
NNrr  1111  ((2233))                                                                                          LLIISSTTOOPPAADD  22001111

MAGAZYN NURKOWY

http://nuras.info
http://nuras.info


2

nuras.info 11/2011

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Le gen dar na już zło ta pol ska je sień w tym ro ku nie za wio dła,

mie nią ce się w bla sku paź dzier ni ko we go słoń ca ko lo ro we li ście,
tra wa jesz cze zie lo na, cie pło, mi ło… Mi mo że więk szość cza pek,
sza li ków i pu cho wych kur tek wciąż cze ka gdzieś na dnie sza fy, nie
daj cie się zwieść tej mi lut kiej au rze. Mroź na, lecz jak że pięk na za -
ra zem kró lo wa śnie gu już wkrót ce za pu ka do na szych drzwi. Wszak
śnieg i mróz mo gą już tra dy cyj nie za sko czyć dro go wców, ale prze -
cież nie nur ków!!! Mo że jesz cze nie któ rym uda się choć na chwi -
lę czmych nąć w te re jo ny na szej pla ne ty, gdzie je dy nie pal my da ją
upra gnio ny cień, ale prze cież trze ba bę dzie wró cić, by za nu rzyć się
w pięk nych o tej po rze ro ku pol skich akwe nach. Pla nu jąc nur ko -
wa nia w na szych z dnia na dzień co raz chłod niej szych wo dach już
prze glą da my zi mo wą pod wod ną ko lek cję. Spe cjal nie dla Was przy -
go to wa li śmy nie co wia do mo ści na te mat ocie pla czy. Je żeli je ste ście
zde cy do wa ni na uzu peł nie nie wy po sa że nia o ten jak że cie plut ki
ele ment nie cze kaj cie na Świę te go Mi ko ła ja, bo szko da cza su.
Weź cie swój los we wła sne rę ce i uzbro je ni w Kar tę Ra ba to wą
Part ner Nur ko wy ru szaj cie czym prę dzej po wszyst ko co nie zbęd -
ne do je sien no - zi mo wych za nu rzeń.

Li sto pa do wa au ra to nie tyl ko czer wo ne li ście, to tak że – a mo -
że przede wszyst kim -  czas sku pie nia, re flek sji nad prze mi ja niem,
mo ment za trzy ma nia i wspo mi na nia tych wszyst kich, któ rzy ode szli.
W cią gu ostat nie go ro ku gro no pod wod nych od kryw ców opu ści ło
wie lu do świad czo nych i ce nio nych nur ków, któ rym spo ra część na -
szych Czy tel ni ków za wdzię cza swo ją pa sję, wie dzę, nie rzad ko moż -
na bez cie nia wąt pli wo ści stwier dzić, że tak że ży cie. Sza nu jąc ich
pa mięć i za an ga żo wa nie w roz wój tej pięk nej dzie dzi ny, prze ka zuj -
my zdo by tą od nich wie dzę, słu żąc młod szym sta żem ko le gom do -
brą ra dą, uczmy ich jak bez piecz nie, od po wie dzial nie i w zgo dzie ze
śro do wi skiem po głę biać i do sko na lić swo je umie jęt no ści.

Mi mo że nur ko wa nie wciąż jesz cze za li cza ne jest do spor tów eks -
tre mal nych na le ży pa mię tać, że mą drze roz wi ja na pa sja nie po win na
sta no wić za gro że nia dla na sze go ży cia, wręcz prze ciw nie, po win na
wzbo ga cać na sze umie jęt no ści, któ re de fac to wy ko rzy stu je my czę sto
w co dzien nym ży ciu. Wy ćwi czo na pod wo dą od por ność na stres, zdo -
by wa nie ko lej nych stop ni wta jem ni cze nia oraz umie jęt ność kon struk -
tyw ne go my śle nia w przy pad ku ja kiej kol wiek awa rii do da ją nam wia ry
we wła sne moż li wo ści nie tyl ko pod czas nur ko wa nia, ale rów nież w
zwy czaj nych, co dzien nych kło po tach. Do sko na łym przy kła dem jak wiel -
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ki wpływ mo że mieć pa sja na na sze ży cie jest bo ha ter skie lą do wa -
nie kpt. Ta de usza Wro ny, któ ry wy ko rzy stu jąc swo je umie jęt no ści do -
ko nał nie moż li we go, trak tu jąc wiel kie go Bo ein ga jak szy bo wiec
ura to wał nie tyl ko sie bie, ale po nad 200 osób od tra ge dii. Praw do -
po dob nie wie lu z Was zna la zło się przy naj mniej raz w sy tu acji, gdy
wie dza i do świad cze nie zdo by te w trak cie szko leń i na nur ko wi skach
oka za ły się przy dat ne np. pod czas wy pad ków dro go wych. Być mo że
ktoś rów nież za wdzię cza ży cie Wa szej pa sji, na wet o tym nie wie dząc.

Jed ną z naj bar dziej nie bez piecz nych ście żek nur ko wej ka rie ry -
wy ma ga ją cą nie tyl ko spo rej wie dzy tech nicz nej i dro gie go sprzę -
tu, ale przede wszyst kim ogrom nej od por no ści psy chicz nej -  jest
nur ko wa nie ja ski nio we. Kto ab so lut nie nie po wi nien po dą żać tą
dro gą? Od po wiedź znaj dzie cie w nu me rze. Po le ca my rów nież re -
la cję z uwień czo ne go suk ce sem Pro jek tu 9000, opo wie ści z nur -
ko wych wy praw w naj dal sze za kąt ki świa ta przy go to wa ne przez
na szych za przy jaź nio nych po dróż ni ków, ko lej ny wrak, któ ry war to
zo ba czyć. Co jesz cze? Sprawdź cie sa mi!

Ko lej ny – gru dnio wy nu mer bę dzie dla Was spo rą nie spo dzian -
ką, Nu ras.in fo z oka zji dru gich uro dzin zu peł nie za sko czy, co to bę -
dzie? Do wie cie się już za mie siąc!
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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. 

TECLINE.COM.PL       SCUBATECH.PL

-

-

-

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-

-
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Wro na mia ła trud ne chwi le na kur sie… Nie
po ma ga ła cie pła wo da i do bra przej rzy stość.
Im pul syw ny cha rak ter nie ste ty też nie uła twiał
mi za da nia. Nic nie wska zy wa ło, że uro ki Mo -
rza Czer wo ne go da dzą jej no we uko cha ne hob -
by. Na szczę ście ko niec kur su przy niósł prze ła-
ma nie. Zła pa ła bak cy la, no i się za czę ło... sza -
leń stwo wy jaz do we, za ku py sprzę tu i pod no -
sze nie kwa li fi ka cji. Naj waż niej sze by ło to, że jej
umie jęt no ści ro sły bar dzo szyb ko. Pew nie tro -
chę przez jej sil ny cha rak ter i za wzię tość, ale
też dzię ki do świad cze niu, któ re zdo by wa ła nur -
ku jąc w róż nych wa run kach.

Ta re tro spek cja jest ko niecz na, bo wy ja śni, dla cze go
zna la złem się w Szwaj ca rii, aby za nur ko wać…

Ale po ko lei.

Jak to w ży ciu by wa, czę sto na sze lo sy są bez po śred -
nio zwią za ne z pra cą i ko niecz no ścią miesz ka nia tam,
gdzie nas chcą czy też po trze bu ją. Wła śnie tak Wro na tra -
fi ła do Szwaj ca rii. Szyb ko też da ła znać, że nie da le ko jej
no we go do mu jest je zio ro i jak tyl ko znaj dzie chwi lę, to
po je dzie spraw dzić, czy da się tam za nur ko wać. Oka za -
ło się, że je zio ro Thu ner see, po ło żo ne nie da le ko In ter la -
ken, to mek ka miej sco wych płe two nur ków. Ta ka na sza
Hań cza czy Za krzó wek…

Nie po zo sta ło mi nic in ne go, jak oso bi ście spraw dzić
atrak cje al pej skie go je zio ra i za nur ko wać w kra ju, któ ry
nie ma do stę pu do mo rza… Ofer ta, eki pa, ty po we pro -
ble my wy jaz do we i je dzie my. Jest śro dek paź dzier ni ka.
W Pol sce pięk na do tej po ry po go da ma się dra stycz nie
po gar szać, a w Szwaj ca rii, po za chłod ny mi no ca mi, pro -
gno zy obie cy wa ły nam słoń ce i tem pe ra tu ry do cho dzą ce
do 20 stop ni. Brzmia ło to fan ta stycz nie. Po dłu giej i wy -
czer pu ją cej po dró ży do je cha li śmy na miej sce. Z po ko na -
ne go dy stan su (pra wie 1700 km) za pa mię tam na ca łe
ży cie jed no – po dróż przez Pol skę zaj mu je rów no dwa
ra zy wię cej cza su niż przez Niem cy i Szwaj ca rię, mi mo
że przez Pol skę je cha li śmy no cą! Aż strach po my śleć, ja -

Szwajcaria, Wrona
i Fondue 
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kie mę ki cze ka ły by nas pod czas po dró ży w dzień przy
peł nym na tę że niu ru chu.

Pro gno zy nas nie za wio dły, choć na peł ne słoń ce mu -
sie li śmy cze kać do go dzi ny trzy na stej. W pierw szym

dniu, po krót kiej re ge ne ra cji or ga ni zmów, za po zna li śmy
się z In ter la ken. Nasz dom z 1803 ro ku usy tu owa no nad
brze giem rwą ce go gór skie go po to ku, któ re go szum dys -
kret nie wy peł niał po ko je. Wy god ne i sty lo we lo kum



8

nuras.info 11/2011

wszyst kim przy pa dło do gu stu. Kuch nia po zwa la ła nam
po le gać na wy ży wie niu opar tym głów nie na pro duk tach
przy wie zio nych z Pol ski oraz na szwaj car skich ra ry ta sach
przy go to wa nych przez na szą go spo dy nię Wro nę.

Uro kli we In ter la ken znaj du je się w kan to nie Ber no.
Za miesz ku je je oko ło 6 tys. miesz kań ców. Mia sto roz cią -
ga się na te re nie pła skiej rów ni ny alu wial nej Böde li, ogra -
ni czo nej dwo ma za le sio ny mi grzbie ta mi gór ski mi:
Har der od pół no cy i Ru gen od po łu dnia. Rów ni na ta po -
wsta ła z osa dów przy nie sio nych przez rze ki Lom bach (z
pół no cy) i Lütschi ne (z po łu dnia). Po za koń cze niu epo ki
lo dow co wej obie rze ki wpa da ły do wiel kie go je zio ra
(niem. Wan del see), wy peł nia ją ce go ob ni że nie u stóp Alp
Ber neń skich po mię dzy Me irin gen na wscho dzie a Thun
na za cho dzie, przez któ re pły nę ła rze ka Aare. Ilość na no -
sów rzecz nych by ła tak du ża, że z cza sem roz dzie li ły one
pier wot ne je zio ro na dwa ist nie ją ce obec nie: Thun i
Brienz. Rze ka Aare roz ci na ła jed nak sys te ma tycz nie tę
na ra sta ją cą ma sę osa dów, two rząc dzi siej sze po łą cze nie
obu je zior. In ter la ken ozna cza wła śnie miej sce po ło żo ne
mię dzy (In ter) je zio ra mi (la ken). Wy wo dzą ca się z ję zy -

ka ła ciń skie go na zwa wią że się z po cząt ka mi mia sta.
Pierw sza osa da wy ro sła tu w oto cze niu po wsta łe go w XII
wie ku klasz to ru au gu stia nów, któ re go frag men ty (ko lum -
na da wi ry da rza) są do dziś roz po zna wal ne w blo ku bu -
dow li zam ku i ko ścio ła pro te stanc kie go w dziel ni cy
Unter se en, na pra wym brze gu rze ki Aare.

Mia sto jest gwar nym i ru chli wym ośrod kiem tu ry -
stycz nym. Sta no wi punkt wy pa do wy wy cie czek w Al py
Ber neń skie, a zwłasz cza w ma syw wi docz nej nad nim od
po łu dnia „Wiel kiej Trój ki”: Eiger, Mönch i Jung frau. Z
przy sta ni po ło żo nych nad brze ga mi je zior Thun i Brienz
kur su ją stat ki wy ciecz ko we po obu je zio rach (źró dło: Wi -
ki pe dia).

Po wyż sze en cy klo pe dycz ne da ne o tej miej sco wo ści
war to uzu peł nić kil ko ma na szy mi od czu cia mi. Po pierw -
sze, mia stecz ko nie za leż nie od dnia i je go po ry wy glą da -
ło na wy lud nio ne i uśpio ne. Au ta, mo to cy kle, brycz ki i
ro we ry po ru sza ły się po wo li i nikt się nie spie szył. Bez -
chmur ne nie bo wy peł nia ły ko lo ro we pa ra glaj ty, a tu ry ści
sku tecz nie ła pa li cał kiem przy jem ne pro mie nie je sien ne -
go słoń ca. Sie lan ka udzie li ła się i nam. Zmę cze ni dłu gą
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po dró żą wy trzy ma li śmy spo koj nie do wie czo ra i pierw -
szej „szwaj car skiej” ko la cji. Po tra wa zo sta ła skom po no -
wa na z przy wie zio nych pro duk tów, jej skład był bar dzo
bo ga ty, a smak na praw dę nie po wta rzal ny. Szcze gól nie
po utrwa le niu go miej sco wym wi nem i egip ską szi szą…

Noc przy nio sła nam wspa nia ły wy po czy nek. Wy spa -
ni, mo gli śmy spraw dzić oso bi ście wo dy gór skie go je zio -
ra Thu ner see. Do jazd do ba zy nur ko wej za jął nam 30
mi nut, ale na wet se kun da nie zo sta ła zmar no wa na, bo -
wiem wi do ki ja kie pre zen to wa ła ma low ni cza tra sa, ulo -
ko wa na wzdłuż brze gu, by ły na praw dę fan ta stycz ne.
Dro ga mo men ta mi nie mal że do ty ka ła wo dy, pej zaż wy -
peł nia ły od bi te w lu strze je zio ra gó ry, za bu do wa nia oraz
za cu mo wa ne przy brze gach ło dzie i jach ty. Zie leń drzew
po wo li za le wa ły bar wy je sie ni – czer wień i żółć oraz ca -
ła pa le ta ich od cie ni. Baj ka.

Przy go to wa nie i pro fe sjo na lizm ba zy za słu gi wa ły na
wiel kie uzna nie. Od ra zu po przej ściu pro gu za uwa ży łem,
że wła ści cie le do sko na le przy go to wa li ba zę. Au to ma ty
do na peł nia nia bu tli, szaf ki na sprzęt, ma ga zyn mo kry i
su chy by ły zro bio ne tak, aby wy god nie i spraw nie ob słu -
gi wać płe two nur ków. Lo ka li za cja ba zy da wa ła moż li -
wość przej ścia (na pa sach) na dru gą stro nę uli cy i zej ścia
do wo dy. Nie dziel ny, po god ny po ra nek przy cią gnął do
ba zy spo rą gru pę ama to rów nur ko wa nia – zdzi wio nych
nie co wi zy tą Po la ków w ich ba zie… Po krót kiej od pra wie
wie dzie li śmy cze go się spo dzie wać. Pod wo dą cze ka ła na
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nas cho in ka i kil ka in nych drob nych przed mio tów.
Uprze dzo no nas o nie naj lep szej wi docz no ści, któ rą kil -
ka dni wcze śniej po gor szy ły in ten syw ne opa dy śnie gu w
po bli skich wy so kich gó rach. Top nie ją cy śnieg, któ ry
spły nął rze ka mi do je zio ra ze psuł ide al ną do tej po ry wi -

docz ność (z 20 do kil ku me trów…). Dla nas wszyst kich
był to jed nak waż ny mo ment, nikt bo wiem wcze śniej nie
nur ko wał w je zio rze gór skim. Je zio ro Thu ner see po ło żo -
ne jest bo wiem ok. 580 me trów n.p.m. Po krót kiej od pra -
wie i wy kła dzie o nur ko wa niu w gó rach ru szy li śmy do
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wo dy. Na sze nur ko wa nie nie przy nio sło więk szych fa jer -
wer ków, ale da ło moż li wość wy wa że nia się i spraw dze -
nia przy go to wa nych wcze śniej kon fi gu ra cji sprzę tu.
Za dzi wi ła nas za to tem pe ra tu ra wo dy wy no szą ca 16
stop ni, z pierw szą ter mo kli ną na 8 me trach i dru gą na 15.
Tam już tem pe ra tu ra wo dy spa dła do 3 stop ni.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, każ dy z nas
mu siał mieć bu tlę z dwo ma za wo ra mi oraz dwa nie za leż -
ne au to ma ty od de cho we, no i po sia dać upraw nie nia co
naj mniej AOWD lub P2. Jak za uwa ży łem, wszy scy
wcho dzą cy do wo dy (spo ra piel grzym ka) po sia da li wła -
śnie po dwa au to ma ty i naj czę ściej spa ce ro wa li do wo dy
z twi na mi.

Po nur ko wa niu nie obi ja li śmy się, roz po czę li śmy za
to ko lej ny etap zwie dza nia. W dro dze z ba zy nur ko wej
do In ter la ken za trzy ma li śmy się przy ja ski ni św. Be atu sa,
gdzie zwie dzi li śmy sieć ja skiń o łącz nej dłu go ści jed ne -
go ki lo me tra. Po zna li śmy hi sto rię ży cia św. Be atu sa oraz
smo ka, któ re go rze ko mo po skro mił…

Nur ko wa nie, wy ciecz ka oraz ca ły dzień spę dzo ny na
po wie trzu za ostrzy ły na sze ape ty ty. Tro chę nie pew ni cze -
ka li śmy na słyn ne fon due – tra dy cyj ne i bar dzo po pu lar -
ne szwaj car skie da nie. Więk szość z nas mia ła pro ble my
z pra wi dło wym wy mó wie niem te go sło wa, na sza go spo -
dy ni Wro na nie mia ła za to żad ne go pro ble mu z przy go -
to wa niem tej po tra wy. Trze ba w su mie przy znać, że



12

nuras.info 11/2011

prze pis trud ny w re ali za cji nie był… Za war tość to reb ki
na le ża ło roz pu ścić w gli nia nej (ce ra micz nej do kład nie)
pa tel ni, tak aby po kil ku mi nu tach uzy skać płyn ny ser z
bia łym wi nem! Po czym na le ża ło na czy nie to po sta wić
na wol nym ogniu (nad świecz ką np.), aby ser nie za sty -
gał. Dru ga część te go da nia to po kro jo na na ka wa łecz ki
ba giet ka. Spo ży wa nie też nie by ło moc no skom pli ko wa -
ne. Na bi tą na dłu gi wi de lec ba giet kę na le ża ło uta plać w
se rze i kon su mo wać. Choć se ro wy za pach ostro ata ko wał
noz drza, to smak se ra wzbo ga co ny ta jem ni czy mi dla
mnie przy pra wa mi po wa lał. Py cho ta! Da nie tak sy te, że
na le ża ło je wspo ma gać wi nem… No i trze ba by ło otwo -
rzyć w kuch ni okno!

Ze staw do fon due mam już w do mu. Był wspa nia łym
pre zen tem dla żo ny…

Ko lej ny dzień roz po czę li śmy nur ko wa niem z ło dzi na -
le żą cej do na szej ba zy Tauch Tre ef Thu ner see. Łódź, a
ra czej trud na do opi su jed nost ka pły wa ją ca, by ła bar dzo
wy god na dla płe two nur ków. Ru di, wła ści ciel cen trum,
za brał nas na żół tą ścian kę, czy li Gel be Wand. Wi docz -
ność by ła nie zła, ale tyl ko do 15 me trów, po tem już tak
jak w PL… z tą róż ni cą, że nie mal pio no wa ścia na ca ły
czas ostro opa da ła w dół, aż do 110 me trów. Nie osią gnę -
li śmy głę bo ko ści mak sy mal nej, ale po nur ko wa niu nie -
któ rzy i tak przy zna li, że by ło na praw dę gru bo… Ich
wiel kie oczy wi dać wy raź nie na zdję ciach zro bio nych
głę biej.
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Po sia da cze mo krych ska fan drów nie co zmar z li, bo
głę biej tem pe ra tu ra spa dła do 3 stop ni! Przy sta nek bez -
pie czeń stwa wy ko na li śmy na po ło żo nych mię dzy pio no -
wy mi ścian ka mi pięk nych łącz kach, okra szo nych
ka wał ka mi drzew i krza ków. Pły cej, po skie ro wa niu
wzro ku ku po wierzch ni, prze bi ja ły się wy so kie gó ry i ko -
lo ro we drze wa, wi dać by ło też pro mie nie słoń ca.

Tra dy cyj nie po nur ko wa niu Wro na za pla no wa ła na -
stęp ną wy ciecz kę. W peł nym słoń cu, przy bez chmur nym
nie bie i dość wy so kiej tem pe ra tu rze uda li śmy się w kie -
run ku Trum mel bach fal le, czy li dzie się ciu wo do spa dów.
Oglą da nie roz po czę li śmy od sa me go szczy tu, na któ ry
do sta li śmy się ko lej ką. Scho dząc w dół, oglą da li śmy
spek takl prze le wa ją cej się wo dy i wy słu chi wa li śmy
dźwię ków stru mie ni roz bi ja ją cych się o ska ły. Pięk ne wi -
do ki wzmo gły nasz ape tyt. Szyb ki obiad i ko lej ny po -
mysł. Wro na, so bie tyl ko zna nym spo so bem, do wie dzia ła
się o po ka zach świa tła i mu zy ki pre zen to wa nych w Ber -
nie na gma chu szwaj car skie go par la men tu. Cóż, krót ka
po obied nia sje sta zo sta ła prze rwa na…

Po kil ku dzie się ciu mi nu tach już by li śmy w Ber nie.
W imie niu mia sta przy wi ta ły nas owce, spo koj nie pa są -
ce się na gór ce nie da le ko na sze go par kin gu. Ze szczy tu

wy ło ni ła nam się pięk na pa no ra ma mia sta. Po za owca mi,
za nim na do bre ude rzy li śmy na mia sto, po dzi wia li śmy
niedź wie dzie, któ re za miesz ki wa ły wy gro dzo ne brze gi
rze ki Aare. Ber no za ło żył w 1191 ro ku ksią żę Ber told V
von Zährin gen i – we dług le gen dy – na zwał je Bern
(niem. Bär – niedź wiedź), gdyż za bił tam niedź wie dzia
pod czas po lo wa nia. 

Za naj więk szą atrak cję Ber na moż na uznać śre dnio -
wiecz ne sta re mia sto, wpi sa ne na świa to wą li stę dzie dzic -
twa kul tu ry UNE SCO. Uda ło nam się zro bić mnó stwo
zdjęć, ła piąc ostat nie pro mie nie słoń ca. Na wet po za pad -
nię ciu zmierz chu uli ce sta rów ki za chwy ca ły swo im uro -
kiem. Oczy wi ście chwi lę przed roz po czę ciem po ka zu, po
kil ku pro ble mach z na wi ga cją, tra fi li śmy na głów ny
gwóźdź pro gra mu – po ka zy na bu dyn ku par la men tu…
Punk tu al nie o godz. 20:30 roz po czę ło się przed sta wie nie.
Fan ta stycz ny po kaz świa tła i mu zy ki przed sta wiał hi sto -
rię kan to nu Ber no i ca łej Szwaj ca rii. 

Zgro ma dzo na pu blicz ność dłu go bi ła bra wo. Spek takl
był ma gicz ny i zro bio ny na praw dę pro fe sjo nal nie. Ca ła
fa sa da bu dyn ku na kil ka na ście mi nut za mie ni ła się w sce -
nę dy na micz ne go te atru hi sto rycz ne go. Po mysł god ny na -
śla do wa nia.
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Ko lej ny dzień przy niósł nam wspa nia łą po go dę od sa -
mych go dzin po ran nych i wspo mógł ide al nie na sze naj -
lep sze szwaj car skie nur ko wa nie. Miej sce, któ re wy brał
dla nas Ru di na zy wa ło się Qu el le, czy li po pro stu źró dła.
W trzech „dziu rach” wy żło bio nych na pła skim, się ga ją -
cym 5 - 6 me trów, dnie przej rzy stość wo dy wy no si ła ok.
20 me trów, a tem pe ra tu ra ok. 2 stop nie. Ma gii te mu miej -
scu do da wa ło kil ka fak tów… Tak kla row na wi docz ność
by ła do pie ro na 4 - 5 me trach, naj pierw trze ba by ło
przejść przez męt ną war stwę i ter mo kli nę. Po mię dzy
dwo ma dziu ra mi ktoś usta wił fi gur kę ma łe go je lon ka, co
przy pierw szym kon tak cie wzro ko wym z rzeź bą wpra wi -
ło mnie w spo re zdu mie nie. Ca ły ob szar nie był du ży,
więc do kład nie go po zna li śmy, krę cąc się do oko ła jak bę -
ben w pral ce au to ma tycz nej… Zna la złem kil ka ga łę zi,
drze wo, ka wa łek ład nej pio no wej ścian ki, no i przede
wszyst kim kil ka źró deł o pod ło żu wa pien nym na dnie, z
któ rych wy pły wa ła wo da. Dno do oko ła po kry wa ły rów -
nież en de micz ne (wy stę pu ją ce je dy nie tu taj) al gi, wszech -
obec ne by ły śla dy bak te rii siar ko wych (bia łe kłacz ki i
ró żo wa wy pia sek). Kli mat nur ko wa nia na praw dę nie po -
wta rzal ny, war to by ło je chać aż ty le ki lo me trów, że by to
zo ba czyć na wła sne oczy.

My ślę, że Szwaj ca ria za uro czy ła wszyst kich uczest -
ni ków wy pra wy. Nur ko wa nie by ło jak by pre tek stem, ale
każ da chwi la spę dzo na w tym kra ju, każ da wy ciecz ka i
każ de miej sce wy wo ły wa ły peł ne uśmie chy na na szych
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twa rzach. Dzi siaj już wiem, że wró cę do Szwaj ca rii za -
nur ko wać pod lo dem, zje chać na nar tach i zo ba czyć to
wszyst ko, co wi dzia łem pod śnież nym na kry ciem.

PS
Po zdro wie nia dla ca łej eki py, a w szcze gól no ści dla

Wro ny oczy wi ście oraz Er ne sta/Agre sta, któ ry po mi mo
mło de go wie ku (rok z ma łym okła dem) dziel nie zno sił
tru dy dłu giej i wy czer pu ją cej po dró ży.

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

Szwaj ca ria rys hi sto rycz no -po li tycz ny * Kon fe de ra -
cja Szwaj car ska (Con fo ede ra tio He lve ti ca, Schwe iz,
Schwe ize ri sche Eid ge nos sen schaft) – to pań stwo fe de ra -
cyj ne w Eu ro pie Za chod niej. Jest jed nym z nie wie lu
państw, w któ rych obo wią zu je de mo kra cja bez po śred nia.
Szwaj ca ria od kon gre su wie deń skie go w 1815 ro ku jest
pań stwem neu tral nym. Do Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no -
czo nych przy stą pi ła do pie ro 10 wrze śnia 2002 r. po prze -
gło so wa niu tej de cy zji w re fe ren dum mi ni mal ną
więk szo ścią 52% gło sów. Nie jest czę ścią Unii Eu ro pej -
skiej, ani na wet Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go.
Po sia da jed nak spe cjal ne dwu stron ne sto sun ki z UE, dzię -
ki cze mu uczest ni czy w wy bra nych po li ty kach (np. Układ
z Schen gen) oraz do pła ca się do bu dże tu unij ne go. Szwaj -
ca ria nie ma sto li cy, sie dzi bą rzą du jest Ber no.
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Szwaj ca ria jest kon fe de ra cją państw, wcho dzą cych w
jej skład ja ko kan to ny o bar dzo du żej au to no mii. Zwią zek
nie któ rych z nich trwa nie prze rwa nie 700 lat, co sta wia je
wśród naj star szych re pu blik na świe cie (co nie jest jed nak
tak jed no znacz ne). W 1291 kan ton Schwyz (od któ re go
wy wo dzi się na zwa pań stwa), Uri i Unter wal den sy gno -
wa ły akt utwo rze nia związ ku wie czy ste go. Głów nym ce -
lem by ła chęć uwol nie nia się spod wpły wu Habs bur gów.
Prze ło mem by ło zwy cię stwo nad ar mią Habs bur gów w
bi twie pod Mor gar ten 15 li sto pa da 1315 r. Zwy cię stwo
to przy czy ni ło się do póź niej szych ak ce sji.

Do 1353 r. trzy za ło ży ciel skie kan to ny zo sta ły po łą -
czo ne z kan to na mi Gla rus i Zug oraz mia sta mi Lu cer na,
Zu rych i Ber no two rząc tzw. „Sta rą Kon fe de ra cję”, któ -
ra ro sła w si łę i bo gac two przez ca ły XV wiek (cho ciaż
Zu rych zo stał wy klu czo ny z fe de ra cji w la tach 40. XV
wie ku, na sku tek za tar gu te ry to rial ne go). Dzię ki po ko na -
niu Ka ro la Zu chwa łe go w la tach 70. XV wie ku i na jem -
nym woj skom szwaj car skim zo sta ła utrzy ma na
nie za leż ność fe de ra cji. Po grom ar mii Habs bur gów oraz
śmierć księ cia Le opol da w bi twie pod Sem pach 9 lip ca
1386 r. za pew nił Szwaj ca rii fak tycz ną nie za leż ność. W
bi twie tej po noć le gen dar ne go czy nu do ko nał Ar nold
Win kel ried, któ ry rzu ca jąc się na lan ce habs bur skiej pie -
cho ty, umoż li wił prze ła ma nie ich szy ków i osią gnię cie
zwy cię stwa.

W 1506 r. ro ku pa pież Ju liusz II na jął woj ska szwaj -
car skie do oso bi stej ochro ny, two rząc Gwar dię Szwaj car -
ską, któ ra po dziś dzień peł ni tę funk cję (choć dzi siaj
bar dziej peł niąc funk cję re pre zen ta cyj ną).

W XVI wie ku Szwaj ca ria sta ła się jed nym z głów nych
ośrod ków re for ma cji w Eu ro pie. Re for ma cja ob ję ła jed -
nak głów nie bo gat sze i bar dziej roz wi nię te kan to ny miej -
skie. W 1531r., po woj nie kan to nów pro te stanc kich z
ka to lic ki mi (wiej ski mi), w wy ni ku tzw. dru gie go po ko ju
kap pel skie go na stą pi ło usta le nie po dzia łu wy zna nio we -
go kan to nów.

Na mo cy po sta no wień po ko ju west fal skie go z 1648 r.,
koń czą ce go woj nę trzy dzie sto let nią, ce sarz rzym sko -nie -
miec ki uznał ofi cjal nie nie pod le głość Szwaj ca rii i jej for -
mal ne wy od ręb nie nie z Rze szy Nie miec kiej. Od te go
cza su Szwaj ca rię za czę to na zy wać Związ kiem Szwaj car -
skim.

