odj�� 2, 7 kg ci��arków, aby uzyska� ten 
sam stan pływalno�ci jak w słonej wodzie, w której si� uczył wywa�a�. 
 
Policzmy t� zmian�: 
Balast z wody słonej wyliczony w poprzednim przykładzie = 13, 04 kg - 2, 7 kg na słon� = 10, 34 kg 
balastu, w przybli�eniu nieco ponad 10 kg balastu trzeba u�y� w słodkiej wodzie. 
 
Zamiast mozolnie przelicza�, mo�emy przyj�� z du�� doz� poprawno�ci zało�enie, �e nurek wa��cy ze 
sprz�tem około 100 kg, zmieniaj�c �rodowisko o znacznej ró�nicy g�sto�ci wody, np. jad�c nad Morze 
Czerwone, musi doda� około 3 kg balastu (lub uj��, gdy znad takiego morza wraca). Tyle najcz��ciej 
wystarczy, przykłady oblicze� s� dla tych, co chc� wiedzie� sk�d si� ta ró�nica wyporu bierze. 
 
Gdy my�limy o zmianach wyporno�ci wody, to głównie my�limy tu o zasoleniu, które zmienia si� ze 
wzgl�du na: 

− rodzaj akwenu – woda słodka, woda o małym zasoleniu jak nasz Bałtyk, morza o du�ym zasoleniu 
jak Czerwone lub �ródziemne; 

−  miejscowe uwarunkowania, np. wpływ słodkiej wody z rzek, wypływ słodkiej wody z jaski�. 
 

Musimy pami�ta�, �e g�sto�� wody zmienia si� ze wzgl�du na jej temperatur� a tak�e ze wzgl�du na 
uwarstwienie zasolenia w funkcji gł�boko�ci, jak równie� ze wzgl�du na samo ci�nienie panuj�ce na du�ych 
gł�boko�ciach. Podaj� to tylko z uwagi na obowi�zek kronikarski. 
Jak� zmian� balastu nurek winien uwzgl�dni�, gdy z jeziora trafi do np. naszego Bałtyku albo innego morza 
o innym zasoleniu, mo�emy ju� sobie wst�pnie policzy� na podstawie zmian g�sto�ci wody w ró�nych 
morzach. 
 
Tymi prostymi kalkulacjami mo�emy nawet liczy� balast przy zmianach niektórych sprz�tów, np. butli, 
latarek czy płetw, ustalaj�c ci��ar netto poszczególnych elementów zestawu. Jak znajd� czas, to 
przeprowadz� dalsze przykładowe liczenie. 
 
Zmiana butli na inn� 
Zatem zastanówmy si� nad tym, jaki wpływ na nurka ma zmiana butli na inn�. Przypomnijmy sobie naszego 
nurka, co to miał za sprz�t na sobie, który był podstaw� do wcze�niejszych kalkulacji. Zało�yli�my, �e miał 
12-litrow� butl� stalow� (w domy�le tak było, bo tego nie ustalili�my, gdy� nie było jeszcze potrzeby). 
 
Aby zrobi� jakiekolwiek kalkulacje, musimy wiedzie�, jak� pływalno�� netto ma butla w wodzie. 
 
Co musimy wiedzie�? 

− pojemno�� wodna butli – mamy wybite na butlach; 
− ci��ar wła�ciwy materiału, z którego zrobiona jest pierwsza i druga butla – wiemy z czego zrobione 

s� typowe butle stosowane w nurkowaniu; 
− waga pustej butli pierwszej i drugiej – mamy wybite na butlach; 
− w jakiej wodzie była u�ywana i b�dzie u�ywana butla; 

− je�li s� inne zawory, to ci��ar zaworów, gdy takie same lub podobne wagowo, to nie ma potrzeby 
wprowadza� tego do liczenia. 

Ni�ej podana tabelka posiada niezb�dne dane do dalszych przelicze�: 
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  pierwsza butla druga butla 

pojemno�� wodna butli 12 l 15 l 

waga pustej butli 13,4 kg 18,2 kg * 

ci��ar wła�ciwy materiału stal około 7,8 kg/l aluminium i stopy 2,3 do 2,8 kg/l ** 

woda słodka - 1 litr = 1 kg słona 1 litr = 1,03 kg 

 
* w chwili pisania tego tekstu, nie mam mo�liwo�ci sprawdzenia wagi butli aluminiowej i waga ta jest 
wzi�ta z głowy; 
** przyj�łem aluminium na butl�, jako stop do�� ci��ki = 2, 8 kg/litr. 
 
