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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Nie, nie re gu luj cie mo ni to rów. Uwzględ nia jąc wska zów ki Św. Mi ko ła ja, któ ry już pa ku je do prze past ne -

go wor ka mię dzy in ny mi smart fo ny, ipo dy i in ne elek tro nicz ne cu deń ka, udo sko na la ne mo zol nie przez naj tęż sze
umy sły te go świa ta, przy go to wa li śmy no wy for mat ma ga zy nu. W na szym od czu ciu bę dzie bar dziej przy ja zny Czy tel -
ni kom ko rzy sta ją cym nie tyl ko z kom pu te rów, ale co raz czę ściej rów nież z wszel kiej ma ści no śni ków mo bil nych. Od
dziś mo że my Wam to wa rzy szyć w po cią gu, me trze, na nud nej na ra dzie i wszę dzie tam, gdzie ma cie na to ocho tę.
Po lek tu rze cze ka my na Wa sze opi nie i ewen tu al ne wska zów ki do ty czą ce no we go for ma tu.

W gru dnio wym nu me rze du żo uwa gi po świe ci li śmy cie plut kim kom bi ne zo nom, dzię ki któ rym bę dzie cie mo gli mię dzy in -
ny mi spraw dzić, co też kry je się po dru giej stro nie ta fli lo du, któ ry już nie ba wem sku je na sze ulu bio ne zbior ni ki. Pod po -
wie my, na co zwra cać uwa gę przy za ku pie su che go ska fan dra i jak ra dzić so bie z ewen tu al ny mi kło po ta mi w trak cie je go
użyt ko wa nia. Mi ło śni kom nie prze nik nio nych ciem no ści po le ca my ar ty kuł o nur ko wa niu ja ski nio wym, czy na pew no każ dy z
nas był by zdol ny spro stać ta kie mu wy zwa niu? Je śli jed nak bez piecz niej czu je cie się w tur ku so wych wo dach, przy po mi na ją -
cych po tęż ne akwa rium roz świe tlo ne pro mie nia mi rów ni ko we go słoń ca, pro po nu je my go rą cą re la cję z Wysp Ra ja Am pat.

Po raz ko lej ny zaj rzy my tak że na dno na sze go Bał ty ku, tym ra zem tuż przy Por cie Gdań skim. O hi sto rii nie -
wia ry god nej ilo ści wra ków, od na le zio nych tam cał kiem nie daw no, opo wie dział nam je den z ar che olo gów, za przy -
jaź nio ny z Nu ras.in fo, bio rą cy udział w ich ba da niu. 

W nu me rze po nad to re la cje z wie lu nur ko wych wy da rzeń, za wo dów, kon fe ren cji, mnó stwo fo to gra fii, wy wia dy,
krzy żów ka… Za pra sza my do lek tu ry. Ko lej ne go nu me ru szu kaj cie wy jąt ko wo już przed Bo żym Na ro dze niem!

Re dak cja
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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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Wy spy Ra ja Am pat – ar chi pe lag w
In do ne zji, mię dzy mo rzem Se ram i
Oce anem Spo koj nym, na za chód od
pół wy spu Pta sia Gło wa; ad mi ni stra -
cyj nie wcho dzi w skład pro win cji Pa -
pua Za chod nia, two rząc dys trykt Ra ja
Am pat ze sto li cą w Wa isai; po -
wierzch nia 46296 km˛; oko ło 30 tys.
Miesz kań ców (źró dło Wi ki pe dia). Ra -
ja Am pat to Czte rej Kró lo wie (z ję -
zy ka ba ha sa in do ne sia), czyli czte ry
wsy py: Mi so ol, Gam, Ba tatn ta, Wa -
igeo. Ob szar zaj mu je 4,5 mi lio na
hek ta rów.

Bo ha ter ski wy czyn ka pi ta na Wro ny, któ -
ry po sa dził wiel ki sa mo lot na brzu chu zu -
peł nie bez pod wo zia, na ro bił nam spo ro
za mie sza nia… Lot na szej dwu nast ki, roz po -
czy na ją cy da le ką po dróż, zo stał po waż nie
za gro żo ny. Za mknię te lot ni sko, od wo ła ne
prze lo ty, szy ko wa ło się nie złe za mie sza nie.

Wyspy Raja Ampat
Szczę ście jed nak do pi sa ło. Rzu tem na ta -
śmę za ła twi li śmy wy lot do Frank fur tu z
Gdań ska. Po tem po le cie li śmy do Hong kon -

gu, na stęp nie do Ja kar ty. W sto li cy In do ne -
zji spo tka li śmy się z resz tą na szej eki py –
Ma rio i Vla di mi rem. Po 10 go dzi nach, spę -
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dzo nych w nie świe żej po cze kal ni za pusz -
czo ne go i za lud nio ne go lot ni ska, po le cie-
li śmy da lej do Ma kas sar, a póź niej do So -
rong. By li śmy już prak tycz nie na miej scu…
Po pię ciu prze siad kach, trzech nie prze spa -
nych no cach, 47 go dzi nach po dró ży i lo -
tach trwa ją cych łącz nie 26 go dzin
po zo sta ło nam je dy nie za okrę to wa nie się
na łódź. Trud no na wet opi sać stan w ja kim
by li śmy. Zmę cze nie, wy czer pa nie, znu że -
nie, nie moc… Ale na sta wie ni od po cząt ku
na dłu gą po dróż, prze trwa li śmy wszyst kie
nie wy go dy, aby w koń cu do trzeć w ten wy -
jąt ko wy za ką tek świa ta. Za ło ga spraw nie
po mo gła nam wnieść na po kład wszyst kie
ba ga że. Jesz cze przed wej ściem na łód kę
zro bi li śmy za ku py. Sklep w So rong był wy -
śmie ni cie za opa trzo ny i na praw dę nie róż -
nił się ni czym od na szych su per mar ke tów…
Tro chę to dzi wi ło, że cy wi li za cja do tar ła w
tak od le głe miej sce jak Pa pua… Na ło dzi,
za raz po śnia da niu, za fun do wa no nam od -
pra wę. Po zna li śmy wszyst kich dwu na stu
człon ków za ło gi, do wia du jąc się, że wszy -
scy są po to, aby za pew nić nam po moc i su -
per kom for to wy wy po czy nek przez kil ka-
na ście na stęp nych dni… Wszyst ko za po -
wia da ło się by czo. Tyl ko to zmę cze nie…

Pod wo dą po nad 540 ga tun ków ko ra li,
po nad 1300 ga tun ków ryb, nie któ re en de -
micz ne, wy stę pu ją ce tyl ko na Ra ja Am pat.
Naj bo gat sze w pod wod ne ży cie miej sce na
zie mi. Czte ry nur ko wa nia dzien nie, do bre
żar cie (co po twier dzi ła od ra zu pierw sza
ko la cja), ide al na za ło ga, wy god na łódź.

Moż na by ło za tem po śnia da niu iść spać,
wy po cząć przed wspa nia łym rej sem. Pa -
dłem jak za bi ty, wal cząc z dziw ny mi sna -
mi… Obu dził mnie ło mot w drzwi ka ju ty.
Idziesz nur ko wać??? Jak to, prze cież pierw -
szy nur miał od być się do pie ro na za jutrz???
Te raz już nie pa mię tam, kto mnie bu dził,
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ale i ja, i Ku ba po chwi li sta wi li śmy się na
gó rze, pra wie go to wi na to wy zwa nie… By -
ło już ciem no i lał deszcz. Do te go wi do ku
nie pa so wa ła tyl ko tem pe ra tu ra – by ło
strasz nie cie pło, wręcz go rą co. Po kil ku mi -
nu tach do sze dłem do sie bie. Cze kał nas
pierw szy nu rek, noc ny nu rek. Tyl ko… co ja
bę dę w no cy ro bił, za da łem so bie to re to -
rycz ne py ta nie. Je stem prze cież, po ty lu go -
dzi nach ki ma nia, zu peł nie wy spa ny. Dzień
się koń czy, a ja go za czy nam… Mam swo -
ją pry wat ną stre fę cza so wą, bo na wet w
Pol sce jest śro dek dnia… Cóż, te raz nur ku -
je my, zmar twie nia zo sta wia my na póź niej.
Pod wo dą by ło wspa nia le, cie pło, wi docz -
ność w świe tle la ta rek bar dzo do bra. Od ra -
zu po za nu rze niu przy wi ta ła mnie ma ła
ośmior ni ca. Po tem w świe tle la tar ki ujaw -
nia łem ko lej nych ma łych miesz kań ców ra -
fy. Mnó stwo kra bów, kre we tek i mniej szych
ryb, któ re nie zdą ży ły jesz cze zła pać noc -
ne go try bu ży cia. Ależ bę dzie fan ta stycz nie
– po my śla łem o per spek ty wie na stęp nych
dni… Nur ko wa nie uprzy krza ło mi tyl ko
bur cze nie w brzu chu, któ ry sta now czo do -
ma gał się je dze nia. Po dróż roz re gu lo wa ła
mój ze gar, a sa mo lo to we, pla sti ko we je dze -
nie da ło w kość mo je mu żo łąd ko wi. Na de -

szła po ra na nor mal ność. Po nur ko wa niu od
ra zu usie dli śmy do ko la cji. Kre wet ki, ry by i
zu pa szyb ko wy lą do wa ły w mo im brzu -
chu… Spa cer po po kła dzie i kil ka ziew nięć
upo waż ni ły Ku bę, aby za pro po no wać po -
ło że nie się do piór ni ka. Jak to po wie dzia -
łem? Prze cież spa li śmy tak dłu go, że nie

da my ra dy za mknąć oczu aż do ra na. Da my
ra dę, usły sza łem… Wy szło na mo je. Kil ka
go dzin krę ce nia się i o 3 w no cy wsta łem w
peł ni wy spa ny. Ku ba wstał kil ka mi nut po
mnie. Na szczę ście mia łem kom pu ter! Do
pierw sze go nu ra czas więc ja koś zle ciał. Fil -
my i mu zy ka oka za ły się zba wie niem. Po -
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tem ca ły dzień był fan ta stycz ny, nie ste ty
znów nie oby ło się bez drzem ki… Czte ry
nur ko wa nia i mecz pił ki pla żo wej z za ło gą
(wy gra ny 2:0) za pew ni ły ty le atrak cji, że
moż na wy peł nić ni mi nie je den wy jazd nur -
ko wy. Miej sca nur ko we na Ra ja Am pat ob -
fi to wa ły w nie zli czo ne ga tun ki i ilo ści ryb.
To wła śnie na Ca pe Kri an giel ski na uko -
wiec, dr Al len, po twier dził obec ność po nad
600 ga tun ków mor skich stwo rzeń. Tak re -
kla mu je się wła śnie Ra ja Am pat – przy ta -
cza jąc ob ra zo wy re zul tat ba dań na uko -
wych słyn ne go bio lo ga… Bo gac two ży cia
wi docz ne by ło na każ dym nur ko wa niu.
Nasz dwu na sto dnio wy rejs i czte ry za nu -
rze nia dzien nie to by ło na praw dę nie sa mo -
wi te wy zwa nie. Pierw sze nur ko wa nie już o
7, po tem śnia da nie. 

Na stęp ne wej ście o 11, po tem obiad i
znów nur ko wa nie. Chwi la prze rwy i o 19
nur ko wa nie noc ne. Po tem ko la cja… i tak
je de na ście ra zy! Wy jąt kiem by ły dwa dni,
pod czas któ rych nasz szku ner mu siał po ko -
nać spo ry dy stans po mię dzy ko lej ny mi wy -
spa mi… Tra sa naj pierw bie gła na pół noc,
na wy spę Gam, po tem aż za rów nik, na wy -
sep kę Bag. Z pół no cy pły nę li śmy już w dół,
w kie run ku wysp Mon su ar i Ba żan ta, by

ostat nie dni spę dzić w oko - li cach Mo so ol,
na po łu dniu ar chi pe la gu.

Ogól nie prze mie rzy li śmy ok. 1000 mil
mor skich… Po go da oczy wi ście nie po zwa -
la ła na rze kać. W dzień – so lid ny upał przy
du żej wil got no ści, tem pe ra tu ra wo dy ok. 30
stop ni… W no cy – w kli ma ty zo wa nych ka -

ju tach spa ło się zno śnie. Zda rzył nam się je -
den dzień pe łen desz czu i dwa z nie wiel ki -
mi prze lot ny mi opa da mi. Nie bo ni gdy nie
by ło w peł ni czy ste, a trój wy mia ro we
chmu ry o nie sa mo wi tych kształ tach pięk nie
pod kre śla ły i tak wspa nia ły kra jo braz. Ob ło -
ki naj pięk niej pre zen to wa ły się ra no i wie -
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czo rem. Wy da wa ło się, jak by bra ły udział
w ja kimś fe sti wa lu, przyj mu jąc pięk ną ga -
mę barw, roz cią gnię tą od ko lo ru żół te go po
pur pu ro wy. Cza sa mi spo ry frag ment nie ba
za cią gnię ty był ciem no sza ry mi chmu ra mi,
z któ rych pa dał rzę si sty deszcz, a obok
świe ci ło słoń ce.

Ogrom ny ob szar ar chi pe la gu był zróż ni -
co wa ny, mi ja li śmy mnó stwo wysp i wy se -
pek w naj roz ma it szych kształ tach. Naj czę-
ściej po ra sta ła je gę sta dżun gla o so czy stej,
zie lo nej bar wie. Nad drze wa mi – ju ka mi i
pal ma mi, któ re sta no wi ły więk szość – fru -
wa ły pta ki, nad jed ną z wysp rów nież nie -
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to pe rze. By ło ich tak du żo, że cięż ko to jest
so bie wy obra zić. Ich za pach, dość in ten -
syw ny, też roz no sił się na ca łej pla ży. Z jej
per spek ty wy oglą da li śmy za chód słoń ca.
Ta kie wyj ścia na ląd zda rza ły się nam co
dwa, trzy dni i by ły mi łą od mia ną po cho -
dze niu po bu ja ją cym się po kła dzie. Pierw -

sze nur ko wa nia uzmy sło wi ły nam wszy- st -
kim, gdzie je ste śmy i dla cze go zna leź li śmy
się na Ra ja Am pat. Bo gac two pod wod ne go
ży cia by ło nie sa mo wi te. Nur ko wa łem już w
wie lu wspa nia łych miej scach na ca łym
świe cie, ale ilo ści ga tun ków i ryb tu taj by ły
ogrom ne. Żad ne z pra wie czter dzie stu nur -
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ko wań nie by ło nud ne. Zmie nia ły się wa -
run ki, prą dy, wi docz ność, pod wod ne kra jo -
bra zy, ale nie zmie nia ło się jed no – za wsze
moż na by ło od nieść wra że nie, że pły wa my
w akwa rium. Miej sca nur ko we na pół no cy
ob fi to wa ły w ogrom ne bum phe ad par rot -

fish, któ re nic nie ro biąc so bie z na szej
obec no ści, ocho czo pod gry za ły twar de ko -
ra le. W tle pra wie za wsze po ka zy wa ły się
ła wi ce jack fish, fu si liers, dam sel fish, an -
thias, oraz my śli wi: tuń czy ki, spa nish ma -
krel, giant tre val ly, big eye and blue tre val ly,
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ba ra ku dy, cza sa mi re ki ny whi te tip i black
tip. Stan ra fy ko ra lo wej był ide al ny. Ko ra le,
za rów no mięk kie, jak i te twar de, wy róż nia -
ły się du ży mi roz mia ra mi i róż no rod no ścią
ko lo ry stycz ną. W pierw szej czę ści rej su nie -
mal na każ dym nur ko wa niu spo ty ka li śmy
nie co śmiesz ny ga tu nek re ki na wob be gong

shark, któ re go na zy wa li śmy brzyd kim re ki -
nem… Wy stę pu ją cy tyl ko w mo rzach Azji
re kin mie wa do 1,5 me tra dłu go ści i pła skie
brą zo we cia ło. Spłasz czo na gło wa, sze ro ko
osa dzo ne, ma łe oczy i coś w ro dza ju wą -
sów wo kół py ska po wo do wa ły, że wy glą -
dał on jak nie ogo lo ny… Po dob no Au stra li-

j czy cy na zy wa ją go re ki nem dy wa no wym.
Pod ko niec wy jaz du, w oko li cach Mo so ol,
kil ku szczę ścia rzom uda ło się po dzi wiać
pod wo dą, od kry te go nie daw no, in ne go
przed sta wi cie la re ki nów: wal king shark. To
już zu peł nie od je cha ny re kin. Je go dłu gie
cia ło, przy po mi na ją ce bar dziej wę go rza niż
re ki na, wpro wa dza ne przez mię śnie w ruch
peł za ją cy, by ło na praw dę nie sa mo wi te. Te -
go re ki na po za Ra ja Am pat ni gdzie nie wi -
dzia no. Pod wo dą na si prze wod ni cy
wy szu ki wa li rów nież przed sta wi cie li świa -
ta ma kro. Ujaw nia li ukry te na licz nych, róż -
no ko lo ro wych gor go niach pig mey se ahor se
– ma lut kie, cza sa mi mie rzą ce kil ka mi li me -
trów, ko ni ki mor skie. Spo ro by ło prze pięk -
nych śli ma ków na go skrzel nych, kra bów o
nie sa mo wi tych kształ tach, sto su ją cych nie -
wia ry god ne tech ni ki ka mu fla żu. W każ dej
nie mal szcze li nie ukry wa ły się kre wet ki, lub
ma łe kra by, cza sa mi w ta kich ilo ściach jak
pchły na za nie dba nym psie. Nur ko wy raj –
chcia ło by się po wie dzieć. Miej sca nur ko we
by ły też dość moc no zróż ni co wa ne pod
wzglę dem ukształ to wa nia dna. Pły wa li śmy
więc w pie cza rach, przy stro mych ścia -
nach, spo ro by ło pod wod nych wysp i skał.
W za sa dzie każ de nur ko wa nie to zu peł nie
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nie po wta rzal na sce ne ria. Wspól ne dla
wszyst kich nur ko wań by ły nie sa mo wi te ilo -
ści gor go nii, z któ rych część osią ga ła roz -
pię tość na wet kil ku me trów. Mię dzy ko ra lo-
w ca mi ośmio pro mien ny mi, czy li gor go nia -
mi, peł no by ło twar dych ko ra li sto ło wych,
mó zgow ców oraz ko ra li mięk kich, a wszy-
st ko w peł nej pa le cie so czy stych barw. Przy
peł nym słoń cu do głę bo ko ści na wet 12-13
me trów nie po trzeb ne by ło sztucz ne świa -
tło, że by te ko lo ry wy do być…

Nie ste ty, nie uda ło nam się za nur ko wać
w man grow cach na pół no cy ar chi pe la gu.
W ze szłym ro ku wy da rzył się tam wy pa dek,
nur ka za ata ko wał kro ko dyl, więc na sza za -
ło ga nie chcia ła ry zy ko wać.

Oczy wi ście, jak to w spo rej gru pie, mie -
li śmy mnó stwo drob nych przy gód i pro ble -
mów… Cho ro by i prze zię bie nia sta ra ły się
nam ten bło go stan uprzy krzać, ale ja koś so -
bie ra dzi li śmy. Zgra ny ze spół, wspo ma ga -
ny ap tecz ką Ali cji, nie dał ni ko mu dłu go
cho ro wać. No, mo że po za Dar kiem, któ ry
nie za le czył cho ro by przed przy jaz dem i
tro chę był wy mę czo ny dłu gim prze zię bie -
niem. Po wstał na wet żar cik na je go cześć.
Da rek za py ta ny przez nie zna ne go osob ni -
ka – whe re are you from???, miał od po wie -
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dzieć, po ka słu jąc w tle – I’m from ho spi -
tal…

Zgra ny ze spół pił ki pla żo wej znów od -
niósł cen ne zwy cię stwo nad In do ne zją, a
ki bi cu ją ce dziew czy ny by ły pod wra że niem
na sze go za an ga żo wa nia i po świę ce nia. Po -

zdzie ra ne ko la na i pisz cze le nie by ły żad -
ną prze szko dą, chęć wy gra nej by ła sil niej -
sza. Za ło ga ło dzi dru gi raz mu sia ła uznać
na szą he ge mo nię w fut bo lu. Wie czo rem,
przy ko la cji, ktoś od czy tał sms -a z Pol ski,
że znów prze gra li śmy spa ring przed Eu ro…
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Mecz ten ro ze gra li śmy na pla ży nie wiel kiej
wy spy, oto czo nej jesz cze mniej szy mi wy -
sep ka mi, tuż przed za cho dem słoń ca. Ki bi -
ce pły wa li w wo dzie, spo glą da jąc na
spek takl świa tła, cza sa mi po krzy ku jąc coś
w na szą stro nę.

Po me czo wa ko la cja przy go to wa na zo sta -
ła na gór nym po kła dzie, a nie w me sie jak

zwy kle. W świe tle księ ży ca ry by i kre wet ki
sma ko wa ły wspa nia le. Zresz tą mo je am bit -
ne pla ny o ogra ni cza niu por cji, od chu dza -
niu itd. już w pierw szym dniu rej su spa li ły
na pa new ce… Tak sa mo jak wspa nia łe by ły
nur ko wa nia, ser wo wa na kuch nia by ła ide -
al na. Ni by po tra wy by ły pro ste, nie skom pli -
ko wa ne, ale przy rzą dza ne by ły ide al nie.
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Wszyst ko by ło świe że i do brze do pra wio ne.
Dwu na sto oso bo wa za ło ga w ogó le dzia ła ła
jak trze ba. Nie mu sie li śmy się mar twić o nic.
Po ma ga li z wej ściem na łód kę, wej ściem i
wyj ściem z wo dy, by li na praw dę po moc ni i
uczyn ni, na wet po ich prze gra nych me -
czach pił ki pla żo wej nic się nie zmie ni ło.

Re jon, w któ rym mie li śmy szczę ście
prze by wać jest nie ste ty od da lo ny od cy wi -
li za cji. Wszel kie po waż ne pro ble my ze
zdro wiem, czy nie roz trop ne nur ko wa nie,
mo gły sta no wić nie la da pro blem. Naj bliż -
sza ko mo ra de kom pre syj na znaj do wa ła się
w Ma kas sar, czy li po nad 2 go dzi ny lo tu z
So rong. No, a do So rong też trze ba by ło
dłu go pły nąć. Na szczę ście na sze nur ko wa -
nia by ły ide al nie pla no wa ne i re ali zo wa ne.
Oby ło się bez naj mniej szych pro ble mów.
Cho ciaż na jed nym z za nu rzeń część z nas
mu sia ła ostro po wal czyć z prą dem, któ ry na
koń cu nur ko wa nia, pod czas przy stan ku
bez pie czeń stwa, ścią gał ostro w dół. Na po -
cząt ku – nie co za sko czo ny i zdez o rien to -
wa ny (sza lał błęd nik) – mu sia łem się nie źle
spi nać, aby wyjść na po wierzch nię. Dla zo -
bra zo wa nia zja wi ska pro szę so bie wy obra -
zić bą ble wy dy cha ne go po wie trza, któ re
nie le cą do gó ry, lecz w dół…
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Za zwy czaj jest tak na wy pra wach nur ko -
wych, że nur ko wa nia są mniej lub bar dziej
uda ne. Wszyst kie nur ko wa nia na Ra ja Am -
pat by ły świet ne. Na wet te nie zna ne miej -
sca, w któ rych nikt do tąd nie nur ko wał, by ły
bar dzo in te re su ją ce. Wy my śli łem bo wiem,
wraz z prze wod ni kiem, za nu rze nie w miej -
scach na wet je mu wcze śniej nie zna nych.
Dzień przed eks plo ra cją no wych raf nur ko -
wa li śmy przy wy spie po ło żo nej do kład nie
na rów ni ku, a wcze śniej na Ma gic Rock.
Ma gicz na ska ła da ła nam wspa nia ły po kaz
świa tła i mro ku. Pie cza ra, kom na ta i ja ski -
nie skry wa ły mnó stwo ryb i barw nych ko -
ra li. Wy dar te z mro ku, świa tłem na szych
la ta rek, two rzy ły pięk ny wi dok na czar nym
jak sa dza tle… Pięk ne nur ko wa nie, bo w
wie lu miej scach by ło wi dać świa tło wpa da -
ją ce szcze li na mi w ska le, co tyl ko pod kre -
śla ło ma gię te go miej sca.