* Źró dło: Wi ki pe dia



http://atlantydy.pl
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By ła ko lo nia por tu gal ska, wciąż ma ło jesz -
cze zna na w Pol sce, wy da je się być nie do ce -
nia na tu ry stycz nie, szcze gól nie je śli mó wi my o
od kry wa niu jej pod wod nych ta jem nic. Ar chi pe -
lag Wysp Zie lo ne go Przy ląd ka, w skład któ re -
go wcho dzi 15 wysp, le ży w środ ko wej czę ści
Oce anu Atlan tyc kie go i od da lo ny jest od wy -
brze ża Afry ki Za chod niej (mniej wię cej na wy -
so ko ści Mau re ta nii i Se ne ga lu) o 620 km.

Aż do XV wie ku Wy spy po zo sta wa ły nie za miesz ka -
łe, kie dy to Por tu gal czy cy spro wa dzi li afry kań skich nie -
wol ni ków. Dzi siej si miesz kań cy Re pu bli ki są po tom ka mi
tych że nie wol ni ków i ko lo ni za to rów, sta no wią spo łecz -
ność oko ło 500 tys. lud no ści, z cze go 75% to mu la ci.
Resz ta jest po cho dze nia afry kań skie go i w nie wiel kim
pro cen cie eu ro pej skie go, zwłasz cza por tu gal skie go.

Szu ka jąc naj tań sze go po łą cze nia z Eu ro py na Sal, tra -
fi łem na Tu ifly. Co praw da mu sie li śmy spę dzić jed ną noc
we Frank fur cie (z Pol ski nie ma bez po śred nich lo tów na
Wy spy), jed nak i tak wli cza jąc w po dróż noc leg wy szło
zno śnie.

Bez żad nych pro ble mów sa mo lot wzbił się po nad
chmu ry, by po pa ru go dzi nach ob ni żyć pu łap lo tu i w koń -
cu wy lą do wać na kil ka dzie siąt mi nut na wy spie–przy stan -
ku: Boa Vi sta. Część pa sa że rów, w tym na sza rej so wa
sió dem ka, zo sta ła na po kła dzie i cze ka ła na wy mia nę resz -
ty miejsc. Wy sze dłem na brzeg scho dów sa mo lo tu, uzy -
sku jąc wcze śniej zgo dę per so ne lu, po przez kiw nię cie
gło wą „na tak” z sze ro kim uśmie chem smut nej ge ne ral nie
ste war de sy. Go rą co i pia sek, to pierw sze, co po czu łem wy -
chy la jąc gło wę i mru żąc oko do wy ko na nia zdję cia.

Po chwi li le cie li śmy da lej. Sa mo lot prak tycz nie tyl ko
się wzniósł i od ra zu opadł. Wy lą do wa li śmy bez piecz nie
na Sal, do ce lo wej wy spie, na któ rej przej mo wa li śmy po -
ko jo wo jacht Po lo nus, by do trzeć nim do Na tal w Bra zy -
lii.

Po krót kich ne go cja cjach i wy cią gnię ciu kil ku escu -
do z ban ko ma tu, po je cha li śmy wy na ję ty mi tak sów ka mi
do mia stecz ka por to we go Pal me ira. Słoń ce i tem pe ra tu -
ra po nad 30O C da wa ły się we zna ki. Kie row ca za je chał
do czę ści ry bac kiej por tu. Wy ła do wa li śmy ba ga że, któ re
nie wie dzieć skąd, od ra zu mia ły wię cej chęt nych do
dźwi ga nia. Tu byl cy ży wo za re ago wa li na bia ła sów.
Część za ofe ro wa ła od ra zu po moc i to do wol ną. By li go -
to wi za ro bić każ de pie nią dze, bo jak okiem się gnąć bie -
da tu aż pisz cza ła. Ktoś tam pa tro szył ry by, ktoś na pra -
wiał sie ci, a in ny pro sił Ga bry sia o pa pie ro sa.

Po kil ku mi nu tach, nim zdą ży li śmy za mó wić pierw sze
na po je chło dzą ce, ze zde ze lo wa nych gło śni ków po pły nę -
ły pol skie szan ty. Wi dać chło pa ki zna ją się na rze czy.
Nie ba wem zna leź li śmy się na łaj bie i za zna jo mi li śmy z
na szy mi ko ja mi.

Podwodne Cabo Verde

Zaraz lądujemy na Sal     fot. Tomisław Stefaniak Czarna plaża                 fot. Wojciech Jarosz
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Trzy mie sią ce wcze śniej czy ni łem po szu ki wa nia po -
śród kil ku obec nych na Sal cen trów nur ko wych. Trzy róż -
ne od po wie dzia ły na mo je za py ta nia ma ilo we. Z cze go
jed no z nich już na dru gi dzień. Po spraw dze niu ofer ty
ce no wej i wa run ków „sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych”
uzy ska łem ra bat, je śli za pła cę za pa kiet 6 za nu rzeń. By -
ło nas trzech, w każ dym z nas in na krew, i jed no gło śnie
przy ję li śmy pro po zy cję. Te raz za dzwo ni łem grzecz nie
ce lem usta le nia szcze gó łów nur ko wych.

Na stęp ne go dnia wsta li śmy po siód mej. Na dal by ło
go rą co, choć po ran ki i wie czo ry da ją, wy da wać by się
mo gło, wy tchnie nie. Słoń ce w pio nie świe ci tu po noć
przez 350 dni. Ob ju cze ni w sprzęt nur ko wy, któ ry przy -
wieź li śmy ze so bą, wy pa tru je my za mó wio ne go wcze śniej
trans por tu. Lek ko po de ner wo wa ni na ob cej zie mi, cze ka -
jąc na spóź nia ją ce go się tu byl ca, za czy na my kon stru ować
plan B. Ty le że na tym za du piu na wet psy nie szcze ka -
ły… Na szczę ście po ja wił się na wid no krę gu srebr ny bus,
któ ry oka zał się tym na szym. Za pa ko wa ni po je cha li śmy
da lej, za bie ra jąc do dat ko wych pa sa że rów po dro dze. Ja -
dąc, mi ja li śmy nie użyt ki, a na ho ry zon cie ma ja czył oce an.
Po wierzch nia wy spy Sal wy no si 216 km2, a gdy uru cho -
mi my wy obraź nię, kształ tem przy po mi na gło wę prze cho -
dzą cą w szy ję. Ma 30 km dłu go ści i 12 km sze ro ko ści w
naj szer szym miej scu. Od kry ta w 1460 ro ku i po cząt ko wo
na zwa na Lla na, wy spa ta dzię ki od kry ciu so li po dziś
dzień no si na zwę Sal, co po por tu gal sku ozna cza wła śnie
sól. Mi ja my głów ne mia sto wy spy Espar gos, lot ni sko oraz
mia stecz ko Mur de ira, by wresz cie do trzeć na po łu dnio wy
kra niec wy spy, do miej sco wo ści San ta Ma ria. 

Tu mie ści ło się na sze cen trum nur ko we, któ re go po -
cząt ko wo nie mo gli śmy zna leźć. Mu sia łem dzwo nić do
wła ści ciel ki, któ ra na bie żą co na no si ła po praw ki do ucha
na sze go kie row cy. Ta roz wi ja ją ca się tu ry stycz nie część
wy spy Sal jest w tej chwi li wiel kim pla cem bu do wy. Po -
wsta ją za mknię te osie dla i kom plek sy ho te lo we. Miej sce
wy da je się ide al ne, bo pla że są tu roz le głe i piasz czy ste, a
i rę ka Stwór cy ukształ to wa ła za tocz kę, któ rą ogra ni cza ją
dwa mi ni przy ląd ki Pon ta do Si no i Pon ta do Le me Bedj.

W koń cu do cie ra my. Pła ci my kie row cy umó wio ną
wcze śniej staw kę i tar ga my nasz ekwi pu nek nur ko wy kil -
ka dzie siąt me trów głę biej w za bu do wa nia. Tu zo sta je my
mi le przy wi ta ni przez ład ną i sym pa tycz ną Włosz kę, któ -
ra oka zu je się wła ści ciel ką ba zy. Po ka zu je nam roz kład
po miesz czeń, opo wia da o nie pi sa nym re gu la mi nie i py ta
o cer ty fi ka ty. Po do peł nie niu for mal no ści ubie ra my się w
pian ki do po ło wy, ła du je my sprzęt na pa kę te re nów ki i
je dzie my do po mo stu, któ ry na zy wa my mo lem. Jest
przed godz. dzie wią tą, a na de skach mo la to czy się gwar -
ne ży cie. Ry ba cy han dlu ją świe żut ki mi ry ba mi, od ma -
leń kich „szpro to wa tych” po ba ra ku dy i miecz ni ki.
Fi le tu ją, pa ku ją, we dle ży cze nia klien ta. Wszyst ko od by -
wa się na de skach po mo stu, po któ rym więk szość cho dzi
na bo sa ka, a prócz te go bie ga ją też i psy. Trze ba to sma -
żyć na głę bo kim tłusz czu, choć nie po wiem, wy glą da ło
sma ko wi cie i nie bez piecz nie za ra zem!

Pod po mo stem, na głę bo ko ści kil ku me trów, sto ją już
dwa RIB -y. Ro mi na, wła ści ciel ka ba zy, oso bi ście do glą -
da za ła dun ku sprzę tu. Bu tle są już na po kła dzie. Wska zu -
je nam na szą łódź, przed sta wia prze wod ni ka i po dra bin ce
pa ku je my się do pon to nu. Po śród nur ku ją cych są Wło si,
Por tu gal czy cy, Niem cy i Bra zy lij czy cy. Pły nie my szyb -
ko i spraw nie na na sze pierw sze za nu rze nie.

Od pra wa. Dzie lą nas na 2 gru py. Bę dzie my nur ko wać
na wra ku „Bo ris”, któ ry znaj du je się na głę bo ko ści 30 m.
Woj tek spo glą da py ta ją co na Ga bry sia, ma upraw nie nia
P1, ale jest prze cież w trak cie P2, a Ga bryś jest in struk -
to rem nur ko wa nia. Wska ku je my prze wrot ką w tył. Się -
gam jesz cze po apa rat, bo sta ram się za wsze nur ko wać z
apa ra tem lub ka me rą. Tym ra zem za bie ram świe żo „prze -
ba da ną” obu do wę z wy mie nio ny mi uszczel ka mi. By ła
prze te sto wa na w wa run kach wan ny i po tem w przed dzień
spusz czo na na li nie do oce anu. Scho dzi my szyb ko co raz
głę biej, dmu cham w za tka ny nos i bacz nie ob ser wu ję
ewen tu al ne prze cie ki. Mi ja my głę bo kość 15 me trów.
Wszyst ko ok. Jest 20, 25 me trów. Obu do wa za czy na pa -

Ekipa nurków Sal               fot. Maciej Wilski
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ro wać. Za trzy mu je się na 28 me trach i za czy nam oglą dać
ją ze wszyst kich stron. Mi ja chwi la i Ga bryś pod pły wa z
py ta niem, czy coś mi się sta ło. Mnie nie – ale nie jest do -
brze z obu do wą, któ ra za czy na się po cić… Pod pły wam
na tych miast do prze wod ni ka, po ka zu ję mu, że się wy nu -
rzam i do pły wa jąc do li ny opu sto wej, „pod cho dzę”, na
gra ni cy do pusz czal nej szyb ko ści wy nu rza nia, bli żej po -
wierzch ni. W tym cza sie wy po ci ło mi się tro chę sło nej
wo dy do obu do wy. Wi szę na 5 m, ro biąc przy sta nek bez -
pie czeń stwa. Co jak co, ale ja je stem waż niej szy od apa -
ra tu. W cza sie tych 3 mi nut z roz ża le niem przy glą dam się
im po nu ją ce mu wra ko wi „Bo ris”, któ ry le żąc na stop ce i
przy wi docz no ści po nad 30 m, pięk nie się pre zen tu je. Do
te go mo ja gru pa opły wa go i pe ne tru je na wet ła dow nię…

Prze bi jam gło wą po wierzch nię. Moj żesz, kie row ca
RIB -a, jest zdzi wio ny i my śli, że mi się coś sta ło. Szyb -
ko po ka zu ję OK. i po da ję obu do wę. Wo dy jest w środ ku
nie wie le, ale i to wy star czy do za mor do wa nia mo je go
apa ra tu. Nie bę dę już praw do po dob nie mógł fo to gra fo -
wać dal szej, 99-pro cen to wej, czę ści po dró ży.

Mi ja 40 mi nut i nur ko wie za czy na ją się po ja wiać.
Obu do wa le ży tak, by wo da we wnątrz nie ata ko wa ła apa -
ra tu, któ ry skrę co ny jest ze stop ką trosz kę wy żej. By le
się nie prze krę ca ła. Po ma gam Moj że szo wi wy cią gać
sprzęt, któ ry po da ją nur ko wie. Tym zy sku ję so bie je go
uzna nie i po tem za wsze mnie za uwa ża i de li kat nie się
uśmie cha. Nie ste ty kon wer sa cja jest utrud nio na, bo ja nie
znam por tu gal skie go ani kre ol skie go, a on żad ne go po za
wy mie nio ny mi.

Tłu ma cząc co się sta ło i wy słu chu jąc ile stra ci łem,
prze pły wa my w ko lej ne miej sce nur ko we. Woj tek jest naj -
bar dziej za fa scy no wa ny, bo to je go pierw sze nur ko wa nia
po za pol ski mi je zio ra mi. Za mie nia my bu tle, wy słu chu je -
my brie fin gu i w tych sa mych gru pach lą du je my w wo -
dzie, by zejść na 18 m głę bo ko ści. Je ste śmy w miej scu o
na zwie „Fa rol”. Są tu 3 ścian ki – ko ry ta rze, któ re two rzą
bar dzo cie ka we for ma cje skal ne. Po śród nich pły wa ją ła -
wi ce ryb, mię dzy in ny mi su mi ków. Są pi pe fish, pa rot fish
i du że na dym ki. Scho dząc ni żej, wi dzi my spo re mu re ny,
któ re w cha rak te ry stycz ny spo sób otwie ra ją i za my ka ją
py ski. Tem pe ra tu ra wo dy za rów no przy po wierzch ni, jak
i przy dnie utrzy mu je się na po zio mie 26OC.

Wy cho dzi my spraw nie z wo dy i „od jeż dża my” do po -
mo stu. Te re nów ka mi do cie ra my do ba zy i ma my te raz
oko ło pół to rej go dzi ny prze rwy. Je ste śmy głod ni, ale tu w
po bli żu nie ma skle pi ków i ba rów. Ro mi na w swo jej
wspa nia ło myśl no ści przy no si nam wo dę mi ne ral ną i jabł -
ka, co przyj mu je my z nie skry wa ną ra do ścią. Po spłu ka niu
sło nej wo dy i na sma ro wa niu się blo ke ra mi prze ciw sło -
necz ny mi znaj du je my le ża ki. Prze su wa my je w cień i od -
po czy wa my.

Na stęp ne miej sce, ja kie od wie dza my pod wo dą to „3
Gro tos”.  Na szą prze wod nicz ką jest te raz faj na dziew czy -
na, któ ra przed po łu dniem pły nę ła dru gim RIB -em. Za po -
wia da się bar dzo cie ka wie. Pierw sza z grot jest naj wię-
k sza i swo bod nie do niej wpły wa my. Je ste śmy na 20 m
głę bo ko ści i spo strze ga my bia łą mu re nę. Wy pły ca my i
za glą da my do dru giej i trze ciej gro ty. Są du że na jeż ki i
wi dzi my wiel kie go gro upe ra, któ ry mógł mieć – od li cza -
jąc fakt, że wo da po więk sza – ja kieś 1, 2 m. Są mu re ny
he le ny, grey trig ger fish i pięk ny ho mar. Po raz pierw szy
wi dzę też spi der cra by.

Po po wro cie do ba zy i prze płu ka niu sprzę tu w słod -
kiej wo dzie bie rze my prysz nic i Ro mi na od wo zi nas na
przed mie ścia San ta Ma ria, gdzie z ła two ścią ła pie my oka -
zję. Po lo nus jest już za to wa ro wa ny. Chłop cy spi sa li się na
me dal. W mię dzy cza sie ka pi tan po dej mu je de cy zję o roz -
po czę ciu rej su. W czę ści, w któ rej nur ko wa li śmy jest tak
faj nie, że chce my na stęp ny dzień spę dzić wła śnie tam,
tym bar dziej, że za ło ga bę dzie mia ła wol ne, gdy my zaj -
mie my się nur ko wa niem. Wy ru sza my póź nym wie czo -
rem, by na stęp ne go dnia, wcze snym ran kiem, sta nąć na
ko twi cy nie da le ko od na sze go mo la.

Punk tu al nie o 8.30 z Po lo nu sa od bie ra nas RIB. Wraz
z gru pą nur ków, pły nąc do miej sca nur ko we go „Choc las -
sa de ep”, mon tu je my sprzęt. Brie fing i do wo dy. Scho -
dzi my na oko ło 20 m głę bo ko ści. Przed na mi i pod na mi
cią gnie się dość pła skie i po cząt ko wo nie cie ka we dno.
Jed nak po chwi li pły nię cia i roz glą da nia się we wszyst kie
stro ny, do pły wa my do pół ki skal nej. Scho dzi my głę biej i
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owa pół ka oka zu je się sze ro ką i dłu gą ni szą skal ną. Gdy -
by pa trzeć wzdłuż, sta no wi jak by pół tu nel o sze ro ko ści
spo koj nie miesz czą cej 3–4 nur ków pły ną cych obok sie -
bie. Naj cie kaw sze jest to, że pod tą ni szą by ły ogrom ne
ła wi ce ryb. Bar dzo licz ne i bar dzo róż no rod ne. Po czu łem
się jak w fil mie Na tio nal Geo gra phic. Mia łem ze so bą ka -
me rę, a apa rat chy ba tyl ko cu dem unik nął śmier ci w sło -
nej wo dzie, bo po wy ję ciu z obu do wy dzia ła do dziś. Gdy
wpły wa łem w ła wi ce ryb chi rur gów, bar wen i in nych ko -
lo ro wych, od su wa ły się do pie ro tuż przede mną i to na
za sa dzie: „wpły waj go ściu i spły waj”. Jak by ustę po wa ły
miej sca, by za raz za mną za mknąć na tu ral ną ko ta rę z wła -
snych, ry bich ciał. Ni gdy wcze śniej nie do świad czy łem
ta kie go za cho wa nia ryb. Ow szem, po zwa la ły do pły nąć
bli sko sie bie, ale al bo od pły wa ły two rząc „dziu rę”, al bo
ca łą ła wi cą mi gro wa ły w so bie tyl ko zna nym kie run ku.
Wpły wa jąc do te go pół tu ne lu i przy pa tru jąc się wgłę bie -
niom skal nym, pęk nię ciom i gro tom, za uwa ża łem licz ne
lan gu sty, mu re ny i kra by. Wśród ryb do strze ga łem też
mniej licz ne tuń czy ki, Jack Fish i du że na jeż ki. 

Scho dzi my na 30 m głę bo ko ści, a tu, za sła nia na przez
bar we ny, od po czy wa so bie płaszcz ka stin ga ray. Gro ta,
któ rą wy bra ła świet nie się do te go na da je. Ma dwa wyj -
ścia i jest tak ni ska, że tyl ko ktoś ma ły al bo du ży, acz pła -
ski, mo że tam wpły nąć. Chcia ło by się tu wy ku pić
week end all in c lu si ve z opcją „skrze la”, ale po wie trze
nie ubła ga nie się koń czy. Po przy stan ku bez pie czeń stwa
wy cho dzi my peł ni wra żeń. Za mie nia my pu ste bu tle na

peł ne i od pły wa my tyl ko ka wa łek da lej, by kon ty nu ować
za nu rze nie w „Choc las sa”.  Ni sza jest tak dłu ga i cie ka -
wa, że na wet te dwa nur ki to sta now czo za ma ło. Znów
jest ba jecz nie i ko lo ro wo. Przej rzy stość wo dy po zwa la na
wy pa try wa nie oka zów fau ny i flo ry. Du że na jeż ki pły wa -
ją ce po 2, 3 sztu ki są naj bar dziej pło chli we. Gdy tyl ko
zo rien tu ją się, że coś pusz cza ją ce go bą ble za czy na pły -
nąć w ich kie run ku, czmy cha ją na bo ki.

Miej sce to spo koj nie za li czam do pierw szej piąt ki naj -
lep szych miejsc, w ja kich da ne mi by ło do tąd nur ko wać.
Po dłuż szej prze rwie, w ba rze na lunch, wsia da my do
RIB -a, by za nu rzyć się w Oce anie Atlan tyc kim wy spy
Sal po raz ostat ni. Po na ra dzie z ko lej ną, trze cią już, sym -
pa tycz ną Włosz ką ja ko prze wod nicz ką, wy bie ra my miej -
sce Ca va la -3 Gro tas. Scho dzi my tam z in nej stro ny i
po cząt ko wo jest faj nie. Osią ga my na wet 33 m głę bo ko ści
i wte dy za czy na ją się scho dy w po sta ci przy bie ra ją ce go
na si le prą du. Trzy mam w rę kach ka me rę, któ ra sta no wi
do dat ko wy opór i zaj mu je rę ce, któ re mo gły by się przy -
dać do tzw. pod wod nej wspi nacz ki wy so ko gór skiej. Fil -
mo wa nie sta je się nie moż li we, a prze wod nicz ka ocza mi
spod ma ski wy da je się roz kła dać bez rad nie rę ce. Ma cha -
my ostro płe twa mi i po ma ga my so bie ła piąc ska ły. Po -
wie trza uby wa szyb ciej niż zwy kle, a my trzy ma my się
wciąż tych dwu dzie stu kil ku me trów głę bo ko ści. Spraw -
dzam stan ga zów i my ślę po wo li o ode rwa niu się od dna,
któ re nie chce wy pły cić, zro bie niu przy stan ku bez pie -
czeń stwa w to ni, nie sio ny prą da mi, strze le niu boj ki i cze -
ka niu na pon ton. Gdy mam dać znak to wa rzy szom o
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mo ich za mia rach, za uwa ża my li nę opu sto wą przy twier -
dzo ną na sta łe do ska ły. Do pły wa my do niej i z za cho wa -
niem pro ce dur wy cho dzi my zzia ja ni na po wierzch nię.
Szlag mnie tra fia i ca łe szczę ście, że pa ni di ve ma ster ka
nie ro zu mie po pol sku. W su mie nie jej wi na, że za czę ło
„wiać” z jed nej stro ny, ale z dru giej, mo gła to prze wi -
dzieć i wy brać nam in ne miej sce nur ko we.

Wi dząc na sze mi ny, szcze gól nie mo ją, prze pra sza nas
za ten sil ny prąd ge sty ku lu jąc, jak to ma ją w zwy cza ju
Wło si. Wy cho dzi my na mo lo i je dzie my do ba zy. Płu cze -
my sprzęt i roz wie sza my w prze wiew nym miej scu, by
choć tro chę od ta jał. W mię dzy cza sie, jesz cze przed ostat -
nim nur ko wa niem, pro szę Ro mi nę o na peł nie nie słod ką
wo dą tech nicz ną kil ku na stu pla sti ko wych ba nia ków kil -
ku li tro wych. Oczy wi ście za pła ci my za tę wo dę, jed nak
ma my proś bę, by nas ze sprzę tem oraz tą wo dą za wieź li
RIB -em na Po lo nu sa, bo „dy ga nie” na szym mi ni pon to -
ni kiem bę dzie strasz ne. Te raz po za koń czo nych nur kach,

nie do syć, że ma my na peł nio ne bu tle za nie sio ne do RIB -
-a, to jesz cze nas od wo żą na jacht i po roz ła do wa niu z
po wro tem na mo lo. Ostat nie go dzi ny słoń ca spę dza my
bo wiem wśród Kre oli. Zja da my lą do wy po si łek zło żo ny
z ry by z gril la, ry żu i su rów ki. Na stęp nie, po roz bi ja ni na
ma łe grup ki, prze cze su je my sto iska z pa miąt ka mi i opę -
dza my się, od co nie któ rych na tręt nych Se ne gal czy ków,
han dlu ją cych róż no ścia mi afry kań ski mi i chiń ski mi.

W koń cu, gdy słoń ce chy li się już ku za cho do wi, par -
tia mi do sta je my się na jacht. Czy ni my przy go to wa nia do
dal sze go rej su, któ ry ma nas za pro wa dzić na wy spę Fo -
go. Po po nad do bie, wcze snym ran kiem do bi ja my do pir -
su na Fo go. Tu nie ma cen trum nur ko we go, choć wy spa
ku si pod wod ny mi ta jem ni ca mi po cho dze nia wul ka nicz -
ne go. Lu bią wo kół niej po noć pły wać re ki ny. Po dniu
spę dzo nym na lą dzie wra ca my na jacht, wraz z Wojt kiem
ubie ra my ABC i wy trwa le snor klu je my po za to ce. Oka -
zu je się, że ca ła wy spa jest pod wod ną gó rą, a ota cza ją cy
ją Atlan tyk już za le d wie 5 km od brze gu osią ga po nad
5000 me trów głę bo ko ści. Wy ją tek sta no wi pod wod ne po -
łą cze nie z wi docz ną na ho ry zon cie in ną wy spą Bra va.
Moż na tu przy pły nąć kie dyś jach tem ze sprę żar ką na po -
kła dzie i spe ne tro wać tu tej sze za ka mar ki. 

Gdy tak snor klu je my scho dząc na 5 – 7 m głę bo ko ści,
na tle czar ne go pia sku wi dzi my kra by pu stel ni ki, bar we -
ny, a ka wa łek da lej za uwa ża my dwie Fly ing gur nard,
(łac. Dac ty lop te rus vo li tans). Jed na jest du żym oka zem,
a dru ga wy raź nie mniej sza. Wy nu rza my się i mó wię
Wojt ko wi, że zej dzie my nad sa mo dno i że by je ob ser -
wo wał, jak pod pły nie my bli żej. Cha rak te ry stycz nie cho -
dzą ce po dnie, gdy prze kra cza my nie wi dzial ną gra ni cę,
otwie ra ją swo je skrzy dła przy po mi na ją ce tro chę he li kop -
te ry z fil mu „Ava tar” i od pły wa ją ka wa łek da lej. Gdy
brak nie nam od de chu i wy nu rza my się, z pol skie go zwa -
ne Pły wa ją cy mi kur ka mi, znów spo koj nie pe ne tru ją pia -
sek w po szu ki wa niu po kar mu. Po wta rza my to kil ka ra zy,
by dać im w koń cu spo kój. 

Po wra ca jąc na pirs, czy ni my za dość hi gie nie cia ła
przy po mo cy słod kiej wo dy i o zmierz chu wy pły wa my
w dal szy rejs. Te raz już bez przy stan ków, w cią gu kil ku -
na stu dni za mie rza my do pły nąć do Bra zy lii, by znów za -
nu rzyć się w Atlan ty ku, ty le że już po dru giej stro nie
akwe nu.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu

http://bare.pl/content/suche-skafandry
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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

Partnerzy systemu
partnernurkowy.pl

http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://sklep.ocn.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl
http://www.partnernurkowy.pl
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Jak wie le osób nam po dob nych – ma ją cych
ogra ni czo ny czas urlo po wy – mie li śmy dy le mat,
do kąd wy brać się w tym se zo nie. Wy bór padł
na wy chwa la ną przez zna jo mych Kre tę. Do ce -
lo wym miej scem na sze go po by tu by ła Ma lia,
nad mor ski ku rort ofe ru ją cy roz ryw ki, któ re ma -
ją na ce lu przy cią gnie cie wy bla kłych i spra -
gnio nych słoń ca urlo po wi czów.