Zatem liczmy pływalno�� netto naszej dotychczasowej butli. 
Jak to liczymy? 
Oczywi�cie, starym zwyczajem, rozbijemy to na drobne kroczki. 
A – Policzmy, jak� obj�to�� materiału ma butla pierwsza i druga. 
wzór: waga butli : ci��ar wła�ciwy materiału = obj�to�� materiału w litrach u�ytego do wykonania butli 
no to liczymy: 
pierwsza butla stalowa > 13, 4 kg : 7, 8 kg/litr = 1, 72 litra 
druga butla aluminiowa > 18, 2 kg : 2, 8 kg/litr = 6, 5 litra 
 
B - Teraz trzeba policzy� obj�to�� całkowit� obu butli, aby wiedzie�, ile wody wypiera butla. 
wzór: obj�to�� wodna butli + obj�to�� materiału = obj�to�� całkowita butli w litrach 
no to liczymy: 
pierwsza butla stalowa > 12 litrów + 1, 72 litra = 13, 72 litra. 
druga butla aluminiowa > 15 litrów + 6, 5 litra = 21, 5 litra. 
 
C - Kolejnym etapem jest wyliczenie wagi wypieranej przez butl� wody, a nast�pnie w drugim etapie 
wyliczymy pływalno�� netto butli. Uwaga – na tym etapie liczenia uwzgl�dniamy zmian� wody słodkiej na 
słon� (chyba to nie zagmatwa tematu?). 
wzór: 
etap I > obj�to�� całkowita butli x ci��ar wła�ciwy wypieranej wody = waga wypieranej wody  
etap II > waga wypieranej wody - waga butli = waga netto butli w wodzie 
no to liczymy: 
pierwsza butla stalowa w słodkiej wodzie: 
etap I > 13,72 litrów x 1 kg = 13,72 kg 
etap II > 13,72 kg - 13,4 kg = 0,32 kg 
druga butla aluminiowa w słonej wodzie: 
etap I > 21,5 litra x 1,03 kg = 22,14 kg 
etap II > 22,14 kg - 18,2 kg = 3,94 kg 
 
D – Ostatnie proste liczenie, z którego wyjdzie jaka jest ró�nica w wyporno�ci obu butli: pierwszej stalowej 
– u�ytej w słodkiej wodzie, a drugiej aluminiowej – u�ytej w wodzie słonej, a to z kolei jest ró�nica wagi 
balastu, który trzeba doło�y� lub uj��, gdy wynik wyjdzie ujemny. 
wzór: wyporno�� netto butli pierwszej + wyporno�� butli drugiej = szukana zmiana ci��aru balastu 
no to liczymy: 
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3, 94 kg + 0, 32 kg = 4, 26 kg wi�cej balastu z now� butl� 
Wniosek: 
Zmieniaj�c ten element zestawu nurkowego i �rodowisko ze słodkowodnego na słonowodne, nurek musi 
doło�y� sobie balastu około 4, 26 kg w stosunku do poprzedniej konfiguracji i �rodowiska. Dla naszego 
przykładu b�dzie to balast neutralny wyliczony dla słodkiej wody = 10, 34 kg + 4, 26 kg = 14, 6 kg. 
 
Pomi�my to czy tak jest faktycznie, bo nie mamy �cisłych danych dotycz�cych wagi butli. Przykład ten to 
przykład metody liczenia w rozbiciu na poszczególne etapy, my�l�, �e łatwe do prze�ledzenia, co sk�d si� 
bierze. 
Mo�e jeszcze, jak znajd� czas i Wy b�dziecie mieli tak� potrzeb�, pokalkuluj� ró�nice w pływalno�ci innych 
klamotów nurkowych oraz zrobi� zbiorczy wzór do takich kalkulacji. 
 
Dzi�kuj� za po�wi�con� uwag� Włodzimierz Kołacz 
instr CMAS, PADI 
div100@poczta.onet.pl 
www.balastnurkowy.yoyo.pl 

Dziękuję za poświęconą uwagę Włodzimierz Kołacz

instr CMAS, PADI

div100@poczta.onet.pl

wwwwww..bbaallaassttnnuurrkkoowwyy..yyooyyoo..ppll

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://aquasklep.pl
http://www.balastnurkowy.yoyo.pl
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście się
troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać do 22.09.2011 
na adres wydawnictwo@nuras.info wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.
Wylosowani zwycięzcy z poprzednich konkursów znajdują się na stronie nuras.info

http://nuras.info/?wyniki-konkursow,17
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 21