Nasz rejs do bie gał koń ca. Nie by ło ko -
men ta rzy in nych niż bez gra nicz ny za chwyt.
By li śmy już w wie lu miej scach, ale ar chi -
pe lag Ra ja Am pat po ko cha li śmy na do bre.
Nie za po mnia ny urlop, so lid na por cja nur -
ko wań w ple ne rach jak z baj ki… Azja jest
nie sa mo wi ta i da je płe two nur kom ogrom -
ne, wręcz nie ogra ni czo ne moż li wo ści. Za -

go ści my tam na pew no jesz cze wie le ra zy.

PS
Jak zwy kle, chciał bym po dzię ko wać

wszyst kim za ło gan tom za nie po wta rzal ną
at mos fe rę, ka pi ta no wi Wro nie za za mie sza -
nie na lot ni sku i Wo ło dzi za se ryj ne zdję -

cia, któ rych – z po wo du ogrom nej ilo ści –
nie spo sób ogar nąć… Już kil ka dni po po -
wro cie jest go to wy ko lej ny plan: FI LI PI NY
w mar cu… Za pra sza my na ko lej ną nie sa -
mo wi tą wy pra wę!

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl



http://targinurkowe.pl
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Nur ku ję już kil ka lat i ja koś trud -
no by ło mnie prze ko nać do tej for -
my spę dza nia wol ne go cza su, ja ką
jest sa fa ri nur ko we. Ale per spek ty -
wa eks plo ra cji dzie więt na sto wiecz -
nych pa row co - ża glow ców Car na tic
czy Dun ra ven, o któ rych do tej po -
ry tyl ko sły sza łam, by ła sil niej sza
niż strach przed wy so ki mi fa la mi,
cho ro bą mor ską czy też uczu ciem
klau stro fo bii spo wo do wa nej sku pie -
niem 16 osób, przez ty dzień, na
bar dzo ma łej po wierzch ni. A po nie -
waż po go da nas w te wa ka cje nie
roz piesz cza ła nad mia rem słoń ca, to
i de cy zja o po je cha niu za pa dła
szyb ciej niż my śla łam.

O 8:00 w dzień wy lo tu tra dy cyj nie spo -
tka li śmy się na lot ni sku ha li od lo tów pod
szy bow cem, gdzie cze kał już na nas Kon -

Ten pierwszy raz…
rad z bi le ta mi do Hur gha dy. Na stęp nie uda -
li śmy się w stro nę dłu giej ko lej ki do nada nia
ba ga żu głów ne go, po tem tyl ko bram ki do

prze świe tle nia ba ga żu, od pra wa pasz por to -
wa, sa mo lot, 4 go dzi ny lo tu i… wy lą do wa -
li śmy w Hur gha dzie. Pod czas wy cho dze nia
z sa mo lo tu przy wi tał nas go rą cy po dmuch
egip skie go po wie trza. Jesz cze tyl ko za kup
wi zy, stem pel ki, od biór ba ga żu, trans fer do
por tu i oczom na szym uka zu je się cel po -
dró ży – ona – łódź nur ko wa Blue Wa ves,
le ni wie ko ły szą ca się na fa lach. Szyb ko
zna leź li śmy się na po kła dzie, wi ta ni przez



Nuras.info 12/2011

19

za ło gę szkla necz ką so ku owo co we go. Był
wcze sny wie czór, do wy pły nię cia mie li śmy
jesz cze spo ro cza su, więc po krót kim za po -
zna niu się z za sa da mi pa nu ją cy mi na ło dzi,
roz pa ko wa niu i skrę ce niu sprzę tu oraz roz -
lo ko wa niu w ka ju tach uda li śmy się do mia -

sta w ce lu roz pro sto wa nia ko ści i do ko na -
nia nie zbęd nych za ku pów.

Pią tek to ko lej ny, jak że waż ny, dzień na -
szej wy ciecz ki. Do sta li śmy zgo dę na wy pły -
nię cie z por tu. Hu uura aa!!! Od tej po ry
wra ki i ra fy Mo rza Czer wo ne go by ły na sze.
Na pierw szy ogień wy bie ra my ra fę Got ta El
Erg, na któ rej zro bi my check di ve. Jed nak
za nim wej dzie my do wo dy, ma my brie fing.

Na ta bli cy zo sta je na ry so wa ny szkic ra fy z
za zna czo nym kie run kiem pły nię cia, mak sy -
mal ną głę bo ko ścią, cza sem nur ko wa nia.
Na si prze wod ni cy – Ab do i Jo nas – przy po -
mi na ją nam jesz cze pod sta wo we zna ki nur -
ko we oraz dzie lą na dwie gru py. Oko ło
10:30 ro bi się cie pło jak w pie kar ni ku, więc
to naj lep szy mo ment, aby za nu rzyć się w
wo dzie. W koń cu przy je cha li śmy tu, aby
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po nur ko wać, a nie wy grze wać się na po kła -
dzie w egip skim sło necz ku. Na po cząt ku
nie jest tak pro sto, mam pro blem z za nu rze -
niem. Dla pew no ści, że uda mi się pod ko -
niec nur ko wa nia utrzy mać się na przy stan -
ku bez pie czeń stwa, do bie ram jesz cze 2 do -
dat ko we ki lo gra my oło wiu. Uff… cięż ko,
ale ta kie roz wią za nie wy da je mi się lep sze
niż nie pew ność, czy przy pad kiem nie wy -
pły nę na po wierzch nię szyb ciej niż wszel -
kie stan dar dy do pusz cza ją. Czę ści na szej
gru py, za raz po za nu rze niu, uda je się do -
strzec na ho ry zon cie wiel kie go błę ki tu za rys
syl wet ki „du żej ry by” – an gel fish. Po za tym
nu rek oka zu je się być tym z ro dza ju li gh to -
wych, pod wo dą róż no rod ne ko ra low ce,
twar de i mięk kie, oraz ła wi ce ma łych ry bek.
Na za koń cze nie strze la my boj kę, ta umie -
jęt ność bę dzie bar dzo przy dat na pod czas
te go sa fa ri, bo wiem więk szość nur ko wań
oka za ła się być ty pu zo diak – zo diak.

Ko lej nym ce lem wy pra wy jest ra fa Abu
Nu has, zwa na „sta lo wa ra fą”, a to dla te go,
że u jej brze gów, na sku tek róż nych oko -
licz no ści, wie le stat ków za koń czy ło swo ją
po dróż, za mie nia jąc się – ku ucie sze bra ci
nur ko wej – w prze pięk nie po obra sta ne ko -
ra low ca mi wra ki.

Na pierw szy z nich – Dian nis D – zo sta -
je my wy wie zie ni zo dia kiem po obie dzie.
Sta tek ten był zwo do wa ny pod na zwą
Shoyo Ma ru, w 1969 ro ku, w ja poń skim
por cie Im ba ri przez Ku ry shi ma Dock Com -
pa ny. Uległ ka ta stro fie w 1983 ro ku, prze -
wo żąc drew no z Chor wa cji do Ara bii
Sau dyj skiej. War to by ło tu za nur ko wać.
Część stat ku za cho wa na jest w do brym sta -

nie i moż na wpły nąć do środ ka. Do oko ła
wra ku wi dać jesz cze po roz rzu ca ne drew -
no, a że na tu ra nie zno si próż ni, sta tek jest
już po obra sta ny twar dym i mięk kim ko ra -
low cem, da jąc schro nie nie róż nym ryb kom
i śli macz kom. Przy wy cho dze niu na po -
wierzch nię fa lo wa nie jest na ty le sil ne, że
ra zem z Mar tą mu sia ły śmy przy trzy mać się
ele men tów ka dłu ba, w ce lu utrzy ma nia od -
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po wied niej głę bo ko ści na przy stan ku bez -
pie czeń stwa. Moc ne fa lo wa nie oraz da ją cy
się wy czuć prąd po wierzch nio wy po wo do -
wał, że na sze cia ła by ły tar ga ne bez wład -
nie na pra wo i le wo.

Na za koń cze nie dnia de cy du je my się na
nur ko wa nie noc ne na ra fie znaj du ją cej się
tuż obok na szej ło dzi. Da je nam to moż li -
wość pod glą da nia ży cia noc ne go, któ re jest

in ne niż za dnia. W no cy za czy na ją że ro -
wać m. in. je żow ce i mu re ny. Nie któ rzy z
nas ma ją szczę ście doj rzeć ukry te go w ra fie
mło de go żół wia. Noc spę dza my na ło dzi
przy cu mo wa nej do ra fy, a na stęp ne go dnia
po bud ka o 5:30 – jak na wa run ki urlo po we
bla dym świ tem! Po tem brie fing i oko ło go -
dzi ny 6:00 na sza gru pa uda ła się zo dia kiem
na pe ne tra cję Car na tic – wra ku ty pu ża glo -

wo -pa ro we go z wi docz ny mi ele men ta mi
kon struk cji. Nur ko wa nie by ło nie sa mo wi -
tym prze ży ciem, drew nia ne po kła dy z koń -
ca XIX wie ku daw no już ule gły znisz cze niu
i zo sta ło tyl ko sta lo we oże bro wa nie ka dłu -
ba, da jąc tym sa mym moż li wość pe ne tra cji
je go po kła dów. W ła dow niach zna leź li śmy
skrzyn kę z roz bi ty mi bu tel ka mi wi na. Po
lun chu ma my tro chę cza su na od po czy nek,
któ ry bar dzo nam się przy da je po ko lej nym
wy czer pu ją cym nur ko wa niu.

Ko lej ny cel to wrak stat ku Chri so ula K
prze wo żą ce go wło ską te ra ko tę. Sta tek za to -
nął w 1982 ro ku, je go dziób jest wry ty w ra -
fę. Ze wzglę du na fakt, że mój błęd nik
po ma łu za czy nał da wać znać o swo im ist -
nie niu, pod ję łam de cy zję, aby tym ra zem
nie nur ko wać. Cza sem do brze jest so bie od -
pu ścić, aby nie prze do brzyć i nie cier pieć
przez resz tę sa fa ri na cho ro bę mor ską i ból
gło wy. Zo sta ję na po kła dzie ra zem z
Agniesz ką. Ma my tro chę cza su, aby się po -
opa lać, po ga dać i po le niu cho wać, jak na
urlop przy sta ło, oraz po dzi wiać grzy wy fal
na ho ry zon cie, w miej scu gdzie le żał za to -
pio ny wrak.

Ko lej ny wrak, na któ rym nur ku je my ra no
to XIX -wiecz ny SS Dun ra ven, któ ry za to nął
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u brze gów Be acon Rock, opo dal Sa ab Mah -
mo ud w Za to ce Su eskiej. W osta - tnim rej -
sie ten bry tyj ski sta tek pa ro wy prze wo ził
ba weł nę i weł nę z Bom ba ju w In diach. Le -
ży on na głę bo ko ści 30 m w po bli żu ra fy,
ob ró co ny do gó ry dnem, przez co nur ko wa -
nie na nim da je nie sa mo wi te wra że nie jak -
by wszyst ko by ło po wyw ra ca ne do gó ry
no ga mi. Po mię dzy prze ła ma ny mi czę ścia -
mi wra ku spo tka li śmy du że go na po le ona,
któ ry zu peł nie nie zwra cał na nas uwa gi.
Wrak ten był ide al nym schro nie niem rów -
nież dla in nych miesz kań ców ra fy: ma łych
ry bek, śli ma ków na go skrzel nych, roz -
gwiazd i je żow ców. Jak na swój wiek, wrak
jest do brze za cho wa ny. Wko ło wi dać po ła -
ma ne masz ty, w środ ku li ny, ko tły pa ro we i
po zo sta ło ści ła dun ku.

Ko lej ny dzień tra dy cyj nie za czy na się
wcze snym ran kiem. Tym ra zem, dla od mia -
ny, za miast nur ko wa nia na wra ku pierw sze
nur ko wa nie zo sta ło za pla no wa ne na ra fach
Sharck Re ef oraz Jo lan da Re ef wcho dzą -
cych w skład par ku na ro do we go Ras Mu -
ham mad. Jest to nur ko wa nie ty pu drop off
przy scho dzą cej na kil ka set me trów w dół
ścian ce. Pod czas te go nur ko wa nia część z
na szej gru py mia ło szczę ście wi dzieć re ki -

na, któ re go cień ma ja czył w to ni mniej wię -
cej ja kieś 20 me trów głę biej niż za kła dał to
plan na sze go nur ko wa nia. Dla tych, któ rym
nie by ło da ne zo ba czyć re ki na po zo sta ła ła -
wi ca prze pły wa ją cych obok nas du żych
tuń czy ków, ro gat nic i ma kre li. Pły nąc da lej
w stro nę Jo lan dy, da ło się wy czuć spo ry
prąd, co na mo je bar dzo mięk kie płe twy,
któ re wy gi na ły się we wszyst kie stro ny, by -
ło nie la da wy zwa niem. Ostat nią czę ścią te -
go nur ko wa nia by ło po dzi wia nie ar ma tu ry

ła zien ko wej ze stat ku Jo lan da, któ ry za to nął
w tych wo dach, je go szcząt ki le żą gdzieś
200 m głę biej.

Dla od mia ny, na stęp ne nur ko wa nie ma
miej sce na ra fie Shab Mah mud. Mak sy mal -
na głę bo kość to 18 m, jed nak więk szość te -
go nur ko wa nia ma miej sce w la gu nie, gdzie
głę bo kość nie prze kra cza 4-6 me trów. Ko -
ra le w la gu nie ro sną ra czej po je dyn czo,
two rząc kęp ki, dla te go ła two się tu zgu bić i
stra cić orien ta cję w te re nie. Pod czas te go
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nur ko wa nia uda je nam się do strzec spo ro
mu ren ol brzy mich, nie bie skich płasz czek,
skrzy dlic oraz po ba wić z ne mo.

Po obie dzie że gna my się z ra fą Sa ab
Mah mud i uda je my do jed ne go z głów nych
ce lów sa fa ri, ja kim jest wrak stat ku trans por -
to we go Thi sle gorm. Je go po zo sta ło ści le żą
na otwar tym mo rzu, gdzie czę sto by wa ją
sil ne prą dy mor skie o zmien nym kie run ku.
W ma ju 1941 ro ku, w por cie Glas gow, zo -
stał za ła do wa ny wy po sa że niem wo jen nym
dla VIII Ar mii idą cej z od sie czą na To bruk.
Cze ka jąc na wej ście do Ka na łu Su eskie go,
zo stał zbom bar do wa ny 6 paź dzier ni ka
przez dwa nie miec kie sa mo lo ty He in kel
111 ope ru ją ce z Kre ty. Tra fio ny dwo ma
bom ba mi to nie wraz z czte re ma człon ka mi
za ło gi i pię cio ma żoł nie rza mi. Za war tość
je go ła dow ni to praw dzi wa grat ka dla mi ło -
śni ków mi li ta riów z okre su dru giej woj ny
świa to wej. Wpraw ne oko bez pro ble mu jest
w sta nie okre ślić, co do kład nie znaj do wa ło
się na je go po kła dzie i w ła dow niach. Wrak
jest rów nież do sko na łym schro nie niem dla
ryb, głów nie kar ma zy nów. Na po kła dzie
swo je schro nie nie zna la zła rów nież mu re na
ol brzy mia, scho wa na po mię dzy ko ra low ca -
mi tak, że nie któ rzy bę dą cy za fa scy no wa ni

ro bie niem zdjęć ma łym ryb kom le d wo co
unik nę li z nią „zde rze nia czo ło we go”.
Dzię ki sprzy ja ją cym wa run kom (nie wiel ki
prąd, ma łe fa lo wa nie, do bra wi docz ność)
uda je nam się zro bić tu dwa nur ki. Pierw szy
z nich to opły nię cie ca łe go wra ku z ze -
wnątrz, dał nam moż li wość wy obra że nia
so bie jak du ży był to trans por to wiec. Na -
stęp ne go dnia o świ cie nur ku je my w środ -
ku, zwie dza jąc dwa po kła dy te go ko lo sa
wy peł nio ne po brze gi czoł ga mi i cię ża rów -
ka mi z mo to cy kla mi.

Ko lej ne nur ko wa nie to wrak stat ku –
King sto ne. Tu już nie ma my tak do brej wi -
docz no ści jak wcze śniej. Jak na wa run ki
egip skie by ła dość kiep ska. Ze wzglę du na
wy so kie fa le na sza łódź cu mu je w spo rej
od le gło ści od wra ku i na miej sce je ste śmy
do wie zie ni już tra dy cyj nie zo dia kiem.
Wrak le ży na głę bo ko ści od 10 do 18 m.
Ka dłub jest w mia rę do brze za cho wa ny, wi -
docz na jest też do brze za cho wa na śru ba
na pę do wa. Wpły wa my przez sta lo wą kon -
struk cję po kła du do wnę trza. Wrak ten ma
chy ba naj wię cej za cho wa nych ele men tów,
któ re są ła two roz po zna wal ne nie tyl ko dla
wy trwa łych że gla rzy: kom pas, ko tły, blo ki
mo to rów, masz ty i jesz cze dru ga, za pa so -

wa, śru ba na pę do wa. Ca ły wrak jest prze -
pięk nie po ro śnię ty ko ra la mi, peł ny ży cia,
ryb i bez krę gow ców. Uda ło mi się tam zo -
ba czyć dwa śli ma ki na tym sa mym ko ra -
low cu. Obok wra ku le żą dwa masz ty a
do ko ła wi dać wspa nia ły ko ra lo wy ogród.
Po tym nur ko wa niu na sza łódź po ma łu za -
czy na obie rać kurs po wrot ny na Hur gha dę.
Przed na mi nur ko wa nie na jesz cze jed nym
wra ku, któ re go na zwa już kil ka ra zy wcze -
śniej wpa dła mi w ucho przed wy jaz dem.
Jest to wrak stat ku, któ re go szcząt ki spo czy -
wa ją w oko li cy Gu bal Is land. Jest to ko lej ny
XIX -wiecz ny sta tek, któ ry roz bił się o ra fy
Mo rza Czer wo ne go. Dzię ki szyb kiej in ter -
wen cji in ne go stat ku znaj du ją ce go się w
po bli żu ca ła za ło ga oraz część ła dun ku zo -
sta ła ura to wa na. W oko li cy wra ku na dnie
za cho wa ły się drew nia ne bęb ny do na wi ja -
nia ka bli, po ła ma ne masz ty. Ze wzglę du na
prze wo żo ny ro dzaj ła dun ku przez część
nur ków jest zwa ny „wra kiem ka blow ca”.

Te go dnia nur ko wa nie noc ne do star cza
nam do dat ko wych „atrak cji”. Mia ły śmy pły -
nąć wzdłuż ra fy, jed nak nasz zmysł na wi -
ga cyj ny ka zał nam w pew nym mo men cie
zmie nić tro chę wy ty czo ny wcze śniej kie ru -
nek, efek tem cze go by ło wpły nię cie do la -
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gu ny znaj du ją cej się po mię dzy ra fą a Gu -
bal Is land, gdzie mak sy mal na głę bo kość to
ok. 4-5m. Aby nie tra cić za du żo cza su na
błą dze nie, wy nu rzy ły śmy się na po wierzch -
nię, w ce lu okre śle nia na szej po zy cji wzglę -
dem ło dzi. Ogó łem źle to nie wy glą da ło, do
stat ku by ło mniej wię cej 100-150 m, jed nak
od dzie la ła nas od nie go ra fa, nad któ rą nie
da ło się prze pły nąć. Pod ję ły śmy de cy zję,
aby ra fę opły nąć z le wej stro ny i po kil ku na -
stu mi nu tach uda ło mam się wy pły nąć z la -
gu ny i obrać kurs na sta tek. Jak się póź niej
oka za ło, miej sce przez któ re do sta ły śmy się
do la gu ny by ło je dy ne w ca łej ra fie. Ni gdzie
po dro dze nie by ło miej sca, aby prze pły nąć
nad ra fą gó rą (ko ro na ra fy by ła na głę bo ko -
ści ok. 30 cm) i aby z niej wy pły nąć mu sia -
ły śmy jesz cze raz prze pły nąć ca ły bok ra fy.
Pod czas te go nur ko wa nia, ja ko je dy ne z na -
szej ło dzi, wi dzia ły śmy czar ne płaszcz ki,
jed ną jak pły nę ła w to ni, a dru gą na dnie,
czym za dzi wi ły śmy rów nież na szych lo kal -
nych prze wod ni ków.

Do koń ca po by tu na ło dzi mie li śmy jesz -
cze kil ka nur ko wań w ta kich miej scach jak:
Gu bal Is land – Bluff Po int, Sy ul Ke bi ra oraz
Shab El Erg. Każ de z nich by ło in ne i na
swój spo sób nie za po mnia ne. Na Shab el Erg

pod łódź pod pły nę ły del fi ny. By ły to dwie
sa mi ce z mło dy mi. Część z nas w po śpie -
chu za ło ży ła nur ko we ABC, by choć przez
chwi lę móc cie szyć się ich bli sko ścią.
Wieść o tym lo tem bły ska wi cy do tar ła do
nur ków z in nych ło dzi cu mu ją cych w tym
sa mym miej scu. Po chwi li obok na szej ło -
dzi by ło ty lu nur ków, że na wo dzie moż na
by ło za ob ser wo wać coś jak by mor skie ja -
cuz zi.

Śro da to ostat ni dzień na sze go sa fa ri. Ra -
no ro bi my po że gnal ne go nur ka na Sha ab
rur umm Gu mar. Nur ko wa nie tu tro chę róż -
ni się od po zo sta łych, chcia ło by się za nur -
ko wać głę biej, zwłasz cza że po ni żej 25 m
wi dać po roz wa la ne urzą dze nia z za to pio -
ne go wra ku. 

Nie ste ty ze wzglę du na noc ny po wrot ny
lot nie mo że my po zwo lić so bie, aby tam
zo stać na dłu żej. W dro dze do Hur gha dy
za trzy mu je my się na jed nej z wy se pek,
gdzie mo że my po pły wać w mo rzu bez
sprzę tu. Jed nak to już nie to sa mo. Po byt na
ło dzi wspo mi nam bar dzo mi ło, jak w więk -
szo ści wy pad ków oka za ło się, że strach
przed wy so ki mi fa la mi i bó lem gło wy „miał
wiel kie oczy” i oby ło się bez więk szych
sen sa cji.