Za kwa te ro wa no nas w ka me ral nym ho te li ku, za pro -
jek to wa nym dla osób ce nią cych spo kój. Przy mknę li śmy
oko na bar dzo skrom ne je dze nie i brak kli ma ty za cji, bo w
za mie rze niu trak to wa li śmy go ja ko ba zę wy pa do wą. Na -
stęp ne go dnia po przy by ciu wszech obec ne cy ka dy po sta -
wi ły nas z sa me go ra na na no gi. Po szyb kim śnia da niu
uda li śmy się na po szu ki wa nie ho te lu, w któ rym znaj do -
wa ło się cen trum nur ko we, któ re zlo ka li zo wa li śmy bę dąc
w kra ju. Sym pa tycz na Szwed ka przy wi ta ła nas ser decz -
nie i po do ko na niu wszyst kich for mal no ści umó wi li śmy

się na upra gnio ne nur ko wa nie. Na stęp ne go dnia, po spa -
ko wa niu sprzę tu i po si le niu się, sta nę li śmy w usta lo nym
miej scu. Cze ka jąc na fir mo we go bu sa, oglą da li śmy bu -
dzą ce się do ży cia mia stecz ko. Po kil ku mi nu tach zza za -
krę tu wy ło nił się zna jo my kształt au ta. Wrzu ci li śmy
sprzęt i wsko czy li śmy do środ ka czę ścio wo wy peł nio ne -
go już nur ka mi bu sa. Pę dzi li śmy au to stra dą roz dzie la ją -
cą pa smo gór skie od mo rza, mi ja jąc zbo cza po ro śnię te
ską pą ro ślin no ścią, wznie sie nia, na któ rych szczy cie – na -
pę dza ne po dmu cha mi wia tru – tęt ni ły ży ciem nie wiel kie,
bia łe wia tra ki, wy glą da ją ce jak by ich twór cy czer pa li in -
spi ra cję z ba jek. Prze jeż dża li śmy obok nie wiel kich nad -
mor skich mia ste czek, któ re z per spek ty wy wy glą da ły
bar dzo uro kli wie. Przez ca łą dro gę sie dzie li śmy mil cząc,
upa ja jąc się ty mi wi do ka mi. Po do tar ciu do Agia Pe la gia
mię dzy na ro do wa za ło ga cen trum nur ko we go przy wi ta ła
nas ser decz nie. Tra fi li śmy do pię cio gwiazd ko we go cen -
trum Pa di. Ba za mie ści ła się na pla ży, mie li śmy więc nie -
za po mnia ną oka zję za chwy cać się wspa nia łym wi do kiem

Kreta tour
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w trak cie przy go to wań do nur ko wa nia. Po krót kim brie -
fin gu do sta li śmy się na łódź wraz z kil ko ma in ny mi chło -
pa ka mi i po za ję ciu miej sca cze ka li śmy cier pli we, aż
ka pi tan pod nie sie ko twi cę i uru cho mi sil nik. Wy pły wa jąc
z za tocz ki, kie ro wa li śmy się ku nie zna ne mu. Ad re na li na
i cie ka wość na ra sta ła w nas z każ dą prze pły nię tą mi lą.
Pły nę li śmy wzdłuż wy brze ża, mi ja jąc po tęż ne kli fy skal -
ne i roz bi ja ją ce się o nie spie nio ne fa le tur ku so we go mo -
rza. Po dwu dzie sto mi nu to wym rej sie sil nik zmniej szył
ob ro ty, po chwi li za milkł, co ozna cza ło, że osią gnę li śmy
nasz cel. Znaj do wa li śmy się u pod nó ża ogrom ne go kli -

fu. Fa le przy bo jo we ob my wa ły ska ły, uka zu jąc co ja kiś
czas wej ście do ja ski ni. Ka pi tan wraz z di ve ma ste rem za -
cu mo wa li łódź. Je den po dru gim wy lą do wa li śmy w wo -
dzie, trzy ma jąc się li ny prą du, cze ka jąc cier pli wie na
na szych prze wod ni ków, któ rzy po za bez pie cze niu ło dzi
do łą czy li do nas. Ca łą na szą gru pą ze szli śmy wzdłuż li -
ny cu mow ni czej na głę bo kość 25 me trów i po po twier -
dze niu, że wszyst ko jest OK. roz po czę li śmy na szą
pod wod ną eska pa dę. Pły nę li śmy nad piasz czy stym dnem,
spo ty ka jąc kil ka za cie ka wio nych gro upe rów. Kie ro wa li -
śmy się w stro nę spa dzi stej, pra wie pio no wej ścia ny, któ -
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ra opa da ła do głę bo ko ści 30 me trów. Miej sce to wy wo ła -
ło we mnie za chwyt, z po wo du ogrom nej ilo ści ko lo ro -
wych gą bek, ane mo nów, ko ra li i roz gwiazd, z mnó stwem
za głę bień, w któ re z cie ka wo ścią za glą da li śmy, ma jąc na -
dzie ję od kryć coś nie spo ty ka ne go. Mój bud dy Ma te usz
strze lał fot ki jed na po dru giej, że by nic nie prze ga pić. Po -
dą ża jąc za prze wod ni kiem i upa ja jąc się wi do ka mi, stop -
nio wo zmniej sza li śmy głę bo kość, pły nąc przy ścian ce,
by w koń cu uj rzeć ciem ne wej ście do Blue Ca ve. Włą -
czy li śmy la tar ki, kie ru jąc się do ja ski ni, w któ rej za raz po
wpły nię ciu na tknę li śmy się na ukwia ły czy ha ją ce na ofia -
ry na wy stę pach skal nych. Z po wo du ciem no ści zro bi ło
się mrocz no i ta jem ni czo. Za czę li śmy na szą eks plo ra cję
prze miesz cza jąc stru mień świa tła w każ de in try gu ją ce
miej sce i wgłę bie nie. Di mi tros, nasz prze wod nik i wła -
ści ciel cen trum, wy rwał nas z te go za ab sor bo wa nia, ma -
cha jąc że by śmy pod pły nę li do nie go. Zbli ża jąc się,
wy czu wa li śmy spa dek tem pe ra tu ry i przej rzy sto ści wo -
dy z po wo du ha lo kli ny. Miej sce, w któ rym się znaj do wa -
li śmy by ło eks cy tu ją ce, jed nak po zer k nię ciu na
przy rzą dy po mia ro we, któ re wska zy wa ły koń czą ce się
po wie trze, by li śmy zmu sze ni za koń czyć nur ko wa nie, po
uprzed nim od by ciu przy stan ku bez pie czeń stwa oczy wi -
ście. W dro dze po wrot nej każ dy z nas opo wia dał o swo -

ich wra że niach. By ło to jed no z mo ich cie kaw szych nur -
ko wań. Re asu mu jąc, Kre ta to bar dzo przy ja zne miej sce
za rów no dla po cząt ku ją cych nur ków, jak i za awan so wa -
nych. W wol nych chwi lach moż na spę dzać czas, wy le -
gu jąc się na piasz czy stych pla żach lub za ba wić się w
licz nych knajp kach i dys ko te kach. Dla tych, któ rzy wo lą
ina czej wy ko rzy stać wol ne chwi le jest moż li wość zwie -
dza nia po zo sta ło ści kul tu ry mi noj skiej al bo po dzi wia nia
przy ro dy i gór tej śród ziem no mor skiej wy spy.

Łu kasz Kuk

zdję cia Ma te usz Sznaj der

www.atomicaquatics.pl

http://www.atomicaquatics.pl
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Sierp nio wy upał, jest dia bel nie go rą co… Kre -
ta. Mi nął ty dzień nur ko wy i za czy na się – tak
zwa ny – „lu zik”. Nie mu szę wcze śnie wsta wać,
za byt ki już za li czo ne i zo sta je pla ża. Trzy dni
nic nie ro bie nia. Nur ko wa nie na Kre cie by ło faj ne
i pew nie o tym kie dyś na pi szę, bo jest o czym!
Wra ki ze sta ry mi, roz wa lo ny mi am fo ra mi, ka nio -
ny i cał kiem do brze wy glą da ją cy, le żą cy so bie
na 30 me trach, Mes ser sch mitt 109 z cza sów II
woj ny. Mo gę śmia ło po le cić Kre tę na nu ra.

Ale wra cam do tej krót kiej hi sto rii. Jest go rą co, śnia -
da nie i wy ru szam na po szu ki wa nie ci chej za to ki, by się
po opa lać i po pły wać. Na Kre cie nie jest to ła twe. Zna le -
zie nie ta kie go miej sca – zwłasz cza w Agii Pe la gi, gdzie
by łem – gra ni czy z cu dem. Ta bu ny tu ry stów cią gną się
ca ły mi ki lo me tra mi na pla że i za mo ment nie bę dzie ani
jed ne go wol ne go le ża ka, ka mie nia, pia sku… wszę dzie
bę dą cia ła spra gnio nych słoń ca Eu ro pej czy ków. Głów nie

Intrygujący łowca
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tych z zim niej szej czę ści Eu ro py… Pły wa jąc na nur ko -
wa nia, wi dzia łem z ło dzi kil ka za to czek i wła śnie do jed -
nej z nich się wy bie ram. To miej sce jest ka wa łek dro gi
od mo je go ma łe go ho te li ku i jest wy star cza ją co ukry te,
by hor dy tu ry stów tam nie tra fi ły. Do te go, by do stać się
na ma leń ką pla żę pod kli fem, na le ży przejść przez dziu -
rę w pło cie, a to moc no od stra sza ele ganc kich wy pra so -
wa nych „wa ka cjo wi czów”. Po dro dze do mo je go taj ne go
schro nie nia od zgieł ku mam jesz cze za przy jaź nio ny od
dwóch ty go dni sklep spo żyw czy, gdzie wła ści ciel, gdy
wi dzi mnie z da le ka, już ma cha trzy ma ną w rę ku bu tel ką
wo dy. Przy ta kich upa łach na Kre cie na le ży du żo pić. To
pi ję…, ale wi no… Du żo wi na… Mój skle po wy przy ja -
ciel to wie. Gdy wy ru szam na pla żę, ku pu ję du żo wo dy,
gdy wra cam z pla ży, ku pu ję jesz cze wię cej… wi na.
Chłop to ro zu mie i dziś też ma cha do mnie z da le ka. Ta
sce na za wsze mnie roz we se la. Też za czy nam ma chać do
nie go i prze cho dzę ra do śnie na dru gą stro nę uli cy do skle -
pu… Na gle sły szę pisk i ja kiś zgrzyt obok sie bie… Pa trzę
i mnie za tka ło! Trzy cen ty me try od mo jej no gi za ha mo -
wa ła ogrom na li mu zy na mer ce de sa. Tak zwa na „pięć -
seta”. My ślę, o kur de, jak kre tyn wsze dłem pro sto pod
ko ła. Sto ję tak przez 2 se kun dy. Z sa mo cho du wy sia da
fa cet w ciem nych oku la rach i kra wa cie. Wy glą da na biz -
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nes me na, ban kie ra. Dziw nie się pre zen tu je w tym czar -
nym gar ni tu rze po śród ma sy pla żo wi czów na uli cy.
Wszy scy w ko stiu mach ką pie lo wych i na gle ten wiel ki
mer ce des i gar ni tur… Py ta, czy ze mną Ok? Od po wia -
dam, że tak i sta ram się prze pro sić, że wla złem mu pod
ko ła. Gość uśmie cha się i mó wi, że są wa ka cje. Mer ce des
ru sza. Ku pu ję tym ra zem wię cej wo dy w mo im za przy -
jaź nio nym skle pie i do cie ram na pla żę. Nie ste ty, nie je -
stem sam. Już kil ka osób wy wą cha ła ten pa tent i na ma łej
pla ży jest dziś spo ro lu dzi. Roz kła dam ręcz nik, wkła dam
apa rat w obu do wę i idę po pły wać. Za wsze za bie ram apa -
rat. Spo ro tu ośmior nic pod ka mie nia mi. Za wsze się ja kąś
fot kę zro bi. Jest pięk nie, le ni wie i mi ło. Do pie ro co nie
wy lą do wa łem pod ko ła mi, to te raz na praw dę do ce niam
ta kie chwi le. Od pły wam od ką pią cych się, by po fo to gra -
fo wać i od po cząć. Przy tej ilo ści nóg pod wo dą ry by po -
ucie ka ły na bo ki. Z da le ka wi dzę ko goś z ku szą. Wy glą da
tro chę jak z daw nych cza sów. Ma na so bie tyl ko gat ki,
płe twy i okrą głą ma skę tro chę star szej da ty. Ale mu si być
do bry… W tor bie u je go pa sa wi dać ry by i ośmior ni cę.
Scho dzi do 10 me trów, za sty ga w bez ru chu i strze la. Wy -
pły wa, ła du je i znów wra ca na dół. Do te go po ru sza się z
nie zwy kłą gra cją, dla te go za czy nam go fo to gra fo wać.
Pierw sze zdję cia wy cho dzą cie ka wie, więc po my śla łem,

że wy pa da za py tać, czy mi wol no. Łow ca aku rat zdej mu -
je ko lej ną ry bę z gro tu ku szy. Gdy mnie zo ba czył, po ka -
za łem apa rat, on kiw ną gło wą, że mo gę. Wte dy zo ba-
czy łem je go twarz i... mnie za tka ło. To był czło wiek z
mer ce de sa, fa cet w gar ni tu rze, któ ry wła śnie go dzi nę
wcze śniej ura to wał mo je ży cie ha mu jąc, jak wla złem mu
pod ko ła. Za sko czył mnie po raz dru gi i to bar dzo moc -
no. Ro bię ko lej ne zdję cia po lo wa nia jesz cze przez ja kieś
30 mi nut. Czu ję już zim no, ale łow ca cią gle strze la, dla -
te go ro bię zdję cia. To wy glą da jak ja kiś spek takl prze sy -
co ny wol no ścią. Po lo wa nie się koń czy. Sie dząc jesz cze w
wo dzie, wi dzę jak łow ca sta ran nie pa ku je ry by w ba gaż -
nik li mu zy ny, wy cie ra się, za kła da gar ni tur oraz po wo li
za wią zu je kra wat. Znów prze obra ża się w biz nes me na.
Ma cha mi na po że gna nie i... praw do po dob nie wra ca do
pra cy. Lunch skoń czo ny. To by ło faj ne i dziw ne spo tka -
nie.

Gdy z mo imi służ bo wy mi kon tra hen ta mi idzie my coś
zjeść, gdy wsia dam do win dy i idę do knaj py w kra wa cie
na służ bo wy „lun che”, za wsze mam przed oczy ma i
wspo mi nam łow cę z Kre ty. I wie cie co?

Za zdrosz czę mu!!! Ale nie mer ce de sa.

Dawid Jóźwiak
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Dzięki możliwości publikacji na łamach
miesięcznika Nuras.info mam nie wąt pli wą przy -
jem ność po dzie le nia się z Wa mi mo imi wra że -
nia mi po pierw szym po waż nym nur ko wa niu.
Naj pierw jed nak, ty tu łem wpro wa dze nia, ma łe
za po zna nie się.

Nur ko wa niem za in te re so wa łem się po roz mo wie z ku -
zy nem. Kon rad, za pa lo ny akwa ry sta, roz ta czał wi zję ota -
cza ją cych nas tro pi kal nych ry bek, wy cie czek do eg zo-
tycz nych kra jów, dziew czyn cze ka ją cych w każ dym por -
cie... Obiet ni ca nie sa mo wi tej przy go dy po dzia ła ła za chę -
ca ją co. For mal no ścią po zo sta ło za pi sa nie się na szko-
le nie. Więk szym wy zwa niem oka zał się pierw szy w ży -
ciu skok do wo dy na głów kę... Choć mo że „skok“ to zbyt
du że sło wo, „ko cur“ jest chy ba bar dziej na miej scu. Do -
praw dy, ży cie po tra fi być za ska ku ją ce. Któż mógł po my -
śleć, że luź na roz mo wa za koń czo na spon ta nicz ną de cy zją
spo wo du je, że kil ka ty go dni póź niej, spo glą da jąc na ze -
ga rek zo ba czę...

Godz. 8:36, dwu dzie sty trze ci dzień wrze śnia. Sto ję
na ru fie i pa trzę na zo sta wio ny przez nas kil wa ter (swo ją

dro gą jest coś hip no ty zu ją ce go w tym wi do ku, praw da?)
i za sta na wiam się, co przy nie sie kil ka na ście naj bliż szych
go dzin. Czy rze czy wi stość oka że się rów nie ko lo ro wa jak
zdję cia zna le zio ne w In ter ne cie? Jak spraw dzę się w bo -
ju? Co zo ba czę pod wo dą? Czy mo że... Z dal szych roz -
my ślań wy ry wa mnie głos pa sa że ra sto ją ce go obok. Na
ho ry zon cie po ja wi ła się San Do mi no, pierw sza z czte rech
głów nych wysp ar chi pe la gu Tre mi ti. To tu – we dle le -
gen dy – osie dlił się Dio me de usz, to wa rzysz Ulis sa z ho -
me row skiej Ody sei. To tu Ce sarz Au gust wię ził za
cu dzo łó stwo swo ją sio strze ni cę Ju lię, a Ka rol Wiel ki
uwię ził swe go te ścia. I w koń cu to tu Bur bo no wie przy -
sła li 200 naj pięk niej szych ko biet z ta wern Ne apo lu. Mo -
że więc sce na riusz „ko biet w każ dym por cie“ ma szan sę
się zi ścić? Chwi la... Kie dy to by ło? Aha... XVIII w. No
tak, pie skie szczę ście... Kil ka na ście mi nut póź niej do bi -
ja my do por tu. Na pierw szy rzut oka wo da wy glą da na
nie sa mo wi cie prze zro czy stą, na dru gi... Jak się oka zu je,
na dru gi rzut mu si my jesz cze po cze kać. My – czy li wy -
żej wspo mnia ny ku zyn, trzech zna jo mych z kur su, trzech
in struk to rów, szóst ka z więk szym od na sze go, do świad -

Historia pewnego nurkowania

Wyspy Tremiti
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cze niem i ja oczy wi ście. W pierw szej ko lej no ści kie ru je -
my się do cen trum nur ko we go (Tre mi ti Di ving Cen ter),
gdzie zo sta wia my sprzęt. Na stęp nie mel du nek w ho te lu
Tra mon ta na, zo sta wia my ba ga że i wra ca my do por tu.
Nie ca łe dwie go dzi ny od zej ścia na ląd, po now nie znaj -
du je my się na po kła dzie, tym ra zem jed nak cze goś mniej -
sze go. Pły nie my w miej sce na sze go pierw sze go nur ko -
wa nia...

Sie dzę na bur cie, ostat nia kon tro la sprzę tu, po wie trza
mam pod do stat kiem, in struk tor da je znak, że za ple ca mi
jest czy sto. Od ry wam płe twy od po kła du bar ki... Uwiel -
biam ten mo ment, tę krót ką chwi lę pew ne go ro dza ju nie -
waż ko ści... To ocze ki wa nie na kon takt z wo dą... Chlup!
Cie pły Ad ria tyk ob jął mnie swo imi ra mio na mi. Przy go -
da wkra cza na wyż szy po ziom. Cze kam na resz tę eki py,
nie wy trzy mu ję jed nak i za nu rzam gło wę... Wstrzy mu ję
od dech... Nie by łem przy go to wa ny na ta ki wi dok... Bar -
dzo wy raź nie wi dzę dno znaj du ją ce się na 5-6 me trach,
pod na mi prze pły wa ła wi ca ryb, ni żej znaj du je się dru ga
część na szej eki py (ta z więk szym do świad cze niem, oni
scho dzą głę biej). Fan ta stycz ny wi dok...

Wy ciecz ka skła da ła się z pię ciu nur ko wań, nie bę dę
opi sy wał każ de go z nich. Raz, że emo cje spra wi ły, iż ca -
ły czas spę dzo ny pod wo dą, no men omen, zlał się w jed -
ną ca łość. Dwa, mo ja ogra ni czo na wie dza na te mat flo ry
i fau ny pod wod ne go świa ta nie po zwo li ła mi na skla sy -
fi ko wa nie i za pa mię ta nie wszyst kie go co zo ba czy łem. I
trzy, gdy wspo mi nam tę wy pra wę, na pierw szy plan wy -
su wa się kil ka szcze gól nych sy tu acji, któ re chy ba już na
sta łe wpi sa ły się do mo jej pa mię ci. Po sta ram się opi sać je
po ni żej.

Je ste śmy na 6 me trach, zwie dza my oko li cę. W pew -
nym mo men cie do pły wa my do kra wę dzi, ścia na scho dzi
pio no wo na 21 me trów. Od czu wam pew ne go ro dza ju re -
spekt przed wy so ko ścią, coś jak pod cho dze nie do kra wę -
dzi bu dyn ku lub urwi ska. Po se kun dzie zda ję so bie
spra wę z ir ra cjo nal no ści te go uczu cia – je stem prze cież w
wo dzie... Swo ją dro gą, to cie ka we jak mózg ludz ki re -
agu je w te go ty pu sy tu acjach. Śmie jąc się sam z sie bie,
roz kła dam ra mio na ni czym ptak skrzy dła i ma je sta tycz -
nie po dą żam za in struk to rem w kie run ku dna... Nie sa mo -
wi te do świad cze nie... Gdy już „wy lą do wa li śmy“,
spoj rza łem w gó rę, nad na mi za ro iło się od ryb, dzie siąt -
ki, set ki, jak gwiaz dy na nie bie. Przy na stęp nych nur ko -
wa niach mia łem oka zję do łą czyć do tych gwiazd. Raz
ła wi ca po zwo li ła mi na wpły nię cie w nią. Przez chwi lę
po dą ża li śmy w jed nym kie run ku, ryb ki spo glą da ły na
mnie, zda wa ło się, że py ta ją „Cze go to szu kasz śmiesz ny
ssa ku?“

Pod ko niec jed ne go z nur ko wań mie li śmy oka zję uj -
rzeć po lo wa nie tuń czy ków. Ze bra li śmy się przy jed nej ze
skał, spraw dza li śmy ile jesz cze po wie trza zo sta ło. Na gle
je den z in struk to rów dał nam znak. W ła wi cę ryb wpły -
nę ło kil ka dra pież ni ków. Wal ka o prze trwa nie wła śnie się
roz po czę ła. Traf chciał, że ry by okrą ży ły wznie sie nie, na
któ rym się znaj do wa li śmy. Ca ła ak cja trwa ła le d wie kil -
ka se kund, po chwi li stwo rze nia znik nę ły w bez kre snym
błę ki cie mo rza, po zo sta wia jąc za so bą gru pę pod eks cy -
to wa nych nur ków.

Naj więk szy za strzyk ad re na li ny za fun do wa ła mi jed -
nak in na przy go da. Roz ko szu jąc się pły wa niem, za uwa -
ży łem roz gwiaz dę. Pod pły ną łem, obok by ła ma ła
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ja ski nia, otwór ok 50 cm szer. i 30 wys. Zaj rza łem, ciem -
no. Jesz cze jed no spoj rze nie, do strze głem ja kieś świa tło.
Zbli żam się i na gle po ja wia się bu dzą cy gro zę wi dok. Ca -
ły tył ja ski ni za czął się ru szać, wę żo wy kształt, wy so kość
na oko 15–20 cm, a nie by ło wi dać gło wy ani ogo na.
Szyb kie przy po mnie nie so bie hi sto ry jek o po two rach
mor skich po dzia ła ło jak so le trzeź wią ce. Brrr. Póź niej wi -
dy wa łem in ne mu re ny, jed nak z więk szej od le gło ści i za -
wsze gło wę. My ślę, że dłu go nie za po mnę te go spo tka nia.

25 IX 2011 r., godz. 17:15. Mo ja pierw sza przy go da
wła śnie do bie gła koń ca. Czas wra cać do rze czy wi sto ści.
Wsia da my na sta tek do Ter mo li i ru sza my w dro gę po -
wrot ną. Za bie ram ze so bą pe łen ba gaż do świad czeń i nie -
za po mnia nych chwil. Jed no wiem na pew no, wró cę tu taj
przy pierw szej nada rza ją cej się oka zji.

Mar cin Paw lak

http://www.atomicaquatics.pl
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Lą du je my w Ali can te 23 wrze śnia o 13:55.
Słoń ce, pal my, błę kit ne nie bo... Po za kwa te ro -
wa niu w na szych prze stron nych apar ta men tach
na Pół wy spie La Man ga idzie my nad mo rze –
wo da cie pła jak zu pa, ktoś pły wa na nar tach
wod nych, lu dzie się opa la ją... Baj ka, tyl ko po co
my się ubie ra my w te wszyst kie ocie pla cze, su -
che ska fan dry i bu tle bocz ne?!

Ale za cznij my mo że od po cząt ku. Do Hisz pa nii po je -
cha li śmy na część nur ko wą pro jek tu 9000 me trów, po -
le ga ją ce go na po ko na niu de ni we la cji 9000 me trów,
bę dą cej su mą wy so ko ści Eve re stu (8848 m) i głę bo ko ści
152 m. Eve rest zdo by łam 23 ma ja 2008 r., po zo sta ło po -
ko nać głę bo kość bra ku ją cych 152 m.

Po mysł pro jek tu na ro dził się pod czas pew ne go stycz -
nio we go wy pa du nur ko we go do Da hab, kie dy to Ja cek
Lu bo wiec ki stwier dził: No, wy żej już nie wej dziesz, ale
mo żesz jesz cze głę biej za nur ko wać! Po tem na stą pi ło kil -
ka mie się cy ćwi czeń w Egip cie i w Pol sce, w cie płych
wo dach Mo rza Czer wo ne go i w Hań czy pod lo dem (wię -
cej in for ma cji na te mat ca łe go pro jek tu moż na zna leźć u
nas na stro nie: http://www.9000me trow.pl/)

Mi mo iż z po zo ru to wszyst ko zda je się nie mieć zbyt
du żo ze so bą wspól ne go, w grun cie rze czy cho dzi ło o po -
dob ne prze ży cia, choć w prze ciw staw nym wy da niu: cie -
pło–zim no, wy so kie–ni skie ci śnie nie, spraw dze nie, na co
mnie stać i ile uda mi się osią gnąć w do bo ro wym ze spo -
le nur ko wym.

La Man ga to pół wy sep na Co sta Blan ca przy po mi na -
ją cy Hel – o sze ro ko ści 300 me trów, od dzie la ją cy Mo rze
Śród ziem ne od sło no wod nej la gu ny Mar Me nor o ogrom -
nym za so le niu, ide al nej do upra wia nia spor tów wod nych
(śred nia tem pe ra tu ra przez ca ły rok – 18 stop ni, głę bo -
kość mak sy mal na – 8 me trów, osło nię ta od wia tru). Na -
szym głów nym ce lem w Hisz pa nii by ło jed nak otwar te
mo rze, a nie za cisz na płyt ka la gu na. Pierw sze nur ko wa -
nie w Hisz pa nii od by li śmy na wra ku trans por tow ca SS
Lil lian, spo czy wa ją cym na głę bo ko ści 45 me trów w po -
bli żu Pół wy spu La Man ga i za to pio nym pod czas II woj -
ny świa to wej przez U34. Wrak za cho wa ny jest w do brym
sta nie, le ży na rów nej stęp ce i sta no wi dom dla prze róż -
nych ga tun ków ryb (do ra dy, gru pe ry, lesz cze, ba ra ku dy,

pły wa ją ce ga la re to wa te „wę że”, czy li ry bi skrzek).
Po eks plo ra cji spo rej po ła ci dna i zna le zie niu szpul ki

nur ko wej w do brym sta nie, uda ło mi się do trzeć do wra -
ku – spo czy wa na ja snym piasz czy stym dnie, a po dzi wiać
go mo gli śmy w tem pe ra tu rze oko ło 20 stop ni, przy wi -
docz no ści 20 me trów. Ja sno by ło jak w dzień – la tar ki nie
przy da ły się w ogó le. Mo że na stęp nym ra zem znaj dzie my
ko lej ne tro fea nur ko we po zo sta wio ne przez po przed nie
gru py, a mo że zaj rzy my do środ ka wra ku przez je den z
roz licz nych otwo rów w po szy ciu – strasz nie by ły ku szą -
ce, ale czas nie ubła ga nie pły nął i trze ba by ło już wra cać.

Mi mo że Mo rze Śród ziem ne w po rów na niu z Bał ty kiem
pre zen tu je zgo ła in ne wa run ki nur ko we (cie pło, ja sno, do -
bra wi docz ność przez więk szą część ro ku), a wspól ne ma -
ją w za sa dzie tyl ko pięk ne wra ki, ale i tak mo rze w
Hisz pa nii po ka za ło nam, na co je stać, mi mo że po dob no
ko niec wrze śnia to ide al ny okres na głę bo kie nur ko wa nia na
wra kach w tym re jo nie. Tym cza sem jak za czę ło wiać, to
żad na łódź nie chcia ła wy pły wać na otwar te mo rze z na sze -
go pół wy spu! Mu sie li śmy zmie nić lo ka li za cję i prze nieść
się w re jon La Azo hia, gdzie moż na by ło zna leźć znacz nie
spo koj niej sze mo rze i wy ko ny wać ćwi cze nia z prze pi na -
niem mi lio nów sta ge’y, do pra-  co wać no wą kon fi gu ra cję i
po dzi wiać ryb ki: mu re ny, skor pe ny, ła wi ce ko lo ro wej drob -
ni cy oraz mo la mo la, któ ra za dzi wi ła wszyst kich, bo nikt
się jej nie spo dzie wał w tym miej scu! 

Z dru giej stro ny, 10 m to za płyt ko na zbio ro wą nar -
ko zę azo to wą, plus miej sco wi nur ko wie opo wia da li nam
po tem, że sa mo głów tra fia się w tej oko li cy na płyt kiej
wo dzie, je śli zde cy du je się pod dać za bie gom pie lę gna -
cyj nym. Ale mie li śmy szczę ście!

Ko lej ne dni wia tru – z nur ko wań na głę bo kich wra -
kach, któ re mie li śmy w pla nie, ni ci, ale wy my śli li śmy al -
ter na ty wę – wy bra li śmy się do prze pięk nej ja ski ni
kra so wej za si la nej źró dła mi ter mal ny mi w po bli żu La
Azo hia – Cu eva del Agua. Ja ski nia by ła nie zwy kle ko lo -
ro wa; fan ta stycz nie wy rzeź bio ne ska ły na po wierzch ni i
pod wo dą za chę ca ły do jak naj szyb sze go za nu rze nia,
szcze gól nie że dzień był wy jąt ko wo upal ny. Wy stę po wa -
ło też in ne cie ka we zja wi sko – ką pią ca się na go lo kal na
pięk ność. Jej po ja wie nie się sku tecz nie zmo ty wo wa ło
mę ską część eki py do bły ska wicz ne go przy go to wa nia
sprzę tu nur ko we go – nie ste ty ka mie ni ste i wy bo iste zej -

Projekt 9000 metrów –
migawki z części nurkowej w Hiszpanii
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ście do wo dy za da nia nie uła twia ło i za nim stasz czy li śmy
na dno ja ski ni twin se ty, re bre ather i in ne ele men ty sprzę -
tu, nim fa wod na od da li ła się...

Ja ski nia wy na gro dzi ła nam jed nak tru dy do tar cia do
lu stra wo dy – pod wo dą by ła jesz cze pięk niej sza niż na
po wierzch ni. Od lat pro wa dzo ny jest pro jekt eks plo ra cji
i ja ski nia jest czę ścio wo opo rę czo wa na, choć – uwa ga! –
nie jest to ła twa ja ski nia, z uwa gi na wy stę pu ją ce tam w
du żych ilo ściach osa dy. Wy star czy mi ni mal ny ruch płe -
twą i już po wrót od by wa się w wa run kach cał ko wi te go
bra ku wi docz no ści – w chmu rze py łu, przy spa da ją cych
na gło wę ka mie niach po ru szo nych przez wy dy cha ne
przez nas bą ble (i tu nie ste ty przy zna ję pierw szeń stwo re -
bre athe rom!).

Część na szej eki py mu sia ła po ty go dniu wy je chać, choć
ze spół z ko lei wzmoc nił To mek oraz kil ku nur ków, któ rzy
przy je cha li do Si mo na Town sen da, na sze go go spo da rza.
By li to An gli cy i Hisz pa nie, któ rzy rów nież chcie li wspie -
rać na sze nur ko wa nia pro jek to we, eki pa zro bi ła się więc
bar dzo mię dzy na ro do wa. Nie ste ty pierw sze po dej ście do
pięk ne go wra ku na 105 m nie za koń czy ło się suk ce sem –
do pó ki łódź pły nę ła, da ło się cza sem coś zro bić, ale jak już
się za trzy ma ła w po bli żu wra ku, to wy stą pi ły ta kie prze -
chy ły, że re bre athe ry swo bod nie la ta ły po ca łym po kła dzie,
za cho dzi ła uza sad nio na oba wa, że ktoś w koń cu przed -
wcze śnie wy pad nie za bur tę al bo że bez pow rot nie stra ci my
ele men ty sprzę tu, któ rych nie zdą ży my szyb ko na sie bie
za ło żyć. Czym prę dzej ubra łam się w swój twin set i za -
mie rza łam opa no wać ja koś na szyb ko gro mad kę sta ge’y,
ale nie zdą ży łam – w pew nym mo men cie usia dłam na ław -
kę, a za chwi lę pię tro ni żej na de skach po kła du i tam już
zo sta łam do koń ca tej wy ciecz ki, w mia rę moż li wo ści zdej -
mu jąc tyl ko z sie bie i za bez pie cza jąc cięż sze i więk sze ele -
men ty sprzę tu. Po tem po pro stu przy lgnę łam do twin se tu
ko le gi z sup por tu, ko le ga rze tel nie wy peł nił swo ją ro lę i
pod ło żył mi pod gło wę swój kap tur i... ja koś prze trwa łam!
Nie wszy scy nie ste ty mie li to szczę ście – je den z Hisz pa -
nów, któ ry po sta no wił się na wod nić, rów nie szyb ko
uszczu plił swój za pas pły nów w spo sób zu peł nie nie kon -
tro lo wa ny. Do brze, że do przy sta ni by ło nie da le ko!