***
Nie tyl ko Mo ni ka mia ła oba wy co do tej

for my spę dze nia wa ka cji – ja nu rek (nur ka?)
z nie wiel kim do świad cze niem mia łam spo -
re go stra cha nie tyl ko przed nur ko wa niem
w wo dach „tak bar dzo” otwar tych, czy li w
Mo rzu Czer wo nym, ale rów nież oba wia łam
się cho ro by mor skiej, no i oczy wi ście „za -
mknię cia” przez ty dzień na ło dzi z ob cy mi
ludź mi. Cóż, z ca łą pew no ścią mo gę stwier -
dzić, że był to su per spę dzo ny czas i nie za -
po mnia ne wa ka cje. Ale po ko lei. Mo ni ka
opi sa ła szcze gó ło wo pla no we nur ko wa nia
na wra kach oraz ra fach, ale sa fa ri to nie tyl -
ko su per za ba wa. Chęt ni mo gli pod czas wy -
jaz du pod nieść swo je kwa li fi ka cje i co za
tym idzie umie jęt no ści nur ko we. Ra zem z
Go sią dziel nie za li cza ły śmy ko lej ne spe cja -
li za cje, aby w koń cu uzy skać sto pień nur ka
Ad van ce Open Wa ter Di ver. Na pierw szy
ogień po szła do sko na ła pły wal ność – świet -
ne ćwi cze nia, po ma ga ją ce zro zu mieć, że
na sze płu ca to ta ki na tu ral ny jac ket i świa -
do me z nich ko rzy sta nie bar dzo po ma ga w
nur ko wa niu. Na stęp ne wy zwa nie i ko lej ny
pierw szy raz – to nur ko wa nie noc ne. Nie
wiem jak Go sia, ale ja mia łam stra cha przed
pły wa niem w „egip skich ciem no ściach”.
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Przy znam, że zu peł nie nie po trzeb nie. Noc -
ny pod wod ny świat jest pe łen uro ku. Na na -
szej pierw szej noc nej wy ciecz ce spo tka ły-
śmy czer wo ne go śli ma ka „spa nish dan cer”,
du żą ilość ryb i in nych stwo rzeń, któ re no -
cą wy glą da ją nie sa mo wi cie, a po zga sze niu
la ta rek pięk nie za mi go tał plank ton. Do sko -
na le wi docz ny za dnia pod wod ny kra jo braz
– no cą sta je się ta jem ni czy i pe łen nie spo -
dzia nek. Ko lej nym kro kiem kur su by ło nur -
ko wa nie głę bo kie, pod czas któ re go na 30
me trach Kon rad spraw dzał na szą zna jo -
mość dzia łań ma te ma tycz nych. Przy znam
szcze rze, iż po mi mo eko no micz ne go wy -
kształ ce nia wy ło ży łam się na ułam kach. No
cóż, za wsze moż na to zwa lić na tzw. „azo -
tów kę”, któ rej symp to my nasz ulu bio ny in -
struk tor ob ja śniał nam bar dzo wni kli wie
przed roz po czę ciem nur ko wa nia. No, ale
po nie waż kur sant ki by ły zdol ne – a in struk -
tor cier pli wy – mo że my po chwa lić się ko -
lej nym pla sti kiem – nur ka AOWD.

Chęt nych do ćwi czeń by ło wię cej i pod -
czas wy jaz du przy by ło 2 no wych nur ków z
upraw nie nia mi do nur ko wań na wzbo ga co -
nym po wie trzu – Ka sia i Mar cin, a tak że 3
nur ków Re scue – Ma ja, Ma riusz i Mi chał,
któ rzy dziel nie ra to wa li Kon ra da z wy my -

ślo nych przez nie go opre sji i choć by ło
cięż ko, w koń cu ak cja ra tow ni cza za koń -
czy ła się suk ce sem.

Pod su mo wu jąc mo gę stwier dzić, że wy -
jazd był na praw dę fan ta stycz ny – świet ni
lu dzie, su per at mos fe ra oraz ogrom no wych
wra żeń. Je że li wcze śniej mia łam ja kieś wąt -
pli wo ści, czy nur ko wa nie to jest to, z ca łą
pew no ścią mo gę stwier dzić – TO JEST TO.

Koń cząc re la cję z po by tu w kra ju fa ra -
ona, dzię ku je my:

mi tycz ne mu Nep tu no wi za to, że był dla
nas ła ska wy i po dwóch dniach uspo ko ił fa -
le na Mo rzu Czer wo nym;

za ło dze stat ku Blue Wa ves, któ ra fan ta -
stycz nie dba ła o na sze wy go dy i o to, aby -
śmy mo gli się cie szyć nur ko wa niem, oraz
prze wod ni kom: Ab do, któ ry pra wie nie od -
dy chał, oraz Jo na so wi – mi ło śni ko wi śli ma -
ków.

Prze sy ła my rów nież ser decz ne po zdro -
wie nia dla Re mi ka, któ ry prze żył swój
pierw szy raz, lą du jąc na war szaw skim Okę -
ciu za mknię ty przez ste war de sy w po kła do -
wej to a le cie.

Tekst: Mo ni ka Kur i Agniesz ka Ba biń ska

Zdję cia: Re mi giusz Skąp ski, Ma riusz Ba biń ski
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Wy wiad z Ro mi ną An dre ini, wła ści ciel -
ką ba zy nur ko wej na wy spie Sal w Re pu bli -
ce Zie lo ne go Przy ląd ka.

Roz ma wia Woj ciech Zgo ła.

Woj ciech Zgo ła: Spo tka li śmy się przed
pa ro ma mie sią ca mi w In ter ne cie…

Ro mi na An dre ini: Tak, pa mię tam…

WZ: Pod py ty wa łem, ile kosz tu ją nur ko -
wa nia na Ca bo Ver de w kil ku róż nych
miej scach i mu szę po wie dzieć, że Ty od po -
wia da łaś naj szyb ciej i naj kon kret niej?

RA: No cóż, to mo ja pra ca!

WZ: Jak tu tra fi łaś, skąd się wzię łaś na
wy spie Sal?

RA: Przy by łam tu 9 lat te mu i przez ja kiś
czas pra co wa łam, ja ko in struk tor. Ge ne ral nie
za wsze Afry ka mnie po cią ga ła. Ca bo Ver de
wy da wa ło się no wym miej scem nur ko wym
do od kry cia. Po ja kimś cza sie do sta łam szan -
sę, że by bar dziej się za an ga żo wać. Zde cy do -
wa łam się za ak cep to wać to wy zwa nie i dziś
mo gę po wie dzieć, że do brze zro bi łam.

Afrykańska Włoszka
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WZ: Mu szę Ci po wie dzieć, że by łem za -
sko czo ny, że faj na dziew czy na spra wu je
rzą dy w cen trum nur ko wym, że spo koj nie
i rze czo wo da je so bie ra dę z klien ta mi,
prze wod ni ka mi i prze ciw no ścia mi lo su. Jak
Ty to ro bisz?

RA: Oczy wi ście nie jest to ła twe. Tu taj
mu sisz być jed ne go dnia di ve ma ste rem, na -
stęp ne go in struk to rem, po tem księ go wym,
ale prze cież tak że tech ni kiem od sprę żar ki.
Z cza sem uczysz się za rów no by cia ela -
stycz nym, jak i roz wią zy wa nia na tło ku róż -
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nych pro ble mów – naj szyb ciej jak to moż -
li we – bez wpa da nia w stres!

WZ: Roz ma wia li śmy już o tym, ale po -
wiedz te raz Czy tel ni kom, czy po zna łaś in -
ne wy spy prócz Sal?

RA: W cią gu tych lat, kie dy mia łam czas,

po dró żo wa łam rów nież na in ne wy spy. Od -
wie dzi łam wszyst kie z wy jąt kiem Bra va, ale
tę mam w naj bliż szych pla nach. Każ da wy -
spa ma swój urok: Fo go z po wo du wul ka nu,
San tia go jest sto li cą, San to An tao ma gó ry i
zie leń. Wszę dzie mo żesz spo tkać to wa rzy -
skich i mi łych lu dzi go to wych Ci po móc.

WZ: Czy nur ko wa łaś w tych miej scach?
RA: Nie, nie ste ty jesz cze nie. Nie ma tam

żad nej in fra struk tu ry że by nur ko wać, więc
zor ga ni zo wa nie kil ku za nu rzeń by ło by bar -
dzo skom pli ko wa ne, ale oczy wi ście chciał -
bym.

WZ: Gdzie Two im zda niem są naj lep sze
miej sca nur ko we na Ca bo Ver de?

RA: Wy spa Sal ma oczy wi ście du żo faj -
nych miejsc nur ko wych, ale też wie le po -
zo sta je cią gle do od kry cia, szcze gól nie w
pół noc nej czę ści wy spy. Nie jest ła two zna -
leźć ja kieś in ne ta kie miej sce, gdzie pod -
czas jed ne go za nu rze nia moż na zo ba czyć
żół wie, nur se shar ki czy ho ma ry, a w błę ki -
cie czte ro me tro we bull shar ki. Oce an skry -
wa mnó stwo nie spo dzia nek… A co do
in nych wysp… no cóż, mu si my tam je chać
i eks plo ro wać.

WZ: Czy wła śnie dla te go zde cy do wa łaś
się na biz nes nur ko wy tu taj?

RA: Oce an, tak sa mo jak spo koj ne ży cie
na wy spie, od sa me go po cząt ku mnie przy -
cią gał tak bar dzo, że w koń cu nie mo głam
się oprzeć!

WZ: A jak znaj du je się w tym Twój mąż?
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Od po cząt ku za an ga żo wa li ście się ra zem
w to przed się wzię cie?

RA: Tak, ra zem zde cy do wa li śmy o pod -
ję ciu te go wy zwa nia. I bez nie go mo że nie
zro bi ła bym te go, co uda ło nam się zro bić
ra zem, szcze gól nie w pierw szych la tach,
kie dy trze ba by ło to zro zu mieć i ogar nąć.
Ale my tak bar dzo ko cha my tę pra cę, że na -
wet w naj trud niej szych mo men tach de cy -
do wa li śmy się ją kon ty nu ować.

WZ: Czy na po cząt ku mie li ście ja kieś po -
waż ne trud no ści ze stro ny urzęd ni ków?

RA: Nie tak wie le. Je śli cho dzi o biu ro -
kra cję, to nie by ło to aż tak trud ne na po -
cząt ku.

WZ: Jak szu ka li ście miejsc nur ko wych?
Kil ka z nich mia łem moż li wość oglą dać, są
świet ne.

RA: Cza sa mi to po pro stu łut szczę ścia!
Je den z ry ba ków po wie dział nam o kil ku
faj nych, nie zbyt głę bo kich miej scach bli sko
brze gu. We szli śmy tam z na szym sprzę tem
i wiel kim za cie ka wie niem... In nym ra zem
de cy do wa li śmy się na za to pie nie kil ku sta -
tecz ków, aby stwo rzyć no we in te re su ją ce
miej sca nur ko we.

WZ: Czy wciąż jesz cze po szu ku je cie no -
wych miejsc? Ma cie na to czas? Przede
wszyst kim – czy ma cie na to ocho tę?

RA: Gdy bym mo gła wy bie rać, ca ły mój
czas spę dza ła bym na tej czyn no ści. Nie ste -
ty, al bo na szczę ście, co dzien nie ma my
wie le in nych rze czy do zro bie nia i cza sa mi
trud no jest zna leźć czas na od kry wa nie no -
wych miejsc. Jed nak że kie dy ma my spo koj -
ny ty dzień i do brych nur ków, pro po nu je my
im nur ko wa nia eks plo ra cyj ne i za każ dym
ra zem od kry wa my coś no we go!

WZ: Je ste ście do brze przy go to wa ni lo gi -
stycz nie, ma cie dwie ło dzie nur ko we, na
ja ki okres przy pa da wy so ki se zon?

RA: Obec nie ma my 3 ło dzie pon to no we
w róż nych roz mia rach, 3 kom pre so ry i du -
żo do bre go sprzę tu. Nor mal nie wy so ki se -
zon za czy na się w ma ju i trwa do li sto pa da.
Ale my i tak ni gdy nie prze sta je my nur ko -
wać, tak że zi mą co dzien nie ma my 2 lub 3
za nu rze nia.

WZ: Czy jest to rów nież naj lep szy czas
na za nu rze nia, na du że ry by, na mak sy mal -
ną pa le tę ko lo rów?

RA: No cóż, ca ły rok moż na zo ba czyć
wie le ga tun ków ryb. Róż ni ca mię dzy la tem
a zi mą jest w wa run kach pa nu ją cych na
oce anie, mam na my śli fa le, prą dy i wi docz -
ność. Po mię dzy czerw cem a li sto pa dem są
więk sze szan se na zo ba cze nie żół wi, mant
czy re ki nów wie lo ry bich i bez wąt pie nia
wa run ki na mo rzu są lep sze.

WZ: Ja kie in ne jesz cze zwie rzę ta moż na
tu za ob ser wo wać?

RA: Moż na tu za ob ser wo wać in te re su ją -
cą mie szan kę ryb śród ziem no mor skich i
tro pi kal nych. Zo ba czysz tu: snap pers, gru -
pe ry, mu re ny i tuń czy ki, a tak że trom pet fi -
shes, wspo mnia ne man ty, but ter fly fi shes,
del fi ny itd. Ta bio róż no rod ność tu taj jest
wspa nia ła i moż na na praw dę po czuć si łę
pod wod ne go oce anu.

WZ: Czy by wa nie bez piecz nie? Czy mie -
li ście tu ja kieś in cy den ty, np. z re ki na mi?

RA: Zu peł nie nie. Trze ba za zna czyć, że
więk szość re ki nów, któ re tu spo ty ka my to
nur se shark, któ re są ab so lut nie nie szko dli -
we, a bull shark’i nie są na mi za in te re so wa -
ne.
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WZ: Mó wi łaś mi Ro mi na, że od trzech
lat nie by wa ją tu Po la cy, po nie waż zli kwi -
do wa no bez po śred nie po łą cze nie. Te raz
naj ła twiej moż na się tu do stać przez Niem -
cy al bo przez Wło chy. Klien tów z ja kich
kra jów Two je cen trum ob słu gu je naj czę -
ściej?

RA: No cóż, z An glii, Nie miec, Fran cji,
Hisz pa nii, Por tu ga lii i Włoch. Obec nie z
tych kra jów jest cał kiem ła two do stać się na
Ca bo Ver de. Miej my na dzie ję, że w przy -
szło ści rów nież Po la cy bę dą mo gli tu ła two
przy jeż dżać i do łą czyć do nas!

WZ: Mu szę też przy znać, że mi le za sko -
czył nas fakt, że opie ko wa ły się na mi pod
wo dą dwie ład ne di ve ma ster ki, obie z
Włoch. Czy czę sto szu kasz pra cow ni ków
w ro dzin nych stro nach?

RA: To za le ży. Cza sa mi jest ła twiej pra -
co wać z ludź mi z wła sne go kra ju, bo masz
te sa me punk ty od nie sie nia. Ale rów nież
pra co wa łam i na dal pra cu ję z ludź mi in -
nych na ro do wo ści i do brze się z ni mi czu -
ję.

WZ: Kie dy ucie kasz na swój za słu żo ny
urlop?

RA: Nor mal nie jeż dżę na wa ka cje raz w
ro ku, mniej wię cej na 2 ty go dnie. Wiesz,
kie dy masz wła sny biz nes, nie mo żesz po -
zo sta wać dłu go za gra ni cą, bo my śli i tak
szyb ko wra ca ją tam gdzie zo stał in te res.

WZ: Czy w cza sie urlo pu zda rza Ci się
rów nież nur ko wać?

RA: Oczy wi ście! W cza sie ostat nich wa -
ka cji spę dzi łam ty dzień na sa fa ri i nur ko wa -
łam co dzien nie! A jed no z mo ich ma rzeń
te raz to nur ko wa nie na wy spie Ma le po.

WZ: Szko da, że aku rat ugryzł Cię pies,
to nie po zwo li ło nam wspól nie po dzi wiać
pod wod nych ta jem nic Sal?



Nuras.info 12/2011

31

RA: Tak, ale na Ca bo Ver de nie moż na
się nu dzić, co dzien nie dzie je się coś no we -
go!!!

WZ: Ro mi na, ilu nur ków jed no cze śnie
mo że ob słu żyć Two je cen trum?

PW: Na sze trzy ło dzie mo gą za brać 25
osób, ale oczy wi ście w ra zie na praw dę do -
bre go se zo nu mo że my zor ga ni zo wać ko lej -
ne w róż nych mo men tach dnia.

WZ: Opo wiedz coś jesz cze o naj lep -
szych miej scach nur ko wych tu taj i o tym,
czy mo gą tu nur ko wać rów nież oso by o
pod sta wo wych umie jęt no ściach nur ko -
wych, bo by wa ją tu dość sil ne prą dy…

RA: Je śli cho dzi o naj lep sze miej sca nur -
ko we… mo gę Ci po wie dzieć o mo ich ulu -
bio nych. Bez wąt pie nia to Choc las sa –
wiel ka ścia na, głę bo ka na 33 me try, cał ko -
wi cie po kry ta żół ty mi pa ra zo an tos. Re go na
– ja ski nia z cu dow nym świa tłem, do sko na -
ła do ro bie nia zdjęć. I na ko niec Bo ris – ro -
syj ski wrak, do sko na le za cho wa ny na
głę bo ko ści 30 me trów. Nur ko wie OWD nie
mu szą się mar twić o prą dy, po nie waż ma -
my bar dzo do brych di ve ma ste rów go to -
wych do udzie le nia po mo cy!

WZ: Je steś Włosz ką, Twój kraj sły nie ze
wspa nia łej kuch ni! Wiem coś o tym! Po -
wiedz, czy spodo ba ła Ci się tu tej sza kuch -
nia?

RA: Je dze nie na Ca bo Ver de jest in ne niż
we Wło szech, opar te jest przede wszyst kim
na ry bach i ich bo gac twie. Lu bię tę kuch -
nię, na wet je śli cza sa mi tę sk nię za kuch nią
mo jej ma my.

WZ: Co po le ci ła byś tym, któ rzy przy jeż -
dża ją na Sal, cze go nie po win ni po mi nąć?
Coś ta kie go jak piz za w Ne apo lu!

RA: Zde cy do wa nie po le cam ca chu pa, to
wy jąt ko wa zu pa opar ta na zbo żach, mię sie,
ry bie i wa rzy wach, to coś cze go nie za po -
mnisz! I oczy wi ście trze ba skosz to wać lo -
kal nych tuń czy ków, wa hoo i do ra dy, gril lo -
wa ne lub sma żo ne.
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WZ: A Two je ma rze nia? Miej sce na świe cie, któ re chcia ła byś od wie -
dzić, mó wi łaś o Mal pe lo?

RA: Do kład nie, wy spa Mal pe lo w Ko lum bii, Co co Is land na Co sta Ri -
ce. Na praw dę chcia ła bym tam nur ko wać!

WZ: Te go Ci ży czę, bo war to mieć ma rze nia, ina czej się wte dy ży je!
RA: Miej my na dzie ję, że się uda.

WZ: Bar dzo faj nie by ło Cię po znać i nur ko wać z Two im cen trum nur -
ko wym, se rio!

RA: Dla nas to też by ła przy jem ność.

WZ: Jesz cze raz dzię ki i mam na dzie ję po ja wić się tu jesz cze kie dyś?
RA: Cze ka my na Cie bie.

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach
jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar -
ty ku łów. Je że li znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu,
sprzę cie nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w
świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny.
Współ pra ca z na mi nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my
Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy nie, za miesz cze -
nie Two je go zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły
cze ka my do 20 każ de go mie sią ca 
pod ad re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la nie -ar ty ku low,8.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Gdy kil ka lat te mu pew na uro cza
Nor weż ka – To ne – roz po czę ła swo -
ją pod wod ną przy go dę, szyb ko sta -
nę ła przed po dob nym pro ble mem jak
wie lu z nas – z kim i gdzie nur ko -
wać? Spo tka ła jed nak gru pę pod -
wod nia ków, któ rzy przy gar nę li ją do
swo je go gro na. To ne za czę ła więc
nur ko wać nie mal co week end zdo by -
wa jąc i do świad cze nie, i przy ja ciół. 

Diversnight 2011
Po pew nym cza sie stwier dzi ła, że tak na -

praw dę czas spę dzo ny pod po wierzch nią to
tyl ko ma ła część ca łe go wy pa du nur ko we -
go. Wpa dła więc na po mysł, aby za po śred -
nic twem naj więk sze go nor we skie go fo rum
nur ko we go za pro sić lu dzi na „Nur ka z
ciast kiem”, wy pie ki lu bią prze cież wszy scy!
Po nie waż spo tka nia by ły or ga ni zo wa ne w
oko li cach Oslo fjord, nur ko wie z in nych
czę ści Nor we gii mie li ma łe szan se, by się

przy łą czyć, a prze cież też by chcie li…
Pew ne go li sto pa do we go wie czo ru w 2005
r. To ne spo tka ła się ze zna jo my mi w Scu ba
Bar w Oslo. Są cząc pi wo, za da ła so bie py -
ta nie… a gdy by tak zor ga ni zo wać „Nur ka z
ciast kiem” w ca łej Nor we gii? W róż nych
miej scach jed no cze śnie!!! Przy po mo cy
wspo mnia ne go fo rum nur ko we go wszyst ko
uda ło się do grać w nie speł na trzy ty go dnie.
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W pierw szy czwar tek grud nia 2005 ro ku
351 nur ków – w 40 róż nych miej scach w
Nor we gii – wsko czy ło do wo dy, aby skryć
się pod po wierzch nią przed go dzi ną 20:05.

Tak oto zro dzi ła się „Noc Nur ków”. Od
tam tej chwi li co ro ku nur ko wie na ca łym
świe cie spo ty ka ją się, aby wspól nie spę dzić

czas i ob li zać pa lusz ki po słod kich pysz no -
ściach. W 2006 r. do Nor we gów do łą czy li
Duń czy cy i Szwe dzi, rok póź niej nur ków
by ło już 1859 – z 7 kra jów. Re kord zo stał
po bi ty w 2009 r., kie dy to pod po wierzch -
nią zna la zło się 2749 osób, w 218 miej -
scach, w 20 róż nych kra jach jed no cze śnie.

Z po wo du bar dzo ostrej zi my w 2010 r. –
dwu dzie sto stop nio we mro zy i sku te lo dem
wo dy po psu ły wów czas szy ki bar dzo wie lu
oso bom – „Noc Nur ków” zo sta ła prze nie -
sio na na pierw szy czwar tek li sto pa da, na
proś bę Fi nów. Do wy da rze nia co ro ku przy -
łą cza się też wie lu spon so rów, dzię ki któ -
rym wśród uczest ni ków roz lo so wy wa ne są
wspa nia łe na gro dy – su che ska fan dry, la tar -
ki HID, ku po ny na wy ciecz ki, ma te ria ły PA -
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DI itp. Wspa nia ła za ba wa mo że się więc
dla nie któ rych za koń czyć do dat ko wo mi łą
nie spo dzian ką!

W tym ro ku w im pre zie wzię ło udział
2577 nur ków w 196 miej scach, nie wie le
za tem za bra kło, aby padł no wy re kord. Po -
nie waż w co rocz nej za ba wie uczest ni czą

kra je po łoż ne w róż nych czę ściach ku li
ziem skiej, nur ko wie wska ku ją do wo dy we -
dług cza su lo kal ne go. Te go rocz ną noc roz -
po czę li więc ko le żan ki i ko le dzy z Azji.
Pod czas na szych przy go to wań do wy jaz du
na nur ko wi sko przy szła wia do mość z Ko rei,
że 11 nur ków wy szło wła śnie z wo dy. Pol -
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skę re pre zen to wał – jak już od pa ru lat –
Kra ken na Za krzów ku, przy łą czy li się też
człon ko wie klu bu „Glon” – łącz nie 33 oso -
by.

Sam wzią łem udział na nur ko wi sku w
Vessö, nie da le ko Po rvoo (po łu dnio wa Fin -
lan dia), gdzie zje cha ło aż pięć klu bów. W

wo dzie by ło po nad 40 osób oraz ca łe za -
stę py po moc ni ków, któ rzy nas lo go wa li,
po ma ga li ze sprzę tem i wi wa to wa li oczy wi -
ście. Po go da do pi sa ła, bez chmur ne nie bo,
sto sun ko wo cie pło, wa run ki w wo dzie też
ni cze go so bie. Na brze gu cze kał już grill z
go rą cy mi kieł ba ska mi oraz rzecz ja sna –
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cia sta droż dżo we i in ne sma ko ły ki. Tak to
moż na nur ko wać!!!

Wy ni ki lo te rii na gród dla uczest ni ków
„No cy Nur ków 2011” bę dą ogło szo ne w
pierw szy czwar tek grud nia o go dzi nie
20:11CET. 

A więc co da lej? Ko lej na „Noc Nur ków”
od bę dzie się w pierw szy czwar tek li sto pa da

2012 r., czy li 1.11.2012 r. o go dzi nie 20:12
cza su lo kal ne go. Ser decz nie za pra sza my
Pol skę do wspól ne go za nu rze nia, mo że
uda ło by się po bić re kord!

Aby się przy łą czyć, na le ży za re je stro wać
swo je nur ko wi sko przez www.di ver sni -
ght.com, a po nur ko wa niu przy słać od po -
wied ni ra port z da ny mi uczest ni ków.

Szcze gó ły im pre zy bę dą opu bli ko wa ne
kil ka ty go dni przed wy da rze niem. Wię cej
in for ma cji na te mat Di ver sni ght: www.di -
ver sni ght.com.

Mar cin Do bruc ki

fot.: Tii na Ra ekal lio

Mar cin Do bruc ki – in struk tor PA DI, nu rek
tech nicz ny (NA UI). Nur ku je od 2002 r.,
udział w Di ver sni ght od 2007 r. Kraj za -
miesz ka nia: Fin lan dia.

http://www.diversnight.com
http://www.diversnight.com
http://www.diversnight.com
http://www.diversnight.com


http://atlantydy.pl
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Ja dąc na pół noc dro gą nr 3, my -
śla łem in ten syw nie o na szych pierw -
szych za wo dach, któ re od by ły się na
Iń sku do kład nie trzy la ta wcze śniej.
Wte dy na star cie, mi mo okrop nej
po go dy, sta nę ło 27 łow ców pod wod -
nych. W tam tym cza sie ma ło kto
wie dział o na szym sto wa rzy sze niu, a
in for ma cja o za wo dach ro ze szła się
po kra ju dro gą pan to flo wą. Ilość
osób prze ro sła wów czas na sze naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. Prze cież to
mia ły być ma łe za wo dy, wy łącz nie
dla człon ków sto wa rzy sze nia. Ka me -
ral na im pre za, oka zja do spo tka nia i
wy mia ny do świad czeń. Kto by po -
my ślał, że ini cja ty wa ta prze trwa
pró bę cza su, roz wi nie się, sta jąc się
do peł nie niem Mi strzostw Pol ski or -
ga ni zo wa nych w czerw cu.

Za oknem wspa nia ła po go da, zu peł nie
od mien na au ra od tej, któ ra przy wi ta ła nas
w Iń sku 3 la ta te mu. Więk szość rze czy do -

III Zawody w Łowiectwie Podwodnym
pię ta na ostat ni gu zik. Po zo sta je je dy nie py -
ta nie, ilu łow ców od wie dzi nas tym ra zem?

Mi mo że uwa ża się, iż nie zwy kle cięż ko
zna leźć ry bę w Iń sku w tym cza sie, Pu char
Pre ze sa ścią ga do Ośrod ka Wi so la co raz
wię cej ma nia ków pod wod ne go po lo wa nia.
Ozna czać mo że to tyl ko jed no, pod sta wo -
we za ło że nie – in te gra cyj ne – re ali zu je się
cał ko wi cie. Naj waż niej sze to sko rzy stać z
oka zji, by spo tkać się po raz ko lej ny i po -
roz ma wiać o swo jej pa sji.

Do ce lu jesz cze kil ka ki lo me trów, ale już
te raz we krwi za czy na krą żyć ad re na li na,
po wo du jąc mo bi li za cyj ne pod nie ce nie.
Jesz cze kil ka spraw do za ła twie nia, re je stra -
cja za wod ni ków i już wkrót ce za słu żo ny re -
laks przy wie czor nym ogni sku. Pra wie 40
za wod ni ków za re je stro wa nych na stro nie
za wo dów, to za po wiedź re kor du fre kwen -
cji. Po przy ję ciu wszyst kich w biu rze im pre -
zy, na ko niec dnia oka zu je się, że tym
ra zem w szran ki o Pu char Pre ze sa sta nie 41
łow ców pod wod nych z ca łe go kra ju. Wy -
nik hi sto rycz ny, bio rąc pod uwa gę, że w
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Mi strzo stwach Pol ski te go ro ku udział wzię -
ło 52 za wod ni ków, z cze go 12 to ob co kra -
jow cy, któ rych na na szych za wo dach
nie ste ty za bra kło. Mo że za rok?

W tym ro ku więk szy luz or ga ni za cyj ny,
nie ro ze rwal nie zwią za ny z pew nym oby -
ciem i ru ty ną za rów no ka dry or ga ni za cyj -
nej, jak i sa mych za wod ni ków, po zwa la
do ko nać go dzin ne go re ko ne san su je zio ra.
Wo da obie cu ją ca, mi mo iż wie czo rem nie
by ło słoń ca. Je że li spraw dzą się pro gno zy
po go dy, za wod ni cy bę dą mie li nie la da fraj -
dę z nur ko wa nia na stęp ne go dnia.

Z róż nych stron do cho dzą nie ste ty nie -
po ko ją ce wie ści o in ten syw nych po ło wach
za po mo cą agre ga tu, któ re mia ły miej sce
kil ka dni wcze śniej. Czy mo że to mieć
wpływ na wy ni ki? Więk szość wy ra ża swo -
je obu rze nie. Trud no się dzi wić. Oczy wi ste
wy da je się, że ja dąc ta ki ka wał dro gi, każ -
dy za wod nik chcia ła by mieć moż li wość
zna le zie nia ry by. A je że li zno wu wy ni ki bę -
dą mar ne? Przy znam szcze rze, że i mnie
udzie li ła się ogól na iry ta cja. By łem wręcz
prze ko na ny, że i tym ra zem bę dzie kiep sko
pod wzglę dem wy ni ków.

Nie dziel ny wie czór wszyst kim upły nął
na spo tka niach i roz mo wach. Więk szość z
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stu, aby z tym lub in nym za mie nić słów ko.
Wszy scy cze ka li na od pra wę, któ ra zgod nie
z har mo no gra mem im pre zy mia ła od być się
punk tu al nie o 9:00. Ma ły po ślizg nie znie -
chę cił ni ko go i kil ka mi nut po godz. dzie-
wiątej roz po czę ło się głów ne te go dnia
spo tka nie or ga ni za cyj ne w wy peł nio nej po
brze gi sa li kon fe ren cyj nej. Przed sta wie nie

nas nie wi dzia ła się od czerw ca, a cza sa mi
i dłu żej. Każ dy jed nak sta rał się zor ga ni zo -
wać wie czór w ta ki spo sób, by wstać wy po -
czę tym na stęp ne go dnia i mieć moż li wość
ry wa li za cji na Iń sku.

Od sa me go ra na na Wi so li da ło się za -
uwa żyć krzą ta ni nę. Jed ni czy ni li ostat nie
przy go to wa nia sprzę tu, in ni szu ka li pre tek -
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ogól nych za sad, lo so wa nie punk tów star to -
wych oraz ofi cjal ne po dzię ko wa nia dla
spon so rów i part ne rów.

Im pre za na sza od sa me go po cząt ku fi -
nan so wa na jest wy łącz nie z wpi so we go
oraz skła dek człon ków sto wa rzy sze nia.
Każ de go ro ku ogrom ne zna cze nie dla jej

or ga ni za cji ma po zy ska nie wspar cia z ze -
wnątrz. Nie ste ty kry zys do tknął wszyst kich
i z ro ku na rok trud niej jest zna leźć fir my,
któ ry ze chcia ły by wes przeć na sze za wo dy.

Ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą się za -
tem wszyst kim tym, na któ rych mo że my li -
czyć. Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla Oce an
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tej chwi li wszyst kich, któ rzy po zo sta li na
brze gu, cze ka ło 5 dłu gich go dzin wy pa try -
wa nia po wro tu za wod ni ków. Na szczę ście,
zgod nie z ocze ki wa nia mi sło necz ko do pi -
sy wa ło, dzię ki cze mu at mos fe ra na po mo -
stach by ła wręcz wa ka cyj na. Wśród
ki bi ców zna la zły się głów nie ro dzi ny za -
wod ni ków oraz przy ja cie le sto wa rzy sze nia.

Tem pe ra tu ra wo dy oraz jej przej rzy stość
spra wi ły, że prak tycz nie ża den z za wod ni -
ków nie zde cy do wał się na wcze śniej sze
za koń cze nie ry wa li za cji. Pra wie wszy scy
cze ka li nie mal do koń ca re gu la mi no we go
cza su. Zna leź li się i ta cy, któ rzy źle oce ni li
swo je moż li wo ści i za mel do wa li się w
punk cie star to wym kil ka mi nut po cza sie.
Te go ty pu zda rze nia za wsze po wo du ją zde -
ner wo wa nie wśród or ga ni za to rów. Na
szczę ście kil ka mi nut po godz. 16 sę dzio -
wie z ulgą od ha czy li na li stach wszyst kich
ma ru de rów. Spo koj nie wra ca li śmy do
Ośrod ka Wi so la, gdzie cze kał na nas go rą -
cy po si łek, a za raz po nim ofi cjal ne wa że -
nie ryb.

W tym ro ku, mi mo wcze śniej szych złych
wie ści, kil ku na stu łow ców wy szło z je zio ra
z ry ba mi. Jak zwy kle wśród ło wiec kich tro -
fe ów prze wa żał szczu pak, ale nie za bra kło

wpie rał nas klub ple two nur ków Ma res z Ko -
sza li na, w oso bie Ma ria na Kur tia ka, Sa fe
Wa ter As so cia tion oraz klub nur ko wy Di -
ving Fa na tics ze Star gar du Szcze ciń skie go.

Za wod ni cy po dzie le ni na dwie gru py
uda li się, po na ra dzie, do przy dzie lo nych
miejsc star to wych. Pierw sze miej sce star to -
we znaj do wa ło się na głów nej pla ży w Iń -
sku, dru gie zaś w le sie po stro nie
pół noc no -za chod niej je zio ra. Punk tu al nie
o go dzi nie 11 roz po czę ły się za wo dy. Od

Sub z Wro cła wia. Li tew ski pro du cent płetw,
fir ma Li der fins, to no wy ki bic na szych po -
czy nań i mam na dzie ję, że bę dzie my mo -
gli li czyć na ich wspar cie przy ko lej nych
im pre zach or ga ni zo wa nych przez na sze
sto wa rzy sze nie. Nie za bra kło tak że fir my
Wa ter fall, im por te ra sprzę tu do ło wiec twa
fir my OMER, fir my Sa ma li z Wro cła wia,
ECN oraz Tar pon. Tra dy cyj nie mo gli śmy li -
czyć na so lid ne wspar cie me dial ne. Jak co
ro ku, w przy go to wa niach or ga ni za cyj nych
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tak że oko ni, pło ci czy li nów. Naj więk sza
ry ba zo sta ła tra fio na w punk cie pierw szym,
jed nak do sa me go ogło sze nia wy ni ków nie
by ło pew ne, kto zo sta nie te go rocz nym zwy -
cięz cą.

W związ ku ze spo rą ilo ścią ryb, wa że nie
prze dłu ży ło się na ty le, że wrę cze nie na -
gród od by ło się już po za cho dzie słoń ca.
Wszyst kim do pi sy wa ły do bre hu mo ry, pod -

sy ca ne de li kat nie do star czo nym przez or ga -
ni za to ra pi wem. Osta tecz nym zwy cięz cą
oka zał się czło nek sto wa rzy sze nia – Ro ger
An der ko, któ ry zło wił 4 szczu pa ki, da ją ce
mu 4480 pkt w ogól nej kla sy fi ka cji.

Pod czas wrę cze nia na gród za dru gie i
trze cie miej sce do szło do ma łe go za mie sza -
nia, bo wiem za szła po mył ka pod czas pod -
li cza nia punk tów. Chciał bym prze pro sić
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Mar cin Wrę bel otrzy mał tak że na gro dę
za naj więk sze go oko nia, a Ma rek Zio mek
mo że się po chwa lić hi sto rycz nym – bo
pierw szym – Pu cha rem Su per Łow cy Pod -
wod ne go. Na gro da ta zo sta ła utwo rzo na
przez ka pi tu łę, w skład któ rej wcho dzi Pre -
zes Klu bu Płe two nur ków Ma res z Ko sza li -
na oraz Pre zes Sto wa rzy sze nia Spe ar fi shing
Po land i jest ho no ro wym wy róż nie niem dla
łow cy, któ ry w da nym se zo nie bie rze udział
za rów no w Mi strzo stwach Pol ski, jak i Pu -
cha rze Pre ze sa, uzy sku jąc naj więk szą su mę
punk tów z oby dwu im prez. 

Cie szy nie zwy kle, że w ro ku in au gu ra -
cyj nym pu char ten zdo był łow ca, któ re go
wy ni ki ło wiec kie nie są przy pad ko we i sta -
no wią efekt ogrom nej wie dzy oraz do -
świad cze nia. Ma rek uzy skał łącz nie 8594
punk ty.

Na ko niec zo sta ły wrę czo ne dwie na gro dy
spe cjal ne. Pierw sza z nich to pu char ufun do -
wa ny przez Ja na Wię cław skie go dla naj lep -
sze go łow cy re pre zen tu ją ce go nasz kraj na
nor we skich za wo dach o pu char Kri stian sund.
Na gro da ta w tym ro ku po wę dro wa ła do Jac -
ka Ma li now skie go. Dru ga na gro da spe cjal na
po wę dro wa ła do Ma cie ja Biał ka, któ ry ja ko
je dy ny prze pły nął z jed ne go do dru gie go

ilo ścią 3560 pkt – Mar cin Wrę bel oraz zdo -
byw ca trze cie go miej sca – Bar ło miej No ga
z ilo ścią 3450 pkt.

Nie by ło żad nych wąt pli wo ści co do na -
gro dy za naj więk szą ry bę. Tu taj zde cy do -
wa nie wy grał Bar tek 80-cen ty me tro wym
szczu pa kiem, któ ry wa żył 3,99 kg. Zdo -
byw cą na gro dy dla naj lep sze go człon ka
sto wa rzy sze nia zo stał oczy wi ście zwy cięz -
ca za wo dów – Ro ger An der ko.

wszyst kich za nie do pa trze nie, szcze gól nie
zwra ca jąc się do na gro dzo nych osób. Błąd
w pod li cze niu punk tów spo wo do wał za -
mia nę miejsc za wod ni ków, któ rzy za ję li 2 i
3 miej sce. In cy dent ten rzu cił ogrom ny cień
na na sze sta ra nia or ga ni za cyj ne i mo gę je -
dy nie obie cać, iż do ło żę wszel kich sta rań,
by po dob ne po mył ki nie mia ły już ni gdy
wię cej miej sca. Na po dium zna leź li się
osta tecz nie: zdo byw ca dru gie go miej sca z
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punk tu star to we go, co ze wzglę du na od le -
głość sta no wi ło spo re wy zwa nie. Po ofi cjal -
nym za koń cze niu za wo dów, roz po czę ła się
bie sia da przy ogni sku, któ ra tra dy cyj nie już
trwa ła do póź nych go dzin noc nych.

Wrze śnio we za wo dy Sto wa rzy sze nia
Spe ar fi shing Po land jed no znacz nie ko ja rzą
się z Iń skiem. To do sko na łe dla ło wiec twa
je zio ro zna ne jest chy ba wszyst kim łow com
w kra ju. Każ dy wie tak że, jak bar dzo ka pry -
śne po tra fi być Iń sko. Wie le ra zy łow com
zda rza ło się wy cho dzić po kil ku go dzi nach
pły wa nia bez żad nej ry by, by za dzień lub
dwa strze lić re kor do wy okaz.

Nie wiem, czy za rok spo tka my się rów -
nież nad tym je zio rem, być mo że nad szedł
czas, by po szu kać ja kiejś al ter na ty wy. Jed -
ne go je stem pe wien, za wo dy w ło wiec twie
pod wod nym o Pu char Pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia Spe ar fi shing Po land na sta łe we szły
do ka len da rza im prez ło wiec kich w na szym
kra ju i z pew no ścią od bę dą się za rok. Już
te raz wszyst kich go rą co za pra szam i raz
jesz cze dzię ku ję wszyst kim, bez któ rych
pra cy i za an ga żo wa nia te za wo dy nie mo -
gły by się od być. Do zo ba cze nia za rok!

Da niel Sie low ski
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14 lu te go 1946 r. Otwie ram oczy.
Wo kół ciem ność. Ryk ma szy ny przez
ca łą noc nie po zwa lał mi za snąć. Po
krót kiej chwili do cho dzę do sie bie,
sia dam na łóż ku i opusz czam sto py
na pod ło gę. Zim ne bla chy pod ło gi
mo men tal nie mnie do bu dza ją. Pod
sto pa mi czu ję mia ro wą wi bra cję. To
ka pi tan Fran ko Jur ko vic dał „peł ną
na przód”. Wi docz nie już świ ta. Dzi -
siaj do pły nie my do Ra sy, gdzie
na sta tek za ła du ją wę giel.
Uda ło mi się w
ostat niej chwili za -
musz tro wać na tran-
s por to wiec o na -
zwie „VIS”. Opła -
ta by ła nie ma ła,
ale za le ża ło mi
na szyb kim trans -
por cie z Ri je ki.
Wy pły nę li śmy w
no cy. 

Vis - podwodne muzeum 
Te raz, kie dy otwo rzy łem bu laj w ka bi nie,

ośle pi ło mnie wscho dzą ce słoń ce. Wła -
śnie prze pły wa my ka na łem po mię dzy
wy spą Cres i pół wy spem Istria, gdzie
po - dzi wia my pięk ne za -
tocz ki, ska li ste brze gi i
wą skie dróż ki
prze ci na -
j ą  c e

ska -
ły. Sto -

jąc na dzio-
bie, grze ję twarz

w słoń cu, mój ze ga rek
wska zu je 9:30.

Na sza tra sa jest dość nie -

bez piecz na, z uwa gi na reszt ki pól mi no -
wych po zo sta łych po II woj nie świa to -

wej. Opusz czam gło wę. Pa trząc na
dziób pru ją cy wo dę, do strze gam

czar ne cie nie. 
Szyb ko od wra cam

się w stro nę most ka
krzy cząc: „MI NY!!!”

W ste rów ce stoi ka -
pi tan z lor net ką, ze spo -

ko jem wpa tru jąc się w
wo dę przed dzio bem. Mój

krzyk za głu sza eks plo zja, któ ra
zwa la mnie z nóg. Krew z ra ny na mo -
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jej gło wie roz le wa się po po kła dzie. Na stat -
ku wy bu cha pa ni ka. Ka pi tan kie ru je pa ro -
wiec w kie run ku za to ki Plo min w na dziei,
że na jej koń cu wpły nie na pły ci znę i ura tu -
je szyb ko na bie ra ją cy wo dę trans por to wiec.
W za to ce ma tak że więk szą szan sę na ewa -
ku ację za ło gi. Wo kół nas ska li sty brzeg z
pio no wo wzno szą cy mi się ścia na mi nie da -
je na dziei na ra tu nek…

VIS za to nął bły ska wicz nie, nie zdą żo no
opu ścić sza lup. Pod czas ak cji ra tow ni czej
łódź mo to ro wa pod ję ła z wo dy nie mal ca -
łą za ło gę, nie ste ty trzy oso by po szły na dno
wraz z wra kiem.

Obec nie wie my, że: VIS był 120 me tro -
wej dłu go ści pa ro wym stat kiem trans por to -
wym, zbu do wa nym w Wiel kiej Bry ta nii w
1921 r. Po czą tek II woj ny świa to wej za stał
go na Atlan ty ku, gdzie zo stał skon fi sko wa -

Resztki mostka kapitańskiego
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je ste śmy na po zy cji. Pod po wierzch nią wo -
dy wi dać czar ny owal ny kształt – to bo ja
nad wra kiem stat ku VIS.

Pla nu jąc nur ko wa nie na tym wra ku mu -
si my li czyć się ze sła bym prą dem den nym,
któ re mu za wdzię cza my bar dzo do brą wi -
docz ność (oko ło 30 m). Cza sa mi wy stę pu je
tu taj bar dzo sil ny prąd po wierzch nio wy,

14 sierp nia
Otwie ram oczy. Wo kół ciem ność. Ryk

ma szy ny nie po zwa la mi za snąć. Ścią gam
z twa rzy kurt kę, po ran ne słoń ce ogrze wa
mo ją twarz. Wraz z przy ja ciół mi chce my
za nur ko wać na wra ku, uwa ża nym za je den
z pięk niej szych w Chor wa cji. Sto ję na dzio -
bie i pa trzę w wo dę. Ka pi tan oznaj mia, że

ny i prze ka za ny alian tom. Ca łą woj nę słu żył
ja ko sta tek trans por to wy w alianc kich kon -
wo jach wo jen nych. Po woj nie był wy ko rzy -
sty wa ny ja ko sta tek trans por to wy w An glii i
pół noc nej Afry ce, pły wał tak że z po mo cą
hu ma ni tar ną do Ju go sła wii. Obec nie pa ro -
wiec spo czy wa na głę bo ko ści 62 m, nad bu -
dów ki moż na zwie dzać już od 50 m.
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któ ry sku tecz nie utrud nia do tar cie do li ny
opu sto wej. Mó wiąc „sil ny” – nie prze sa dza -
my. Nur ko wie tech nicz ni nie są w sta nie o
wła snych si łach do pły nąć do li ny, twi ny
oraz sta ge da ją zbyt du ży opór. Do li ny
opu sto wej szy per przy wią zu je li nę kie run -
ko wą z wę zła mi, po któ rej w mia rę bez -
piecz nie je ste śmy w sta nie do trzeć do boi.
Tuż po za nu rze niu ob ser wu je my czar ny

kształt, szyb ko zbli ża ją cy się do nas. Chwi -
lę póź niej mi ja my ol brzy mi ko min, wzdłuż
któ re go opa da my na wrak. Mo nu men tal ny
ko min ster czy pro sto ku po wierzch ni z wi -
docz ną do dzi siaj mo sięż ną li te rą „O” – lo -
giem kom pa nii.

Vis stoi na dnie na rów nej stęp ce, tak jak -
by go ktoś tam przed chwi lą po sta wił. Do -
pie ro z pra wej bur ty moż na do strzec

wy rwę, któ ra do pro wa dzi ła do ka ta stro fy.
Po ro śnię ty ka dłub, zła ma ne masz ty i po -
otwie ra ne ła dow nie stwa rza ją zło wiesz czy
kli mat. Nad bu dów ki są świet nie za cho wa -
ne, we wnątrz moż na zo ba czyć reszt ki me -
bli, a w bu la jach do dzi siaj są szy by.
Po otwie ra ne drzwi są do wo dem na to, jak
szyb ko za ło ga mu sia ła opusz czać to ną cą
jed nost kę. War to prze pły nąć mię dzy ła -
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dow nia mi, któ re są otwar te i pu ste. Na le ży
zwró cić tak że uwa gę na ol brzy mi wał w
obu do wie cią gną cej się wzdłuż ła dow ni. Ze
ste rów ki, któ ra by ła w ca ło ści obi ta drew -
nem, po zo stał je dy nie sta lo wy szkie let, któ -
ry przy po mi na o nisz czą cej si le Mo rza
Ad ria tyc kie go. Nur ko wa nie na wra ku Vis
do star cza wie le nie za po mnia nych wra żeń.
Nur ku jąc na wra kach, ni gdy nie za po mi naj -
my o tra ge dii lu dzi, któ rzy na nich zgię li.

Wra ki są wspa nia ły mi mu ze ami, któ rych
zwie dza nie jest da ne nie licz nym. Pa mię taj -
my, że zwie dza jąc ta kie mu zeum mu si my
wie dzieć, jak się za cho wać.

Do nur ko wań uży wa li śmy tri mi xu, de -
kom pre sję prze pro wa dza li śmy na EAN5 0
oraz tle nie. Nur ko wa nie od by wa ło się we -
dług wcze śniej wy ge ne ro wa nych run ti me -
ów, pod czas nur ko wań te sto wa li śmy tak że
no wy kom pu ter.

Pro fe sjo nal na or ga ni za cja nur ko wań
tech nicz nych i re kre acyj nych przez licz ne
ba zy nur ko we w po łą cze niu z uro kli wy mi
za kąt ka mi Istrii, wspa nia łą chor wac ką
kuch nią i go ścin no ścią tu tej szej lud no ści
spra wia, że w przy szło ści z pew no ścią tu -
taj po wró cę.