Znie chę ce ni fi gla mi pła ta ny mi nam przez wiatr, po
po wro cie do na szej ba zy skru pu lat nie prze stu dio wa li śmy
wszyst kie do stęp ne pro gno zy po go dy na naj bliż sze dni –
mia ło się uci szyć od po nie dział ku przy szłe go ty go dnia.

Tej my śli ucze pi li śmy się jak przy sło wio wy to ną cy
brzy twy, bo wie le cza su już nam nie zo sta ło. Tym cza sem
wy bra li śmy za stęp czy cel kul tu ral ny – zwie dzi li śmy Car -
ta ge nę, prze pięk ne mia sto za ło żo ne w III w. p.n.e. pod -
czas pod bo jów fe nic kich. Gdzieś tam za czął się już
jed nak po ja wiać nie po kój – a co, je śli zwy czaj nie nie star -
czy nam cza su na ukoń cze nie pro jek tu?

Prze cze ka li śmy week end peł ni nie po ko ju i wresz cie
na stał dłu go wy cze ki wa ny po nie dzia łek. I mu szę po wie -
dzieć, że w zu peł no ści speł nił na sze ocze ki wa nia – mo rze
uci szy ło się i sta ło się na gle gład kie jak stół! Ko rzy sta jąc
z oka zji, wy bra li śmy się po raz dru gi na wrak na 105 m -
An ge lo Par ro di. Wrak zo stał od kry ty sto sun ko wo nie -
daw no przez gru pę nur ków hisz pań skich, w 2006 r., 90
lat po tym, jak za to pio ny zo stał przez nie miec ką łódź pod -
wod ną pod czas I woj ny świa to wej. Okręt ni gdy nie do -
pły nął już do swo je go por tu, a my dzię ki te mu mo gli śmy
go po dzi wiać w peł nej kra sie. Naj dziw niej sze by ło to, że
na 100 m pa no wał za le d wie lek ki pół mrok i wrak moż na
by ło oglą dać bez la tar ki!

Ide al na po go da do da ła nam skrzy deł – nie zdo ła li śmy
wpraw dzie za nur ko wać na tych wszyst kich pięk nych
wra kach, na któ rych pla no wa li śmy, ale kon fi gu ra cja zo -
sta ła do pra co wa na, run ti me go to wy był już od daw na,
eki pa nur ko wa na miej scu – po sta no wi li śmy więc wy ko -
rzy stać oka zję i wy ko nać to naj waż niej sze nur ko wa nie
pro jek to we na 152 m.

„Dzień przed” upły nął nam na ro bie niu wszyst kich
mik sów, spraw dza niu ca łe go sprzę tu po raz pięt na sty,
uzgad nia niu pla nów nur ko wych ze wszyst ki mi i oma wia -
niu z ni mi ich ról, skrę ca nie te go, co da ło się skrę cić w
przed dzień, za sta na wia niu się, cze go za po mnie li śmy,
spraw dza niu po raz ko lej ny pro gno zy po go dy. Ok, wy -
star czy. Po po łu dniu wy bra li śmy się na kra niec na sze go
pół wy spu do ma low ni czej miej sco wo ści Ca bo de Pa los,
gdzie spa ce ro wa li śmy wzdłuż nad mor skich kli fów, aż do -
szli śmy do la tar ni mor skiej. Wo da mia ła tak nie sa mo wi -
te od cie nie i tak za pra sza ją co wy glą da ła z gó ry, że pra wie
rzu ci li śmy się na nur ków mo zol nie scho dzą cych na dół,
że by za nur ko wać w tych pięk nych za tocz kach. Po mysł
był ta ki, że by prze jąć ich sprzęt i do ko nać na pręd ce eks -
plo ra cji no wej lo ka li za cji. By ło jed nak tak go rą co, że
mie li śmy je dy nie si łę na ro bie nie zdjęć ko tom, któ re wy -
ko rzy sty wa ły każ dą naj mniej szą na wet pla mę cie nia na
le ni we wy le gi wa nie się – jak sje sta, to ba sta i kot mu si
się zre lak so wać. Ca łe mia stecz ko wy glą da ło o tej po rze
na wy mar łe – by li śmy je dy ny mi sza leń ca mi, któ rzy nie
usza no wa li świę tej po ry po po łu dnio we go od po czyn ku.

Wresz cie nad szedł „ten dzień”! Za pa ko wa li śmy wszyst -
ko w nasz nie wiel ki sa mo cho dzik (wy po ży czo ny Ne mo,
któ ry spra wo wał się jak na praw dzi wy sa mo chód nur ko wy
przy sta ło – z god no ścią przyj mo wał każ dą ilość bu tli wy -
ma ga ją cych prze wie zie nia, choć zda wa ło się to nie praw do -
po dob ne, zwa żyw szy na je go nie po zor ną ku ba tu rę).
Do tar li śmy do La Azo hii i roz po czę li śmy skru pu lat ne ana -
li zo wa nie wszyst kich ga zów, któ re wy szły na praw dę do -
brze, pra wie ide al nie, spo rzą dza nie osta tecz nych run
ti me’ów, skrę ca nie się, pa ko wa nie tej ca łej gó ry sprzę tu na
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wó zek i prze wo że nie na łódź. Bo go wie mor scy nam sprzy -
ja li – na dal bez wietrz nie, ide al na po go da na na sze go nur ka!

Na ło dzi roz po czę ło się osta tecz ne skrę ca nie i skła da -
nie ca łe go sprzę tu, po tem sta ran nie usta wi li śmy i wy bra -
li śmy li nę (z za pa sem, że by nie za bra kło me tra czy
dwóch), usta wi li śmy de co bar i wresz cie przy szedł czas
na mnie. Z po mo cą kil ku osób ubra łam się w twin set z
do dat ko wą bu tlą do za si la nia skrzy dła i ska fan dra i przy -
pię łam sta ge. Obok mnie to sa mo ro bił Si mon, któ ry zde -
cy do wał się to wa rzy szyć mi aż na sa mo dno. Z jed ną
tyl ko róż ni cą – on na re bre atrze, a ja na obie gu otwar tym.
Run ti me’y by ły zgod ne.

Wresz cie znak, że je ste śmy go to wi – win da hy drau -
licz na zwio zła nas do wo dy i zgrab nie ze śli zgnę li śmy się
z ca łym tym maj da nem do mo rza. Do brze, że w wo dzie
cho ciaż jest to wszyst ko do opa no wa nia – na po wierzch -
ni da le ko bym nie za szła ubra na w 7 bu tli o po jem no ści
od 4l do 15l!

Za nu rza nie prze bie ga ło spraw nie i zgod nie z pla nem
– w dzie sią tej mi nu cie uści snę li śmy so bie dło nie na 152
m i da li śmy sy gnał do gó ry. Li na ku szą co scho dzi ła jesz -
cze kil ka na ście me trów do dna i za czę łam się po waż nie
za sta na wiać, co tam jest i czy war to to zba dać, ale Si mon
był nie ubła ga ny – 152 m i ani mi li me tra wię cej! Po tem
śmiał się, że by ła to je go głów na ro la na tym nur ko wa niu
– po wstrzy mać mnie przed dal szą nie pla no wa ną eks plo -
ra cją oko li cy.

Wy nu rze nie rów nież prze bie ga ło bez pro ble mo wo – w
oko li cach 100. me tra po wi tał nas uśmiech nię ty Ja cek, po -
tem Ela na 80 me trze, na 65 me trze Ma ciek i To mek oraz
To ny. Ma ciek za brał ode mnie kil ka ga zów po dróż nych i
przy niósł mi tlen, To ny ode brał kil ka bu tli od Si mo na. Ko -
lej ne me try w gó rę, co raz dłuż sze przy stan ki. Od 9 me tra
za czę łam my śleć kon cep cyj nie nad ki nem pod wod nym, na
6 me trze ob ser wo wa li śmy fan ta stycz ne me du zy w psy cho -
de licz nym ró żo wym ko lo rze, któ re wy glą da ły na strasz nie
żrą ce, więc pro si łam je, że by trzy ma ły się jed nak z da le ka
ode mnie. Gru pa na po wierzch ni ob ser wo wa ła zaś gru pę
del fi nów (no cóż, w ży ciu trze ba mieć też szczę ście i zna -
leźć się w tej od po wied niej gru pie!). Nam zaś po zo sta ło
do kład ne czy ta nie na pi sów na rur kach PCV, z któ rych zbu -
do wa ny zo stał de co bar. Co ja kiś czas pod pły wał ktoś z
eki py, kto już wcze śniej skoń czył de kom pre sję i ro bił zdję -
cia al bo fil mo wał nas, jak tak wi si my i wi si my...

Wresz cie po 151 mi nu tach wy nu rzy li śmy się na po -
wierzch nię. Hurr ra – na praw dę ucie szy łam się na wi dok
na sze go ka ta ma ra nu i uśmiech nię tych twa rzy na szych ko -
le gów i ko le żan ki.

Jesz cze tyl ko jaz da win dą w gó rze i – uwa ga – naj lep -
sza część przede mną. Zo sta łam ro ze bra na z ca łe go sprzę -
tu, nie wol no mi by ło nic no sić, ani się prze mę czać. Hej,

sko ro tak, to ja mo gę czę ściej nur ko wać na 152 m!
Jesz cze pa miąt ko we zdję cia z trans pa ren tem na na -

brze żu (We fi ght to win!!!), prze no sze nie gó ry sprzę tu z
po wro tem na wó zek i upa ko wy wa nie do sa mo cho du –
uff, ja koś się wszyst ko zmie ści ło!

I po wrót do nas do La Man gi, pysz na ko la cja z owo ca -
mi mo rza, pły wa nie w mo rzu, ale już bez sprzę tu, za kup
ostat nich pa mią tek, ostat nia ka wa i na gle trze ba by ło się pa -
ko wać (naj pierw ca ły sprzęt po je chał do Pol ski cię ża rów ką,
a po tem my na lot ni sko na szym Ne mo) i wy jeż dżać.

Bi lans wy jaz du? Na dal cze ka na nas w Hisz pa nii kil -
ka na praw dę in te re su ją cych, głę bo kich wra ków, któ rych
nie zo ba czy li śmy, po nie waż po go da po krzy żo wa ła nam
pla ny. A więc na stęp nym ra zem zo ba czy my Di spi nę na
90 m, Ma rie De lo res na 110 m, ko lej ny wrak na 130 m –
na ra zie nie wia do mo, ja kie go stat ku i ja ką ma hi sto rię,
wie my tak że, że gdzieś na 160 m + cze ka ko lej ny le d wo
co od kry ty wrak i in ne... Cel głów ny wy jaz du zo stał osią -
gnię ty i to jest nasz wspól ny suk ces. W tym miej scu
ogrom ne po dzię ko wa nia dla Jac ka Lu bo wiec kie go i Scu -
ba Tra ining za wspar cie sprzę to we, na du chu, wszel kie
cen ne ra dy i wska zów ki, la ta ćwi czeń i wia rę w mo je si ły!

Po dzię ko wa nia dla po zo sta łych człon ków eki py: Eli
Ben duc kiej, Mać ka Pa ły sa, Tom ka Go dzi ny, Iwon ki Ko -
tow skiej, Jac ka Do bro wol skie go, Rad ka Ko chlew skie go
i in nych zna jo mych i przy ja ciół, któ rzy po mo gli nam w
róż ny spo sób, a bez któ rych pro jekt nie za koń czył by się
suk ce sem.

Po dzię ko wa nia wresz cie dla firm Di ve Ri te i O’Three
za wspar cie sprzę to we i to nie tyl ko na tej wy pra wie –
uży wa my go już od lat i mo gę z rę ką na ser cu po wie dzieć,
że ni gdy nas nie za wiódł – ani w za so lo nym Mo rzu Czer -
wo nym, ani w Hań czy pod lo dem, ani na Bał ty ku, ani w
in nych oko licz no ściach. Po dzię ko wa nia rów nież dla Di -
ving Po land i fir my Lu kan – też nas wpie ra li!

Dla mnie jest to ogrom ny suk ces ca łej eki py i mój oso -
bi sty – cie szę się, że się uda ło, mi mo nie do koń ca sprzy -
ja ją cych oko licz no ści przy ro dy, zwąt pień i nie pew no ści.
Tym sa mym 5 paź dzier ni ka 2011 r. sta łam się pierw szą
ko bie tą na świe cie, któ ra ukoń czy ła Pro jekt 9000 me trów.

Agniesz ka Kie la -Pa łys

Au to rzy zdjęć: Ra dek Ko chlew ski, Ela Ben duc ka, 

Agniesz ka Kie la -Pa łys
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Test aparatów podwodnych 2011

Panasonic Lumix DMC-FT3
Pa na so nic Lu mix FT3 to po mo de lach FT1,

FT2 i FT10 czwar ty już przed sta wi ciel se rii wo -
do od por nych apa ra tów te go ja poń skie go pro -
du cen ta. Jest on bez po śred nim na stęp cą FT2, a
po rów na nie je go spe cy fi ka cji do star szych mo -
de li pre zen tu je ta be la.

Pierw sze, co rzu ca się w oczy, to fakt za sto so wa nia w
no wym apa ra cie ma try cy o mniej szej roz dziel czo ści, któ -
ra wy no si te raz 12 Mpix. Sen sor jest wspo ma ga ny przez
no wy pro ce sor ob ra zo wy Ve nus En gi ne FHD, któ ry da -
je moż li wość re je stra cji fil mów wi deo w roz dziel czo ści
Full HD 1920×1080 50i z wy ko rzy sta niem ko do wa nia
AVCHD. Po pra wie uległ tak że tryb zdjęć se ryj nych po -
zwa la ją cy te raz na wy ko ny wa nie fo to gra fii z pręd ko ścią
3,7 kl/s oraz za sto so wa no no wy mo duł AF, któ ry ko rzy -
sta z 23 punk tów.

Więk szość po zo sta łych pa ra me trów jest zna na z mo -
de li FT1 i FT2. W re zul ta cie w no wym apa ra cie znaj dzie -

my 2,7-ca lo wy ekran LCD o roz dziel czo ści 230 tys.
punk tów, ten sam obiek tyw LE ICA DC VA RIO -EL MAR
skła da ją cy się z 10 ele men tów uło żo nych w 8 gru pach (w
tym 5 ele men tów as fe rycz nych, 6 as fe rycz nych po -
wierzch ni, 1 ele ment ED). Je go od po wied nik ogni sko -
wych wy no si 28–128 mm, a świa tło si ła f/3,3–5,9.

Na uwa gę z pew no ścią za słu gu je fakt, że w Lu mik sie
FT3 za sto so wa no mo duł GPS, a tak że kom pas, ci śnie nio -
mierz i al ti metr. Wzmoc nio no tak że obu do wę, dzię ki cze -
mu apa rat po zwa la te raz na bez piecz ne nur ko wa nie na
głę bo ko ści aż 12 m i wy trzy mu je upa dek z wy so ko ści 2
m. Nie strasz ny mu tak że kurz i pył, gdyż apa rat speł nia
w tym za kre sie nor mę IPX6. Zmia ny te spo wo do wa ły, że
apa rat jest nie speł na 10 gra mów cięż szy od star sze go mo -
de lu i wa ży wraz z kar tą i aku mu la to rem 197 g. Roz miar
apa ra tu tak że uległ zmia nie i przy wy mia rach
103,5×64,0×26,5 mm je go ku ba tu ra jest o ja kieś 15%
więk sza niż w przy pad ku FT2.
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Bu do wa i ja kość wy ko na nia

So lid ność obu do wy Pa na so ni ka FT3 nie bu dzi naj -
mniej szych za strze żeń. Apa rat jest wy ko na ny bar dzo so -
lid nie, a pre cy zyj ne do pa so wa nie ele men tów kon struk cji
spra wia, iż nic w nim nie skrzy pi i brak jest ja kich kol -
wiek lu zów. Przed nia i tyl na ścian ka zo sta ła wy ko na na z
alu mi nium. Na szczę ście nie jest ono szczot ko wa ne, tak
jak w po przed nich mo de lach, co oczy wi ście nie po zo sta -
ło bez wpły wu na ła twość czysz cze nia apa ra tu. Ale o tym
w ko lej nych pod roz dzia łach.

Szyb ka chro nią ca ekran LCD jest dość sztyw na, ale
da le ko jej do tej za sto so wa nej w Olym pu sie TG -810. W
re zul ta cie na głę bo ko ści 10 m dość moc no na ci ska ona
na po wierzch nię ekra nu, co z bie giem cza su mo że pro -
wa dzić do je go uszko dze nia.

Jed na z bocz nych ścia nek to w za sa dzie klap ka chro -
nią ca złą cze USB oraz mi ni HDMI, a tak że aku mu la tor i
slot na kar tę pa mię ci. Jej ob słu ga nie spra wia więk szych
pro ble mów – za my ka i otwie ra się wy god nie, a do te go

zo sta ła wy po sa żo na w su wak blo ka dy za po bie ga ją cy
przy pad ko we mu otwar ciu.

Przed nia ścian ka nie uwi dacz nia zbyt wie lu zmian w
sto sun ku do star sze go mo de lu, gdyż je dy ną zna czą co
istot ną rze czą, któ ra da je się za uwa żyć jest wy pro fi lo wa -
ny grip ma ją cy uła twiać trzy ma nie apa ra tu. Na to miast rzut
oka na tyl ną i gór ną ścian kę uwi dacz nia nam już spo ro no -
wo ści. Przede wszyst kim w no wym mo de lu za bra kło ko -
ła wy bo ru try bów. W po przed nich te stach chwali li śmy to
roz wią za nie w apa ra tach pod wod nych, gdyż znacz nie uła -
twia ło ono (zwłasz cza w Lu mik sach) prze cho dze nie po -
mię dzy do stęp ny mi try ba mi pod wod ny mi. Nie ste ty w
mo de lu FT3 zo sta ło ono za stą pio ne przy ci skiem MO DE,
któ ry wy świe tla me nu z do stęp ny mi try ba mi. Za raz nad
tym przy ci skiem zna lazł się gu zik uru cha mia ją cy tryb
pod glą du zdjęć oraz przy ci ski W i T od po wie dzial ne za
zmia nę ogni sko wej. Po zo sta łe ma ni pu la to ry umiesz czo ne
na tyl nej ścian ce są nam już do sko na le zna ne z po przed -
nie go mo de lu, bo wiem znaj dzie my wśród nich przy cisk
ME NU/SET oto czo ny przez przy ci ski kie run ko we po zwa -
la ją ce na szyb ki do stęp do usta wień ko rek ty eks po zy cji,
try bu ma kro, sa mo wy zwa la cza i lam py bły sko wej. Pod
wy bie ra kiem znaj dzie my przy cisk DISP. od po wie dzial ny
za zmia nę in for ma cji wy świe tla nych na ekra nie oraz gu -
zik Q.ME NU, któ ry uru cha mia zna ne z nie mal wszyst kich
apa ra tów Pa na so ni ka me nu pod ręcz ne.

Na głę bo ko ści 10 m ci śnie nie wy wie ra ne przez znaj -
du ją cy się nad na mi słup wo dy jest dwu krot nie więk -
sze niż na po wierzch ni. Po wo du je to sil ny na cisk na
szyb kę chro nią cą ekran LCD, przez co ule ga ona
ugię ciu do we wnątrz.
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Oso by bar dziej spo strze gaw cze z pew no ścią za uwa -
żą, że na tyl nej ścian ce za bra kło zna ne go z FT2 przy ci sku
uru cha mia ją ce go re je stra cję fil mów wi deo. Zgod nie z
obec nym tren dem kon struk to rów Lu mik sów po wę dro wał
on na gór ną ścian kę, gdzie zna lazł miej sce obok spu stu
mi gaw ki i włącz ni ka.

Eks plo ata cja

Eg zem plarz FT3, któ ry tra fił do na szej re dak cji był
już po kil ku te stach. Wska zy wa ły na to licz ne, nie wiel kie
śla dy użyt ko wa nia, któ re są nie do unik nię cia pod czas co -
dzien nej eks plo ata cji. Nie ste ty jed na rzecz wzbu dzi ła na -
sze za nie po ko je nie. Chro mo wa nie znaj du ją ce się na
ob wód ce wo kół obiek ty wu ule gło znacz ne mu złusz cze -
niu. Pod czas na sze go te stu je go po wierzch nia do dat ko -
wo się po więk szy ła, co nie świad czy dość do brze o tym
ele men cie obu do wy.

Po za tym jed nym de fek tem nie zna leź li śmy więk -
szych uszczerb ków w wy glą dzie te sto wa ne go Lu mik sa.
Brak jest na nim ja kich kol wiek więk szych za dra pań, a ry -
ski na ekra nie LCD ma ją cha rak ter po wierz chow ny i jest
ich sto sun ko wo nie wie le.

Czysz cze nie FT3 nie na le ży do naj ła twiej szych, gdyż
wszel kie go ro dza ju za bru dze nia i sól mor ska znaj dą w
nim spo ro za ka mar ków, gdzie mo gą się ukryć. Aby uła -
twić nam to za da nie, pro du cent wraz z apa ra tem tra dy -
cyj nie do star cza bar dzo uży tecz ną szczo tecz kę, przy
po mo cy któ rej w mgnie niu oka mo że my usu nąć z obu -
do wy wszel kie za bru dze nia, a tak że oczy ścić uszczel kę
klap ki z ewen tu al nych dro bin mo gą cych do pro wa dzić do
nie szczel no ści apa ra tu. Jak za wsze, na le ży za li czyć to Pa -
na so ni ko wi na plus, jed nak ma my na dzie ję, że ten ele -
ment wy po sa że nia nie znik nie w przy szło ści, tak jak się
sta ło z jed nym przy dat nym ak ce so rium do łą cza nym w
stan dar dzie do FT2. Mo wa tu o si li ko no wej osło nie, któ -
ra do sko na le chro ni ła apa rat w trud nych wa run kach, a
jed no cze śnie spra wia ła, iż pew nie trzy ma ło się go na wet
w mo krych dło niach. Nie ste ty na próż no szu ka li śmy te -
go do dat ku w pu deł ku z FT3.

Funk cje do dat ko we
Li sta funk cji do dat ko wych, ja kie ofe ru je te sto wa ny

apa rat, jest im po nu ją ca. W no wym Pa na so ni ku znaj dzie -
my ba ro metr, głę bo ko ścio mierz, wy so ko ścio mierz, kom -
pas, mo duł GPS, a tak że tryb zdjęć pa no ra micz nych i 3D.
Trze ba przy znać, że ro bi to wra że nie, więc z tym więk -
szym za in te re so wa niem prze szli śmy do te sto wa nia po -
szcze gól nych funk cji.

Na pierw szy ogień po szedł mo duł GPS. Gdy uru cho -
mi li śmy go w Egip cie, po kil ku mi nu tach na ekra nie po -
ja wił się ko mu ni kat in for mu ją cy nas o bra ku do stę pu do
funk cji GPS w tym re gio nie i po mi mo wie lu prób nie
uda ło nam się ode brać sy gna łu z ja kie go kol wiek sa te li ty.

Nie co za wie dze ni pod ję li śmy po now ne pró by już w
Pol sce, jed nak oka za ły się one rów nie nie sku tecz ne. In -
struk cja ob słu gi apa ra tu prze wi du je po ja wie nie się te go
ty pu ko mu ni ka tu, jed nak in for mu je nas, że mo że się on
po ja wić w Chi nach lub przy ich gra ni cy, w pań stwach są -
sied nich. W związ ku z tym, al bo nie uwa ża łem na lek -



43

nuras.info 11/2011

cjach geo gra fii i Chi ny są bli żej Pol ski i Egip tu niż mi się
wy da je, al bo po pro stu GPS nie dzia łał wła ści wie w te sto -
wa nym apa ra cie. War to jed nak zwró cić uwa gę, że nic nie
wska zy wa ło na ja kie kol wiek uszko dze nie, gdyż dio da in -
for mu ją ca o po zy cjo no wa niu pa li ła się w sto sow nym mo -
men cie.

Te sto wa nie po zo sta łych funk cji do dat ko wych przy -
nio sło nam rów nie du że roz cza ro wa nie. Weź my dla przy -
kła du głę bo ko ścio mierz. Jak pa mię ta my, w Olym pu sie
TG -810 jest to bar dzo funk cjo nal ne na rzę dzie – w Pa na -
so ni ku nie ste ty zu peł nie nie przy dat ne. Wszyst ko za spra -
wą je go do kład no ści. Wska za nia głę bo ko ścio mie rza
ogra ni cza ją się bo wiem do żół te go pa ska, któ ry prze su wa
się na ska li po mię dzy war to ścią 0 m i 10 m. Nie ste ty sam
pa sek ma dłu gość od po wia da ją cą ok. 3 me trom na wspo -
mnia nej ska li i ja ki kol wiek je go ruch moż na za ob ser wo -
wać do pie ro na głę bo ko ści ok. 5 m. Nie ste ty je go
wiel kość nie ule ga wów czas zmia nie i wska zu je on war -
to ści od ok. 2 do 8 m.

Za tem w przy pad ku te go ty pu urzą dze nia po mia ro we -
go nie mo że my mó wić o ja kiej kol wiek do kład no ści. Tym
bar dziej, że jest ono do stęp ne je dy nie w try bie „Pla ża i
snor ke ling”, a nie dzia ła w try bie „Zdję cia pod wod ne”,
gdyż za pew ne ten ostat ni pro du cent prze wi dział je dy nie
do współ pra cy z obu do wą pod wod ną, a w tej, jak wia do -
mo, ci śnie nie nie ule ga zmia nie wraz ze wzro stem głę bo -
ko ści. Do dat ko wo wska za nia głę bo ko ścio mie rza i
ci śnie nio mie rza moż na śle dzić je dy nie na de dy ko wa nym
do te go ekra nie, któ re go wy gląd zi lu stro wa li śmy po wy -
żej. Nie ma za tem moż li wo ści wy świe tle nia ak tu al nej
głę bo ko ści na ekra nie wy ko rzy sty wa nym pod czas wy ko -
ny wa nia zdjęć, gdzie po ka za ne są ak tu al ne pa ra me try
eks po zy cji.

Za wie dze ni jesz cze bar dziej po sta no wi li śmy spraw -
dzić jak dzia ła wy so ko ścio mierz. Znaj do wa li śmy się na
bal ko nie dru gie go pię tra, na wy so ko ści ok. 10 m nad po -

zio mem mo rza, i po ka li bra cji wska za nia wy so ko ścio mie -
rza wa ha ły się mię dzy 8 a 15 me trów. Znów wi dać, że
do kład ność po mia rów po zo sta wia wie le do ży cze nia. Na
szczę ście wska za nia kom pa su są w mia rę pre cy zyj ne.

Na ko niec wspo mni my jesz cze o funk cji zdjęć pa no -
ra micz nych. Nie ste ty apa rat nie skle ja ich au to ma tycz nie,
a je dy nie uła twia nam wy ko ny wa nie zdjęć, z któ rych po -
tem mo że my stwo rzyć pa no ra mę w kom pu te rze.

Wi dać więc, że to co wy glą da zna ko mi cie na pa pie rze,
nie ko niecz nie do sko na le spraw dza się w rze czy wi sto ści,
bo wiem funk cje do dat ko we za im ple men to wa ne w FT3 w
więk szo ści oka za ły się wiel kim nie po ro zu mie niem.

Użyt ko wa nie pod wo dą

Jak już wspo mnie li śmy, w Pa na so ni ku FT3 ko ło wy -
bo ru try bów zo sta ło za stą pio ne przy ci skiem MO DE, któ -
re go na ci śnię cie po wo du je wy świe tle nie me nu try bu
na gry wa nia, gdzie za po mo cą przy ci sków kie run ko wych
ma my moż li wość wy bra nia od po wied nie go try bu fo to -
gra fo wa nia. Do wy bo ru ma my w peł ni au to ma tycz ny tryb
iA, tryb „Nor mal ne zdję cie” (od po wied nik try bu P),
„Śnieg”, „Pla ża i snor ke ling”, „Zdję cia pod wod ne”,
„SCN” (pod któ rym kry je się me nu wy bo ru jed ne go z po -
nad 20 try bów te ma tycz nych) i tryb zdjęć 3D.
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Mo że my za tem za po mnieć o wy god nym prze łą cza niu
się po mię dzy do stęp ny mi try ba mi pod wod ny mi, któ re w
FT1 i FT2 mie li śmy do stęp ne z po zio mu ko ła na staw. Na
uwa gę za słu gu je nie co zmie nio ne na zew nic two, gdyż
zna ny z wcze śniej szych mo de li tryb „Pla ża i sur fing”
przy jął te raz mia no „Pla ża i snor ke ling”. Z pew no ścią jest
to do bre po su nię cie, gdyż od dwóch lat wy ty ka my pro du -
cen to wi, że okre śle nie „Pla ża i sur fing” by ło my lą ce i zu -
peł nie nie pa so wa ło do try bu, któ ry prze zna czo ny jest do
zdjęć wy ko ny wa nych pod czas nur ko wa nia na po wierzch -
ni. Po mi mo te go po zy tyw ne go ak cen tu pro du cent tra dy -
cyj nie (vi de test FT2) nie unik nął ma łej wpad ki w
ko mu ni ka tach wy świe tla nych pod czas wy bo ru try bów
pod wod nych. Ten w przy pad ku try bu „Pla ża i snor ke -
ling” mó wi nam, iż na da je się on na pla żę i do zdjęć pod
wo dą do głę bo ko ści 12 m, na to miast ten po wy bo rze try -
bu „Zdję cia pod wod ne” in for mu je nas, iż jest on naj lep -
szy do głę bo ko ści 3 m i su ge ru je, że po wy żej 12 m na le ży
użyć „obu do wy mor skiej”. Znów ma my więc do czy nie -
nia ze spo rym za mie sza niem, gdyż użyt kow nik otrzy mu -
je sprzecz ne in for ma cje i chcąc nur ko wać z FT3 na
po wierzch ni, czy na więk szych głę bo ko ściach, nie otrzy -
mu je jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie, któ ry tryb
po wi nien wy brać.

Sa mo prze łą cza nie się mię dzy try ba mi nie jest już tak
wy god ne jak w przy pad ku star sze go mo de lu. Nie ma my
bo wiem ko ła wy bo ru try bów, któ re wy star czy prze krę cić
kciu kiem. Je ste śmy więc zmu sze ni do wy świe tle nia me -
nu try bu fo to gra fo wa nia po przez na ci śnię cie przy ci sku
MO DE i ko rzy sta nia z przy ci sków kie run ko wych w ce lu
wy bra nia od po wied nie go try bu. Na szczę ście uru cha mia -
nie try bu wi deo od by wa się bez pro ble mo wo, gdyż wy -
star czy na ci snąć w tym ce lu de dy ko wa ny gu zik, a
re je stra cja roz pocz nie się bar dzo szyb ko i w peł ni au to -
ma tycz nie. W ce lu za koń cze nia na gry wa nia wy star czy
raz jesz cze na ci snąć wspo mnia ny przy cisk, a apa rat bar -
dzo szyb ko za pi sze da ne i wró ci do try bu ro bie nia zdjęć.
Nie mo że my mieć tak że za strze żeń do szyb ko ści dzia ła -
nia au to fo ku su, gdyż pra cu je on re we la cyj nie. Rów nież
je go cel ność jest na naj wyż szym po zio mie i na wet przy
du żej fa li w try bie ma kro nie by ło więk szych pro ble mów
z usta wia niem ostro ści.