Go rą co po le cam.
Ja kub Kon cy to wicz

koncytowicz@gmail.com
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Z pew no ścią su ge stia jed ne go z re dak to -
rów Nu ras.in fo sta no wi ła klu czo wy im puls
do po dzie le nia się z szer szym gro nem mo -
imi do świad cze nia mi z wy praw na Pół wy -
sep Krym ski. W tym miej scu mu szę
pod kre ślić, że nie jest ono du że, skła da ją się
na nie za le d wie dwa wy jaz dy w te re jo ny,
w sierp niu 2009 i 2011 ro ku. Po nad to za -
wsze by ły to wy jaz dy nie ja ko „na go to we”,

To na pewno Cię zaskoczy
wyjazd na Krym również w aspekcie nurkowym

czy li więk szość spraw zwią za nych z or ga -
ni za cją wy praw by ła za ła twia na przez oso -
by je or ga ni zu ją ce. Tym nie mniej, do cza su
wy da nia ko lej ne go „Nu ra sa” po sta ram się
ze brać tro chę da nych ty po wo or ga ni za cyj -
nych i przy dat nych pod czas po dró ży w re -
jo ny Pół wy spu Krym skie go i trosz kę
„spo waż nić” mój ogól ny za chwyt tym miej -
scem.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, wy ja śnia
się (al bo do kład niej – mam na dzie ję, że tak
się dzie je) tro chę sens „sło wa wstę pu” do
przy szłe go ar ty ku łu do ty czą ce go wy jaz du
na Krym. Każ dy czło wiek, któ ry kie dy kol -
wiek po sta no wił ru szyć się „ciut da lej” wie
już, jak waż ne jest do kład ne za pla no wa nie
te go ty pu po dró ży. A je śli nie wie, to na

Długo zastanawiałem się, od czego mam zacząć artykuł dotyczący
specyfiki wyjazdu na Półwysep Krymski. Już podczas początkowych prac
związanych z tworzeniem zalążka przyszłego artykułu pojawiły się problemy.
Trochę na własne życzenie załatwiłem „na amen” osobisty komputer
(Czytelników Nuras.info, i nie tylko, zachęcam do dogłębnego zastanowienia
się nad odpalaniem każdego pliku przesyłanego nam przez „znajomych”, np.
na forach społecznościowych). Na szczęście większość dokumentów, zdjęć
i danych potrzebnych do napisania słowa wstępu – oraz mam nadzieję
przyszłego artykułu – ocalała pozapisywana na różnej maści „pędrakach”.
Po raz kolejny potwierdza się powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie,
ale lepiej uczyć się na błędach innych.
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pew no się do wie. A na po waż nie – wy jaz -
dy w re jo ny mniej uczęsz cza ne i po pu lar -
ne (a Krym na le ży za li czyć, w mo jej opi nii,
do ta kich ob sza rów) po tra fią do star czyć do -
znań, któ rych nie da się do ni cze go po rów -
nać, po nie waż… są wy jąt ko we i tak sa mo

uni kal ne jak miej sce, któ re się od wie dza.
Za pew niam, że Mo rze Czar ne i Krym – ja -
ko ca łość geo gra ficz no -kul tu ro wa – skry wa -
ją nie jed no miej sce, któ re mu moż na nadać
mia no „ma gicz ne go i nie po wta rzal ne go”.

Nie ja ko dla za chę ty za miesz czam kil ka

mo ich zdjęć wy ko na nych w tym ro ku pod -
czas wy pra wy na Pół wy sep Krym ski. Za pra -
szam rów nież wszyst kich, któ rzy jesz cze
nie wi dzie li mo je go krót kie go fil mi ku z te -
go rocz nych nur ko wań w Mo rzu Czar nym,
do za po zna nia się z tą ka so wą pro duk cją
po przez stro nę me go przy ja cie la, któ ry skła -
dał ww. fil mik (oraz uży czył mi ka me ry na
ten wy jazd. Fil mi ki je go au tor stwa mo gą
sta no wić ko lej ny im puls do or ga ni zo wa na
cie ka wych wy praw w róż ne za kąt ki glo bu)
www.ethe rium sky.com Tym cza sem po -
zdra wiam i mam na dzie ję do „prze czy ta -
nia” w ko lej nym nu me rze.

Emil Sień ko

http://www.etheriumsky.com
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Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,
oraz pro fe sjo na li zmo wi ar che olo gów pod -
wod nych z Cen tral ne go Mu zeum Mor skie -
go w Gdań sku, część z tych wra ków
uchy li ło rąb ka ta jem ni cy. Jed nak za cznij my
od po cząt ku.

Pierw szym z od kry tych wra ków był Ru -
do wiec – zna le zio ny przez Biu ro Hy dro gra -
ficz ne Ma ry nar ki Wo jen nej w 2009 ro ku.
Na stęp ne wra ki za re je stro wał Wy dział Po -
mia rów Mor skich Urzę du Mor skie go w
Gdy ni. Na stęp nie ar che olo dzy mor scy, pod
kie row nic twem Wal de ma ra Ossow skie go,
wy ko na li nur ko wa nia re ko ne san so we i po -

twier dzi li, że kil ka na ście na mie rzo nych
obiek tów to wra ki. Ilość i za gęsz cze nie za -
to pio nych stat ków by ła tak du ża, że wkrót -
ce za czę to na zy wać to miej sce Za to ką
Wra ków. Wszyst kie obiek ty od da lo ne są od
sie bie o kil ka set me trów i le żą na głę bo ko -
ści od 5 do 8 me trów, co bar dzo uła twi ło
pra cę ar che olo gom.

Ru szył pro jekt o na zwie: In wen ta ry za cja
wra ków w re jo nie wej ścia do por tu gdań -
skie go fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Ce lem by ło wy ko na nie in wen ta ry za cji ar -
che olo gicz no -kon ser wa tor skiej pię ciu wy -
bra nych wra ków. Pra ce od by ły się w ma ju,

czerw cu i li sto pa dzie te go ro ku. Kie row ni -
kiem prac pro wa dzo nych pod szyl dem
CMM zo stał Wal de mar Ossow ski. W ba da -
niach uczest ni czy li rów nież ar che olo dzy i
nur ko wie z in nych ośrod ków ba daw czych.
Nur ko wa nia od by wa ły się z po kła du stat ku
m/y Sa fi ra, któ ry kie dyś był jed nost ką ba -
daw czą CMM o na zwie Ka szub ski Brzeg.
Jed nost ka do sko na le przy sto so wa na do pro -
wa dze nia te go ty pu prac, rów nież w tym ro -
ku speł ni ła swo ją ro lę wzo ro wo.

Nur ko wa nia od by wa ły się raz dzien nie.
Każ da pa ra scho dzi ła pod wo dę z ja sno

Tajemnice Zatoki Wraków
Ko niec se zo nu 2011. Wra ki, wra ki i jesz cze raz wra ki – sło wo, któ re ko -

ja rzy się z przy go dą, da le ki mi po dró ża mi, od kry cia mi i wszyst kim tym co w
ar che olo gii pod wod nej naj bar dziej pod nie ca ją ce. W Za to ce Gdań skiej mnó -
stwo wra ków jest już po-   zna nych. Wie lu ba da czy do kład nie prze cze sy wa -
ło jej te re ny w po szu ki wa niu ko lej nych, dla te go też tak ogrom nym
za sko cze niem by ło od kry cie kil ku na stu no wych, bar dzo sta rych wra ków przy
sa mym wej ściu do gdań skie go por tu. 

Archeolog wychodzi do pracy          fot. Yugo



Nuras.info 12/2011

57

okre ślo nym za da niem na oko ło go dzi nę.
Tem pe ra tu ra wo dy w ma ju i li sto pa dzie
oscy lo wa ła w gra ni cach 10O C, a wi docz -
ność się ga ła na wet 8 me trów. W czerw cu
wo da zde cy do wa nie się ogrza ła, jed nak
przej rzy stość gwał tow nie spa dła. Głów nym
za da niem nur ków by ło oczysz cze nie wra -
ków przy po mo cy eżek to ra po wietrz ne go.
Je den z nur ków zaj mo wał się oczysz cza -
niem, na to miast dru gi wy no sił po za ob ręb
wra ku ka mie nie z upo rem za ty ka ją ce eżek -
tor. Na stęp nie, gdy obiekt był już wy star -
cza ją co oczysz czo ny, wkra cza ła eki pa
do ku men tu ją ca, ro biąc zdję cia i ry sun ki
tech nicz ne jed nost ki. Po nie waż czas nie
po zwa lał na eks plo ra cję ca łych obiek tów,
wy ko ny wa no tak że hy dro son da że, aby
okre ślić za sięg wra ków.

Falburt
Pierw szy in wen ta ry zo wa ny i je den z naj -

bar dziej obie cu ją cych obiek tów. Pod czas
pierw szych oglę dzin wi dać by ło tyl ko frag -
ment gór nej czę ści bur ty. Po bra ne prób ki
wska zu ją na rok 1396 ja ko rok ścię cia
drew na do bu do wy. Już po pa ru go dzi nach
prac po ja wi ła się sen sa cja w po sta ci be lek
bę dą cych ele men tem kon struk cyj nym kasz -
te lu ru fo we go, czy li nad bu dów ki znaj du ją -

cej się z ty łu stat ku. Oczysz cza jąc da lej
wrak, za re je stro wa no aż sześć ta kich be lek.
Jest to zna le zi sko wy jąt ko we – na ska lę eu -
ro pej ską – po nie waż za zwy czaj na wra kach
za cho wu je się część den na, na to miast w
tym przy pad ku sy tu acja jest od wrot na i za -
cho wa ła się gór na część bur ty. Ar che olo -
gom uda ło się też usta lić, że wrak ma
dłu gość oko ło 24 m. Nie ste ty czas nie po -
zwo lił na peł ne oczysz cze nie wra ku z pia -
sku i in for ma cje na je go te mat są jesz cze
dość ską pe. Po mi mo te go moż na pró bo wać
wy cią gać wstęp ne wnio ski. W tym okre sie
po Bał ty ku pły wa ły dwa głów ne ty py stat -
ków: ko ga i holk. Bio rąc pod uwa gę kon -
struk cję ka dłu ba, moż na przy pusz czać, że
ba da ny wrak to po zo sta łość hol ka. Jest to
jed nak teo ria wstęp na i wy ma ga dal szych

ba dań oraz we ry fi ka cji, ale gdy by się po -
twier dzi ła, był by to dru gi zna le zio ny wrak
hol ka.

Rudowiec
Ru do wiec – czy li wrak F53.15 – po zo sta -

łość jed nost ki z prze ło mu XVI i XVII wie ku
– na zwa ny tak od prze wo żo ne go ła dun ku
że la za, w po sta ci sztab i osmun du (wstęp -
nie prze to pio nej ru dy że la za), za ła do wa ne -
go w becz ki. To wła śnie głów nie ła du nek
be czek jest wi docz ny na dnie i na da je cha -
rak ter te mu obiek to wi. W se zo nie 2011 ba -
da cze zro bi li wy kop son da żo wy w
oko li cach tyl ni cy wra ku oraz wy do by li jed -
ną z be czek w ce lu wy ko na nia do kład nej
ana li zy. Pod czas te go son da żu pod war stwą
pia chu od kry to jesz cze wię cej be czek z ła -

Archeolog na wraku Falburt 
fot. Przemysław Głębocki

Wrak Falburta      fot. Waldemar Ossowski CMM
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dun kiem. Naj więk szym za sko cze niem dla
ar che olo gów by ły mer ki ku piec kie (zna ki,
któ ry mi kup cy ozna cza li swo je to wa ry), któ -
re za cho wa ły się na wie kach be czek.

Ja kie wnio ski moż na wy snuć po wstęp -
nych ba da niach wra ku? Praw do po dob nie
sta tek ten prze wo ził że la zo ze Szwe cji, któ -
re go od bior ca mi by li kup cy gdań scy. Jest to
pe wien do wód na wy so ką po zy cję Gdań -
ska za rów no ja ko por tu, jak i ośrod ka prze -
my sło we go. Ogrom ną na dzie ją na roz wi -
kła nie za gad ki Ru dow ca są wła śnie mer ki.
Być mo że dzię ki nim bę dzie moż na usta lić
wła ści cie li ła dun ku, a co za tym idzie i na -
zwę jed nost ki. Po zwo li ło by to na do kład ne
od two rze nie hi sto rii. Mi mo wszyst ko roz wi -
kła nie tej za gad ki wy ma ga dal szych ba dań.

West
West to ko lej ny wrak przy no szą cy du żo

nie spo dzia nek. Pod czas pierw szych oglę -
dzin stwier dzo no, że jest to frag ment bur ty
du że go ża glow ca, pły wa ją ce go po Bał ty ku
mię dzy XVII a XIX wie kiem. W od le gło ści
11 me trów od wspo mnia nej bur ty le ży sku -
pi sko okrą głych ka mie ni, któ re mo gą być ła -
dun kiem stat ku.. Aby do wie dzieć się wię cej
na te mat za to pio nej jed nost ki, oczysz czo -
no frag ment za sad ni czej czę ści wra ku oraz
ła du nek ka mie ni. Pod ka mie nia mi rów nież
znaj du ją się re lik ty kon struk cji, nie do koń -
ca pa su ją ce do za sad ni czej czę ści. Wy cią -
gnię to tak że je den ka mień do ba dań
pe tro gra ficz nych, któ re umoż li wią usta le nie
je go po cho dze nia.

Po wstęp nych ba da niach oka za ło się, iż
ła du nek ka mie ni praw do po dob nie po cho -
dzi ze Szwe cji. Jed nak wciąż po zo sta je py -
ta nie – czy ma my do czy nie nia z jed nym,
czy mo że z dwo ma wra ka mi? Skąd i gdzie
pły nę ły? Czy za to nę ły w tym sa mym cza sie,
czy w in nym? A mo że na dnie Bał ty ku le ży
świa dec two ko li zji mor skiej? Py tań po zo sta -
ło wię cej niż od po wie dzi.

Smug
W Za to ce Wra ków jed na ta jem ni ca go ni

ko lej ną. Smug to 19-me tro wy, pła sko den ny
sta tek, le żą cy dnem do gó ry. Wszyst ko
wska zu je na to, iż wrak ten jest po zo sta ło -
ścią jed nost ki rzecz nej. Jed nost ki ta kie słu -
ży ły do spła wia nia to wa rów ma so wych (np.
zbo ża rze ka mi do Gdań ska, gdzie by ły

Ładunek beczek na wraku Rudowca
fot. Waldemar Ossowski CMM

Wrak Smug
fot. Waldemar Ossowski CMM

Wrak West 
fot. Waldemar Ossowski CMM
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hi sto rię tych jed no stek, na le ża ło by prze pro -
wa dzić do kład ne i re gu lar ne ba da nia. Ja kie
jesz cze ta jem ni ce skry wa Za to ka Wra ków?
Co na te mat burz li wej hi sto rii Bał ty ku mo że
nam po wie dzieć tych 6 nie prze ba da nych
obiek tów? Przed ar che olo ga mi mor ski mi z
Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go jesz cze
du żo wy zwań i za ga dek do roz wią za nia. 

Ma te usz Po pek

popek@o2.pl

Wszyst kie in for ma cje uzy ska ne zo sta ły
dzię ki uprzej mo ści Pa na Wal de ma ra
Ossow skie go.

Wię cej zdjęć i in for ma cji znaj dzie cie na
stro nie www.ar che olo gia mor ska.pl

Na le ża ło by te raz za dać naj waż niej sze
py ta nie – dla cze go ty le wra ków zo sta ło
zna le zio nych na tak nie wiel kim ob sza rze?
Ana li zu jąc roz miesz cze nie obiek tów oka -
zu je się, że znaj du je się ich kil ka na ście, a
od da lo ne są od sie bie o kil ka set me trów. Do
XIX wie ku We ster plat te nie by ło pół wy -
spem, lecz wy spą. Na to miast uj ście Wi sły i
wej ście do Por tu Gdań skie go skie ro wa ne
by ło bez po śred nio na pół noc. W 1840 ro ku
ogrom na po wódź zmie ni ła uj ście Wi sły, a
sta re wej ście do Por tu Gdań skie go za czę ło
się za mu lać. W ten spo sób We ster plat te z
wy spy sta ło się pół wy spem. Od tam tej po ry
za czę ło funk cjo no wać za chod nie wej ście
do Por tu Gdań skie go, któ re funk cjo nu je do
dziś. Dzię ki tym in for ma cjom oka za ło się,
że te ren Za to ki Wra ków był do XIX wie ku
re dą, na któ rej stat ki cze ka ły na wej ście do
por tu, a więk sze jed nost ki by ły roz ła do wy -
wa ne. Wej ście do por tu jest za wsze bar dzo
trud ne, dla te go bar dzo du żo stat ków to nę ło
wła śnie w tym miej scu. Dla te go też wła śnie
tu zna le zio no ta kie na gro ma dze nie wra ków
da to wa nych do XIX wie ku.

Se zon 2011 po zwo lił na wstęp ne roz po -
zna nie pię ciu z je de na stu od kry tych obiek -
tów. Osta tecz nie, aby do kład nie po znać

sprze da wa ne za chod nio eu ro pej skim kup -
com). Dzię ki ba da niom den dro chro no lo -
gicz nym za da tę zbu do wa nia obiek tu przyj-
mu je się 1527 rok. W ja ki spo sób wrak jed -
nost ki rzecz nej zna lazł się w mo rzu? Być
mo że Wi sła pod czas jed nej z po wo dzi wy -
rzu ci ła tę jed nost kę do Za to ki Gdań skiej.

Harry
Na te mat te go wra ku ar che olo dzy mo gą

po wie dzieć naj mniej. Z dna wy sta je nie -
wiel ki frag ment ka dłu ba. Pa sy po szy cia łą -
czo ne są me to dą ka ra we lo wą, czy li na styk.
Do ba dań po bra no prób ki drew na wska zu -
ją ce na rok 1582 ja ko naj wcze śniej szą
moż li wą da tę bu do wy. Co kry je się pod pia -
skiem? Ja ką ta jem ni cę skry wa? Czy jest to
tyl ko nie wiel ki frag ment ka dłu ba, czy mo -
że ko lej ne sen sa cyj ne od kry cie?

Wrak Harry
fot. Waldemar Ossowski CMM

Kamień z ładunku Westa po wyjęciu
fot. Waldemar Ossowski CMM
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12 – 13 li sto pa da 2011 r., Ki lo nia,
Niem cy. Te go rocz na kon fe ren cja or -
ga ni zo wa na przez Glo bal Un der wa ter
Explo rers (GUE) – na zwa na Glo bal
Di ving Con fe ren ce – od by ła się na
Uni wer sy te cie Chri stia na - Al brech ta w
Ki lo nii, w pół noc nych Niem czech.

W tym ro ku tra dy cyj na kon fe ren cja nur -
ków, in struk to rów i człon ków GUE przy bra -
ła od mien ny niż za zwy czaj cha rak ter –
głów nym ce lem by ło po ka za nie or ga ni za cji
GUE oraz jej po glą du na nur ko wa nie in nym
spo łecz no ściom nur ko wym. Za pew ne z te -
go po wo du ilość osób bio rą cych udział w
tej kon fe ren cji wzro sła do po nad 400
uczest ni ków z wie lu kra jów Eu ro py, jak i
spo za niej.

Kon fe ren cja zo sta ła otwar ta przez prze -
wod ni czą ce go GUE, uzna ne go nur ka ja ski -
nio we go, Jar ro da Ja blon skie go. Z pierw szą
pre lek cją wy stą pił Tho mas De de richs z fir -
my BtS (Bey ond the Sho re), któ ry przed sta -
wił wy ni ki ba dań nad przy szło ścią nur ko -

Pierwsza Globalna Konferencja Nurkowa
wa nia, prze pro wa dzo nych w 2009 ro ku
mię dzy in ny mi na zle ce nie BtS, przed sta wi -
cie li Ma re sa, Aqu alun ga, Ho li sa, IQ i in -
nych firm nur ko wych w Niem czech.

Wy kład ten wy zna czył je den z głów nych
te ma tów kon fe ren cji – do kąd zmie rza
współ cze sne nur ko wa nie? Pod czas pre zen -
ta cji, dys ku sji i pa ne li pre le gen ci oraz

Oficjalne otwarcie Konferencji przez Jarroda Jablonskiego
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uczest ni cy za sta na wia li się nad przy szło ścią
re bre athe rów w szko le niu nur ko wym.
Przed sta wi cie le PA DI Eu ro pe oraz IANTD
UK – Phil Short sze ro ko dys ku to wa li nad
wpro wa dze niem przez PA DI re kre acyj nych
pro gra mów re bre athe ro wych na po zio mie
pod sta wo wym. Wąt kiem wie lo krot nie prze -
wi ja ją cym się pod czas wy kła dów był pro -

blem szko le nia nur ko we go i je go po zio mu,
a tak że kwe stia za an ga żo wa nia się nur ków
w ochro nę śro do wi ska, pro pa go wa nia nur -
ko wa nia oraz po ka zy wa nia uni kal no ści
pod wod ne go świa ta.

Tu taj z pew no ścią zna czą cym go ściem
był naj młod szy syn le gen dy nur ko wa nia Ja -
cqu esa Co uste au – Pier re -Yves Co uste au –

Todd Kincaid podczas warsztatów
Project Baseline

Pierwszy wykład na Global Diving Conference, Wymieranie Nurkowania,
prowadzi Thomas Dederichs, prezes BTS Europa AG
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któ ry za pre zen to wał swój naj now szy pro -
jekt ochro ny świa to wych oce anów – or ga -
ni za cję Co uste au Di vers. Jed nym z cie kaw-
szych wy kła dów by ła z pew no ścią pre zen -
ta cja zna ne go szwedz kie go in struk to ra
GUE, do świad czo ne go nur ka wra ko we go i
eks plo ra to ra – Ri char da Lund gre na, któ ry
wraz ze swo im ze spo łem nur ków z Oce an
Di sco ve ry od krył nie daw no wrak u wy brze -
ży Wysp Alandz kich – owia ny le gen dą

okręt wo jen ny z XVII wie ku – Mars. In te re -
su ją ce pro jek ty przed sta wi li mię dzy in ny mi
rów nież nur ko wie ja ski nio wi z Ka na dy,
Wiel kiej Bry ta nii oraz Ro sji (Or da Ca ve).

Ko lej nym wy kła dow cą był no wo ze -
landz ki fi zjo log nur ko wy – Dr Si mon Mit -
chell – zna ny z cie ka wych, zro zu mia łych a
jed no cze śnie za baw nych pre zen ta cji do ty -
czą cych naj bar dziej skom pli ko wa nych za -
gad nień fi zjo lo gii nur ko wa nia i de kom pre-

David Rhea i podczas "Wstępu do nurkowania jaskiniowego"
Prezentacja grupy odpowiedzialnej za projekt
Orda Cave (Rosja), – podziemia auli



Nuras.info 12/2011

63

sji. Po zo sta ły mi eks per ta mi w tej dzie dzi nie
by li: dr Con stan ti no Ba le stra z DAN, nor we -
ski na uko wiec dr Alf Brub back, współ au tor
zna nej pu bli ka cji Ben nett and El liott’s Phy -
sio lo gy and Me di ci ne of Di ving, a tak że dr
JP Im bert – ak tyw ny ba dacz za gad nień de -
kom pre syj nych w tym sa tu ro wa nych. Na -
ukow cy pod czas pre zen ta cji prze sta wi li
naj now sze wy ni ki swo ich prac, któ re w du -
żej mie rze po ka za ły in no wa cyj ne po dej ście
do ba dań nad de kom pre sją w nur ko wa niu.

Pod czas kon fe ren cji moż na by ło wziąć
udział w cie ka wych pro gra mach do dat ko -

wych i im pre zach. Or ga ni zo wa ne by ły: wi -
zy ta w śre dnio wiecz nej osa dzie Wi kin gów,
od wie dzi ny w in sty tu cie IFM -GEO MAR
oraz warsz ta ty zwią za ne z pro gra mem GUE
– Pro ject Ba se li ne. Przed kon fe ren cją od by -
ło się tak że co rocz ne spo tka nie in struk to -
rów GUE, pod czas któ re go oma wia ne by ły
zmia ny stan dar dów, no wo ści w pro gra -
mach szko le nio wych oraz no we stra te gie
or ga ni za cji.

Kon fe ren cja by ła jed nym z waż niej szych
wy da rzeń nur ko wych w Niem czech i Eu ro -
pie w 2011 ro ku. Skie ro wa na do wszyst kich

za in te re so wa nych nur ko wa niem, nie za leż -
nie od or ga ni za cyj nej przy na leż no ści oraz
po zio mu wy szko le nia nur ko we go po ka za -
ła, że nur ko we mo gą dys ku to wać nad pro -
ble ma mi nur ko wa nia – za czy na jąc od je go
przy szło ści, po przez pro jek ty, po skom pli -
ko wa ne za gad nie nia de kom pre syj ne. I już
wia do mo, że na stęp na Glo bal na Kon fe ren -
cja Nur ko wa bę dzie jesz cze więk sza niż te -
go rocz na.

Do ro ta Czer ny

Bar tek Cy per ling
W przerwie między wykładami
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Pod wod na dzia łal ność ja ski nio wa
jest dzia łal no ścią eks tre mal nie nie -
bez piecz ną. Mu si my zdać so bie z te -
go spra wę i fakt ten za ak cep to wać.
Od po wied ni sprzęt, tre ning, pro ce du -
ry i do świad cze nie ob ni ża ją po ziom
ry zy ka, mi mo te go na nur ka ja ski -
nio we go – na każ dym kro ku – czy -
ha ca łe mnó stwo nie bez pie czeństw,
go to wych wy su nąć się na pierw szy
plan do kład nie wte dy, gdy nu rek ma
gor szy dzień lub po peł ni choć by
drob ny błąd. Przyj rzyj my się za tem
nie któ rym z nich.

Woda. To po ten cjal ne i pod sta wo we nie -
bez pie czeń stwo nur ko wa nia w ro zu mie niu
ogól nym. Czło wiek jest w sta nie prze żyć
pod wo dą tyl ko w ści śle okre ślo nych wa -

Niebezpieczeństwa
w nurkowaniu jaskiniowym

run kach. Dziś słu żą do te go no wo cze sne
na rzę dzia w po sta ci do sko na łe go sprzę tu
od de cho we go, kom bi ne zo nów sku tecz nie
za bez pie cza ją cych przed wy chło dze niem,
pro ce dur de kom pre syj nych oraz w ogó le –
pro ce dur nur ko wa nia. Wy da wa ło by się, że
mo że my czuć się pod wo dą nie mal cał ko -
wi cie bez piecz nie. Jed nak na ta kie my śle -
nie nie po zwa la ją nam licz ne wy pad ki, o
któ rych cią gle sły szy my. Mo gło by się wy da -
wać, że pręż ny roz wój tech ni ki nur ko wej i
na ra sta ją ca ilość wy pad ków prze czą so bie
wza jem nie. Prze cież po win no być ich co -
raz mniej, po win no być bez piecz niej.
Oczy wi ście ro sną ca licz ba wy pad ków idzie
w pa rze z ro sną cą licz bą ak tyw nych nur -
ków, ale praw dzi wy po wód ro sną cej licz by
wy pad ków to po wód pier wot ny. Ze śro do -
wi skiem wod nym za zwy czaj prze gry wa

czło wiek, nie sprzęt. To czło wiek oka zu je
się naj słab szym ogni wem, któ re za wo dzi
naj czę ściej. Tak, tak, ten do sko na ły -nie do -
sko na ły czło wiek. Na pod sta wie ta kich roz -
wa żań moż na wy snuć pro sty wnio sek –
wo da jest śro do wi skiem, któ re go ni gdy nie
wol no lek ce wa żyć! A po łą cze nie wo dy z fi -
zycz nym stro pem nad gło wą two rzy zwie -
lo krot nio ny za kaz lek ce wa że nia.

Strop. Fi zycz na i nie na ru szal na prze -
szko da w bez po śred nim wy nu rze niu się na
po wierzch nię. Ce cha cha rak te ry stycz na dla
nur ko wa nia ja ski nio we go, wy stę pu je w in -
nych for mach nur ko wa nia, choć by w nur -
ko wa niu wra ko wym. Cza sem sły szy się
rów nież po rów na nie tak zwa ne go „stro pu
de kom pre syj ne go” do stro pu ja ski ni. Sta wia
się znak rów no ści po mię dzy ni mi. Mo im
zda niem – nie słusz nie. Na wet po naj po -
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waż niej szym nur ko wa niu de kom pre syj -
nym, w sy tu acji pod bram ko wej, mo że my
spo ro prze su nąć ten wir tu al ny strop de kom -
pre syj ny. Mo że my prze bić się przez nie go –
lub jak ktoś wo li – zi gno ro wać go, wy nu -
rza jąc się na po wierzch nię. To praw da, że
w więk szo ści ta kich przy pad ków za cho ru -
je my. To praw da, że w ta kiej sy tu acji ry zy -
ku je my ży ciem. Po twier dza ją to śmier tel ne
kom pli ka cje po ta kich wy nu rze niach. Ale
ma my wy bór. To na sza de cy zja – wy nu rzyć
się czy nie. Pod czas nur ko wa nia pod stro -
pem fi zycz nym nie ma my tej opcji. To ja -
ski nia de cy du je za nas i na ka zu je nam
po ko na nie okre ślo nej dro gi do do mu, do
ży cia.

Odległość od otworu. Aby po wró cić z
nur ko wa nia ja ski nio we go, nu rek mu si prze -
być okre ślo ną dro gę. Na jej prze by cie po -
trze bu je cza su, za pa su ga zu, za pa su ener gii
(za rów no do pły nię cia, jak i do utrzy ma nia
rów no wa gi ter micz nej), za pa su świa tła i
moż li wo ści utrzy ma nia sku pie nia. Szcze -
gól nie nie do świad czo ne mu nur ko wi ła two
wpaść w pu łap kę prze kro cze nia któ re goś z
po wyż szych. Dla te go pod czas pla no wa nia
pe ne tra cji ja ski nio wej nie zbęd ne jest
uwzględ nie nie wy mie nio nych wcze śniej

czyn ni ków. Nie ste ty, ta kie do kład ne pla no -
wa nie jest czę sto po mi ja ne czy wręcz ba -
ga te li zo wa ne. Nie ma nic gor sze go niż
uświa do mie nie so bie, jak da le ko je ste śmy
od otwo ru (czę sto są to znacz ne od le gło ści)
w sy tu acji, gdy je ste śmy kom plet nie wy -
czer pa ni bądź wy chło dze ni.

Ciemność. Na fil mach z nur ko wań ja ski -
nio wych – dzię ki sztucz ne mu oświe tle niu –
oglą da my pięk ne for ma cje skal ne, nur ków
ele ganc ko za wie szo nych w ide al nie czy stej
wo dzie. Ale na tu ral ne śro do wi sko ja ski nio -
we to zu peł na ciem ność! Ta kiej ciem no ści
nie spo tka my ni gdzie in dziej. Li te rac ko uj -
mu jąc – naj czar niej sza noc, któ rą wi dzie li -
śmy jest dniem w po rów na niu z ciem no ścią
ja ski nio wą. Ciem ność ja ski nio wa przy gnia -
ta. Ta ciem ność jest gę sta jak smo ła, za pie -
ra dech w pier siach. Bu dzi de mo ny w
nie wy tre no wa nych i nie przy go to wa nych
umy słach ludz kich. W ja ski ni nu rek jest cał -
ko wi cie uza leż nio ny od sztucz ne go świa tła
oraz umie jęt no ści ra dze nia so bie, gdy by to
świa tło zga sło. W tej ab so lut nej ciem no ści
ja ski nio wej w nie bez pie czeń stwie jest
przede wszyst kim umysł nur ka, a w kon se -
kwen cji te go rów nież i cia ło. Do brze wy tre -
no wa ni nur ko wie ja ski nio wi po win ni umieć

Pan jaskinia w akcji               fot. Syrenka
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ne w sy tu acji ogra ni czo nej wi docz no ści lub
jej bra ku.

Osady. Osa dy ja ski nio we to przede
wszyst kim ma te riał na nie sio ny przez wo dę.
Naj czę ściej są to róż ne go ro dza ju mu ły lub
iły. Za zwy czaj za le ga ją one na spą gu, ale
mo gą rów nież w mniej szych ilo ściach za -

ków w ja ski ni, szcze gól nie tych nie do -
świad czo nych. Ab so lut nie ko niecz na pod -
czas nur ko wań w ja ski ni każ de go ty pu jest
po rę czów ka, per fek cyj nie po ło żo na, ozna -
ko wa na i zwe ry fi ko wa na przez nur ku ją cy
ze spół. Ja ski nie o skom pli ko wa nym ukła -
dzie ko ry ta rzy są szcze gól nie nie bez piecz -

po ru szać się rów nie sku tecz nie w zu peł nej
ciem no ści, jak i z uży ciem sztucz ne go
oświe tle nia. Aby po wrót do otwo ru w sy tu -
acji utra ty świa tła był moż li wy, nu rek nie
mo że od czu wać nad mier ne go stre su.

Skomplikowana geometria. Kształt ko ry -
ta rzy de ter mi nu je pro fil nur ko wa nia. Nie
mo że my unik nąć – nie ko rzyst nych z punk -
tu wi dze nia de kom pre sji – zmian głę bo ko -
ści. Nie mo że my rów nież unik nąć za nu-
rze nia na kon kret ną, po dyk to wa ną kształ -
tem ko ry ta rza głę bo kość. U nie któ rych nur -
ków mo że dojść do trud no ści lub wręcz
nie moż li wo ści wy rów na nia ci śnie nia z po -
wo du wie lu prze głę bień i wy pły ceń pod -
czas pe ne tra cji ja ski nio wej. Tak więc skom-
pli ko wa na geo me tria to ewen tu al ne pro ble -
my de kom pre syj ne lub pro ble my z wy rów -
na niem ci śnie nia (ści śnię cie lub blo ka da).
Ale nie tyl ko… La bi ryn to wy pro fil ja ski ni to
rów nież moż li wość zgu bie nia się w sys te -
mie. Wąt pli wo ści co do pra wi dło wej dro gi
ge ne ru ją sil ny stres, na wet po mi mo obec -
no ści po rę czó wek. Im bar dziej skom pli ko -
wa ny układ ja ski ni – z tym więk szym
ry zy kiem ma my do czy nie nia. Na le ży tu
wspo mnieć, że za błą dze nie w sys te mie jest
jed ną z częst szych przy czyn śmier ci nur - Pierwsza symulacja płynięcia bez widoczności                                         fot. Syrenka
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le gać na ścia nach, a na wet na stro pie. Pod -
sta wo we nie bez pie czeń stwo zwią za ne z
osa da mi to ogra ni cze nie wi docz no ści po
po ru sze niu ich przez nur ka bądź prąd wo -
dy. A ogra ni cze nie wi docz no ści jest jed nym
z pod sta wo wych nie bez pie czeństw w nur -
ko wa niu ja ski nio wym. Je śli utra ci my wi -
docz ność z po wo du po ru sze nia osa dów –
na wet naj moc niej sza la tar ka nie wie le nam
po mo że. Pew ne ro dza je osa dów opa da ją
sto sun ko wo szyb ko, po wo du jąc po wrót wi -

docz no ści – na przy kład pia sek. Na to miast
bar dzo drob ne i lek kie osa dy, w szcze gól -
no ści iły, za zwy czaj po wo du ją bły ska wicz -
ną i cał ko wi tą utra tę wi docz no ści oraz
utrzy mu ją ją przez dłuż szy czas. Są na wet
miej sca, od po wied nie do wy ko na nia nur ko -
wa nia ja ski nio we go, w któ rych po przej ściu
nie ostroż ne go nur ka ogra ni czo na wi docz -
ność utrzy mu je się przez kil ka ty go dni.

Przewężenia i zaciski. Są to, tak zwa ne,
miej sca kry tycz ne. Prze wę że nie de fi niu je

się ja ko ta kie zmniej sze nie prze kro ju ko ry -
ta rza, któ re unie moż li wia pły nię cie obok
sie bie dwóch nur ków. Prze wę że nia czę sto
ma ją cha rak ter szcze lin, w któ re mo że
wejść nie dba le po ło żo na po rę czów ka. W
sy tu acji sła bej wi docz no ści, bądź cał ko wi -
te go jej bra ku, ta ka po rę czów ka w szcze li -
nach mo że unie moż li wić nur ko wi po wrót
do otwo ru. Przy bra ku wi docz no ści po rę -
czów ka jest je dy nym ele men tem łą czą cym
nur ka ze świa tem. Dla te go ta ki nu rek jej nie
pu ści, choć by miał zgi nąć. Zna ne są licz ne
przy kła dy nur ków, któ rzy zgi nę li przy po -
rę czów ce bę dą cej w szcze li nie, choć gdy by
ją pu ści li – być mo że bez prze szkód po ko -
na li by da ne prze wę że nie czy szcze li nę.
Prze wę że nia to rów nież new ral gicz ne miej -
sca, je śli nur ko wie znaj du ją się w sy tu acji
awa rii, np. brak ga zu (są po łą cze ni dłu gim
wę żem) czy w miej scach, gdzie prąd wo dy
znacz nie przy bie ra na si le. Eks tre mal nym
ro dza jem prze wę że nia jest za cisk. To miej -
sce, w któ rym nu rek ma peł ny, cał ko wi ty
kon takt z ja ski nią. Cza sem, aby po ko nać
za cisk, mu si użyć spe cjal nych tech nik – na
przy kład pod cią ga nie się, za pie racz ka,
zdję cie sprzę tu czy uży cie spe cjal nej kon fi -
gu ra cji. Oczy wi ste jest, że to miej sca bar -skupienie przed akcją                                                             fot. Syrenka
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dzo nie bez piecz ne. Ła two jest w nich
utknąć, szcze gól nie pod czas nur ko wa nia w
ja ski niach, w któ rych za le ga ją osa dy. Pod -
czas prze ci ska nia się przez za cisk, osa dy ta -
kie bły ska wicz nie po wo du ją cał ko wi tą
utra tę wi docz no ści, co znacz nie po tę gu je
trud ność kon ty nu acji nur ko wa nia.

Zawaliska. Ko lej ne bar dzo nie bez piecz -
ne miej sca. Za wa li ska to for ma cje cha rak -
te ry stycz ne dla obiek tów po cho dze nia
an tro po ge nicz ne go. W na tu ral nych ja ski -
niach wy stę pu ją zde cy do wa nie rza dziej.
Wy ma ga ją szcze gól nej ostroż no ści i uwa gi
pod czas ich prze cho dze nia. Cza sem sa me
tyl ko bą ble od de cho we po tra fią po ru szyć
za wa li sko i od ciąć nur ko wi dro gę po wrot -
ną. Za wa li ska na le ży prze cho dzić je dy nie
w sy tu acji, kie dy je ste śmy cał ko wi cie pew -
ni co do sta bil no ści for ma cji. W in nym
przy pad ku ry zy ku je my zbyt wie le. Ale pa -
mię taj my, że każ dy ko ry tarz ja ski nio wy na -
le ży oce niać rów nież pod ką tem po ten-
cjal nych za wa lisk.

Prądy. Prąd wo dy, szcze gól nie sil ny, mo -
że sta no wić re al ne za gro że nie dla nur ka. Je -
śli po ru sza my się w głąb ja ski ni pod prąd –
na sza dro ga po wrot na bę dzie dzię ki nie mu
ła twiej sza. To du ży plus. Ale po wrót z prą -

dem ma rów nież swo je wa dy. Je śli prąd jest
sil ny (szcze gól nie da je o so bie znać w prze -
wę że niach), nu rek mo że mieć pro ble my z
utrzy ma niem się na przy stan kach de kom -
pre syj nych czy w kon kret nym punk cie ja -
ski ni (na przy kład przy po dej mo wa niu
de cy zji na wi ga cyj nej, po dej mo wa niu de po -
zy tu). W związ ku z fak tem, że zna ko mi ta
więk szość ja skiń za czy na się prze wę że -
niem, w któ rym czę sto ro bi się przy sta nek
de kom pre syj ny na 6 me trach (naj dłuż szy),
prąd mo że sta no wić nie la da pro blem. Za -
zwy czaj wraz ze wzro stem prą du wią że się
spa dek wi docz no ści, co rów nież utrud nia
nur ko wa nie ja ski nio we. Szcze gól nie nie -
bez piecz na jest pe ne tra cja ja ski ni z prą dem
(pły nię cie w głąb ja ski ni z prą dem). Prąd
wcią ga ją cy do ja ski ni po ja wia się w tzw.
po no rach (wchło nach). Rów nież w ja ski -
niach ze szcze gól ną mor fo lo gią (ja ski nie ty -
pu la bi ryn to we go) mo gą nie za po wie dzia nie
po ja wić się prą dy wcią ga ją ce. Je śli ta ki prąd
oka że się zbyt moc ny, nu rek mo że nie mieć
si ły, aby po wró cić do otwo ru lub – z po wo -
du znacz nie zwięk szo ne go wy sił ku – mo że
mu nie wy star czyć ga zu na po wrót. Nie bez -
piecz ny mo że stać się tak że cał ko wi ty brak
prą du. Je śli nur ko wa nie od by wa ło się w

zim nej wo dzie, by ło dłu gie i mę czą ce – nu -
rek wra ca wol niej, a wy chło dzo ny i zmę -
czo ny or ga nizm zu ży wa wię cej ga zu. W
przy pad ku ta kie go po wro tu przy bra ku prą -
du mo że się zda rzyć, że nu rek bę dzie zmu -
szo ny na ru szyć gaz awa ryj ny.

Temperatura. Nie moż na ba ga te li zo wać
za gro że nia ja kim jest wy chło dze nie or ga ni -
zmu. Pa mię taj my, że aby po wró cić z nur -
ko wa nia ja ski nio we go, mu si my prze być
okre ślo ną dro gę, któ ra zaj mu je nam okre -
ślo ny czas. W tym cza sie nasz or ga nizm
ule ga co raz więk sze mu wy chło dze niu. Pro -
ces na stę pu je szcze gól nie szyb ko pod czas
nur ko wa nia w zim nej wo dzie. Na wet w su -
chym kom bi ne zo nie i w gru bym ocie pla czu
pod da je my na sze cia ło wy chła dza ją ce mu
dzia ła niu wo dy. 

Pod czas pla no wa nia nur ko wa nia ja ski -
nio we go za wsze na le ży wziąć ten czyn nik
pod uwa gę. Pro blem wy chło dze nia do ty czy
szcze gól nie dłu gich nur ko wań de kom pre -
syj nych. W do bie dy na mi- cz nie roz wi ja ją -
cej się tech ni ki nur ko wej, uży wa jąc na
przy kład sys te mu elek trycz ne go ogrze wa -
nia, nur ko wie mo gą spę dzić w zim nej wo -
dzie wię cej cza su. Oczy wi ście ta kie
ogrze wa nie nie za bez pie czy nas przed utra -
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tą cie pła, ale mo że znacz nie od su nąć wid -
mo po ten cjal nej hi po ter mii.

Bąble pod sufitem  i suche partie. Bą ble
pod su fi tem to ta kie par tie ja ski ni, gdzie ko -
ry tarz nie jest za la ny pod strop, ale ci śnie nie
pa nu ją ce w nim jest pod wyż szo ne wzglę -
dem ci śnie nia at mos fe rycz ne go (kom pu ter

nur ko wy po ka zu je głę bo kość). Świad czy to
o nie prze pusz czal no ści ska ły nad ta kim bą -
blem. W ta kich miej scach za zwy czaj pa nu -
je at mos fe ra nie zdat na do od dy cha nia, w
skraj nych przy pad kach – śmier tel na. Ta ką
at mos fe rę mo gą spo wo do wać uwal nia ją ce
się z wo dy ga zy (na przy kład dwu tle-  nek

wę gla, siar ko wo dór). Dwu tle nek wę gla mo -
że zna leźć się w bą blu rów nież z in ne go
po wo du. Wy star czy, że miej sce to jest czę -
sto od wie dza ne przez nur ków. Co wię cej –
bą ble czę sto two rzą się w miej scach od wie -
dza nych przez nur ków w wy ni ku zbie ra nia
się w tych miej scach ga zów, któ re nur ko -
wie wy dy cha ją do wo dy. Bą ble mo gą być
na ty le du że, że przy po mi na ją ko niec sy fo -
nu. Su chą par tię, na któ rą moż na wyjść z
wo dy. Dla te go w przy pad ku wy nu rze nia się
w nie zna nej su chej par tii czy po ten cjal nym
bą blu za wsze na le ży po stę po wać bar dzo
ostroż nie. Je śli nie je ste śmy pew ni, że moż -
na tam od dy chać bez prze szkód, nie po -
win ni śmy wyj mo wać au to ma tu od de -
cho we go z ust. Na to miast w nor mal nych
su chych par tiach pa nu je kla sycz ne ci śnie -
nie at mos fe rycz ne, a kom pu te ry nur ko we
po ka zu ją ze ro – po wierz- ch nię. Nie mal że
każ da su cha par tia za po śred nic twem sys -
te mu pęk nięć i szcze lin oraz prze pusz czal -
no ści ska ły ma po łą cze nie z po wierzch nią.
Mi mo te go w su chych par tiach rów nież na -
le ży za cho wać szcze gól ną ostroż ność. Są
miej sca, szcze gól nie po cho dze nia an tro po -
ge nicz ne go, gdzie w su chych par tiach za -
le ga ją tru ją ce i w do dat ku pal ne czy wy bu-

Zacisk bez widoczności                                                            fot. Syrenka
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cho we ga zy (na przy kład me tan). Moż na
rów nież na tknąć się na brak lub nie do sta -
tek tle nu. Np. w pew nej ja ski ni we Wło -
szech, w su chej par tii mię dzy sy fo na mi,
pa nu je at mos fe ra o za war to ści za le d wie
10% tle nu. Nie ste ty w ta kich miej scach
rów nież zda rza ją się śmier tel ne wy pad ki
nur ków. No i jesz cze jed no – wszel kie su -
che par tie to rów nież zwięk szo ne praw do -
po do bień stwo utra ty orien ta cji…

Nie bez pie czeństw zwią za nych z nur ko -
wa niem ja ski nio wym jest znacz nie wię cej.
Jak wi dać, ma my na praw dę wie le po wo dów,
aby głę bo ko prze my śleć po bud ki pcha ją ce
nas w kie run ku tej dys cy pli ny nur ko wej. Tym
bar dziej, że z ro ku na rok po pu lar ność nur ko -
wa nia ja ski nio we go ro śnie. Ma rzą o niej co -
raz mniej do świad cze ni nur ko wie. Ma rze nia
są po to, że by je speł niać, ale w tym przy pad -
ku na le ży je moc no zwe ry fi ko wać z na szą

oso bi stą go to wo ścią. Aby od su nąć od sie bie
re al ne ry zy ko śmier ci w ja ski ni – mu si my na -
praw dę cięż ko po pra co wać. A i to nie da je
nam 100% pew no ści… Za tem dro dzy nur ko -
wie, bierz my się do pra cy! Spraw my, aby na -
sze dru gie po łów ki nie mu sia ły wkrót ce
szu kać so bie no wych na rze czo nych.

MAJ KI Mi chał Wi nek

majki@ca ve -di ving.pl

http://www.atomicaquatics.pl
http://www.rmb-multimedia.pl
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

Nowość !
Prawie bezpłatna reklama dla

każdego instruktora, bez względu na
federację.

Za jedyne 35 zł netto w każdym
numerze Nuras.info moża zamieścić
Wizytówkę Instruktora zawierającą
podstawowe dane niezbędne do
pozyskania nowego kursanta.