Ko lej ną zmia ną, któ ra nie wy szła apa ra to wi na do bre,
jest za stą pie nie su wa ka zmia ny ogni sko wej przy ci ska mi
W i T umiesz czo ny mi na tyl nej ścian ce. Zde cy do wa nie
le piej ope ro wa ło się su wa kiem, zwłasz cza pod czas zdjęć
pod wod nych, gdy apa rat trzy ma się dwie ma rę ka mi, tak
jak wi dać to na zdję ciu po wy żej. Kciuk spo czy wa wów -
czas na dol nej ścian ce apa ra tu i nie ma ko niecz no ści prze -
su wa nia go w ce lu zmia ny ogni sko wej, gdyż mo że my
ro bić to pal cem wska zu ją cym. W przy pad ku przy ci sków

mu si my już się tro chę na gim na sty ko wać, ale w za mian
za to ma my zna ko mi ty do stęp do wspo mnia ne go przy ci -
sku re je stra cji fil mów, któ ry znaj du je się obok spu stu mi -
gaw ki. Coś za coś.

Nie mo że my mieć za strze żeń do ja ko ści ob ra zów wy -
świe tla nych przez ekran LCD za sto so wa ny w te sto wa -
nym Pa na so ni ku. Na wet w sil nym słoń cu wszyst ko wi dać
na nim wy raź nie, więc pod czas snor klo wa nia nie bę dzie -
my mieć pro ble mów z ka dro wa niem. Choć w tej ka te go -
rii Olym pus TG -810 za wie sił po przecz kę nie co wy żej, to
i tak po ziom, któ ry pre zen tu je FT3 jest bar dzo wy so ki.

Pro du cent tra dy cyj nie nie za po mniał o chwa lo nej
przez nas przy oka zji te stów FT1 i FT2 opa sce na nad -
gar stek, któ ra zo sta ła wy po sa żo na w sprzącz kę za ci sko -
wą. Dzię ki te mu pro ste mu roz wią za niu nie mu si my się
oba wiać, że apa rat zsu nie nam się z rę ki pod czas pły wa -
nia i wy lą du je na dnie mo rza. Ma ła rzecz, a cie szy –
zwłasz cza te stu ją cych, któ rzy czę sto pły wa ją z kil ko ma
apa ra ta mi prze wie szo ny mi przez rę kę.

Te raz kil ka słów o tym, co się dzie je, gdy po wy nu rze -
niu z wo dy chce my szyb ko wy ko nać zdję cie na po -
wierzch ni, ma jąc usta wio ny apa rat w try bie pod wod nym.
Oka zu je się, że nie ma z tym naj mniej sze go pro ble mu,
gdyż ko lo ry sty ka na otrzy ma nej fo to gra fii jest dość na -
tu ral na, co ilu stru je po niż szy przy kład.

Sko ro je ste śmy przy ko lo ry sty ce, to war to wspo mnieć,
że wzo rem po przed nich mo de li FT3 w try bach pod wod -
nych da je moż li wość do stro je nia ba lan su bie li w 21 stop -
nio wej ska li. Wcze śniej opcja ta by ła do stęp na po
trzy krot nym wci śnię ciu gór ne go przy ci sku kie run ko we -
go, co po zwa la ło na szyb ki do stęp do niej. W te sto wa -
nym mo de lu zo sta ło to utrud nio ne, aby do stać się do tej
opcji mu si my wy świe tlić me nu pod ręcz ne, wy brać z nie -
go po zy cję AWB i na stęp nie wci snąć przy cisk DISP.
Cięż ko po wie dzieć, dla cze go pro du cent zde cy do wał się
tak nam uprzy krzyć ko rzy sta nie z tej przy dat nej funk cji.
Co gor sza, pod czas ro bie nia zdjęć na ekra nie nie jest wy -

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
podwodnym
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świe tla na ja ka kol wiek in for ma cja o prze stro je niu ba lan -
su bie li. W re zul ta cie, po wcze śniej szych te stach tej funk -
cji w try bie „Pla ża i snor ke ling” apa rat po zo stał przy
usta wie niu z mak sy mal nie pod bi tą bar wą nie bie ską, o
czym za po mnie li śmy. W re zul ta cie wszyst kie zdję cia wy -
ko na ne pod czas ko lej ne go nur ko wa nia w za sa dzie po szły
do ko sza.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych

Pod wzglę dem ko lo ry sty ki zdjęć w pod wod nych apa -
ra tach w za sa dzie od mo de lu FT1 nie wie le się zmie nia.
Pro du cent sta le ofe ru je dwa try by do zdjęć pod wod nych.
Pierw szy z nich to „Pla ża i snor ke ling” (daw niej „Pla ża i
sur fing”) oraz „Zdję cia pod wod ne”. W przy pad ku te go
pierw sze go, choć już wie my, że na da je się on do nur ko -
wa nia na po wierzch ni, to trze ba przy znać, że zdję cia ja -
kie po zwa la on uzy skać nie za chwy ca ją ko lo ry sty ką. Da je
się w nich od czuć znacz ną nie bie ską do mi nan tę, któ ra
spra wia, że ra fa wi docz na na fo to gra fiach nie jest tak bo -
ga ta w ko lo ry, jak to ma miej sce w rze czy wi sto ści. Mo -
że i dwa la ta te mu po ziom ten był do za ak cep to wa nia,
jed nak kon ku ren cja po szła na tym po lu znacz nie do przo -
du i FT3 zo sta je pod tym wzglę dem w ty le.

Dru gi z try bów tra dy cyj nie uwzględ nia po chła nia nie
ko lo rów na więk szych głę bo ko ściach i w ce lu od da nia
rze czy wi stych barw przed mio tów usu wa ze zdjęć nie bie -
ską do mi nan tę. Wy glą da to tak, jak by śmy na gle wy pom -
po wa li z mo rza ca łą wo dę. War to tu taj za zna czyć, iż tryb
ten przy da nam się rów nież pod czas nur ko wa nia po -
wierzch nio we go, gdy chce my sfo to gra fo wać obiek ty
znaj du ją ce się na głę bo ko ści np. 3 me trów, bo wiem re je -
stru je my wów czas świa tło sło necz ne od bi te od te go

przed mio tu, któ re mu sia ło prze być 6 m w śro do wi sku
wod nym (3 m do obiek tu i ko lej ne 3 m po od bi ciu w stro -
nę po wierzch ni wo dy, gdzie znaj du je się fo to graf).
Uwiecz nia ny ob raz jest w po dob nym stop niu po zba wio -
ny ko lo rów jak w przy pad ku fo to gra fo wa nia obiek tu z
od le gło ści 1 m, gdy znaj du je my się 5 m pod wo dą.

Trze ba jed nak mieć na uwa dze, że usu wa nie nie bie -
skiej do mi nan ty ze zdję cia od by wa się po przez od po -
wied nie pod bi cie od cie ni czer wie ni i po ma rań czu, czy li
ko lo rów, któ re ja ko pierw sze są po chła nia ne przez czą -
stecz ki wo dy. Za tem je że li w ka drze znaj dzie się bli ski
obiekt, znaj du ją cy się na nie wiel kiej głę bo ko ści, mu si my
się li czyć z je go sil nym, nie na tu ral nym za bar wie niem na
ko lor pur pu ro wy.
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Tryb „PLAŻA I SNORKELING” Tryb „ZDJĘCIA PODWODNE”
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Tryb „PLAŻA I SNORKELING” Tryb „ZDJĘCIA PODWODNE”

Zakres płynnej regulacji balansu bieli w trybie
„Plaża i snorkeling”

Zakres płynnej regulacji balansu bieli w trybie
„Zdjęcia podwodne”
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Aby nie być go ło słow nym, po ni żej przed sta wia my
kil ka przy kła dów pod wod nych scen sfo to gra fo wa nych za
po mo cą opi sy wa nych try bów te ma tycz nych. Ma my na -
dzie ję, że po zwo li to le piej zro zu mieć sy tu acje, w któ -
rych war to sko rzy stać w kon kret ne go usta wie nia. 

Tra dycyj nie w przy pad ku pro ble mów z au to ma tycz -
nym ba lan sem bie li w try bach pod wod nych z po mo cą
przy cho dzi nam wspo mnia na moż li wość re gu la cji WB,
któ ra ręcz nie, w 21 sko kach, po zwa la nam do brać ko lo -
ry sty kę, po czy na jąc od sil nej nie bie skiej do mi nan ty, a
koń cząc na czer wo nej. Po ni żej pre zen tu je my zdję cia ilu -
stru ją ce moż li wy za kres płyn nej re gu la cji ba lan su bie li.

Tra dy cyj nie trze ba po chwa lić tryb „Zdję cia pod wod -
ne”, któ ry zna ko mi cie spraw dza się na więk szych głę bo -
ko ściach. Po zwa la on na wy do by cie rze czy wi stych barw
obiek tów znaj du ją cych się np. 10 me trów pod po wierzch -
nią wo dy. Kon ku ren cyj ne apa ra ty w ta kich sy tu acjach ka -
pi tu lu ją, pre zen tu jąc nam ob ra zy po sia da ją ce je dy nie
ko lor nie bie ski i róż ne je go od cie nie. Na to miast zdję cia z
Pa na so ni ka wy glą da ją tak, jak by by ły wy ko na ne z wy -
ko rzy sta niem do dat ko we go oświe tle nia pod wod ne go.
Wy star czy spoj rzeć na otwie ra ją ce ten pod roz dział zdję -
cie bła zen ków wy ko na ne na 8 me trach, że by wie dzieć,
co ma my na my śli. Gdy do da my do te go re we la cyj ne od -
wzo ro wa nie szcze gó łów, któ rym wy róż nia ją się zdję cia
zro bio ne te sto wa nym Lu mik sem, to otrzy ma my apa rat
ide al ny do płyt kich re kre acyj nych nur ko wań. Trze ba
przy znać, że za sto so wa nie ma try cy o mniej szej roz dziel -
czo ści wy szło no we mu mo de lo wi na do bre, gdyż fo to -
gra fie z FT3 są du żo bar dziej szcze gó ło we niż te wy ko -
na ne star szym, 14-me ga pik se lo wym mo de lem.

W zie lo nych wo dach o sła bej wi docz no ści zdję cia wy -
raź nie tra cą na szcze gó ło wo ści. Z po wo du mniej szej ilo -
ści świa tła po ja wia ją się pro ble my z au to fo ku sem, a
po nad to apa rat za czy na ko rzy stać z wyż szych czu ło ści,

co spra wia, że za czy na ją dzia łać sil niej sze al go ryt my od -
szu mia nia.

Ko lo ry sty ka zdjęć w wy ko na nych w je zio rze na głę -
bo ko ści ok. 6 me trów w try bie „Zdję cia pod wod ne” jest
zna ko mi ta i od zwier cie dla to, co wi dzi my w rze czy wi -
sto ści pod wo dą. W try bie „Pla ża i snor ke ling” wi dać już
sil ną zie lo ną do mi nan tę, jed nak z po mo cą mo że przyjść
moż li wość do stro je nia ba lan su bie li.

Zakres płynnej regulacji balansu bieli w trybie
„Plaża i snorkeling”

Zakres płynnej regulacji balansu bieli w trybie
„Zdjęcia podwodne”

Zdję cie wy ko na ne w je zio rze na głę bo ko ści ok. 6 m
przy wi docz no ści 2–3 m. Wy ko rzy sta no tryb „Zdję cia
pod wod ne”.

Zdjęcie wykonane w jeziorze na głębokości ok. 6 m
przy widoczności 2–3 m. Wykorzystano tryb „Plaża i
snorkeling”
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O ja ko ści fil mów pod wod nych w za sa dzie mo że my
po wie dzieć do kład nie to sa mo co o zdję ciach. Ce chu ją
się one zna ko mi tym od wzo ro wa niem szcze gó łów, nie wi -
dać na nich śla dów strat nej kom pre sji, a dzię ki re je stra cji
z pręd ko ścią 50 kl/s ob raz jest płyn ny. Au to fo kus tak że
ra dzi so bie bar dzo do brze i na wet przy du żej fa li po tra fi
do sto so wać się do zmien nej od le gło ści od obiek tu, choć
zda rza mu się mieć pro ble my ze śle dze niem ru cho mych
obiek tów, np. ryb.

Pod wzglę dem ko lo ry sty ki fil my wy pa da ją po dob nie
jak zdję cia. W try bie „Pla ża i snor ke ling” zde cy do wa nie
bra ku je ra fie wy ra zi sto ści i wy glą da ona dość bla do. Tryb
„Zdję cia pod wod ne” czę sto wpro wa dza pur pu ro we za -
bar wie nie, gdy nur ku je my na po wierzch ni, na to miast gdy
zej dzie my pa rę me trów ni żej, roz wi ja swo je skrzy dła i
po ka zu je ob ra zy w rze czy wi stych ko lo rach, wol ne od nie -
bie skiej do mi nan ty.

Pod su mo wa nie
Jak za wsze za czy na my od li sty za let i wad:
Za le ty:
* bar dzo so lid ne wy ko na nie,
* wo do od por ność aż do 12 me trów,

* szyb ka pra ca apa ra tu,
* bar dzo szyb ki i do kład ny au to fo kus,
* za pin ka na pa sku na rę kę,
* do łą czo na w ze sta wie szczo tecz ka uła twia ją ca 

czysz cze nie,
* wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw dza się 

pod wo dą,
* przy cisk Qu ick Me nu uła twia ją cy ob słu gę,
* dwa funk cjo nal ne try by zdjęć pod wod nych,
* bar dzo do bre od da nie de ta li i szcze gó łów 

na zdję ciach pod wod nych,
* re we la cyj na ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na nych 

na du żych głę bo ko ściach,
* 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,
* moż li wość do stro je nia ba lan su bie li 

w try bach pod wod nych,
* zna ko mi ta ko lo ry sty ka zdjęć na du żych 

głę bo ko ściach w try bie „Zdję cia pod wod ne”,
* zna ko mi ta ko lo ry sty ka fil mów na du żych 

głę bo ko ściach w try bie „Zdję cia pod wod ne”,
* bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć w je zio rze w try bie

„Zdję cia pod wod ne”,
* re we la cyj na szcze gó ło wość fil mów.

Wa dy:
* nie zbyt trwa łe chro mo wa nie na otocz ce obiek ty wu,
* zdję cia po dat ne na utra tę kon tra stu,
* sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w try bie „Pla ża i snor ke ling”,
* sła ba ko lo ry sty ka fil mów w try bie 

„Pla ża i snor ke ling”,
* wol na zmia na ogni sko wej w try bie wi deo,
* opcja do stra ja nia ba lan su bie li scho wa na w me nu,
* brak in for ma cji na ekra nie o usta wie niu ba lan su bie li,
* my lą ce opi sy try bów pod wod nych.

Pa na so nic Lu mix DMC -FT3, któ ry kosz tu je obec nie
ok. 1992 zł, jest naj droż szym apa ra tem wśród te sto wa -
nych przez nas mo de li. Mi mo to je go kon struk to rzy wy -
ko na li kil ka nie do koń ca prze my śla nych zmian w
sto sun ku do star sze go mo de lu. Brak ko ła wy bo ru try bów
oraz utrud nie nie do stę pu do re gu la cji ba lan su bie li z pew -
no ścią nie uła twią nam wy ko ny wa nia zdjęć pod wo dą.
Smu ci też fakt, że od dwóch lat nie uda ło się do pra co wać
ko lo ry sty ki try bu prze zna czo ne go do snor klo wa nia i w
re zul ta cie Pa na so nic ofe ru je nam apa rat, któ ry do pie ro
kil ka me trów pod wo dą roz wi ja skrzy dła, ofe ru jąc nam
fil my i zdję cia o bez kon ku ren cyj nej ko lo ry sty ce i szcze -
gó ło wo ści. W chwi li obec nej jest to zde cy do wa nie naj -

Zdjęcie wykonane w jeziorze na głębokości ok. 6 m
przy widoczności 2–3 m. Wykorzystano tryb „Plaża i
snorkeling” z podbiciem barwy niebieskiej

Zdjęcie wykonane w jeziorze na głębokości ok. 6 m
przy widoczności 2–3 m. Wykorzystano tryb „Plaża i
snorkeling” z podbiciem barwy czerwonej
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lep szy apa rat dla osób, któ re za do wa la ją się płyt ki mi
znur ko wa nia mi, na głę bo ko ści 5–12 me trów, i chy ba dla -
te go trze ba za nie go za pła cić tak du żo. A gdy kon struk -
to rzy po pra cu ją nad kor pu sem i stwo rzą mo del FT4
wo do od por ny do 18 m, bę dzie to ide al ne na rzę dzie dla
każ de go nur ka z upraw nie nia mi OWD (Open Wa ter Di -
ver). Po zo sta je nam mieć tyl ko na dzie ję, że je go ce na nie
bę dzie jesz cze wyż sza i że w koń cu uda się po pra wić ko -
lo ry sty kę w try bie „Pla ża i snor ke ling”.

Przykładowe filmy podwodne

Ro bert Olech

AVCHD, 1920×1080 pix, 50i, 19 s, 38.8 MB, 
tryb „Plaża i snorkeling”

AVCHD, 1920×1080 pix, 50i, 17 s, 35.6 MB, 
tryb „Zdjęcia podwodne”

AVCHD, 1920×1080 pix, 50i, 30 s, 61.5 MB, 
tryb „Zdjęcia podwodne”, głębokość ok. 8 m

AVCHD, 1920×1080 pix, 50i, 7 s, 14.4 MB, 
tryb „Zdjęcia podwodne”, głębokość ok. 6 m

http://kursyinstruktorskie.pl
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/panasonic/00006.MTS
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/panasonic/00004.MTS
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/panasonic/00022.MTS
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2011/panasonic/00021.MTS
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8 paź dzier ni ka 2011 po raz ko lej ny płe two -
nur ko wie z trój mia sta spo tkali się aby sprzą -
tać pod wod ną część  Gdyń skiej Ma ri ny. W tym
ro ku sprzą ta nie ob ję ło rów nież ba sen przy Na -
brze żu Pre zy denc kim oraz te ren wzdłuż  Bul -
wa ru Nad mor skie go. 

Po dob nie jak w la tach ubie głych płe two nur ko wie nie
za wie dli.  Do ak cji zgło si ło się po nad 120 wo lon ta riu szy.
W wy zna czo nych sek to rach wej ścia do wo dy od by wa ły
się z brze gu lub ło dzi. Wszyst ko pod czuj nym okiem
chro no me tra ży stów, ra tow ni ków me dycz nych oraz ra -
tow ni ków WOPR. Wspar cia udzie li ła nam rów nież Po li -

cja oraz Urząd Mor ski. Ak cję za bez pie cza ła Ka ret ka Po -
go to wia Ra tun ko we go.

Efekt  – wy cią gnię cie z wo dy  po nad dwóch ton śmie -
ci!!! Tym ra zem po śród opon, bu te lek, me ta lo wych ko szy
zna lazł się ro wer, de sko rol ka, wiel ka do ni ca z kwia ta mi,
te le fon ko mór ko wy, do wód oso bi sty oraz ze ga rek.

Na uczest ni ków im pre zy cze kał cie pły po si łek , pysz -
na ka wa ser wo wa na przez jed ne go ze spon so rów(Ipa ne -
ma Café) oraz na po je ener ge ty zu ją ce Blow. Fir my
nur ko we SAN TI, BA RE, MA RES, AQUA LUNG,
GRAL MA RI NE udo stęp ni ły swój sprzęt do te stów.  Fir -

Eko Nurkowy Dzień
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ma AC mo tors uatrak cyj ni ła im pre zę pre zen tu jąc mo to -
cy kle firm Du ca ti, Triumph, Hon da. GO SiR zor ga ni - zo -
wał fe styn dla dzie ci z za ba wa mi i na gro da mi.
Gral ma ri ne udo stęp ni ła po jazd pod wod ny, któ re go głów -
ną funk cją by ło pod wod ne fil mo wa nie, chęt ni mo gli rów -
nież oso bi ście nim po ste ro wać. Efekt był wi docz ny na
mo ni to rze za in sta lo wa nym na na brze żu.

Jak co ro ku na za koń cze nie im pre zy od by ło się  lo so -
wa nie na gród a po śród nich zna la zły się: au to mat z octo -
pu sem, kom pu ter nur ko wy, ze sta wy ABC, la tar ki,
ze ga rek mar ki NA UTI CA,  vo uche ry na szko le nia i ła do -
wa nia bu tli, pa kiet nur ko wy w Chor wa cji, week end w
Ho te lu Zdro jo wy, po byt w Go ściń cu Hań cza, bie li zna ter -
mo ak tyw na Bru beck i wie le in nych.

Eko NUR KO WY DZIEŃ zo stał za uwa żo ny przez
me dia, mię dzy in ny mi TVN, TVN24, TVP, Ra dia:
Gdańsk, Zet, RMF . Cie szy my się, że wy si łek płe two nur -
ków nie prze szedł bez echa a na sza ak cja zy sku je co raz
więk sze rze sze zwo len ni ków.

Jesz cze raz dzię ku je my płe two nur kom, ob słu dze na -
ziem nej oraz spon so rom za wspar cie ak cji EKO NUR -
KO WY DZIEŃ. Do zo ba cze nia w przy szłym ro ku.

Se ba stian Bo rek



56

nuras.info 11/2011

Od dłuż sze go cza su or ga ni zo wa li śmy spływ
rze ką Iną. Z ro ku na rok ob ser wo wa li śmy, jak
rze ka sta je się wy sy pi skiem śmie ci. Nie ofi cjal -
na klu bo wa sek cja Ar cheo pod czas swo ich po -
szu ki wań skar bów po twier dza ła na sze ob ser wa-
cje. Ina za śmie ca na by ła od lat i ja koś to ni -
ko mu tak na praw dę nie prze szka dza ło. Po sta -
no wi li śmy zmie nić ten stan rze czy. Ter min
na su wał się au to ma tycz nie – Sprzą ta nie Świa -
ta. No, to do ro bo ty! 

Bos man Krzyś przy go to wał sprzęt: bu tle, au to ma ty,
li ny i co tam jesz cze mu do gło wy wpa dło. Głów ny „kie -
row nik za mie sza nia”, Mar cin, pod jął się trud nej mi sji
prze ko na nia sto sow nych urzę dów do udzie le nia nam po -
mo cy lo gi stycz nej w po sta ci cię ża rów ki, dźwi gu itp. I tu
po raż ka, bo ter min wy pa dał w nie dzie lę, a kto to pra cu je
w dni wol ne? Nie by ło wyj ścia, trze ba po dzie lić ak cje na

Sprzątanie Iny
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dwa dni. W su mie zmia na oka za ła się ko rzyst na, ja ko że
przy szedł nam do gło wy po mysł – a gdy by tak naj pierw
wy cią gnąć złom na da ją cy się do sprze da nia i uzy ska ne
pie nią dze prze ka zać na ja kiś szczyt ny cel? No ja sne –
Dom Ma łe go Dziec ka ni gdy nie cier piał na nad miar pie -
nię dzy. Ko le ga pod sta wił swo ją cię ża rów kę (nie du żą, ale
za wsze), my hop w pia necz ki i... do ro bo ty! Każ de go nur -
ka–wy do byw cę ase ku ro wał na li nie ko le ga z brze gu. Wo -
da w mia rę cie pła, nie zbyt przej rzy sta, ale co tam!
Scy zo ryk w dół i jest ka wał ja kiejś bla chy. To po kry wa
du że go śmiet ni ka! Tyl ko za cze pić li nę i cią ą ą ą ą ą gnij!!!
Na praw dę le piej by ło w wo dzie, niż ty rać na brze gu. I tak
go dzi na po go dzi nie…. Cze go to lu dzie nie wrzu ca ją do
wo dy – ko sze na śmie ci (du że i ma łe), ro we ry, fel gi, ru -
ry wszel kich roz mia rów… Cię ża rów ka zro bi ła czte ry
kur sy do sku pu zło mu, ra zem po nad trzy to ny (!!!) że la -
stwa. Na stęp ne go dnia MPGK pod sta wi ło faj ną cię ża rów -
kę z dźwi giem i za ję li śmy się wy do by wa niem du żych
rze czy. Par ko we ław ki z be to nu (w ca ło ści!!!) kon te ne ry
na śmie ci, opo ny wszel kiej ma ści, lam pa ulicz na. Ta aaaa,
czło wiek po tra fi de wa sto wać… W su mie dwa dni dość
cięż kiej, ale jak że sa tys fak cjo nu ją cej pra cy. Du ży od ci -
nek rze ki zo stał oczysz czo ny, dzie cia ki z do mu dziec ka
coś tam do sta ły, a my mo że my nur ko wać w czy stej wo -
dzie. Cie ka we, jak dłu go?

Andrzej Kosko
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17 wrze śnia 2011 ro ku z ini cja ty wy Gru py
Eks plo ru ją cej Pod war szaw skie Nur ko wi ska oraz
Cen trum Nur ko we go Ra ja od by ło się sprzą ta nie
Gli nia nek w Zie lon ce pod War sza wą, zor ga ni zo -
wa ne w ra mach co rocz nej ak cji Sprzą ta nie
Świa ta. Mię dzy na ro do wa ini cja ty wa Cle an up The
World już po raz 18 od by ła się w Pol sce. Co
praw da mo ty wem prze wod nim te go rocz nej ak cji
by ła ochro na i czy stość la sów, jed nak tak się
skła da, że cał kiem cie ka we nur ko wi ska znaj du -
ją się wła śnie w oko li cach la sów, a na wet w
nich. Nic, więc dziw ne go, że nur ko wie pod ję -
li de cy zję o ko niecz no ści pod ję cia te go eko lo -
gicz ne go wy zwa nia.

W so bot ni po ra nek na miej scu zbiór ki po ja wi ło się aż
20 płe two nur ków oraz węd ka rze i miesz kań cy Zie lon ki.
Po po dzie le niu się na ze spo ły i przed sta wie niu pla nu
sprzą ta nia ze bra ni przy stą pi li do prze gru po wa nia się i
kla ro wa nia sprzę tu nad wy zna czo ny mi zbior ni ka mi. Gli -
nian ki w Zie lon ce to kil ka akwe nów, więc na le ża ło roz -
ło żyć si ły tak, by po sprzą tać jak naj wię cej ob sza ru.
Nur ko wa nie trwa ło oko ło go dzi ny, choć mo men ta mi wa -
run ki nur ko we nie na le ża ły do tych naj przy jem niej szych.
Mak sy mal na za lo go wa na głę bo kość wy no si ła 4, 7 me tra,
a wi docz ność wa ha ła się od 0 do 4 me trów. Na brzeg nur -
ko wie wy do by li nie zli czo ne bu tel ki, pusz ki, sło iki oraz
prze róż ne ka wał ki pla sti ku. Na szczę ście, w po rów na niu
do kwiet nio wej ak cji sprzą ta nia – zor ga ni zo wa nej z oka -

Sprzątanie Glinianek
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zji Ty go dnia Czy sto ści Wód – śmie ci by ło znacz nie
mniej. Nie ste ty nie wy ni ka to ra czej z więk szej świa do -
mo ści eko lo gicz nej, a z lep sze go funk cjo no wa nia służb
oczysz cza nia w okre sie let nim, kie dy Gli nian ki są ak tyw -
nie eks plo ato wa nym ką pie li skiem.

Po ak cji moż na by ło po si lić się dzię ki lo kal nej re stau -
ra cji „U Pie trza ków”, któ ra od po wie dzial na by ła za ca te -
ring pod czas im pre zy. Póź niej od by ło się roz da nie
upo min ków od spon so rów, lo go wa nie nur ko wa nia oraz
wy mia na spo strze żeń i opi nii do ty czą cych ak cji.

Każ dy z uczest ni ków otrzy mał bu tel kę wi na i ko szul -
kę Ba re fo ot, upo mi nek od her ba ciar ni Te asto re.pl oraz
ku pon na dar mo we na bi cie po wie trza w skle pie De ca th -
lon Tar gó wek.

By ła to już dru ga ak cja oczysz cza nia zie lon kow skich
Gli nia nek zor ga ni zo wa na przez Cen trum Nur ko we Ra ja
przy współ pra cy z Pol skim Związ kiem Węd kar skim. Jak
za pew nia ją or ga ni za to rzy „…to na pew no nie ko niec”.

Kamil Jaczyński

http://xdivers.pl


60

nuras.info 11/2011

Aby nur ko wa nia ja ski nio we prze bie ga ły bez -
piecz nie i po myśl nie, po trzeb na jest pew na ilość
dro gie go i dość za awan so wa ne go tech no lo gicz -
nie sprzę tu. To na szczę ście moż na ku pić. Jed -
nak w nur ko wa niu ja ski nio wym du żo istot niej szy
jest do brze wy ćwi czo ny umysł po łą czo ny z pre -
dys po zy cja mi, któ rych nie ste ty ku pić się nie da.
Przez in ten syw ny tre ning (czę sto szo ko wy)
moż na za adap to wać umysł do wy ma gań tej nie -
wąt pli wie ry zy kow nej dys cy pli ny nur ko wej. Nie
wol no za po mi nać, że wła śnie nie wła ści we za -
cho wa nie pod czas róż ne go ro dza ju stre su ją cych
kom pli ka cji w trak cie nur ko wań z twar dym stro -
pem nad gło wą jest głów ną przy czy ną śmier ci
nur ków w ja ski niach.

Mi mo że śro do wi sko nur ków ja ski nio wych na dal jest
dość nie licz ne, moż na w nim spo tkać peł ne spek trum oso -
bo wo ści ludz kich. Wie lu nur ków pod czas zbie ra nia swo -
ich ja ski nio wych do świad czeń od czu wa róż ne za bu rze nia
– ta kie jak ago ra fo bia, klau stro fo bia, lęk przed zgu bie -
niem, lęk przed ciem no ścią czy sa mot no ścią. Więk szość
po ra dzi ła i ra dzi so bie z pa no wa niem nad ty mi de mo na -
mi po przez nie ustan ny tre ning i do świad cze nie. Są jed -
nak ta cy, któ rzy nie po tra fią so bie z tym po ra dzić.
Po win ni oni zre zy gno wać z nur ko wa nia ja ski nio we go,
przede wszyst kim dla do bra tych, któ rych mo gli by zo sta -
wić na po wierzch ni… Po dob nie spra wa wy glą da z oso ba -
mi uza leż nio ny mi od al ko ho lu czy nar ko ty ków oraz osób
bę dą cych w de pre sji – szcze gól nie, je śli za ży wa ją an ty de -
pre san ty. Po wyż sze me dy ka men ty po wo du ją, że oso by
ta kie mie wa ją nie spo dzie wa ne okre sy bra ku sta bil no ści
emo cjo nal nej. Mo gą mieć rów nież pro ble my z roz po zna -
niem u sie bie symp to mów i oznak stre sów pod wo dą oraz
trzeź wą oce ną sy tu acji. Szcze gól nie u ta kich osób stres
nie po strze że nie mo że prze ro dzić się w pa ni kę, któ ra w
śro do wi sku ja ski nio wym – w więk szo ści przy pad ków –
za bi ja!