Dzięki takiej wizytówce Twoją ofertę
szkoleniową przeczyta ponad
szęśćdzieiąt tysięcy osób.

Już dziś zamów moduł ze swoją
wizytówką pisząc do nas na adres
redakcja@nuras.info
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Al ko hol – je dy na po za wo dą sub -
stan cja, któ ra wchła nia się do krwi
prak tycz nie na ca łej dłu go ści prze -
wo du po kar mo we go. Al ko hol dzia ła
na ośrod ko wy układ ner wo wy, po -
wo du jąc od czu wa nie przy jem no ści.
Ma my mniej sze za ha mo wa nia w wy -
ra ża niu swo ich uczuć, ła twiej na wią -
zu je my re la cje mię dzy ludz kie… Na
każ de go al ko hol dzia ła ina czej, mo -
że wy wo ły wać nad mier ną sen ność,
ale tak że agre sję. Ob ni ża kry ty cyzm
wo bec wła sne go za cho wa nia, dla te -
go ktoś na ogół zdro wo my ślą cy
wsia da do sa mo cho du po al ko ho lu
lub na tzw. „ka cu”. Nie jest to na
pew no sub stan cja obo jęt na dla
zdro wia.

Za cznij my od na zwy. Ety mo lo dzy nie są
w peł ni zgod ni, jed nak naj praw do po dob -
niej na zwa „al ko hol” po cho dzi z ję zy ka
arab skie go. „Al Ghul” zna czy „zły duch”.

Dla cze go zły? Prze ana li zuj my dzia ła nie al -
ko ho lu na ludz ki or ga nizm.

Me ta bo li zo wa nie al ko ho lu od by wa się
głów nie w wą tro bie. Uczest ni czą w nim
przede wszyst kim dwa en zy my: de hy dro ge -
na za al ko ho lo wa, któ ra prze kształ ca al ko -
hol do al de hy du oraz de hy dro ge na za
al de hy do wa, któ ra na stęp nie prze kształ ca
ten że al de hyd do kwa su octo we go. Do re -
ak cji tych or ga nizm po trze bu je jesz cze
cząst ki okre śla nej ja ko NAD+, któ ra zo sta -
je prze kształ co na do NADH. Re ak cję mo -
że my opi sać rów na niem:

CH3CH 2OH + NAD+ CH3CHO + NADH + H+
Nie wda jąc się w dal sze szcze gó ły me ta -

bo licz ne, po wiedz my tyl ko, że wzmo żo ne
od twa rza nie NAD+, ko niecz ne dla me ta bo -
li zo wa nia al ko ho lu, jest pro ce sem bar dzo
ob cią ża ją cym wą tro bę. Wła śnie tzw. „fran -
cu ski mo del pi cia”, czy li co dzien nie nie -
wiel ka ilość al ko ho lu (lamp ka wi na do
obia du, ale to mo że być rów nież pi wo czy
drink przed snem, nie ma to zna cze nia,

istot na jest czę sto tli wość – co dzien nie lub
pra wie co dzien nie), jest naj bar dziej szko dli -
wy do wą tro by i pro wa dzi do jej mar sko ści.

Al ko hol jed nak dzia ła nie tyl ko na wą tro -
bę, trze ba pa mię tać, że jest on wy biór czą
neu ro tok sy ną i ja ko ta ki mo że po wo do wać
nie od wra cal ne skut ki w ośrod ko wym ukła -
dzie ner wo wym znacz nie wcze śniej niż
uszko dzi nam wą tro bę.

Al de hyd octo wy, któ ry po wsta je w po -
wyż szej re ak cji jest 10 ra zy bar dziej tok -
sycz ny dla or ga ni zmu niż al ko hol ety lo wy.
Do pie ro kwas octo wy, bę dą cy pro duk tem
re ak cji utle nia nia al de hy du, jest dla na sze -
go or ga ni zmu „przy ja zny” i ule ga spa le niu
w cy klu kwa sów trój kar bok sy lo wych (cy klu
Kreb sa). Wra ca jąc do de hy dro ge na zy al ko -
ho lo wej. Po ziom te go en zy mu w ko mór -
kach wą tro by od po wia da za tzw. moc ną
gło wę. Im wyż sze stę że nie, tym al ko hol jest
szyb ciej prze twa rza ny na al de hyd i czło -
wiek w mniej szym stop niu od czu wa efekt
upo je nia. Ale każ dy kij ma dwa koń ce. Sko -

Alkohol a nurkowanie
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ro al de hyd jest 10 ra zy bar dziej tok sycz ny,
to oso by „z moc ną gło wą” są znacz nie bar -
dziej na ra żo ne na ne ga tyw ne skut ki zdro -
wot ne je go spo ży cia, za rów no te wi docz ne
(kac), jak i te trud niej sze do za ob ser wo wa -
nia. A ile ra zy sły sze li śmy „wczo raj wy pi -
łem, ale ja mam moc ną gło wę, nic mi nie
bę dzie, mo gę nur ko wać”?

Dla nur ka głów nym za gro że niem po wo -
do wa nym przez al ko hol jest od wod nie nie.
Ja ki jest me cha nizm od wod nie nia po al ko -

ho lo we go? Wy da je się, iż wy stę pu je tu kil -
ka nie za leż nych pro ce sów. Po pierw sze –
dzia ła nie al ko ho lu na przy sad kę mó zgo wą.
Przy sad ka jest czymś w ro dza ju „ste row ni -
ka hor mo nal ne go” w or ga ni zmie. Już na wet
nie wiel ka ilość al ko ho lu mo że do pro wa -
dzić do nie pra wi dło we go dzia ła nia te go ste -
row ni ka, co po wo du je zwięk sze nie wy dzie-
la nia wa zo pre sy ny i w kon se kwen cji wzmo -
żo ne wy dzie la nie wo dy z ustro ju. Po dru -
gie – czą stecz ki za rów no al ko ho lu, jak i al -

de hy du po sia da ją zdol ność wią za nia wo dy
tak, że część wo dy, któ ra znaj du je się w na -
szym or ga ni zmie sta je się dla nie go nie do -
stęp na – jest już „zwią za na” z al ko ho lem
lub al de hy dem.

Od wod nie nie jest na to miast jed nym z
naj więk szych czyn ni ków ry zy ka wy stą pie -
nia DCS -u. Po nie waż nie je ste śmy w sta nie
okre ślić, ja ka ilość al ko ho lu spo wo du je za -
bu rze nia w go spo dar ce hor mo nal nej oraz
na jak dłu go po wy pi ciu al ko ho lu, a wie my,
że ob ja wy DCS -u mo gą wy stą pić na wet
wie le go dzin po nur ko wa niu, re ko men do -
wał bym przy ję cie za sa dy, by po wstrzy mać
się przed spo ży wa niem al ko ho lu na 48 (a
już na pew no na 24) go dzin przed i po nur -
ko wa niu.

Hu bert Urbań czyk

www.atomicaquatics.pl

http://www.atomicaquatics.pl
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Wraki Malty

HMS Stubborn
Ar ty kuł opo wie o jed nym z mo ich

naj więk szych ma rzeń, któ re zi ści ło
się 11 lat te mu. Chciał bym opo wie -
dzieć Wam tę hi sto rię. 

Okrę ty pod wod ne za wsze przy ku -
wa ły mo ją uwa gę. In te re so wa ło mnie,
jak one dzia ła ją, jak się za nu rza ją,
utrzy mu ją po ziom, jak „ży ją” pod
po wierzch nią wo dy. Za wsze za głę bia -
łem się w hi sto rię i spe cy fi ka cję
tech nicz ną, od kry wa jąc od po wie dzi
na mo je py ta nia, jed ne po dru gim,
lecz wi zy ta na kró lew skiej ło dzi pod -
wod nej za wsze by ła na szczy cie li -
sty „to do”. 

Mu si cie zro zu mieć, że na Mal cie nie
mie li śmy zbyt wie le oka zji do oglą da nia
okrę tów pod wod nych. Mo gli śmy je po dzi -
wiać tyl ko na zdję ciach, lub czy tać o nich.

W la tach dzie więć dzie sią tych ubie głe go
stu le cia słu cha łem hi sto rii o czte rech okrę -
tach pod wod nych za to pio nych w wo dach
wo kół wysp mal tań skich. Jed nym z nich był
HMS Stub born, za to pio ny w 1946 ro ku, na
głę bo ko ści 58 me trów, co by ło dla mnie
nie osią gal ne. HMS Olym pus za gi nął pod -
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czas II woj ny świa to wej i nie od na le zio no
go do dnia dzi siej sze go. Po dwóch po zo sta -
łych okrę tach, w wy ni ku po tęż nych eks plo -
zji, nie po zo sta ło wie le. Od te go mo men tu
wie dzia łem, że mu szę za nur ko wać na HMS
Stub born!!! HMS Stub born to 66-me tro wy
okręt S -CLASS, zwo do wa ny 11 paź dzier ni -
ka 1942 ro ku. Uczest ni czył w wie lu ak -
cjach bo jo wych, m.in. w Bay of Bi scay i
Nor we gii. Po tem, w 1945 ro ku, na da le kim
wscho dzie za to pił trzy ja poń skie okrę ty.
Nie ste ty na tra fił na mi nę głę bi no wą i za to -
nął, osia da jąc na 166 me trach (za pro jek to -
wa ny był na 90 me trów głę bo ko ści).
Znisz czo na zo sta ła ru fa, za ło dze uda ło się
jed nak wy nu rzyć.

Po woj nie po wró cił na Mal tę. Po sta no -
wio no wy ko rzy stać go ja ko cel dla ćwi czeń
so na ro wych i za to pio no w po bli żu Qaw ra
Po int. Głę bo kość na ja kiej le ży Stub born
wy ma ga za sto so wa nia he lu w mie szan kach,
aby zre du ko wać ry zy ko nar ko zy azo to wej i
zmniej szyć czas de kom pre sji. Aby bez pie-
cz nie nur ko wać na du żych głę bo ko ściach,
mu sia łem przejść kurs nor mo xic tri mix. Nur -
ko wa nia na ta kich kur sach od by wa ją się
pod czas do brej po go dy i su per wi docz no -
ści, któ rych bra ku je w in nych miej scach.

Gdy 11 lat te mu wsia da łem na łód kę z St.
Pau la Bay do miej sca za to pie nia okrę tu, po -
dróż za ję ła nam pra wie go dzi nę. Dzi siaj
ma my luk sus po sia da nia ośmio me tro we go
RI Ba, po dróż z Mel lie ha Bay zaj mu je nam
mak sy mal nie 20 mi nut.

Po przy by ciu na miej sce za kła da my
sprzęt, przy pi na my sta ge i wska ku je my do

wo dy. Do pły wa my do li ny, na ma łej głę bo -
ko ści ro bi my szyb ki bub ble check…  i w dół.
Na 30 me trach za czy na my wi dzieć dno, na
45 okręt, le żą cy na pięk nym, bia łym pia sku
oraz ka mie niach. By łem nie sa mo wi cie pod -
eks cy to wa ny. Zej ście za ję ło nam oko ło
dwóch mi nut. Po spraw dze niu, czy wszyt ko
w po rząd ku ze sprzę tem, po pły nę li śmy na
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front, by zo ba czyć trzy wy rzut nie tor ped.
Pły nąc wzdłuż, moż na bar dzo ja sno okre ślić
każ dy ele ment okrę tu, jest w pra wie ide al -
nym sta nie po dzień dzi siej szy. Nie na ru szo -
ny kiosk z dwo ma otwar ty mi wła za mi, otwo-
ry wen ty la cyj ne, opły wo wy ka dłub, lu ki tor -
pe do we i dziób za koń czo ny jak nóż, ro bią
wra że nie. Kiosk znaj du je się na 45 me trach,
i jak już wspo mi na łem, ma otwar te dwa lu -

ki. Naj szer szy ma ok 60 cen ty me trów, w
środ ku jest bar dzo du żo osa du, więc nu rek
z twin se tem się nie prze ci śnie i ja ka kol wiek
pe ne tra cja jest sta now czo od ra dza na. Zna -
leź li śmy in ny właz na ru fie, ale by li śmy już
na gra ni cy na sze go cza su den ne go. Ostat nie
spoj rze nie na HMS Stob born i za czę li śmy się
wy nu rzać. Na wra ku spę dzi li śmy 20 mi nut,
ze śred nią głę bo ko ścią 55 me trów.

De kom pre sja prze bie gła bez pro ble mów.
Na po kład ło dzi wró ci li śmy w peł ni za do -
wo le ni. Mo je ma rze nie sta ło sie fak tem!

Hubert Borg

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://www.baciodiving.pl
http://www.seashell-divecove.com
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do

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

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

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

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

my, za chę co ny ra ba tem z pew no ścią sko rzy -
sta z ofer ty na sze go Part ne ra, szcze gól nie w
przy pad ku, gdy kon ku ren cja nie bie rze
udzia łu w pro gra mie.

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

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

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

Pre zen ta cję wszyst kich Part ne rów ho no ru -
ją cych na szą Kar tę znaj dziesz na stro nie in -
ter ne to wej nu ras.in fo. Part ne ra mi pro jek tu są
wy łącz nie re no mo wa ne fir my, któ re zy ska ły

za ufa nie i uzna nie kon su men tów naj wyż szą
ja ko ścią ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 

Wię cej na www.part ner nur ko wy.pl

Partnerzy programu

http://www.partnernurkowy.pl
http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl
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Test aparatów podwodnych 2011

Pentax Optio WG-1
Pen tax pro du ku je pod wod ne apa -

ra ty kom pak to we już pra wie od 10
lat. Wszyst kie w na zwie po sia da ją li -
te rę „W” i w su mie na prze strze ni

lat po ja wi ło się już kil ka na ście te go
ty pu mo de li. Ostat nim z nich jest
Optio WG - 1 i bliź nia czy wy po sa żo -
ny w mo duł GPS mo del WG - 1 GPS. 

Po rów na nie do mo de lu W9 0, któ ry te sto -
wa ny był w ze szłym ro ku wi dać, że pro du -
cent nie do ko nał zbyt wie lu zmian w
spe cy fi ka cji. Naj waż niej szą z nich jest z
pew no ścią za sto so wa nie no wej ma try cy o
roz dziel czo ści 13,6 Mpix oraz wzmoc nie -
nie obu do wy, dzię ki cze mu z apa ra tem mo -
że my scho dzić na głę bo kość 10 me trów.
WG -1 wy trzy mu je tak że upa dek z wy so ko -
ści 1,5 me tra i nie strasz ne mu tem pe ra tu ry
się ga ją ce od −10 do 45 stop ni Cel sju sza.
Pen tax WG -1 jest za si la ny no wym aku mu -
la to rem li to wo -jo no wym D -LI92 o wy daj -
no ści ok. 260 zdjęć, a je go kor pus nie co
urósł w sto sun ku do W -90, gdyż apa rat mie -
rzy 115,5 × 59 × 2,5 mm. Wa ga zmie ni ła
się sym bo licz nie, bo no wy mo del jest cięż -
szy o za le d wie 2 gra my.

W no wym Optio znaj dzie my obiek tyw o
od po wied ni ku ogni sko wych 28–140 mm i
świe tle f/3,5–5.5, czy li do kład nie o tych sa -
mych pa ra me trach co w star szym mo de lu.
Nie zmie nił się tak że ekran LCD, któ re go
prze kąt na wy no si 2,7 ca la, a roz dziel czość
230 tys. punk tów.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Kor pus Optio WG -1 zo stał wy ko na ny

bar dzo so lid nie. Na przed niej ścian ce zna -
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la zła się płyt ka ze szczot ko wa ne go alu mi -
nium, a resz tę kor pu su wy ko na no z wy so -
kiej ja ko ści pla sti ku, któ ry jest po ro wa ty, co
w po łą cze niu ze smu kłym kształ tem spra -
wia, iż apa rat do sko na le trzy ma się w dło ni.
W obu do wie nic nie skrzy pi i za cho wu je
ona od po wied nią sztyw ność, a ele men ty
zo sta ły do brze spa so wa ne.

Lek kie oba wy tra dy cyj nie wzbu dzi ła w
nas mięk ka płyt ka chro nią ca ekran LCD,
któ ra bar dzo sła bo ra dzi ła so bie z na po rem
wo dy na więk szych głę bo ko ściach. Jej ugię -
cie by ło bar dzo du że, przez co na ci ska ła
ona na po wierzch nię mo ni to ra.

Na klap kach chro nią cych kar tę pa mię ci i
aku mu la tor oraz złą cza nie za sto so wa no żad -
nych blo kad, lecz pro du cent po sta no wił za -

sto so wać dwu kie run ko wy sys tem ich otwie-
ra nia. Mu si my naj pierw prze su nąć dźwi gnię
zwal nia ją cą klap kę w płasz czyź nie pio no wej
i do pie ro ru chem po zio mym mo że my ją wy -
su nąć, co po zwa la na jej od chy le nie. Mi mo
że po za mknię ciu klap ki chro nią cej aku mu -
la tor da je się za uwa żyć pe wien luz, to na
szczę ście roz wią za nie to nie spra wia ło nam
więk szych pro ble mów i w po łą cze niu z du -
ży mi uszczel ka mi za pew nia ło wy star cza ją cą
ochro nę przed wo dą i py łem.

Układ przy ci sków zo stał do kład nie sko -
pio wa ny ze star szych mo de li. Na gór nej
ścian ce wi dzi my więc tyl ko włącz nik oraz
spust mi gaw ki. Na to miast z ty łu obu do wy, na
pra wo od ekra nu LCD, umiesz czo no przy ci -
ski do ob słu gi zoo mu, a za raz pod ni mi gu zik
włą cza ją cy tryb pod glą du zdjęć. Po ni żej ma -
my kla wisz ME NU oraz przy cisk po zwa la ją -
cy szyb ko włą czyć tryb de tek cji uśmie chu
lub prio ry tet twa rzy. Idąc da lej, na po ty ka my
przy cisk do za twier dza nia wy bo rów OK, któ -
ry słu ży tak że do zmia ny in for ma cji wy świe -
tla nych na ekra nie LCD i jest oto czo ny przez
kur so ry umoż li wia ją ce po ru sza nie się po me -
nu oraz po zwa la ją ce na szyb ki do stęp do try -
bów te ma tycz nych, a tak że usta wień lam py
bły sko wej, sa mo wy zwa la cza i ma kro.

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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Na sa mym do le zna lazł się zie lo ny przy -
cisk, któ ry mo że my sa me mu skon fi gu ro -
wać. Uru cha mia on do dat ko we me nu
pod ręcz ne. Mo że my je nie mal do wol nie

do pa so wać do wła snych po trzeb. Po zwa la
ono na szyb ki do stęp do wy bra nych usta -
wień za po mo cą przy ci sków kie run ko wych.
Użyt kow nik mo że każ de mu z przy ci sków
przy pi sać jed ną z kil ku na stu opcji, ta kich
jak np. roz dziel czość zdjęć, ja kość zdjęć,
wy bór po la AF, czu łość ISO, kom pen sa cja
eks po zy cji, po miar eks po zy cji. Zie lo ny
przy cisk mo że tak że słu żyć do szyb kie go
uru cho mie nia try bu na gry wa nia gło su lub
fil mu, a do dat ko wo, w try bie pod glą du
zdjęć, słu ży do usu wa nia wy bra nych fo to -
gra fii.

Na ko niec war to wspo mnieć o gwin cie
sta ty wo wym, któ ry zna lazł się na sa mym
skra ju dol nej ścian ki, co z pew no ścią nie
jest zbyt szczę śli wym roz wią za niem.

Eks plo ata cja

Utrzy ma nie WG -1 w czy sto ści nie na le -
ży do naj ła twiej szych za dań. Apa rat po sia -
da wie le wcięć i za ka mar ków, w któ rych
mo gą gro ma dzić się za nie czysz cze nia. W
re zul ta cie mu si my za wsze pa mię tać o prze -
płu ka niu go w słod kiej wo dzie po wyj ściu z
mo rza, bo w prze ciw nym wy pad ku cze ka
nas mo zol ne usu wa nie so li z obu do wy.

Nie mo że my tak że po chwa lić płyt ki
chro nią cej ekran LCD, po nie waż, tak jak
już wspo mnie li śmy, jest ona dość mięk ka i
przez to bar dzo po dat na na za ry so wa nia.
Bar dzo szyb ko po kry wa się więc spo rą ilo -
ścią drob nych skaz.
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W przy pad ku mo de lu W9 0 na rze ka li śmy
na przed ni pa nel, z któ re go dość szyb ko za -
czę ły od cho dzić na nie sio ne na pi sy. No wy
Optio jest już wol ny od tej wa dy, gdyż nie
za uwa ży li śmy na nim te go zja wi ska, po mi -
mo że wy po ży czo ny nam eg zem plarz był już
wcze śniej te sto wa ny przez in ne re dak cje.

Tak więc, po mi mo dość in ten syw nej eks -
plo ata cji, je dy na ska za ja ką uda ło nam się
zna leźć na obu do wie to nie wiel kie za ry so -
wa nie na przed nim pa ne lu.

Gdy by nie po ry so wa ny ekran LCD, to
Optio WG -1 za słu żył by tu na sło wa po -
chwa ły.

Funk cje do dat ko we
Li sta funk cji do dat ko wych ofe ro wa nych

nam przez WG -1 jest dość skrom na, gdyż
za wie ra jed ną po zy cję. Ma my tu na my śli
moż li wość wy ko ny wa nia zdjęć pa no ra -
micz nych. Są one skle ja ne z 3 zdjęć, któ re
mu si my wy ko nać ręcz nie, a apa rat po ma ga
nam je dy nie w ich ka dro wa niu po przez wy -
świe tle nie frag men tu po przed niej fo to gra fii.
Ca ły pro ces jest cza so chłon ny, a efekt moż -
na zo ba czyć po ni żej.

Na tym w za sa dzie moż na za koń czyć
oma wia nie funk cji do dat ko wych no we go
Pen tak sa. War to jed nak do dać na ko niec,
że pro du cent ofe ru je tak że wer sję apa ra tu
wy po sa żo ną w od bior nik GPS. Za mo del
WG -1 GPS trze ba jed nak za pła cić o oko ło
50–100 zł wię cej.

Użyt ko wa nie pod wo dą

Iden tycz ny układ przy ci sków, to sa mo
me nu i po dob ne wy pro fi lo wa nie obu do wy
spra wia, że użyt ko wa nie WG -1 pod wo dą
jest po dob ne do W90. Apa rat do brze le ży
w rę ku, a po ro wa ta struk tu ra pla sti ku za -
pew nia do bry chwyt w mo krych dło niach.
Nie ste ty w Pen tak sie nie znaj dzie my ta kich
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udo god nień jak ko ło wy bo ru try bów, de dy -
ko wa ny przy cisk do try bu wi deo, czy na wet
sprzącz ka za ci sko wa na opa sce. Za to na
po chwa ły za słu gu je cen tral nie umiesz czo -
ny obiek tyw, któ ry jest prak tycz nie nie moż -
li wy do przy sło nię cia pod czas wy ko ny wa-
nia zdjęć. Po na ci śnię ciu przy ci sku MO DE
ma my do stęp do me nu wy bo ru try bu te ma -
tycz ne go. Wśród do stęp nych tam opcji
znaj dzie my tryb „Zdję cia pod wod ne” i
„Film pod wod ny”. Te dwie ikon ki zo sta ły
umiesz czo ne bli sko sie bie, więc dość szyb -
ko mo że my prze cho dzić z jed nej opcji do
dru giej. Nie jest to z pew no ścią tak wy god -
ne roz wią za nie jak w przy pad ku przy ci sku
de dy ko wa ne go do try bu wi deo, któ ry mógł -
by zna leźć się w miej scu zu peł nie nie po -
trzeb ne go gu zi ka słu żą ce go to uru cho mie -
nia funk cji de tek cji twa rzy lub uśmie chu.