Ge ne ral nie dość trud no wstęp nie oce nić, kto ma pre -
dys po zy cje, kto na da je się do nur ko wa nia ja ski nio we go.
Roz po zna nie ta kie trwa za zwy czaj dłuż szy czas. Jest nie -

zmier nie waż ne, aby w okre sie ter mi no wa nia każ dy
szcze rze we wła snym su mie niu osza co wał swo je moż li -
wo ści. Je śli stwier dzi, że się do te go nie na da je, al bo ma
ja kie kol wiek wąt pli wo ści, po wi nien po stę po wać ze
szcze gól ną ostroż no ścią i roz wa gą, a być mo że na wet zre -
zy gno wać z te go ro dza ju nur ko wa nia. Ce chy ta kie jak
zbyt nia pew ność sie bie oraz zbyt sil na po trze ba „na pie ra -
nia” to rów nież istot ne sy gna ły o praw do po dob nym bra -
ku pre dys po zy cji. Waż ne jest, aby śmy za wsze przed
nur ko wa niem prze pro wa dzi li ana li zę ry zy ka, pod czas
któ rej, mię dzy in ny mi, za sta no wi my się nad mo ty wa mi
ja kie na mi kie ru ją w związ ku z tym kon kret nym nur ko -
wa niem.

Mo ty wa cji do wy ko na nia da ne go nur ko wa nia ja ski -
nio we go jest oczy wi ście ca łe mnó stwo. Za głów ny i
„zdro wy” mo tyw moż na przy jąć chęć po zna nia i od kry -

Stres w nurkowaniu
jaskiniowym

Ressel intro girl                      fot.Syrenka
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wa nia kon kret nej ja ski ni, do sko na le nie warsz ta tu nur ko -
we go, gim na sty ko wa nie umy słu czy po sze rze nie swo ich
za in te re so wań nur ko wych. Bar dzo istot na na tym eta pie
jest szcze rość wo bec sa me go sie bie i swo je go ze spo łu
nur ko we go. Brak szcze ro ści i sa mo świa do mo ści mo że
do pro wa dzić do nie bez piecz nych sy tu acji. Ist nie ją rów -
nież mo ty wy nie po żą da ne. Za zwy czaj wy ni ka ją one z za -
bu rzo nej zdol no ści oce ny sy tu acji i bra ku oce ny wła snych
moż li wo ści. Ta kie mo ty wy mo gą po py chać do nie wła -
ści wych de cy zji i za cho wań za gra ża ją cych ży ciu. W pu -
łap ki swo je go umy słu naj czę ściej wpa da ją oso by
nie sta bil ne emo cjo nal nie oraz oso by za kom plek sio ne. Z
„nur ków ja ski nio wych” sta ją się zwy kły mi łow ca mi ad -
re na li ny, a ta ka po sta wa mo że w krót kim cza sie za pro -
wa dzić w pu łap kę bez wyj ścia. Dla ta kich osób
nie bez pie czeń stwo, pod bram ko we sy tu acje i sil ny stres
to po cią ga ją ce pod nie ce nie, do któ re go śle po zdą ża ją. Ta -
ka oso ba nur ku ją ca w ze spo le nur ko wym stwa rza za gro -
że nie i dla sie bie, i dla in nych. Ich ka rie ra by wa krót ka i
jest bo le sna dla bli skich. Dla te go każ dy nu rek ja ski nio wy,
oprócz umie jęt no ści osza co wa nia wła sne go „ja”, po wi -
nien po siąść umie jęt ność oce ny swo je go part ne ra i upew -
nić się co do je go go to wo ści oraz wła ści we go po dej ścia
do każ de go nur ko wa nia ja ski nio we go.

Do dam, że za cho wa nia łow ców ad re na li ny ab so lut nie
nie bu dzą sza cun ku w śro do wi sku nur ków ja ski nio wych.

Ta cy nur ko wie są wręcz od trą ca ni przez śro do wi sko. Nie -
kie dy ta ka sa mo oce na mo że zo stać przy tłu mio na przez
in nych nur ków lub oko licz no ści to wa rzy szą ce nur ko wa -
niu. Mo że się to zda rzyć, gdy nur ku je my z no wą eki pą, na
kur sie lub np. uczest ni czy my w ak cji ra tun ko wej. Oto -
cze nie, w któ rym się znaj du je my ocze ku je od nas wię cej
niż je ste śmy w sta nie dać. Do świad czo ny i przy go to wa -
ny psy chicz nie nu rek jest w sta nie zi den ty fi ko wać i oce -
nić obec ność a tak że zna cze nie tych czyn ni ków.
Pa mię taj my, że go dze nie się pod ja ką kol wiek pre sją na
wię cej niż je ste śmy w sta nie dać, mo że do pro wa dzić nas
do za gro że nia i świad czy o na szej nie doj rza ło ści nur ko -
wej. Po zwól my więc so bie na kom fort dzia ła nia wy łącz -
nie w za kre sie na szej psy chicz nej to le ran cji. Po win ni śmy
mieć we wnętrz ne prze świad cze nie, że na sze moż li wo ści
są wy star cza ją ce do zre ali zo wa nia da nej ak cji.

Ko lej nym waż nym czyn ni kiem ma ją cym wpływ na
stan psy chicz ny nur ka jest sto pień przy go to wa nia sprzę -
tu i opa no wa nia pro ce dur zwią za nych z nur ko wa niem.
Gdy ma my świa do mość moż li wo ści wy stą pie nia awa rii –
kie dy po sia da my od po wied ni sprzęt za pa so wy oraz umie -
jęt ność wła ści we go re ago wa nia – w ra zie za ist nie nia ta -
kiej sy tu acji, dzia ła my sche ma tycz nie i sys te ma tycz nie,
nie wy wo łu je to w nas nad mier ne go stre su. Nasz umysł
jest przy go to wa ny do ra dze nia so bie w każ dym wy pad ku.
Nie jest ja ką kol wiek awa rią za sko czo ny. Przy go to wa nie

stejdż boy                                                                           fot. Syrenka
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te go ty pu mo że być zre ali zo wa ne je dy nie po przez tre ning
i na by te do świad cze nie.

Stres w nur ko wa niu ja ski nio wym jest obec ny. Moż na
po wie dzieć, że jest na wet wszech obec ny. To nor mal ne.
Co wię cej, umiar ko wa ny po ziom stre su jest po żą da ny,
jest zja wi skiem po zy tyw nym, gdyż sta wia or ga nizm w
stan go to wo ści i w stan dzia ła nia na wy so kich ob ro tach.
Przy go to wu je do wal ki z nie przy ja znym i nie na tu ral nym
dla czło wie ka oto cze niem. Moż na go na zwać w uprosz -
cze niu ro dza jem in stynk tu sa mo za cho waw cze go. Ta ki
lęk nie ozna cza bra ku pre dys po zy cji i umie jęt no ści pa no -
wa nia nad wła snym umy słem. Je śli jed nak po ja wia się ze
zbyt in ten syw nym na tę że niem, sta je się pa ra li żu ją cy, to z
pew no ścią bę dzie miał ne ga tyw ny wpływ na za cho wa -
nie. W ta kim przy pad ku nu rek po wi nien wy ka zać się sa -
mo dy scy pli ną i od wa gą do re zy gna cji z te go kon kret ne go
nur ko wa nia. A je śli ta ki pa ra li żu ją cy lęk po ja wia się
przed każ dym nur ko wa niem ja ski nio wym – po wi nien
roz wa żyć re zy gna cję z nur ko wań te go ty pu. Ob cią że nie
stre sem mo że być zbyt wiel kie i zbyt trud ne do udźwi -
gnię cia, szcze gól nie przez umysł nie wy tre no wa ne go i
nie do świad czo ne go nur ka. Po wy żej pew ne go po zio mu
ta ki stres upo śle dza zdol ność oce ny sy tu acji na ty le, że
za cho wa nie, jak i ca łe dzia ła nie nur ka, wy my ka się mu
spod kon tro li. To jest ten new ral gicz ny mo ment, w któ -
rym stres prze ra dza się w pa ni kę. Pa ni kę, któ ra obez wład -

nia, ubez wła sno wol nia i ka że dzia łać na oślep. Na to miast
po żą da ną re ak cją na stres po win no być uru cho mie nie me -
cha ni zmu, któ ry ma po moc nur ko wi w wal ce z prze ciw -
no ścia mi. Wy da je się, że jed nym z waż niej szych czyn -
ni ków oko ło stre so wych jest po ja wie nie się w ukła dzie
krwio no śnym hor mo nu o na zwie ad re na li na. Wy wo łu je
ona wie le efek tów, ta kich jak zwięk sze nie pul su, zwięk -
sze nie czę sto tli wo ści od de chu i in ne. Na po wierzch ni po -
ja wie nie się ad re na li ny za zwy czaj przy no si ko rzyść,
po nie waż sty mu lu je czło wie ka do uciecz ki czy wal ki. Ale
nie pod wo dą. Nie w ja ski ni. Pod wo dą ad re na li na po wo -
du je na tych mia sto we zwięk sze nie zu ży cia czyn ni ka od -
de cho we go oraz za zwy czaj aku mu la cję dwu tlen ku wę gla.
W skraj nym przy pad ku mo że do pro wa dzić do wy czer pa -
nia ga zu w bar dzo krót kim cza sie oraz do utra ty przy tom -
no ści z po wo du zbyt du żej ilo ści za le ga ją ce go dwu tlen ku
wę gla w or ga ni zmie (tzw. re ten cji CO2). Do wcze snych
oznak stre su (przed nur ko wa niem) moż na za li czyć ma ło -
mów ność (chy ba, że ktoś jest z na tu ry ma ło mów ny), zaj -
mo wa nie się „dziw ny mi” spra wa mi, zbyt skru pu lat ne
zaj mo wa nie się sprzę tem, za po mi na nie o oczy wi stych
pro ce du rach, pro ste, ba nal ne błę dy, wi docz ne ner wo we
za cho wa nie i tym po dob ne.

Naj ła twiej ra dzić so bie ze stre sem po przez re ali zo wa -
nie nur ko wań na swo im po zio mie, so lid ne tre no wa nie
oraz zdo by wa nie do świad cze nia na praw dę ma ły mi kro -

Trufla błotny team                                                                    fot. Syrenka
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ka mi. W za sa dzie każ de nur ko wa nie ja ski nio we po win no
się od być je dy nie w ide al nych oko licz no ściach. Nie zbęd -
ne jest tak że za ufa nie do wła sne go ze spo łu nur ko we go,
rów nież w kwe stii po ten cjal ne go od wo ła nia nur ko wa nia,
gdy kto kol wiek nie czu je się na si łach lub zi den ty fi ko wał
nad mier ny stres u sie bie czy in ne go nur ka. Nur ko wa nie
ja ski nio we jest dys cy pli ną wy ma ga ją ca roz sąd ku i zwy -
kłej ży cio wej mą dro ści. Nur kuj my w ja ski ni tyl ko wte -
dy, gdy na praw dę czu je my, że ma my moż li wo ści
zre ali zo wać bez piecz ne nur ko wa nie oraz że ma my na nie
rze czy wi stą ocho tę. Nur kuj my tyl ko z pew ny mi part ne ra -
mi. Re ali zuj my tyl ko ta kie nur ko wa nia, któ re spra wią

nam praw dzi wą ra dość, a nie sta ną się przy czy ną sil ne go
stre su. Pod wo dą pa mię taj my o zło tej za sa dzie nur ków
ja ski nio wych – każ dy, w każ dym mo men cie i z do wol ne -
go po wo du mo że za rzą dzić od wrót po ka zu jąc znak kciu -
ka skie ro wa ny w gó rę. Na ta ki znak ze spół zo bo wią za ny
jest do bez dy sku syj ne go po wro tu. Bez ne go cja cji i zbęd -
nych za py tań. Po wo dy ta kich czy in nych de cy zji mo że my
wy ja śnić so bie na po wierzch ni. Daj my so bie ta ki kom -
fort, nur ku jąc wy łącz nie z oso ba mi, któ re zna ją i sza nu -
ją wszyst kie za sa dy nur ko wa nia ja ski nio we go.

”Maj ki” Mi chał Wi nek

Landenousse cave team                                                               fot. Syrenka
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„Wcho dzisz do dziu ry z ko le gą i z ko le gą z
niej wy cho dzisz, ewen tu al nie go wy no sisz... I
ta kie po sta wi li śmy so bie za da nie na tych warsz -
ta tach...”

Woj tek C.

Da mian, Woj tek i ja – czy li część nek to no wej* eki py
– po sta no wi li śmy po świę cić week end na tre ning ele men -
tów tech nik nur ko wań ja ski nio wych. Po nie waż wa chlarz
moż li wych ćwi czeń jest ogrom ny, wy bór padł na jed no z
naj trud niej szych – wy do by cie nie przy tom ne go nur ka.

Za kres usta lo ny, po zo stał wy bór akwe nu. Za sta na wiać
się nie trze ba by ło zbyt dłu go. Ścia ny i dno przy po mi na -
ją ce ja ski nie, moż li wie ma ła głę bo kość, przej rzy sta wo -
da, do bra in fra struk tu ra lą do wa, bli skość kom pre so ra,
bu fet, za bez pie cze nie w ra zie wy pad ku… – to mo gły być
tyl ko „Ko par ki”.

Jest po se zo nie, więc pro ble mów z re zer wa cją wia ty
dla tak ma łe go ze spo łu nie by ło. Sko ro świt (czy li ok.
godz. 10) w kom ple cie za ję li śmy wia tę „Ma re sa”.

Wstęp ny cel mie li śmy usta lo ny, po zo sta ło do pre cy zo -
wać:

– ak cję pro wa dzi my ja ko pa ra czy ze spół trój ko wy;
– w ja kim sprzę cie nur ku je my: Si de Mo unt, twin, bu -

tle bocz ne;

Rescue – jaskinie
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– głę bo kość mak sy mal na/mi ni mal na;
– czas, ga zy i re zer wy w bu tlach;
– co za mó wić na obiad;
– ja ki od ci nek ho lo wa nia.
Po nie waż naj czę ściej nur ku je my w pa rach, więc po zo -

ro wa na ak cja też ta ką mu sia ła być. Trze ci nu rek ob ser -
wu je, za bez pie cza, za pa mię tu je błę dy, pro wa dzi no tat ki.
Sprzęt: wy bór padł na twin set + jed na bu tla bocz na. To
naj częst sza w na szym przy pad ku kon fi gu ra cja. Głę bo -
kość usta li li śmy na 5 do 7 m, za mie rza my ćwi czyć jak
naj dłu żej, jed no cze śnie jak naj mniej ob cią ża jąc or ga -
nizm. Ta ki za kres jest też dość trud ny, eks po nu je ewen -
tu al ne błę dy w pły wal no ści. Ga zy – o ile moż li we to
ni troks, w bu tli bocz nej tlen. Czas nur ko wa nia: do opo ru
lub osią gnię cia re zer wy 40 bar. Od ci nek do ho lo wa nia:
oko ło 20 – 50 m.

Od pierw szej plat for my w stro nę pły ci zny roz wi nę li -
śmy ok. 150 m po rę czów ki głów nej oraz zro bi li śmy krót -
kie go jum pa w bok, skrzy żo wa nie zna ku jąc strzał ką.
Pierw szy „ze mdlał” Da mian. W nor mal nym przy pad ku,
zwy czaj ne go nur ko wa nia, spra wa jest sto sun ko wo pro -
sta. Pod pły wa my do nie przy tom ne go, po da je my wła sny
au to mat i jed ną ze zna nych tech nik wy cią ga my po szko -
do wa ne go na po wierzch nię. Ale tu sy tu acja jest in na –
nad gło wą wir tu al ny strop a do po wierzch ni da le ka dro -
ga. Dro ga usła na gła za mi, me an dru ją cą po rę czów ką, za -
ci ska mi, cza sem bra kiem świa tła… A wszyst ko tyl ko
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czy ha, by nas zła pać za au to mat, ka bel la tar ki, od sta ją cy
ka ra bi nek czy płe twę, za klesz czyć i unie ru cho mić…

W tych wa run kach, po po da niu ga zu, ko lej nym prio -
ry te tem sta je się skla ro wa nie sie bie i po szko do wa ne go –
wpię cie zbęd nych au to ma tów, pod pię cie la tar ki, uło że -
nie wę ży i ka bli. Za nie dba nie cze go kol wiek mści się pra -
wie na tych mia sto wym za cze pem i nie po trzeb nym
mar no wa niem cen ne go cza su.

Ko lej nym pro ble mem sta je się prze ło że nie na pę du –
wszak nur ka ho lu je my nie w pio nie a do przo du. Jed ną
rę ką świe cąc, jed no cze śnie ob słu gu jąc dwa in fla to ry i su -
cha cze a dru gą pod trzy mu jąc żu chwę i pil nu jąc, by au to -
mat nie wy padł – za co go cią gnąć? A wszyst ko to tak, by
nie na mą cić, nie stra cić kon tak tu z po rę czów ką, utrzy mać
po zy cję, kon tro lo wać ga zy…

W su mie szczę ściarz z po zo ran ta, bo je dy nym je go za -
da niem jest prze ko nu ją co nic nie ro bić i bez wład nie się ob -
ra cać w naj mniej ocze ki wa nych kie run kach. Pierw sze
nur ko wa nie wy ko na ne, każ dy ho lo wał, był ho lo wa ny, ob -
ser wo wał – czas na re flek sje. Oma wia my ćwi cze nie za -
rów no z po zy cji ra tow ni ków, jak ra to wa nych, co ko mu nie
pa so wa ło, jak trzy mał au to mat, czy za miast by -pas su nie
na ci skał ma ski itp., niu an se. Ale naj waż niej szą re flek sją i
„od kry ciem” sta je się go spo dar ka ga za mi – pla nu jąc na 1/3
pa ra nur ków nie ma naj mniej szych szans na po wo dze nie
ta kiej ak cji. Oczy wi ście wie le za le ży od od le gło ści, ale za -
ło że nie przyj mu je my dla sy tu acji naj mniej ko rzyst nej. Tak
więc kon klu zja jest ja sna – li czyć pre cy zyj nie jak naj do -

kład niej sza cu jąc ga zy, bez bez myśl nych re gu łek. SAC
osią gał po ziom 80l! I to w wa run kach bez stre so wych…

Za pa da zmrok. Ko lej ne nur ko wa nie jesz cze bar dziej
zbli ży nas do ja ski nio wych re aliów. Tym ra zem jed nak
zmia na pla nów, trze ci nu rek jest człon kiem ze spo łu. Pil -
nu je dro gi, oświe tla, po ma ga w za cze pach, sy gna li zu je,
gdy po szko do wa ne mu dzie je się krzyw da. Ca łość idzie o
wie le spraw niej, ale nie bez nie spo dzia nek ty pu splą ta nie
la tar ka mi, za la nie ma ski, zgu bie nie au to ma tu…

Pod su mo wu jąc, był to je den z naj le piej spę dzo nych
week en dów te go ro ku. Po świę ci li śmy czas na ćwi cze nie
ma ło praw do po dob nej sy tu acji, jesz cze rza dziej uczo nej
na kur sach. Ale czy nie po trzeb nej?

Ko lej ne ter mi ny ma my już usta lo ne.

Ja cek Bier nac ki

„Wnio sek – cięż ko jak cho le ra, ale się da, tyl ko trze -
ba to ćwi czyć i jesz cze raz ćwi czyć.”

Woj tek C.

*Nek ton:
1 – (gr. n�któn – pły wa ją ce) – wszyst kie zwie rzę ta zdol ne

do po ru sza nia się wbrew prą dom wod nym (w prze ci wień stwie

do swo bod nie uno szą ce go się plank to nu)

2 – nie for mal na gru pa nur ków o po dob nej fi lo zo fii, wy -

szko le niu, wy wo dzą ca się ze szko ły nur ko wa nia Paw ła Po rę by

i Ba zy Nur ko wej „Hel” An drze ja Sa li w Ja star ni.
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Chcesz opisać niezwykłe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

Cobalt Atomic Aquatics już w Polsce.
W sprzedaży ukazał się długo oczekiwany komputer Nitroxowy Atomic Aquatics COBALT.

Inżynierowie z Atomic Aquatics bardzo się postarali dzięki czemu możemy się teraz cieszyć
bardzo fajnym i funkcjonalnym komputerem. 

Cobalt jest pierwszym komputerem nurkowym z nowej generacji komputerów, które są
dostepne w sprzedaży. Bardzo wyraźny, kolorowy wyświetlacz stworzony na diodach OLED,
zapewnia wysoki kontrast, ostrość i jasność obrazu. Bardzo proste menu do opanowania w
kilka minut przy bardzo rozbudowanych i zaawansowanych funkcjach użytkownika. Można
spokojnie stwierdzić że jest toBrylant wśród komputerów nurkowych. 

Najważniejsze funkcje:
☼☼ wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia 40-60 godzin nurkowania i kilka lat 

pracy przed koniecznością wymiany. 
☼☼ akumulator można szybko naładować za pomocą ładowarki  lub  przez podłączenie 

do portu USB dowolnego komputera.
☼☼ ozłączany wąż wysokiego ciśnienia 
☼☼ cyfrowy kompas 3D
☼☼ planowanie nurkowania pojedynczego oraz nurkowania 

powtórzeniowe
☼☼ logbook z pamięcią do 600 godzin
☼☼ szczelne magnetyczne przyciski
☼☼ powietrze + nitrox  do 99% 02
☼☼ możliwość zaprogramować do  3 mieszanek nitrox lub powietrze
☼☼ zmiana gazów pod wodą
☼☼ możliwość indywidualnych opcji użytkownika
☼☼ automatyczna regulacja wysokości
☼☼ maksymalna głębokość pracy 100 m 
☼☼ RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) 

stworzony wyłącznie dla Atomic Aquatics

Importer:
ECN Systemy Nurkowe 
www.atomicaqiatics.pl

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Po jac ke tach, skrzy dłach, dłu gich wę żach,
ko lej ny ele ment nur ko wa nia ja ski nio we go pod -
bi ja świat re kre acji: kon fi gu ra cja bocz na. Jak
wszyst ko w nur ko wa niu, po wsta ła z po trze by
do sto so wa nia się do lo kal nych wa run ków śro -
do wi ska pod wod ne go. W tym przy pad ku – ni -
skich, sze ro kich ko ry ta rzy, gdzie z tra dy cyj nie
umo co wa ną bu tlą wejść nie spo sób.

Na czym po le ga kon fi gu ra cja bocz na? Nu rek za kła da
na sie bie uprząż z urzą dze niem wy por no ścio wym i zrzu -
cal nym ba la stem a do za ło żo nej już uprzę ży osob no do -
pi na bu tle tak, by by ły umiesz czo ne po bo kach cia ła,
kry jąc się pod pa cha mi. Ni by nic, a ile ra do ści…

Wszy scy pa mię ta my, gdy pierw szy raz ze tknę li śmy
się z nur ko wa niem, ależ to wszyst ko cięż kie!!! Czy dam
ra dę udźwi gnąć?! Czy nic mi się nie sta nie? Krę go słup
nie ucier pi?

Konfiguracja boczna –
przyszłość nurkowania?

Kon fi gu ra cja bocz na wpraw dzie nie eli mi nu je te go
pro ble mu cał ko wi cie, ale po zwa la na roz ło że nie cię ża ru
na wie le lek kich ele men tów i ła twy ich mon taż w wo dzie,
kie dy nie wa żą pra wie nic.

Ko lej nym zy skiem jest po pra wa kom for tu nur ko wa -
nia. Ileż to ra zy zło śli wy ma no metr gdzieś się za plą tał?
Al bo uciekł in fla tor, wy sko czył octo pus… W kon fi gu ra -
cji bocz nej nie ma tych pro ble mów. Ma no me try ca ły czas
są pod okiem. Au to ma ty, in fla tor sta bil nie ulo ko wa ne,
nic się nie plą cze.

W tra dy cyj nej kon fi gu ra cji po cząt ku ją cy nu rek tra fia
na wie le pro ble mów z wy wa że niem, po praw nym try mem
i zwią za ny z ni mi opór wo dy czy ła twość opa no wa nia
sty lów pły wa nia. Kon fi gu ra cja bocz na eli mi nu je te pro -
ble my już na po cząt ku, bo pra wi dło wo wy wa żo ny nu rek
jest pra wie na tych miast wy try mo wa ny. Do dat ko wo, wraz
z eli mi na cją bu tli na ple cach, prze sta je ist nieć pro blem z
wy so ko po ło żo nym środ kiem cięż ko ści – zni ka tak nie lu -
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bia ne prze wa ża nie nur ka na ple cy i ob ra ca nie twa rzą ku
po wierzch ni.

Dla te go w pro ce sie edu ka cji, prak tycz nie na tych miast
po wy wa że niu, moż na sku pić się na pra cy nad utrzy ma -
niem za ło żo nej głę bo ko ści, pięk nem sty lu a przede
wszyst kim skon cen tro wać na tak za nie dby wa nej pra cy w
ze spo le i efek tyw nym part ner stwie, bo aby być do brym i
efek tyw nym part ne rem, nie moż na mieć pro ble mu z wła -
snym sprzę tem czy utrzy ma niem po zy cji wzglę dem ze -
spo łu.

Co raz wię cej nur ków wy bie ra szko le nia w cie plej -
szych re jo nach świa ta. Wra ca jąc do Pol ski, czę sto sły szą
od nie kom pe tent nych lu dzi stwier dze nia, ja ko by tam te
szko le nia by ły od pol skich gor sze, a oni sa mi po śled niej -
szym ty pem nur ka… Nie moż na się z tym zgo dzić. Na
pew no wa run ki nur ko we w Pol sce są od mien ne od mórz
tro pi kal nych. Od mien ne są za gro że nia i ra dze nie so bie z
ni mi. Wzra sta ry zy ko za lo dze nia au to ma tu, trud niej z da -
le ka oce nić stan sprzę tu part ne ra… I tu rów nież kon fi gu -
ra cja bocz na jest le kar stwem. Mo że nie na ca łe zło, ale…
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Przede wszyst kim, za miast jed nej bu tli na ple cach, ma -
my dwie pod so bą. Za miast jed ne go au to ma tu – dwa. Za -
miast mieć to wszyst ko na ple cach, gdzie wzrok nie się ga

a i z rę ką by wa kło pot – ma my wszyst ko pod kon tro lą.
Więc nie tyl ko bez błęd nie zlo ka li zu je my awa rię, ale ma -
my moż li wość na tych mia sto wej, kom for to wej re ak cji,
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bez cze ka nia na part ner ską oce nę czy po grą ża nie się w
do my słach w ra zie roz sy pa nia ze spo łu.

A co z po czu ciem swo bo dy, le wi ta cją, uno sze niem jak
ptak w prze stwo rzach? Ow szem, sły szy my ta kie opo wie -
ści, ale jak by nie bar dzo nam to wy cho dzi… Każ da zmia -
na po zy cji, prze chy le nie w do wol ną stro nę al bo wy ma ga
na tych mia sto wej kon try, al bo koń czy się chwi lo wą utra -
tą kon tro li i nie chcia nym ob ro tem. W kon fi gu ra cji bocz -

nej nie ma te go efek tu. Pra wie każ da po zy cja jest sta bil -
na i rów nie kom for to wa jak po zio ma w ze sta wie tra dy cyj -
nym. Nie jest waż ne czy pły nie my na bo ku, na ple cach,
gło wą w dół czy po sko sie – w każ dej jest rów nie przy -
jem nie, trze ba się tyl ko z ty mi nie ty po wy mi – na po cząt -
ku – sy tu acja mi oswo ić. 

Kom fort pły wa nia w kon fi gu ra cji bocz nej po rów nać
moż na je dy nie do kom for tu fre edi ve ra – z tą róż ni cą, że
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fre edi ver, aby po od dy chać… mu si się wy nu rzyć. Tak
więc – prze cho dząc na kon fi gu ra cję bocz ną – spra wia -
my, że nur ko wa nie swo bod ne na resz cie swo bod nym się
sta je.

A co na to prze mysł nur ko wy? Sys te my przy go to wa -
ne ty po wo do re kre acji są już pro du ko wa ne. Naj bar dziej
do tej po ry zna ne to Ar ma dil lo, No mad i Ra zor Ste va Bo -
ga ert sa. Ale po wsta ją ko lej ne. By ły szef szko le nia GUE
i za ło ży ciel UTD, An drew Geo r git sis, opra co wał si de
mo un to wy Z -sys tem: układ dość skom pli ko wa ny, ale po -

zwa la ją cy uży wać bu tli bocz nych tak jak tra dy cyj ne go
twin se tu. Ko lej ny sys tem opra co wał i opły wał je den z
nur ków ja ski nio wych świa to wej czo łów ki: Krzysz tof
Star naw ski. Sys tem jest pro du ko wa ny w Pol sce, przez
zna-  ną wszyst kim fir mę Equ es.

Za po wia da się też ko lej na bom ba: sys tem Ste alth – w
pra cach nad nim bie rze udział, mię dzy in ny mi, Pa trick
Wid mann a pro duk cja nie ba wem ru sza… w Kra ko wie, w
zna nej ze zna ko mi tych i no wa tor skich roz wią zań fir mie
X -De ep.

Tak że pod ką tem szko -
le nio wym część fe de ra cji
nur ko wych ma przy go to -
wa ną ofer tę dla nur ków re -
kre acyj nych. 

Wy cho dząc na prze ciw
po trze bom ryn ko wym, ta -
kie pro gra my opra co wa ły
or ga ni za cje SDI/TDI i
IANTD. Ale moż na się
spo dzie wać, że już wkrót -
ce ba zu jąc na ich do świad -
cze niach przy łą czą się i
in ne fe de ra cje. Po dob no
pra ce trwa ją.

Ja cek Bier nac ki

SDI/TDI Si de Mo unt Di ving

In struc tor.

Zdję cia: Ja cek Bier nac ki,

An drzej Ba ciń ski
Od lewej: Piotr Płuciennik, Andrzej Baciński i Jacek Biernacki
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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

http://bare.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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Do bie gło koń ca prze ka zy wa nie przez urzę dy
skar bo we środ ków po zy ska nych przez or ga ni za -
cje po żyt ku pu blicz ne go z ty tu łu 1% po dat ku
do cho do we go od osób fi zycz nych za rok 2010.
Mi ło nam po in for mo wać, że do Sa fe Wa ter As -
so cia tion (SWA) tra fi ło z te go ty tu łu w tym ro -
ku 7624,7 zło tych. To po nad 35% wię cej niż w
ro ku ubie głym.

Z po zy ska nych w tym ro ku pie nię dzy Sa fe Wa ter As -
so cia tion za ku pi ło dwa wy so kiej kla sy de fi bry la to ry Phi -
lips He art Start FRx. Je den z nich na pew no tra fi nad
Hań czę w ra mach pro jek tu „Bez piecz na Hań cza +1%”.
Pro jekt ten – ze wzglę du na du że za in te re so wa nie śro do -
wi ska nur ko we go oraz bar dzo po zy tyw ne re ak cje – bę -
dzie kon ty nu owa ny w przy szłym ro ku. Oczy wi ście już
dzi siaj za pra sza my do prze ka zy wa nia Sa fe Wa ter As so -
cia tion 1% po dat ku po przez wpi sa nie nu me ru KRS na ze -
zna niu po dat ko wym PIT za rok 2011.

Sa fe Wa ter As so cia tion pod pi sa ło umo wę o prze ka -
za niu de fi bry la to ra w ra mach pro jek tu „Bez piecz na Hań -
cza +1%” z Cen trum Nur ko wym Ba na na Di vers.

De fi bry la tor zo stał prze ka za ny do ba zy w paź dzier ni ku,
tak aby jak naj szyb ciej mógł być wy ko rzy sty wa ny przez
nur ków. Ofi cjal ne prze ka za nie od bę dzie się wio sną 2012 r.

Pro jekt „Bez piecz na Hań cza +1%” ma na ce lu prze ka -
za nie do wy bra nych baz nur ko wych nad je zio rem Hań cza
sprzę tu pierw szej po mo cy do wy ko rzy sta nia w sy tu acji
wy pad ku nur ko we go na akwe nie. Sprzęt bę dzie do stęp ny

Bez piecz na Hań cza +1%
dla wszyst kich za in te re so wa nych – nie za leż nie od or ga -
ni za cji, klu bu czy miej sca za kwa te ro wa nia w cza sie nur -
ko wań. Sprzęt za ku pio ny zo sta nie przez SWA ze środ ków
zgro ma dzo nych w ra mach 1% po dat ku od osób fi zycz -
nych oraz z fun du szy zgro ma dzo nych od spon so rów.

Po sia da nie de fi bry la to ra przez cen trum nur ko we lub
ba zę, w na szej oce nie, to no wa ja kość. Cho dzi nam o za -
ini cjo wa nie pew ne go kie run ku zmia ny, do brze ro zu mia -

nej mo dy na po sia da nie te go ty pu sprzę tu – za rów no
przez ba zy, jak i cen tra nur ko we or ga ni zu ją ce wy jaz dy.
AED ma pod nieść świa do mość bez pie czeń stwa uczest -
ni ka wy jaz du w miej scu nur ko wym.

Jest to też sprzęt – z jed nej stro ny w za się gu na szych
fi nan sów ja ko or ga ni za cji dzia ła ją cej non -pro fit i w 100%
za leż nej od hoj no ści dar czyń ców, z dru giej zaś, ze wzglę -
dów ga ba ry to wych, lo gi stycz nie ła twy do uży cia w róż -
nych wa run kach.

Ko lej ny ele ment to moż li wość wy ko rzy sta nia go w
szko le niach (EFR, DAN). Wy bra ny przez nas mo del de -
fi bry la to ra, któ ry prze ka zu je my ba zom to sprzęt wy so -
kiej kla sy, po sia da ją cy rów nież funk cję tre nin go wą. Dla
nas waż ne jest bu do wa nie świa do mo ści o tym, czym jest
AED i jak go użyć. Być mo że ni gdy na nur ko wi sku nie
wy da rzy się wy pa dek, w któ rym uży cie de fi bry la to ra by -
ło by ko niecz ne, ale je śli dzię ki na szym dzia ła niom ktoś
„oswoi” się z je go obec no ścią w miej scu pu blicz nym, in -
struk tor po ka że, że ta kie urzą dze nie znaj du je się w ba zie,
za po zna się z je go dzia ła niem na kur sie, to być mo że nu -
rek uży je ta kie go urzą dze nia tak że w in nym miej scu, jak

Przypominamy!!

Każda osoba rozliczając się z podatku i wypełniając PIT ma prawo
przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
publikuje na stronie http://www.pozytek.gov.pl listę organizacji pożytku publicznego (OPP),
które w zbliżającym się okresie rozliczeniowym będą mogły otrzymywać 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.

Listę tych organizacji można znaleźć także w bazie OPP, dostępnej w
portalu ngo.pl pod adresem www.bazy.ngo.pl/opp

Safe Water Association – organizacja pożytku publicznego
NR KRS: 0000319349
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np. na dwor cu, lot ni sku, w biu rze – i ura tu je ko muś ży cie.
Ma my świa do mość, że kup no de fi bry la to ra mo że się wy -
da wać wła ści cie lo wi ba zy nur ko wej zbęd nym wy dat -
kiem. Chce my dać im puls do zmia ny te go na sta wie nia.

Jest jesz cze je den bar dzo istot ny aspekt w sto so wa niu
de fi bry la to ra – je go ob słu ga jest nie zwy kle pro sta. Po
przy kle je niu elek trod po szko do wa ne mu i uru cho mie niu
urzą dze nia, ono sa mo ko mu ni ku je dal sze czyn no ści oso -
bie udzie la ją cej po mo cy. Jed no cze śnie da je świa do mość,
że zro bi ło się wszyst ko, co by ło moż li we do zro bie nia,
aby ura to wać ży cie in ne mu czło wie ko wi. W ra zie tra ge -
dii, ra tu ją cy nie po zo sta je na za wsze z py ta niem o to, co
by by ło gdy by na miej scu był de fi bry la tor…

Re ko men da cji pro jek to wi „Bez piecz na Hań cza +1%”
udzie li li mię dzy in ny mi:

Mi chał Ko sut – PA DI Pla ti num Co ur se Di rec tor,
DAN Re gio nal Tra ining Co or di na tor;

Ce za ry Abra mow ski – In struc tor Tra iner SDI/TDI
oraz ER DI;

Ola Sul kie wicz – Re kor dzist ka Pol ski we Fre edi vin gu;
Ra do sław Ga ca – Pre zes Sto wa rzy sze nia Fre edi ving

Po land;
Ro bert “Ce ti” Ce tler – Wie lo krot ny Mistrz i Re kor -

dzi sta Pol ski we Fre edi vin gu;
To mek “Ni tas” Nit ka – In struk tor Ap nea Aca de my;
Mi chał „Maj ki” Wi nek – Co ur se Di rec tor NA UI, Full

Ca ve, Tri mix, Wreck In struc tor.

Pa tro na mi me dial ny mi pro jek tu są:
mie sięcz nik Nu ras.in fo
Fo rum Nu ras.com
mie sięcz nik Wiel ki Błę kit
dwu mie sięcz nik Pod wod ny Świat

Sa fe Wa ter As so cia tion pro wa dzi obec nie roz mo wy z
ba za mi nur ko wy mi na te mat prze ka za nia dru gie go za ku -
pio ne go w tym ro ku AED. Jed no cze śnie, ze wzglę du na
za koń cze nie dzia łal no ści przez ba zę Cra zy Shark nad je -
zio rem Bia łym, do któ rej tra fił de fi bry la tor za ku pio ny w

ze szłym ro ku, trwa ją uzgod nie nia do ty czą ce no we go
miej sca in sta la cji te go sprzę tu.

Dzię ku je my fir mie Phi lips za wspar cie w re ali za cji
pro jek tów Sa fe Wa ter As so cia tion.

Za pra sza my na stro nę pro jek tu
„Bez piecz na Hań cza +1%“ 
www.Bez piecz na Han cza.pl
oraz na stro nę Sa fe Wa ter As so cia tion  
www.swa.org.pl

Grze gorz Sie rak

Pre zes Sa fe Wa ter As so cia tion

gs@swa.org.pl

Sa fe Wa ter As so cia tion (SWA) jest sto wa rzy sze niem
osób fi zycz nych, or ga ni za cją po za rzą do wą, dzia ła ją cą
non -pro fit. Je ste śmy za re je stro wa ni w KRS pod nu me -
rem 0000319349. Od 2010 ro ku po sia da my sta tus or ga -
ni za cji po żyt ku pu blicz ne go po twier dza ją cy speł nia nie
wy so kich stan dar dów me ry to rycz nych i trans pa rent ność
za sad dzia ła nia.

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://buddy.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info


76

nuras.info 11/2011

O pra cach pod -
wod nych, ster tach do -
ku men tów i cer ty fi ka-
tów, ale przede wszy-
st kim o pa sji, nur ko -
wa niu i ar che olo gii
roz ma wia z Wojt kiem
Joń skim  – kie row ni -
kiem prac pod wod -
nych w Cen tral nym
Mu zeum Mor skim –
Ma te usz Po pek.

Ma te usz Po pek:
W Mu zeum pra cu -
jesz już 19 lat, a ile

lat w ogó le nur ku jesz? Jak to się sta ło, że zo sta łeś płe -
two nur kiem?

Woj tek Joń ski: Od za wsze lu bi łem wo dę, od ma łe go
uwiel bia łem się ta plać. Jak mia łem 6 lat, ro dzi ce za pi sa -
li mnie do szkół ki pły wac kiej i tam na uczy łem się pły wać.
Pły wa ka ze mnie nie zro bi li, cho ciaż tre no wa łem pły wa -
nie na stu diach na Uni wer sy te cie Gdań skim. W wie ku 14
lat za czą łem się za sta na wiać, ja ką dys cy pli nę spor to wą
upra wiać. W grę wcho dzi ło mię dzy in ny mi cho dziar stwo
i pchnię cie ku lą. Mój oj ciec był dzia ła czem sek cji płe two -
nur ków WKS Flo ta i po pro stu któ re goś dnia za brał mnie
na ba sen. Wzią łem ze so bą płe twy, tzw. tor tu rów ki, któ re
otar ły mi sto py do krwi na pierw szym tre nin gu, ale ja koś
się nie zra zi łem. Przez na stęp ne 10 lat tre no wa łem nur ko -
wa nie spor to we. 

MP: Na czym do kład nie po le ga nur ko wa nie spor -
to we?

WJ: Nur ko wa nie spor to we to ta kie trzy gru py kon ku -
ren cji: pły wa nie szyb kie w płe twach po po wierzch ni i pod
wo dą na dy stan sach od 50 do 1500 me trów na ba se nie,
orien ta cja pod wod na i ło wiec two pod wod ne. Kie dyś by -
ły jesz cze tzw. tech ni ki pod wod ne, kon ku ren cja bar dzo
nie bez piecz na i upra wia na tyl ko w Pol sce. Kon ku ren cja
ta gro zi ła wie lo ma wy pad ka mi. W cza sie tre nin gów trzy -
krot nie za sy pia łem pod wo dą. Sto sun ko wo nie daw no ja -

ko kon ku ren cja po ja wił się fre edi ving. Naj bar dziej po do -
ba ła mi się orien ta cja pod wod na. Po stu diach do syć nie -
przy jem nie roz sta łem się z klu bem.

MP: W ja kich oko licz no ściach zo sta łeś nur kiem
za wo do wym?

WJ: Na stu dia po sze dłem na oce ano gra fię fi zycz ną,
bo ko ja rzy ła mi się z nur ko wa niem. Jak się oka za ło, to
nie do koń ca praw da. Po za koń cze niu stu diów pra co wa -
łem w Za kła dzie Oce ano gra fii UG, gdzie ani ra zu nie
nur ko wa łem za wo do wo. Wszel kie po mia ry wy ko ny wa li -
śmy z po kła du stat ku. Po nie waż za rob ki by ły co raz słab -
sze, po sta no wi łem zo stać wte dy nur kiem za wo do wym.
Skoń czy łem pierw szy w Pol sce kurs za wo do wy or ga ni zo -
wa ny dla osób cy wil nych (mo im ko le gą na kur sie był zna -
ny dziś biz nes men Le szek Czar nec ki), tra fi łem do
przed się bior stwa ro bót pod wod nych Ma ri nex w So po cie,
gdzie pra co wał tak że mój daw ny na uczy ciel aka de mic ki
Ry siu Spa cjer. Tam też do sta li śmy zle ce nie na ba da nie
dna w stre fie przy brzeż nej mo rza i tam wy ko ny wa łem
pierw sze na uko we nur ko wa nia w dzie dzi nie oce ano gra fii,
a kon kret nie geo mor fo lo gii dna, dzie dzi nie, któ ra by ła
tre ścią mo jej pra cy ma gi ster skiej. 

MP: Lu dzie scho dzą pod wo dę z róż nych po wo -
dów, jed ni że by oglą dać ryb ki, in ni bo dziew czy ny na
to le cą, a Ty dla cze go to ro bisz?

WJ: Gdy wcho dzę pod wo dę, sta ję się kimś in nym, ro -
bię się spo koj niej szy. Po do ba mi się sa mo prze by wa nie
w ob cym śro do wi sku, od dy cha nie przez au to mat, pra ca i
sa mo pły wa nie.

MP: Czy mo żesz to na zwać pa sją?
WJ: Na pew no.

MP: Przy po mnij so bie, któ ra z prac przez Cie bie
wy ko ny wa nych by ła naj cięż sza al bo naj trud niej sza?

WJ: Naj trud niej sza pra ca by ła w Szcze ci nie, na Od -
rze, przy bu do wie na brze ża stocz ni Gry fia. W Od rze wo -
da jest brud na. Na głę bo ko ści 3 me trów by ło zu peł nie
ciem no. Ukła da li śmy tam geo w łók ni nę pro sto pa dle do
na brze ża. Mu sie li śmy się tam mie ścić mię dzy trze ma rzę -
da mi rur wbi tych pod róż ny mi ką ta mi. Po ma ga li śmy so -
bie kła dąc ru rę, wy zna cza ją cą miej sce uło że nia kra wę dzi
ma te ria łu. Kom plet nie nic nie by ło wi dać, wszyst ko ro bi -
li śmy na czu ja. Geo w łók ni na by ła w rol kach, ob cią ża na

O archeologii i pracy
podwodnej
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jesz cze na lą dzie spe cjal ny mi szpil ka mi w kształ cie li te ry
C i roz wi ja na stop nio wo pod wo dą.

MP: Ro bi li ście to pły wa jąc czy cho dząc po dnie?
WJ: Pra cę wy ko ny wa li śmy w płe twach. Nie pa mię tam

czy ja ko ska fan drów uży wa li śmy fok, czy mo że prze ra bia -
nych kro gul ców, ale na pew no jed no z tych dwóch. Do
od dy cha nia mie li śmy sprzęt prze wo do wy. Zda rza ło się,
że przy wy cho dze niu te wę że się za plą ty wa ły w ru ry, je den
raz utkną łem po mię dzy dnem a wspo mnia ną prze ze mnie
ru rą po moc ni czą.

MP: Wo lisz pra co wać w sprzę cie prze wo do wym
czy nie za leż nym?

WJ: Zde cy do wa nie w nie za leż nym.

MP: W CMM pra ce wy ko ny wa ne są głów nie na
wra kach stat ków. Któ ry z nich zro bił na To bie naj -
więk sze wra że nie, mo że w ja kiś spo sób był dla Cie bie
naj waż niej szy?

WJ: Naj waż niej sza dla mnie pra ca ar che olo gicz no –
pod wod na by ła na Ge ne ra le Car le to nie. Pięk ny wrak.
Nikt się nie spo dzie wał, że mo że mieć za byt ki. Pra ca by -
ła trud na i wy ma ga ją ca, ale bar dzo efek tyw na. Pra co wa -
li śmy tam 3 se zo ny. Z kon struk cji zo sta ła stęp ka, część
den na i ka wał bur ty. Ale głów nym obiek tem pra cy by ła
kon kre cja, w któ rej by ły za byt ki. Na po cząt ku bar dzo de -
li kat nie od bi ja li śmy młot ka mi i prze ci na ka mi frag men ty
tej ma sy. Po tem uży wa li śmy do te go młot ka pneu ma tycz -
ne go. Wte dy mo gli śmy zdej mo wać ca łe ka wał ki i po da -
wać je na sta tek. Na to miast naj pięk niej szy wrak to
„ża glo wiec” le żą cy na pół noc od Łe by, na 39 me trach, i
Ter ra.

MP: Jak już je ste śmy przy eżek to rze, to po wiedz,
czym róż ni się pra ca nim na 4 i na 40 me trach.

WJ: Eżek tor po wietrz ny wraz ze wzro stem głę bo ko ści
zwięk sza swo ją wy daj ność i si łę za sy sa nia. Trze ba uwa -

żać, że by nie za brał rę ka wi cy, au to ma tu czy cze goś in ne -
go. Na to miast mo co wa ny jest tak sa mo do kon struk cji
wra ku lub jest ob cią ża ny, je śli kon struk cja jest zbyt de li -
kat na. Po za tym, na 40 me trach pra cu je się naj wy żej pół
go dzi ny, a na 4 na wet 2 go dzi ny.

MP: Jak bar dzo róż ni się we dług Cie bie pra ca w
ar che olo gii od stan dar do wych za dań nur ka? Jest lżej -
sza, a mo że trud niej sza?

WJ: Pra ce ar che olo gicz ne są mo im zda niem du żo cie -
kaw sze niż ty po we pra ce hy dro tech nicz ne wy ko ny wa ne
przez nur ków. Pro wa dzi my po szu ki wa nia wra ków,
oczysz cza my je z pia sku przy po mo cy eżek to ra, wy do by -
wa my za byt ki i czę ści kon struk cji, po bie ra my prób ki do
ba dań den dro chro no lo gicz nych, ro bi my hy dro son da że,
po mia ry, do ku men ta cję fil mo wą i fo to gra ficz ną. W ar che -
olo gii nie wy ko nu je się ta kich prac jak cię cie me to dą tle -
no wo -elek trycz ną, be to no wa nie, nie pro wa dzi się
prze glą dów na brze ży i stat ków. Pra ca by wa trud niej sza,
bo zmien na po go da zmu sza do pra cy przez wie le go dzin,
aby zdą żyć przed ko lej nym sztor mem.

MP: Pra co wa łeś już z wie lo ma nur ka mi, jed ni by -
li gor si, in ni lep si. Ja kie pre dys po zy cje we dług Cie bie
po wi nien mieć kan dy dat na nur ka za wo do we go?

WJ: To jest trud na pra ca wy ko ny wa na w śro do wi sku,
w któ rym bez od po wied nie go sprzę tu czło wiek mo że prze -
by wać co naj wy żej pa rę mi nut. Nu rek po wi nien być zdro -
wy, mieć ide al ną kon dy cję fi zycz ną utrzy my wa ną
od po wied nim tre nin giem i sty lem ży cia. Po wi nien być pa -
sjo na tem. Pod czas tej pra cy ca ły czas na tra fia się na pro -
ble my i prze szko dy, oso by bez pa sji bar dzo szyb ko się
znie chę ca ją. Po wi nien być czło wie kiem spo koj nym i in -
te li gent nym. Roz tar gnie nie, roz trze pa nie, zbyt du ża ilość
po my słów na mi nu tę to po ten cjal ne za gro że nie dla sie bie
i in nych. Wiem o tym, bo pra co wa łem już z ta ki mi ludź mi.
Do bry nu rek w sy tu acji awa ryj nej po tra fi szyb ko re ago -
wać i wpaść na po mysł jak z tej sy tu acji wyjść. Wszyst kie
te po zy tyw ne ce chy po sia da mój ko le ga z pra cy Zby szek
Ja roc ki. To pa sjo nat z nie sa mo wi ty mi – a przede wszyst -
kim sku tecz ny mi – po my sła mi na wy ko ny wa nie prac.

MP: Py ta łem o nur ków, ale pra co wa łeś też z wie lo -
ma ar che olo ga mi pod wod ny mi.  Po wiedz, ja kie ce chy
po wi nien mieć kan dy dat na ar che olo ga pod wod ne go?

WJ: Wszyst ko co po wie dzia łem wcze śniej do ty czy rów -
nież ar che olo gów pod wod nych.

MP: Pra cu jąc z To bą, zo ba czy łem cał kiem in ne po -
dej ście do nur ko wa nia niż to ja kie oglą da się na nur -
ko wi skach. Nie od no sisz wra że nia, że nam, mło dymfot. Waldemar Ossowski
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nur kom, wy da je się, że to sprzęt nur ku je a nie czło -
wiek?

WJ: Ja je stem z tej sta rej szko ły, bo mi obo jęt ne w
czym ja nur ku ję. Naj waż niej szy w tym wszyst kim je stem ja
i mo je umie jęt no ści. Mo gę za ło żyć każ dy sprzęt i wy ko ny -
wać w nim pra cę. Oczy wi ście mam swój ulu bio ny sprzęt,
tj. ze staw 2 bu tli po 15 li trów, w któ rym ni gdy nie bra ku -
je mi za pa su po wie trza, ale któ ry nie ste ty nie chce się sam
prze miesz czać po lą dzie, a wa ży 45 ki lo gra mów. Wśród
na szych go ści, któ rych prze wi nę ło się przez mu zeum kil -
ku dzie się ciu mod ne jest ga dże ciar stwo. Nur ko wie tym
epa tu ją, pod nie ca ją się, a naj waż niej szy jest czło wiek.
Wi dać te raz lek kie prze gię cie w stro nę sprzę tu nad umie -
jęt no ścia mi nur ko wy mi i kon dy cją.

MP: Nur ku jesz jesz cze re kre acyj nie?
WJ: Wła ści wie to nie zda rza mi się. Na wet nie mam

swo je go pry wat ne go sprzę tu nur ko we go. Wszyst ko cze go
uży wam to wła sność mu zeum.

MP: Ile go dzin rocz nie spę dza cie na pra cach ar -
che olo gicz nych?

WJ: Mię dzy 100 a 200 go dzin. Nie nur ku je my przez
ca ły rok, ale w do brym se zo nie przez 3 let nie mie sią ce
zda rza ło się nur ko wać co dzien nie, po 2 – 3 ra zy dzien -
nie. Re gu lar ne rej sy ba daw cze od po nie dział ku do piąt ku
trwa ły od czerw ca na wet do paź dzier ni ka. Tak by ło do
2006 ro ku, a od tam tej po ry nur ku je my zde cy do wa nie
mniej. W tym se zo nie zno wu nur ku je my bar dzo du żo. Do
tej po ry od kwiet nia wy ro bi łem 160 go dzin.

MP: Czy je steś w sta nie po li czyć, tak bar dzo sza -
cun ko wo, ile go dzin spę dzi łeś pra cu jąc pod wo dą?

WJ: Wy star czy zaj rzeć do ba zy da nych, któ rą pro wa -
dzę w ce lu roz li cze nia na leż no ści za pra cę pod wo dą. Ba -
za obej mu je da ne na te mat da ty, głę bo ko ści, cza su
trwa nia i re jo ny nur ko wa nia. Od 1995 ro ku nur ko wa łem
876 ra zy na 1314 go dzin.

MP: Pre fe ru jesz nur ko wa nie so lo czy w pa rze?
WJ: Wo lę pra co wać sam. Bo jak je stem z kimś, to jesz -

cze mu szę się mar twić i zaj mo wać tą dru gą oso bą. Pil no -

wać czy jest bez piecz ny i dbać czy wy ko nu je swo ją pra cę.
W cią gu tych 19 lat mo jej pra cy w mu zeum go ści li śmy
wie lu nur ków. By wa ło, że za miast zaj mo wać się pra cą,
trze ba by ło ich pil no wać. Nur ko wa łem z ta kim fa ce tem,
któ ry miał pil no wać eżek to ra z nie szczel nym za wo rem.
Jak spu ści łem go na chwi lę z oczu, to wziął so bie wy kry -
wacz i gdzieś po pły nął a eżek tor się za ko pał. To naj gor -
sze co mo że się przy tra fić pod czas oczysz cza nia wra ku.
Tak na praw dę wo lę nur ko wać niż kie ro wać pra ca mi pod -
wod ny mi. 

Na szczę ście, przez ca ły czas pra cy za wo do wej, nie li -
cząc oczy wi ście wspo mnia nych go ści, mia łem przy jem -
ność pra co wać ze wspa nia ły mi fa chow ca mi. Mo ja ro la
ogra ni cza ła się do nad zo ru i pro wa dze nia pa pie rów. Pra -
ce ar che olo gicz ne wy ma ga ją czę sto pra cy dwóch i wię cej
nur ków. Wspól na pra ca pod wo dą z ko le ga mi, z któ ry mi
ro zu mie my się bez słów nie jest dla mnie pro ble mem.

MP: Kto jest dla Cie bie wzo rem do na śla do wa nia
je śli cho dzi o nur ko wa nie?

WJ: Wspo mnia ny już pod czas roz mo wy mój ko le ga z
pra cy Zby szek Ja roc ki i kie row nik w mo jej pierw szej fir -
mie prac pod wod nych, Ry siek Spa cjer. Od nich na uczy -
łem się pra cy pod wo dą i do dzi siaj nie umiem ty le co oni.

MP: Dzię ki wiel kie za roz mo wę i ży czę jesz cze wie -
lu go dzin w pra cy, któ rą ko chasz. 

WJ: Dzię ku ję.

fot. Waldemar Ossowski

Reklama

http://www.cn-tryton.pl
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ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

http://beuchat.pl
http://www.balijskie-hamaki.pl
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://aquasklep.pl
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Wrak Um El Fa rud jest jed nym z naj bar dziej
po pu lar nych wra ków na Mo rzu Śród ziem nym i
znaj du je się w pierw szej piąt ce naj le piej sprze -
da ją cych się nur ko wań na Mal cie. Ku si je go
nie sa mo wi ty roz miar – po nad 10000 ton – oraz
fakt, że jest do stęp ny z brze gu przy nie mal
każ dej po go dzie. Zo stał za to pio ny w 1998 ro ku
w wy ni ku tra gicz ne go wy pad ku pod czas re mon -
tu. Zgi nę ło wów czas dzie wię ciu ro bot ni ków.

Hi sto ria wra ku
Um El Fa rud zbu do wa ny zo stał w 1969 ro ku w stocz -

ni Smith Dock Co. Ltd, w Mid dles bo ro ugh (An glia), dla
li bij skie go ar ma to ra Ge ne ral Na tio nal Ma rin ti me Trans -
port Com pa ny, Tri po lis. Ope ro wał na tra sie po mię dzy Li -
bią i Wło cha mi, prze wo żąc ro pę, do 1 lu te go 1995 ro ku.
3 lu te go zo stał wpro wa dzo ny do su che go do ku w Grand
Har bo ur na Mal cie. Dzie wię ciu ro bot ni ków pra co wa ło te -
go dnia nad wy mia ną oru ro wa nia w mo men cie ol brzy -

miej eks plo zji, spo wo do wa nej przez zgro-
ma dzo ne ga zy. Trans por to wiec do znał
ogrom nych znisz czeń, po in spek cji stwier -
dzo no nie opła cal ność na pra wy i po sta no -
wio no go za to pić, ja ko atrak cję dla
nur ków. Miał za cząć no we „ży cie” ja ko
sztucz na ra fa. Spo łecz ność nur ków wy bra -
ła miej sce dla nie go w Wied iz -Zur rieq,
nie da le ko Qren di.

Wrak ma 110 me trów dłu go ści, sze ro -
kość 15 m, wy so kość od stęp ki do ko mi na
to 22 me try. Okręt spo czy wa na 36 me -
trach. Po ło że nie wra ku w za to ce i Do li nie
Wied iz -Zur rieq po zwa la na bez piecz ne
nur ko wa nie.

Nur ko wa nie na wra ku
Nur ko wa nie za czy na my z ma łe go na -

brze ża, obie ra my kurs 240 stop ni i już tyl -
ko 150 me trów dzie li nas od wra ku. Na
po cząt ku mu si my uwa żać na ma łe łód ki
kur su ją ce po mię dzy Zur rieq a Blue Grot to.
Za zwy czaj do pły wa my do wra ku na kil ku
me trach pod po wierzch nią wo dy, gdyż ta
sa ma czyn ność na po wierzch ni mo że być
zbyt du żym wy zwa niem dla nie któ rych
nur ków. Dro ga do wra ku skra ca czas pe -
ne tra cji, więc dwa nur ko wa nia, po dwój ne
bu tle lub ni trox to naj lep sze roz wią za nie
dla tych, któ rzy po sta no wi li do brze po znać
obiekt. Po dą ża jąc za kom pa sem tra fi my na
ru fę okrę tu, któ ra przy do brej wi docz no ści
ro bi du że wra że nie. Nie na ru szo na śru ba i
ster okrę tu spo czy wa ją na 36 me trach i jest

Wraki Malty

Um El Farud
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to zna ko mi te miej sce do ro bie nia zdjęć. Po kład znaj du je
się na oko ło 25 me trach, gdzie roz po czy na się ol brzy mi
mo stek, wiel ko ści trzy pię tro we go bu dyn ku. Nur kom
uwiel bia ją cym pe ne tra cje Um El Fa rud da je mnó stwo
moż li wo ści. Mo gą oni prze pły nąć od most ka ka pi tań skie -
go, przez ka bi ny za ło gi, po ka dłub. Na bar dziej za awan -
so wa nych cze ka ją scho dy i ma szy now nie, moż na też
do pły nąć na front most ka. Ła dow nie są bar dzo ła two do -
stęp ne, gdyż wy buch po zo sta wił du żą dziu rę w po kła dzie.
Do dat ko wo wrak prze ła mał się na pół w wy ni ku sztor mu
w li sto pa dzie 2006 ro ku. Dzię ki te mu jest jesz cze bar -
dziej in te re su ją cy, gdyż uła twi ło to do stęp do przed nich
ła dow ni okrę tu. Przed nia część jest obec nie 20 stop ni na
pół noc, zwró co na do brze gu. Po mię dzy obie ma czę ścia -
mi mo gą wy stę po wać sil ne prą dy. Do pły wa jąc do dzio bu,
na tra fi my na pod nie sio ny po kład, do któ re go moż na do -
pły nąć z ła dow ni i póź niej pio no wo w gó rę przez właz
wy pły nąć na po kład. Na dzio bie moż na rów nież zna leźć
du żą ko twi cę oraz słup ki od lin cu mow ni czych, co da je
na stęp ną oka zję do do brych ujęć.

Nur ko wie mo gą spo tkać na swo jej dro dze ośmior ni ce
oraz ba ra ku dy przy ru fie, po le wej stro nie moż na spo tkać
du że ła wi ce se abre am, par rot fish, si lver si des. Cza sa mi
moż na zo ba czyć rów nież skrzy dli ce i tuń czy ki.

Pod su mo wu jąc, trze ba przy znać, że Um El Fa ro ud jest
wra kiem, do któ re go bar dzo ła two moż na wpły nąć. Po -
nie waż jest bar dzo du ży, za le ca my go jed nak dla do -
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świad czo nych nur ków wra ko wych. Bar dzo ła two moż na
tu stra cić po czu cie cza su, więc na le ży re gu lar nie spraw -
dzać czas po zo sta ły do de kom pre sji i ilość po wie trza w
bu tli. Cza sa mi moż na na po tkać sil ny prąd, więc trze ba
za wsze mieć pew ność, że ilość po wie trza umoż li wi bez -
piecz ny po wrót.

Hubert Borg

Nowość w Nuras.info
specjalna oferta dla instruktorów

Przy go to wa li śmy spe cjal ny mo duł re kla -
mo wy, aby każ dy z in struk to rów mógł się
wy pro mo wać na ła mach Nu ras.in fo i dzię -
ki te mu po zy skać kur san tów. Swo je da ne
mo że za mie ścić każ dy in struk tor bez
wzglę du na or ga ni za cję w któ rej szko li.
Wa ru nek jest jed nak ta ki, że mu si to być
ofer ta in struk to ra, a nie ba zy czy szko ły.

Wi zy tów ka po win na za wie rać pod sta -
wo we in for ma cje, jak imię i na zwi sko, da -
ne do kon tak tu oraz za kres pro wa dzo nych
szko leń, moż na za łą czyć rów nież ma łe
zdję cie. Wi zy tów ka bę dzie pod lin ko wa na
do stro ny do mo wej in struk to ra lub na je go
wpis w ba zie za miesz czo nej na
www.forum-nuras.info

Koszt jed no ra zo we go za miesz cze nia wi -
zy tów ki w nu me rze Nu ras.in fo wy no sić bę -
dzie je dy nie 35 zł net to. Za in te re so wa nych
pro si my o kon takt ma ilo wy
redakcja@nuras.info

lub te le fo nicz ny 531 48 35 35. 

mailto:redakcja@nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.seashell-divecove.com


http://targinurkowe.pl


84

nuras.info 11/2011

Nur ko wa nie w su chym ska fan drze sta ło się
stan dar dem. Su che kom bi ne zo ny wy gra ły z mo -
kry mi i to nie tyl ko w Pol sce, ale tak że w re -
jo nach, któ re my lu dzie pół no cy uwa ża my nie
tyl ko za cie płe, ale wręcz tro pi kal ne. Jesz cze 10
lat te mu nad Mo rzem Czar nym czy Ad ria ty kiem
su chy ska fan der sta no wił nie mal że sen sa cję.
Obec nie pro wa dzą cy nur ko wa nia po za okre sem
let nim ubie ra ją się w „su che”. Oczy wi ście kie -
dy już ca łe rze sze nur ków w Pol sce za opa trzy -
ły się w su che ska fan dry, za czę ło się szu ka nie
ocie pla czy. 

Nie ste ty nie uda ło się skon stru ować jed ne go ocie pla -
cza, któ ry był by uni wer sal ny i la tem, i zi mą, jak rów nież
w Egip cie. Nie ma mo wy, by je den ocie placz roz wią zał
nam wszyst kie wa rian ty nur ko we. Oso bi ście mam 4 ocie -
pla cze i 2 ro dza je su chych ska fan drów, je den tri la mi nat i
je den crash -neo pren. Crash -neo pren słu ży do wy ko ny wa -
nia prac pod wod nych, czy li do nur ko wań dłu gich, np.
trzy go dzin nych. Wbrew po zo rom na wet la tem, pod czas
prac pro wa dzo nych na Wi śle, przy tem pe ra tu rze wo dy
23OC i po wie trza 35OC, za ło że nie lek kie go, od dy cha ją -
ce go pa ja cy ka i su che go jest mniej mę czą ce i o wie le
szyb sze niż za ło że nie mo kre go kom bi ne zo nu. Pro ble mem
dla płe two nur ków jest do pie ro zi ma, kie dy tem pe ra tu ry
za rów no po wie trza, jak i wo dy są bar dzo ni skie. Dla te go
za czę li się roz glą dać, jak by tu się jesz cze bar dziej do -
grzać. Jak zwy kle, zer k nę li w stro nę nur ków za wo do -
wych. Nie ste ty, sys tem uży wa ny w nur ko wa niu
ko mer cyj nym nie dał się prze nieść tak ła two jak peł no -
twa rzo wa ma ska Kir by -Mor gan, uży wa na do de kom pre -
sji tle no wej. Po pro stu na kła dy w nur ko wa niu
za wo do wym idą w mi lio ny eu ro, by wy po sa żyć nur ka w
kom bi ne zon, w któ rym bę dzie mu cie pło. Jest to grza ny
lub pod grze wa ny wo dą Hot Wa ter Su it. Agre ga ty, któ re
wy twa rza ją cie płą wo dę, ich ob słu ga i skom pli ko wa ny
sys tem nie jest moż li wy do prze nie sie nia dla nur ków re -
kre acyj nych. Za wo dow cy po szko łach, w któ rych szko li -
li się na mo krych dzwo nach nur ko wych, ob słu gę Hot
Wa ter Su it -a ma ją w pro gra mie na ucza nia i nie da się ich
prze ko nać do ja kie go kol wiek in ne go sys te mu utrzy my -
wa nia cie pła. W trak cie pra cy nu rek ca ły czas re gu lu je
so bie tem pe ra tu rę prze pły wa ją cej pod je go kom bi ne zo -
nem wo dy. Po nie waż Hot Wa ter Su it jest otwar ty, ist nie -
je moż li wość re gu lo wa nia tem pe ra tu ry wo dy, nie mal jak

pod prysz ni cem. Cóż, płe two nur ko wie w związ ku z bra -
kiem ta kich moż li wo ści ro zej rze li się po po wierzch ni zie -
mi i zo ba czy li pod grze wa cze elek trycz ne u po li cjan tów
pil nu ją cych sto ków nar ciar skich i po li cyj nych pa tro li mo -
to cy klo wych. Prze ło że nie pod su chy elek trycz nej ma gi -
stra li grzew czej jest dość pro ble ma tycz ne i nie sie za so bą
pew ne ry zy ko. Włą cze nie pod grze wa nia za nim za pnie -
my su chy spo wo du je, że nim wsko czy my do wo dy, za -
czy na nam być go rą co. Po wej ściu do wo dy za czy na my
się gwał tow nie schła dzać. W prze bie gu ca łe go nur ko wa -
nia ta kie sko ki tem pe ra tu ry są bar dzo nie ko rzyst ne dla
na tu ral nej ter mo re gu la cji or ga ni zmu. Elek trycz ne ka mi -
zel ki grzew cze, któ re włą cza my sa mi w do wol nie wy bra -
nym mo men cie, ro biąc to za po mo cą kon trakt tro nu,
prze łącz ni ka znaj du ją ce go się w za wo rze do lo to wym lub
wy ko na nia otwo ru tech no lo gi- cz ne go w su chym. Ko lej -
ne po ten cjal ne miej sca do prze cie ka nia su che go, a co za
tym idzie, jak bę dzie my chcie li sprze dać ten ska fan der,
to już ma my do dat ko wy pro blem.

Je że li na to miast włą cza my ogrze wa nie, to na ogół za -
łą cza nie od by wa się w mo men cie od by wa nia de kom pre -
sji, czy li wy ko nu je my ta ki ma newr, jak by śmy po do brym
nur ko wa niu roz grza li się go rą cym prysz ni cem czy na wet
sau ną. Prze ciw wska za nia zdro wot ne do ta kiej sy tu acji
po tra fi wska zać po cząt ku ją cy płe two nu rek. 

Ka mi zel ka grzew cza jak kol wiek by ła by włą czo na, za -
wsze mo że nie za dzia łać. Te sto wa łem kil ka ta kich urzą -
dzeń ja ko płe two nu rek i dzia ła nie te go sys te mu by ło
ob ło żo ne ry zy kiem za wod no ści. O wie le bar dziej sku -
tecz ne i nie za wod ne by ło wy peł nie nie su che go ar go nem.
Je dy ny sys tem ka mi zel ki grzew czej, któ ry miał czuj ni ki
– włą czał się tyl ko jak tem pe ra tu ra cia ła płe two nur ka spa -
da ła do 35, 5O C, a na stęp nie po po wro cie do temp. 36, 6o
C sa mo czyn nie się wy łą czał – był pro du ko wa ny przez
bry tyj ską fir mę Ty phon, dzia łał bez za rzu tu. Ce na jed -
nost ko wa te go urzą dze nia wy no si ła ok. 6 tys. zł. Za ja -
kość trze ba pła cić i to sło no. Do dat ko wy pro blem
zdro wot ny to fakt, że nie ogrze wa my ca łe go cia ła tyl ko
tzw. kor pus. Wy mia na ga zo wa w zmar z nię tych rę kach
czy sto pach nie bę dzie się od by wa ła w spo sób pra wi dło -
wy. Ow szem, sprze daw cy dla tych, któ rym mar z ną rę ce
lub sto py ma ją do dat ko wą bie li znę grzew czą, np.: rę ka -
wicz ki lub skar pet ki pod grze wa ne elek trycz nie. Wy da je
się, że je że li ko muś w trak cie nur ko wa nia zde cy do wa nie
szyb ciej mar z ną dło nie i sto py, po wi nien udać się do kar -
dio lo ga, bo to mo że ozna czać kło po ty z krą że niem, rzu -

Ogrzewanie w nurkowaniu
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cić pa le nie pa pie ro sów lub mod nej w śro do wi sku płe two -
nur ków shi sy. Pa le nie po wo du je za ty ka nie się na czyń
wło so wa tych w dło niach. Je że li ktoś chce pod grze wać
dło nie, to oczy wi ście mu si mieć su che rę ka wicz ki, któ re
w przy pad ku prze bi cia spo wo du ją prze cie ka nie wo dy po
ka blach do we wnątrz rę ka wów, a na stęp nie do środ ka su -
che go. Nur ko wie za wo do wi, ze wzglę du na co rocz ne bar -
dzo wy ma ga ją ce ba da nia, nie ma ją kło po tów z krą że niem
i pre fe ru ją rę ka wicz ki z neo pre nem. Pier ście nie od su -
chych unie moż li wia ją wci ska nie rę ki pod skrę co ne ru ry,
są na wet nie bez piecz ne, bo mo gą się za blo kować. 

Tak do szli śmy do kon klu zji. W nur ko wa niach re kre -
acyj nych, na wet tych z de kom pre sją, płe two nu rek po wi -
nien je za pla no wać tak, że by zmar z nię cie by ło dla nie go
ak cep to wal ne. Uda ne nur ko wa nie wy ma ga od płe two nur -
ka do brej kon dy cji fi zycz nej (oty li wca le nie mar z ną wol -
niej), do bre go za pla no wa nia cza su nur ko wa nia nie tyl ko
ze wzglę du na zu ży cie ga zu, ale i zmar z nię cie. Sprzęt,
któ ry ma nam po móc to na pew no do bry su chy ska fan der,
po rząd ny ocie placz, ubie ra nie się zgod nie z in struk cją

użyt ko wa nia i ewen tu al ne wy peł nie nie a na stęp nie in fla -
cję su che go ska fan dra ar go nem.

Pa weł Go lik „Szczur”  

Nu rek I kla sy

Magazyn Nuras.info pobierany jest średnio w 60000 egz., nie może
zabraknąć w nim Twojej reklamy   kliknij po szczegóły

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://aquadiver.pl
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Ocieplacz Comfort Sof

Producent: MARES

Materiał - brak danych producenta
Materiał zewnętrzny - brak danych producenta
Materiał wewnętrzny - brak danych producenta
Materiał w środku - brak danych producenta
Kieszenie - tak
Mankiety - ściągacz
Tasiemki w rękawie - tak, gumka
Stójka - tak
Zamek - przód
Wzmocnienia z poliestru - brak danych producenta
Ściągacz w pasie - tak
Elastyczne wstawki na ramionach - tak
Szelki - nie
Gumy ściągające przy nogawce - tak
Opcja szycia na miarę - nie
Wersja (męski / damski) - unisex
Rozmiary std - XXS – XXL (6 rozm.)
Zamek dwukierunkowy - tak
Otwory pod pachami – remizki - tak
Kolor - czarny
Logo/ patka z imieniem - nie
Torba - nie

Dystrybutor: Oceania Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 18, 05 - 070 Sulejówek
www.oceania.pl

Co pod ,,suchym” ... grzeje
Za czy na się se zon je sien no - zi mo wy i część

nurkujących wy la tu je nur ko wać do cie płych kra -
jów, a inni nur ku ją na dal w na szych zbior ni kach
nie przej mu jąc się czę sto ujem ny mi tem pe ra tu -
ra mi.

Przy go to wa li śmy prze gląd ocie pla czy wio dą cych firm
ist nie ją cych na na szym ryn ku dla tych, któ rzy nie do ko -
na li jesz cze za ku pu al bo też pla nu ją wy mie nić sta ry i wy -
słu żo ny ocie placz na no wy. Za miesz czo ne da ne są bar dzo
skrom ne ale pod każdym opisem wid nie je ad res strony
www oraz te le fon kon tak to wy do Dys try bu to ra i tam ra -
dzi my się zgła szać z kon kret ny mi py ta nia mi.
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Ocieplacz NOVA, SAROS, NEXUS

Producent: Kallweit

Ocieplacze firmy Kallweit wykonane są z trzech warstw materiałowych: zewnętrzna- Nylon, środkowa- 3D-
Warmflex, wewnętrzna- Polarfleece. 3D- Warmflex to nowatorski materiał, zapewniający oddychanie w każdej
płaszczyźnie, stąd w nazwie “3D”. Materiał tez zapewnia maksimum ciepła i komfortu, w pełni odprowadza pot i jest
rozciągliwy oraz elastyczny. 

Na rękawach zastosowano wstawki z rozciągliwego w 300% materiału, aby nie ograniczać ruchów rąk poprzez
wydłużenie rękawa o 10 cm. Stąd ocieplacze firmy Kallwiet nie ograniczają ruchu. Zaopatrzone są w ściągacze
biodrowe oraz ściągacze na rękach i nogach. Zamek ma podwójny suwak. Wyposażone są w dwie kieszenie biodrowe,
jedną kieszeń wewnętrzną oraz kieszonkę na pilota od samochodu, aby bez problemu przez skafander zamknąć i
otworzyć samochód. Gama ocieplaczy obejmuje modele różniące się gramaturą materiału 3D Warmflex: Nexus: 150g,
Saros 250g, Nova: 500g.

Dodatkowo Nexus i Saros z zewnątrz pokryty jest elementami z Cordury (do wyboru w 6 różnych kolorach), a
Nova wodoodpornym materiałem KT Proof.

Dystrybutor: Scuba Mission - www.scubamission.pl

http://www.scubamission.pl
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Ocieplacz Warm Tec 200, Warm Tec 300  

Producent: Kallweit

Model: Warm Tec 200 
Materiał: Nylon, wypełnienie 200g 
Mankiety: TAK
Tasiemki w rękawie: TAK
Stójka: TAK
Zamek: TAK, DWUKIERUNKOWY
Ściągacz w pasie: TAK
Elastyczne wstawki na ramionach: TAK 
Gumy ściągające: Tak 
– na rękawkach i nogawkach  
Opcja szycia na miarę: NIE
Wersja (męski / damski): UNISEX
Rozmiary std: S, M, ML, L, XL, XXL
Otwory odpowietrzające: Tak,  zamykane na zamki
Kieszenie: Tak – na piersiach i biodrach
Kolor: CZARNY
Logo/ patka z imieniem: TAK 
Torba: NIE

Model: Warm Tec 300 
Materiał: Nylon, wypełnienie 300g 
Mankiety: TAK
Tasiemki w rękawie: TAK
Stójka: TAK
Zamek: TAK, DWUKIERUNKOWY
Ściągacz w pasie: TAK
Elastyczne wstawki na ramionach: TAK 
Gumy ściągające: Tak – 
– na rękawkach i nogawkach  
Opcja szycia na miarę: NIE
Wersja (męski / damski): UNISEX
Rozmiary std: S, M, ML, L, XL, XXL
Otwory odpowietrzające: Tak,  zamykane na zamki
Kieszenie: Tak – na piersiach i biodrach
Kolor: CZARNY
Logo/ patka z imieniem: TAK 
Torba: NIE DYSTRYBUTOR

S.C. Divemaster, Katowice, Ligocka 61A, 
tel. 32 253 66 05
STRONA WEB: www.waterproof.pl

http://www.waterproof.pl
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Ocieplacz TECLINE 290

Producent: SCUBATECH

Materiał zewnętrzny: PERTEX
Materiał wewnętrzny: FLEECE
Materiał w środku: MIKROPOLAR
Kieszenie: 3
Mankiety: TAK
Tasiemki w rękawie: TAK
Stójka: TAK
Zamek: TAK, DWUKIERUNKOWY
Wzmocnienia z poliestru
Ściągacz w pasie: TAK
Elastyczne wstawki na ramionach: TAK 
Szelki: TAK, regulowane
Gumy ściągające przy nogawce: TAK 
Opcja szycia na miarę: NIE
Wersja (męski / damski): UNISEX
Rozmiary std: M, ML, L, XL, XXL, XXXL
Rekomendowane dodatki: OCIEPLANE SKARPETY TECLINE
Rekomendowana temperatura: od ~6 0C
Zamek dwukierunkowy: TAK
Otwory pod pachami - ELASTYCZNE WSTAWKI
Otwory pod zaworem upustowym: TAK
Kolor: CZARNY
Logo/ patka z imieniem: NIE 
Torba: NIE

Ocie pla cze TEC LI NE 3D MO BI LI TY se rii 290 prze -
zna czo ne są dla wy ma ga ją cych osób do nur ko wań w zim -
nych wo dach. Przy pro duk cji wy ko rzy sta no naj no wo cze-
śniej sze ma te ria ły i tech no lo gie. Prze my śla na i do pra co -
wa na kon struk cja za pew nia mak sy mal ną swo bo dę ru chu
oraz kom fort ciepl ny. War stwa ocie pla ją ca Fle ece zo sta -
ła skom pre so wa na dzię ki cze mu nie zaj mu je du żo miej -
sca pod ska fan drem. Ja ko war stwę we wnętrz ną
za sto so wa no mi cro po lar. War stwa ze wnętrz na Per tex
40g/m2 – cien ka,za pew nia ją ca po ślizg, od dy cha ją ca i bar -
dzo wy trzy ma ła tka ni na. Ocie ple nie wy ko na ne z Fle ece
250g/m2 – no wo cze sne go ma te ria łu o wy jąt ko wych wła -
ści wo ściach ter mo izo la cyj nych.
Trzy kie sze nie,gu my ścią ga -
ją ce przy no gaw kach. Stój ka
do cie pla ją ca szy ję. Dwu kie -
run ko wy za mek bły ska wicz -
ny uszczel nio ny od we wnątrz
pli są. Nie prze wiew ny ścią -
gacz w pa sie. Ela stycz ne
wstaw ki pod pa cha mi.
Re gu lo wa ne szel ki. Ta -
śmy w rę ka wach uła -
twia ją ce ubie ra nie i
umoż li wia ją ce prze -
pływ po wie trza do su -
chych rę ka wic. Ocie -
pla cze moż na prać w
pral ce au to ma tycz nej
oraz czy ścić che -
micz nie.



90

nuras.info 11/2011

Ocieplacz TECLINE 490

Producent: SCUBATECH

Materiał zewnętrzny: PERTEX
Materiał wewnętrzny: FLEECE
Materiał w środku: MIKROPOLAR
Kieszenie: 3
Mankiety: TAK
Tasiemki w rękawie: TAK
Stójka: TAK
Zamek: TAK, DWUKIERUNKOWY
Wzmocnienia z poliestru
Ściągacz w pasie: TAK
Elastyczne wstawki na ramionach: TAK
Szelki: TAK, regulowane
Gumy ściągające przy nogawce: TAK
Opcja szycia na miarę: NIE
Wersja (męski / damski): UNISEX
Rozmiary std: M, ML, L, XL, XXL, XXXL
Rekomendowane dodatki: OCIEPLANE SKARPETY TECLINE
Rekomendowana temperatura: od ~1 OC
Zamek dwukierunkowy: TAK
Otwory pod pachami - ELASTYCZNE WSTAWKI
Otwory pod zaworem upustowym: TAK
Kolor: CZARNY
Logo/ patka z imieniem: NIE
Torba: NIE

Ocie pla cze TEC LI NE 3D MO BI LI TY se rii 490 prze -
zna czo ne są dla wy ma ga ją cych osób do nur ko wań w zim -
nych wo dach. Przy pro duk cji wy ko rzy sta no naj no wo -
cze śniej sze ma te ria ły i tech no lo gie. Prze my śla na i do pra -
co wa na kon struk cja za pew nia mak sy mal ną swo bo dę ru -
chu oraz kom fort ciepl ny. War stwa ocie pla ją ca Fle ece
zo sta ła skom pre so wa na dzię ki cze mu nie zaj mu je du żo
miej sca pod ska fan drem. War stwa we wnętrz na to mi cro -
po lar . War stwa ze wnętrz na Per tex 40g/m2 - cien ka,za -
pew nia ją ca po ślizg, od dy cha ją ca i bar dzo wy trzy ma ła
tka ni na. Ocie ple nie wy ko na ne z Fle ece 450g/m2 - no wo -
cze sne go ma te ria łu o wy jąt ko wych wła ści wo ściach ter -
mo izo la cyj nych. Trzy kie sze nie,
gu my ścią ga ją ce przy no gaw -
kach. Stój ka do cie pla ją ca
szy ję. Dwu kie run ko wy za -
mek bły ska wicz ny uszczel -
nio ny od we wnątrz pli są.
Nie prze wiew ny ścią gacz w
pa sie.Ela stycz ne wstaw ki
pod pa cha mi. Re gu lo -
wa ne szel ki. Ta śmy w
rę ka wach uła twia ją ce
ubie ra nie i umoż li wia -
ją ce prze pływ po wie -
trza do su chych rę ka-
wic. Ocie pla cze moż na
prać w pral ce au to ma -
tycz nej oraz czy ścić
che micz nie.
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Materiał: laminowana THERMAL-GLIDE'm kombinacja trzech warstw włókien
Gramatura: 250g/m2 nogi i ramiona, 500g/m2 korpus
Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT
Rozmiary damskie; XS, S, M, MT, L, XL
Kolory: czarny
Gumki ułatwiające ubieranie - rękawy: pętle na kciuki dla wyeliminowania możliwości przesunięcia się rękawa
Gumki ułatwiające ubieranie - nogawki: strzemiona na stopy dla pewniejszego dopasowania;
Otwory odpowietrzające: otwory pod pachami do odprowadzaniawilgoci z ciała, 

otwory wokół zaworu wylotowego dla ułatwienia wentylacji powietrza;
Zamek: długi, frontowy, dwukierunkowy zamek dla wygody mężczyzn dodatkowy zamek na "uchylnym"

tylnym panelu w damskiejwersji;
Elastyczne wstawki:  elastycznepanele z HYDROSTRETCH'unaramionachizakolanami;
Stójka: TAK
Kieszenie: głębokie kieszenie z przodu, kieszeń zapinana na zamek na klatce piersiowej 
Dystrybutor: ECN-Systemy Nurkowe - www.bare.pl

Ocieplacz SUPER HI-LOFT

Producent: BARE
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Naj now szy mo del ocie pla cza z se rii SB Sys tem 

Materiał
Roz cią gli wy, od dy cha ją cy, od por ny na kom pre sje, wy ko na ny z po -

lie stru/span dex, an ty bak te ryj ne go po la ru. Po sia da tech no lo gię Po lar -
tec Po wer Stretch.

W ocie pla czu za mon to wa no do dat ko wo dłu gi, uko śny, dwu kie -
run ko wy przed ni za mek po zwa la ją cy na wy god ne wsta wia nie  wę -
ży ka do sys te mu p -va lve. 

Nowość
Sprę ży sty od por ny na kom pre so wa nie pod wo dą po lar. Spe -

cjal nie za sto so wa na eks klu zyw na in ży nie ria – pierw szy i je dy ny
w Po lar tec Pa wer Strech fa brycz nie za pro jek to wa na spe cjal nie do no sze nia
pod su chym kom bi ne zo nem. Od por ny na kom pre so wa nie pod wo dą po lar
stwa rza ter mal ną ba rie rę co po zwa la na wy eli mi no wa nie nie po ręcz ne go
ubie ra nia gru bych ocie pla czy. Utrzy mu je  war to ści izo la cyj ne przy zmia nie
głę bo ko ści oraz po zo sta wia sta bil ną, pod sta wo wą tem pe ra tu rę nur ko wi.

Właściwości
* wy so kiej ja ko ści roz cią gli wy we wszyst kich kie run kach po lar 

umoż li wia ide al ne do pa so wa nie,
* bar dzo do bra ter mi ka dzię ki za sto so wa niu no we go ma te ria łu,
* po sia da tech no lo gię za rzą dza nia wil go cią, któ ra dzia ła dwu eta po wo. 

Jest pod sta wą w prze miesz cza niu się   wil go ci z da la od skó ry.
* szyb ko sch ną cy ma te riał, cha rak te ry zu je się szyb kim wy pa ro wy wa-

niem dzię ki cze mu po zo sta wia su che cia ło  za pew nia jąc lep szy kom -
fort użyt ko wa nia.

* po sia da we wnętrz ną an ty bak te ryj ną po wierzch nię, któ re ha mu ją 
roz wój bak te rii. Utrzy mu ję tka ni nę świe żą i re du ku je za pach.

* uko śne uło że nie zam ka.
* pę tle na kciu ki do wy eli mi no wa nia moż li wo ści prze su nię cia się rę ka wa.
* strze mio na na sto py do wy god niej sze go ubie ra nia
* roz cią gli wa kie szeń na za mek z le wej stro ny pa sa na klu cze lub do ku men ty.
* jed no czę ścio wy SB SYS TEM LAY ER FULL za pew nia lep szy kom fort użyt ko wa nia.
* pła skie szwy na ca ło ści ocie pla cza.
* za pro jek to wa ny do użyt ku ja ko część Sys te mu SB al bo ja ko sa mo dziel ne ubra nie do cie pla ją ce.

Roz mia ry ( uni sex)
S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL;
MS, MLS, LS, XLS, 2XLS;
MT, MLT, LT, XLT;
Ko lor: Czar ny

Dys try bu tor: ECN -Sys te my Nur ko we - www.ba re.pl

Ocieplacz SB System Mid Layer Full 

Producent: BARE
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Ma te riał
Roz cią gli wy ma te riał, prze pusz cza ją cy  po wie trze, fa -

brycz nie wy ko na ny z mie szan ki po lie stru, po li pro py le nu
i laj kry. Wy ko na ny w tech no lo gii Po lar tec Po wer Dry z
war stwą an ty bak te ryj ną. 

No wość
Dwu war stwo wa tka ni na od dzie la wil goć  od cia ła

two rząc su chą stre fę przy skó rze, na stęp nie wil goć roz -
cho dzi się wzdłuż  po wierzch ni ocie pla cza umoż li wia jąc
szyb kie wy pa ro wy wa nie.

Wła ści wo ści
* we wnętrz na war stwa po sia da tech no lo gię 

od pro wa dza nia wil go ci
* szyb ko sch ną cy ma te riał, cha rak te ry zu je się 

szyb kim wy pa ro wy wa niem dzię ki cze mu 
po zo sta wia su che cia ło  za pew nia jąc lep szy kom -
fort użyt ko wa nia.

* po sia da we wnętrz ną an ty bak te ryj ną po wierzch -
nię, któ re ha mu ją roz wój bak te rii. Utrzy mu ję tka -
ni nę świe żą i re du ku je za pach.

* pła skie szwy na ca ło ści ocie pla cza.
* dwie osob no za pro jek to wa ne czę ści po zwa la ją 

nur ko wi mie szać i do pa so wy wać roz mia ry blu zy
i spodni dla jesz cze więk sze go kom for tu pod czas
użyt ko wa nia.

* za pro jek to wa ny do użyt ku ja ko część Sys te mu 
SB al bo ja ko sa mo dziel ne ubra nie do cie pla ją ce.

Roz mia ry ( uni sex)
S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Dys try bu tor: ECN -Sys te my Nur ko we
www.ba re.pl

Ocieplacz SB System Mid Layer Full

Producent: BARE
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Ma te riał
Roz cią gli wy , od dy cha ją cy, od por ny na kom pre sje,

wy ko na ny z po lie stru/span dex, an ty bak te ryj ne go po la ru.
Po sia da tech no lo gię Po lar tec Po wer Stretch.

No wość
Sprę ży sty od por ny na kom pre so wa nie pod wo dą po -

lar. Spe cjal nie za sto so wa na eks klu zyw na in ży nie ria –
pierw szy i je dy ny po lar fa brycz nie za pro jek to wa ny spe -
cjal nie do no sze nia pod su chym kom bi ne zo nem. Od por -
ny na kom pre so wa nie pod wo dą po lar stwa rza ter mal ną
ba rie rę co po zwa la na wy eli mi no wa nie nie po ręcz ne go
ubie ra nia gru bych ocie pla czy. Utrzy mu je  war to ści izo la -
cyj ne przy zmia nie głę bo ko ści oraz po zo sta wia sta bil ną,
pod sta wo wą tem pe ra tu rę nur ko wi.

Wła ści wo ści
* wysokiej jakości rozciągliwy we wszystkich kie-

runkach polart umożliwia idealne dopasowanie,
* bardzo dobra termika dzięki zastosowaniu 

nowego materiału,
* posiada technologię zarządzania wilgocią, która 

działa dwuetapowo.Jest podstawą 
w przemieszczaniu się   wilgoci z dala od skóry.

* szybkoschnący materiał, charakteryzuje się 
szybkim wyparowywaniem dzięki czemu 
pozostawia suche ciało  zapewniając lepszy 
komfort użytkowania.

* posiada wewnętrzną antybakteryjną powierzchnię, które hamują rozwój bakterii. Utrzymuję tkaninę świeżą 
i redukuje zapach.

* zamek
* rozciągliwe kieszenie na zamek z wełnianymi podszewkami
* jednoczęściowy SB SYSTEM LAYER FULL zapewnia lepszy komfort użytkowania.
* płaskie szwy na całości ocieplacza.
* doskonały dodatek do SB SYSTEM LAYER FULL jako dodatkowe docieplenie
* zaprojektowany do użytku jako część Systemu SB albo jako samodzielne ubranie docieplające.

Roz mia ry ( uni sex)
S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Ko lor: Czar ny

Dys try bu tor: ECN -Sys te my Nur ko we
www.ba re.pl

Ocieplacz SB System Mid Layer Vest 

Producent: BARE

W kolejnym numerze przedstawimy
dostępne na naszym rynku

kombinezony suche wiodących firm.
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to
abyście się troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać do
22.11.2011 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 23