Nie ste ty każ do ra zo wa zmia na try bu wią -
że się z ko niecz no ścią na ci ska nia przy ci sku
MO DE i wy bie ra nia przy ci ska mi kie run ko -
wy mi od po wied niej ikon ki. Pro ce du ra jest
więc do kład nie ta ka sa ma jak w przy pad ku
star szych pod wod nych kom pak tów Pen tak -
sa. Na po cie sze nie tra dy cyj nie po zo sta je
fakt, że chcąc wy ko nać zdję cie po wy nu -
rze niu się z wo dy, nie bę dzie my mu sie li
grze bać w me nu, gdyż Optio WG -1 od po -
wied nio do bie rze nam ba lans bie li w try bie
zdjęć pod wod nych.

Pro du cent za fun do wał nam nie wiel kie
udo god nie nie w sto sun ku do po przed nie go
mo de lu, gdyż mo że my te raz tak zde fi nio -
wać zie lo ny przy cisk, że uru cha mia on tryb

re je stra cji fil mów. Nie ste ty po uru cho mie -
niu te go try bu ko niecz ne jest jesz cze na ci -
śnię cie spu stu mi gaw ki w ce lu roz po czę cia
na gra nia, a po nad to apa rat prze cho dzi tyl -
ko do ogól ne go try bu wi deo, a nie do pod -
wod ne go.

Choć prze kąt na ekra nu wy no si 2,7 ca la,
to ze wzglę du na je go pro por cje wy no szą -
ce 16:9 pod czas ka dro wa nia zdjęć (któ re są
w for ma cie 4:3) nie jest wy ko rzy sty wa na
ca ła je go po wierzch nia. W re zul ta cie prze -
kąt na ob ra zu ma ok. 5,5 cm, co da je 2,16
ca la. W po rów na niu do Olym pu sa TG -810,
gdzie ob raz ma 3 ca le, róż ni ca jest ko lo sal -
na. Za tem ka dro wa nie te sto wa nym Pen tak -
sem nie na le ży do naj przy jem niej szych,
gdyż ob raz jest za ma ły. Gdy do da my do te -
go fakt, że w sil nym słoń cu ob raz tra ci na
kon tra ście, a je go roz dziel czość wy no si za -
le d wie 230 tys. punk tów, to znaj dzie my po -
wo dy do na rze kań.

Na szczę ście nie ma my za strze żeń do
szyb ko ści dzia ła nia apa ra tu. Za raz po włą -
cze niu mo że my nim wy ko ny wać zdję cia,
po ru sza nie się po me nu od by wa się bez naj -
mniej szych opóź nień, au to fo kus dzia ła szyb -
ko, a za pis zdjęć i fil mów od by wa się
na tych miast. Nie ste ty z cel no ścią au to fo ku su

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
podwodnym
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nie jest już tak ró żo wo – nur ku jąc na po -
wierzch ni przy więk szej fa li mu si my się li -
czyć z tym, że więk szość zdjęć bę dzie nie -
ostra. Sy tu ację do dat ko wo po gar sza fakt, że
Pen tax ja ko je dy ny z te sto wa nych apa ra tów
nie zo stał wy po sa żo ny w sta bi li za cję ob ra -
zu, więc do spo rej ilo ści nie ostrych zdjęć do -
cho dzi jesz cze dru gie ty le po ru szo nych.

Na ko niec jesz cze ma ła uwa ga na te mat
wy trzy ma ło ści apa ra tu na więk szych głę bo -
ko ściach. Pod czas te stów, przez ma łe nie -
do pa trze nie, ze szli śmy z apa ra tem na ok.
13 m. Jed nak WG -1 do sko na le po ra dził so -
bie na tej głę bo ko ści, dzia łał bez za rzu tów
i nie do strze gli śmy żad ne go prze cie ku.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych

Rok te mu za chwy ca li śmy się ko lo ry sty ką
zdjęć pod wod nych Pen tak sa W90. W przy -
pad ku WG -1 zdję cia rów nież są bar dzo ład -
ne pod wzglę dem barw, lecz nie ste ty nie aż
tak ład ne i nie jest już tak ła two je uzy skać.
Apa rat wy ma ga bo wiem do bre go oświe tle -
nia, aby słoń ce pa da ło pod od po wied nim
ką tem. W prze ciw nym wy pad ku zdję cia
bled ną i wy raź nie tra cą na ko lo ry sty ce.

Po nad to efekt koń co wy czę sto psu je
wspo mnia ny wcze śniej nie cel ny au to fo kus,
któ ry po wo du je, że zdję cia są my dla ne. Na -
wet gdy au to fo kus tra fi w punkt, to i tak się
oka zu je, że zdję cie jest bo ga te w szcze gó -
ły je dy nie w cen trum ka dru, gdyż w mia rę
zbli ża nia się do je go ro gów dość szyb ko tra -
ci my na ja ko ści. Z tym pro ble mem spo tka -
li śmy się już przy te ście star sze go mo de lu i
świad czy on o sła bej opty ce za sto so wa nej
w apa ra cie.

Gdy za nur ku je my z apa ra tem na głę bo -
kość 5 – 10 m to oczy wi ście znik ną na sze
pro ble my z usta wia niem ostro ści. Pod wo -
dą fa la już na mi nie mio ta, więc od le głość
od fo to gra fo wa ne go obiek tu nie zmie nia się
w tak dy na micz ny spo sób. Nie ste ty dość
szyb ko tra ci my ko lo ry ze zdjęć i na 7 me -
trach po zo sta je nam już tyl ko błę kit i żółć.

Na do wód te go przed sta wia my zdję cie bła -
zen ków zna nych z po przed nie go roz dzia łu.
Wi dać wy raź nie, że ich bar wa od bie ga od
te go co za pre zen to wał nam Pa na so nic FT3.

Pen tax WG -1 mo że re je stro wać fil my w
mak sy mal nej roz dziel czo ści HD 1280×720
pik se li z pręd ko ścią 15 lub 30 kl/s. Pod czas
za pi su wy ko rzy sty wa ne jest ko do wa nie
Mo tion JPEG, a dźwięk jest re je stro wa ny
jed no ka na ło wo. Trze ba przy znać, że obok
au to fo ku su tryb fil mo wy jest naj słab szą stro -
ną te sto wa ne go apa ra tu. Choć ich ko lo ry -
sty kę moż na uznać za po praw ną, to nie ste ty
efekt koń co wy psu je sil na strat na kom pre -
sja, któ ra sku tecz nie po zba wia ob ra zy
wszel kich szcze gó łów. W re zul ta cie za -
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miast bo ga tych w de ta le raf ko ra lo wych
oglą da my mo zai kę róż no ko lo ro wych plac -
ków. Jak by te go by ło ma ło, WG -1 nie da je
nam moż li wo ści zmia ny ogni sko wej pod -
czas fil mo wa nia. W sy tu acji, gdy kon ku ren -
ci ofe ru ją tu do sko na łe fil my w
roz dziel czo ści Full HD, trze ba przy znać, że
Pen tax ma tu spo ro do nad ro bie nia.

Gdy za nur ku je my z apa ra tem w zie lo -
nych wo dach pol skich je zior, na szym
oczom uka żą się zdję cia bar dzo moc no
zdo mi no wa ne przez bar wę zie lo ną, co ilu -
stru je po niż szy przy kład. 

Pod su mo wa nie
Tra dy cyj nie, na po czą tek li sta za let i

wad:
Za le ty: 

– do brze umiej sco wio ny obiek tyw;

– współ pra ca z kar ta mi Eye -Fi;
– wy god ne w uży ciu, do brze wy pro fi lo wa-

ne przy ci ski;
– do brze le ży w dło ni;
– chro po wa ty pla stik po pra wia chwyt 

w mo krych dło niach;
– zie lo ny przy cisk z moż li wo ścią two rze -–

nia wła sne go me nu pod ręcz ne go;
– do bre od wzo ro wa nie ko lo ru głę bi mo rza;
– przy zwo ite od wzo ro wa nie ko lo ry sty ki ra -

fy ko ra lo wej;
– ak cep to wal na ko lo ry sty ka zdjęć ro bionych

na po wierzch ni w try bie pod wodnym.

Wa dy: 
– brak sta bi li za cji;
– LCD po dat ny na za ry so wa nia;
– zbyt mięk ka szyb ka chro nią ca LCD;
– ze wzglę du na pro por cje 16:9 ekran LCD

mógł by być więk szy;
– bar dzo nie cel ny au to fo kus;
– brak moż li wo ści szyb kie go prze cho dze- 

nia mię dzy try bem wi deo a ro bie niem zdjęć;
– brak moż li wo ści zmia ny ogni sko wej 

w try bie wi deo;
– bar dzo sła ba ja kość fil mów;
– bar dzo sła ba ja kość zdjęć na brze gu ka dru;
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych 

na du żych głę bo ko ściach;
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych 

w zie lo nych wo dach;
– trud ny w czysz cze niu;
– ubo gie funk cje do dat ko we;
– gwint sta ty wo wy umiesz czo ny na skra ju

obu do wy.
Pen tak sa WG -1 moż na już ku pić za oko -

ło 1000 zł. Pod wzglę dem ce ny, po śród te -
sto wa nych mo de li, pla su je się więc mniej
wię cej w po ło wie staw ki. Po dob nie by ło w
po przed nim te ście w przy pad ku mo de lu
W9 0, jed nak od te go cza su upły nął po nad
rok, a pro du cent po za zwięk sze niem wy -
trzy ma ło ści kor pu su w za sa dzie nie wpro -
wa dził w apa ra cie żad nych ulep szeń, gdyż
zwięk sze nie roz dziel czo ści ma try cy nie
prze ło ży ło się na lep sze od wzo ro wa nie
szcze gó łów na zdję ciach.

Z pew no ścią mar twi sła ba sku tecz ność
au to fo ku su i fakt, że pro du cent nie zde cy do -
wał się na po pra wę ja ko ści opty ki, ulep sze -
nie try bu wi deo czy za sto so wa nie sta-  bi li-
za cji ob ra zu. Tak więc po stę pów prak tycz nie
nie wi dać, a ce na w sto sun ku do star szego
mo de lu po zo sta ła na tym sa mym po zio mie.

Ro bert Olech
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Rozdymki
Cza sem my lo ne z ku zyn ka mi – na jeż ka -

mi – w po tocz nej roz mo wie mię dzy nur ka mi
chwa lą cy mi się, cze góż to nie wi dzie li przed
chwi lą pod wo dą! W su mie nie ma się co
dzi wić, bo na le żą do tej sa mej ry biej gro ma -
dy, mia no wi cie do pro mie nio płe twych.
Zwa ne rów nież ry ba mi – ba lo na mi (Te tra -
odon ti dae), róż nią się od – wspo mnia nych i
opi sa nych w 22 nu me rze Nu ras.in fo – na je -
żek (Dio don ti dae) wy raź ny mi, ostry mi kol -
ca mi, któ rych nie po sia da ją (cza sem ma lu-
t kie na czę ści brzusz nej). Są miesz kań ca mi
tro pi kal nych i sub tro pi kal nych re jo nów oce -
anów: Atlan tyc kie go, In dyj skie go i Pa cy fi ku,
cza sem wy stę pu ją w wo dach słod kich (np.
kol co brzuch kon gij ski). Czę sto spo ty ka my je
pod czas za nu rzeń w czę ści egip skiej Mo rza
Czer wo ne go. Cia ło roz dym ki jest owal ne i
po sia da tru ci znę o na zwie te tro do tok sy ną.
Dziw bie rze, jak się ta ką ry bę oglą da pod
wo dą, bo w sto sun ku do ma sy cia ła po sia da
bar dzo ma łe płe twy, a mi mo to po tra fi dość
spraw nie zmie nić kie ru nek i od pły nąć. Za -

Z fauną i florą za pan brat
sad ni czo za rów no płe twa grzbie to wa, jak i
ogo no wa są sła bo roz wi nię te i prze su nię te
na tył cia ła. Roz dym ki mie rzą kil ka dzie siąt
cen ty me trów dłu go ści, bar dzo rzad ko spo ty -
ka się osob nik więk sze niż 80 – 90 cm. Cie -
ka wost ką jest, że ich oczy po ru sza ją się
nie za leż nie od sie bie. Po tra fią dwu krot nie
zwięk szyć roz mia ry swo je go cia ła przez
umie jęt ność na dy ma nia się. Ro bią to po -
przez wpom po wa nie wo dy (lub po wie trza)
do żo łąd ka, w mo men cie gdy wy czu ją za -
gro że nie lub zo sta ną wy stra szo ne, przez np.
nie sfor ne go nur ka. Sta je się wte dy nie mal ku -
li sta. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić pre -
fe ren cji po kar mo wych, bo ich kuch nię
sta no wią za rów no glo ny, mię cza ki, jak i sko -
ru pia ki, a np. ho do wa ne w akwa riach po tra -
fią ogry zać grzał ki. Roz dym ki ma ją bo wiem
moc ny zgryz, któ ry two rzą 4 zę by, a wła ści -
wie płyt ki zę bo we, ulo ko wa ne w każ dej
szczę ce po dwie. Pa trząc kol co brzu chom „w
twarz”, zo ba czy my cha rak te ry stycz ny „pa -
pu zi dziób”, bo owe płyt ki zę bo we po zo sta -
ją wi docz ne na wet po za mknię ciu py ska.

Ta ki fu gu (po pu lar na fu gu), czy li jed na z
ro dza ju roz dym ko wa tych, po mi mo za war tej
tok sy ny, jest bar dzo ce nio na w kuch ni ja -
poń skiej i ucho dzi wręcz za ra ry tas. Jed nak
pa mię tać na le ży, że co ro ku od no to wu je się
kil ka przy pad ków śmier tel nych po spo ży ciu
tej ry by. Ilość tru ci zny zlo ka li zo wa na w jed -
nej ry bie star cza na za bi cie 30 lu dzi, a sa ma
te tro dok sy na jest oko ło 1200 ra zy bar dziej
śmier tel na od cy jan ku. Smacz ne go…

Sys te ma ty ka
Do me na eu ka rion ty
Kró le stwo zwie rzę ta
Typ stru now ce
Pod typ krę gow ce
Gro ma da pro mie nio płe twe
Rząd roz dym ko kształt ne
Ro dzi na roz dym ko wa te
Na zwa sys te ma tycz na Te tra odon ti dae

WuZet
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koń czo nej czę ści ser wi so wej zo stał za pre -
zen to wa ny naj now szy pro dukt Ato mic Aqu -
atics kom pu ter nur ko wy CO BALT,  któ ry ma
być rów nież w pol skiej wer sji ję zy ko wej. W
ostat niej czę ści Ma riusz Ku row ski z fir my
ECN - Sys te my Nur ko we za pre zen to wał
po zo sta łe pro duk ty Ato mic Aqu atics oraz
ko lek cję pro duk tów fir my BA RE. 

Za pra sza my na stro nę www.ato mi ca qu -
atics.pl do za po zna nia się z pro duk ta mi
oraz li stą punk tów ser wi so wych. Or ga ni za -
to rzy ser decz nie dzię ku ją wszyst kim uczest -
ni kom spo tka nia za uczest nic two i po świę-
ce nie swo je go cza su. 

Edyta Iwantzka

W dniu 19.11.2011 w Draw sku Po -
mor skim od był się kurs ser wi so wy
fir my Ato mic Aqu atics oraz po kaz
sprzę tu zor ga ni zo wa ny przez  ECN -
Sys te my Nur ko we. Kurs prze pro wa -
dził spe cjal nie za pro szo ny gość z
Ato mic Aqu atics Eu ro pa Pan Mar tin
Ku sche, któ ry przez pra wie sześć
go dzin wpro wa dzał uczest ni ków w
szcze gó ły oraz taj ni ki tech nicz ne au -
to ma tów. 

Każ dy z uczest ni ków kur su sa mo dziel nie
mu siał roz ło żyć i zło żyć au to mat,  za po -
znać się z bu do wą oraz wszyst ki mi szcze -
gó ła mi au to ma tów. Wszy scy uczest ni cy
ukoń czy li kurs dzię ki cze mu uzy ska li
upraw nie nia oraz sta tus AU TO RY ZO WA -
NYCH PUNK TÓW SER WI SO WYCH ATO -
MIC AQU ATICS. Ato mic Aqu atics bar dzo
pręż nie roz wi ja się na świe cie oraz na te re -
nie na sze go kra ju. Mar ka zna na jest z wie -
lu in no wa cji przy pro duk cji sprzę tu nur-
ko we go, a zwłasz cza au to ma tów. Po za -

Kolejny kurs serwisowy Atomic Aquatics w Polsce
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Wybór suchego skafandra
Przy wy bo rze su che go ska fan dra

na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę, z
ja kie go ma te ria łu jest on wy ko na ny.
Na ryn ku wy stę pu je wie le róż nych
ma te ria łów. Przed za ku pem każ dy
nu rek za da je so bie to sa mo py ta -
nie: Ja ki mo del, ja kiej fir my, z ja -
kie go ma te ria łu, na co zwró cić
uwa gę? To naj czę ściej nur tu ją ce
przy szłych użyt kow ni ków py ta nia.

Su che ska fan dry neo pre no we
Su che ska fan dry neo pre no we zy sku ją co -

raz więk szą po pu lar ność za rów no wśród
nur ków re kre acyj nych, jak i za wo do wych.
Bar dzo du ża wy trzy ma łość, lep sza ter mi ka
oraz za sto so wa nie in no wa cyj nych ma te ria -
łów po wo du je, że ska fan dry z neo pre nu (a
zwłasz cza ze skom pre so wa ne go neo pre nu)
cie szą się tak ogrom nym za in te re so - wa -
niem. Wszyst kie pa ne le naj lep szych ska fan -
drów są łą czo ne do czo ło wo i wul ka ni zo-
wa ne na go rą co (spe cjal ny mi ta śma mi we -

wnątrz i na ze wnątrz), co da je ide al ną
szczel ność. To wła śnie dzię ki NST (No
Stitch Tech no lo gy) otrzy mu je my bar dzo
moc ne i szczel ne po łą cze nie oraz ide al nie
pła skie po wierzch nie ska fan dra - cze go
efek tem jest jesz cze więk szy kom fort pod -
czas nur ko wa nia.

Su che ska fan dry po wło ko we
Su che ska fan dry wy ko na ne z try la mi na -

tu (cor du ry) od lat cie szą się wiel kim uzna -
niem wśród wie lu nur ków. No wo cze sne
ma te ria ły uży te do ich pro duk cji da ją użyt -
kow ni ko wi wie le sa tys fak cji, ale przede
wszyst kim kom fort pod czas nur ko wa nia.
No we, moc ne ma te ria ły gwa ran tu ją wy trzy -
ma łość w naj cięż szych wa run kach, pod -
czas nur ko wa nia w ja ski niach, na wra kach.

Ko lej ną bar dzo istot ną spra wą jest zwró -
ce nie uwa gi na ja kość wy ko na nia oraz uży -
te ma te ria ły. Ze wnętrz na stro na su chych
ska fan drów ra czej nie bę dzie nam zbyt du żo
mó wi ła, więk szość bę dzie wy ko na na es te -

tycz nie, dla te go na le ży przed za ku pem ska -
fan dra ob ró cić go na le wą stro nę i zo ba czyć
jak jest wy ko na ny. Zwró cić uwa gę na łą cze -
nia, spod taśm nie po wi nien być wi docz ny
nad mia ru kle ju, któ ry pod czas nur ko wa nia
ze sztyw nie je i za cznie pę kać ra zem z ma te -
ria łem. Zbyt du ża ilość taśm oraz uży te go
złe go ro dza ju kle ju, uży wa ne go do przy kle -
je nia man szet nad garst ko wych, za bar dzo
usztyw nia ma te riał w oko li cy nad garst ka, a
w wie lu przy pad kach zwę ża śred ni cę rę ka -
wa, co mo że utrud nić swo bod ne ubie ra nie.
Ko lej ny bar dzo waż ny ele ment to kry za szyj -
na, je że li jest neo pre no wa, po win na być bar -
dzo mięk ka i ela stycz na. Zbyt twar dy
neo pren spo wo du je złe do pa so wa nie kry zy
do szyi, co bę dzie przy czy ną prze cie ków.
Dru gim ro dza jem kryz są kry zy la tek so we,
mniej wy trzy ma łe i od por ne na znisz cze nia.

Po ra dy do ty czą ce nur ko wa nia w su chym
ska fan drze i po ten cjal ne pro ble my.

a) „Prze cie ki” – nie któ re przy czy ny i po -
ra dy
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Jest wie le przy czyn, któ re na le ży prze śle -
dzić przy prze cie kach w su chym ska fan -
drze. Bar dzo czę sto nie są one wi ną sa me go
ska fan dra. Za zwy czaj, ale nie za wsze, przy -
czy ny prze cie ku moż na od kryć, gdy spo koj -
nie i obie -ktyw nie przyj rzy się wszyst kim
wy da rze niom do ty czą cym je go za kła da nia
i zdej mo wa nia. Na przy kład, nu rek mo że
od kryć, że je go le wa no ga jest mo kra po
nur ko wa niu. Na tych mia sto wym i na tu ral -
nym wnio skiem jest, że ska fan der ma prze -
ciek w le wym bu cie. Ska fan der zo stał spra-
w dzo ny pod ką tem prze cie ku w tym miej -
scu i nic nie zna le zio no. Po na stęp nym nur -
ko wa niu le wa sto pa nur ka po zo sta ła su cha.
To jest bar dzo czę ste zda rze nie. W ta kich
wy pad kach, zwy kle oka zu je się, że ocie -
placz, skar pe ta lub ocie pla ne bu ty by ły już
mo kre przed za ło że niem ska fan dra. Pod -
czas nur ko wa nia, wil goć w koń cu prze nik -
nę ła przez wszyst kie war stwy i wy glą da
jak by nu rek zo stał za la ny pod czas nur ko -
wa nia. Ocie pla ne bu ty mo gły zo stać zmo -
czo ne w wy ni ku kon tak tu z mo krym ele -
men tem sprzę tu nur ko we go, pod czas trans -
por tu lub przez stąp nię cie na mo krym ka -
wał ku zie mi. In ną moż li wą przy czy ną
mo że być wo da, któ ra do sta ła się do ska fan -

dra, gdy ten był prze my wa ny świe żą wo dą
po ostat nim nur ko wa niu. Czę sto prze ciek
jest wi docz ny, gdy ska fan der jest te sto wa -
ny, ale cza sa mi in ne czyn ni ki mo gą być
okre ślo ne na pod sta wie obiek tyw nej ana li -
zy przy czy ny.

b) Dia gno zo wa nie prze cie ków
Za mek
• Pro blem:
Mo kre ra mię, ob szar bar ku i kro ku.
• Moż li we przy czy ny:
Nie cał ko wi cie za pię ty za mek;
Ocie placz przy cię ty przez zę by zam ka;
Brud ny za mek (żwir, puch, pia sek, sól,

itp.);
Za mek jest zu ży ty, uszko dzo ny lub ze -

psu ty.
• In ne przy czy ny:
Prze cie ka ją ca man sze ta na nad garst ku

(wo da mi gru je w ob szar zam ka);
Prze cie ka ją ca man sze ta szyj na;
Prze cie ka ją cy za wór upu sto wy.
• Moż li we roz wią za nia:
Upew nij się, że za mek jest cał ko wi cie

za mknię ty;
Sprawdź czy na ocie pla czu nie ma

oznak, że zo stał przy cię ty zam kiem;
Upew nij się, że za mek (we wnętrz ne i ze -

wnętrz ne ząb ki) są wol ne od za nie czysz -
czeń i do brze na sma ro wa ne;

Sprawdź czy w zam ku nie bra ku je ja kie -
goś ząb ka, czy są zu ży te ob sza ry lub czy
za mek nie jest ze psu ty.

Man sze ty
• Pro blem:
Mo kre ra mię (ra mio na), klat ka pier sio wa

i ob szar bar ków i kro ku.
• Moż li wa przy czy na:
Nie wy star cza ją co za wi nię ta do środ ka

neo pre no wa man sze ta lub w ogó le nie za -
wi nię ta;

Ocie placz prze ry wa jed ność uszczel nie -
nia;

Man sze ty mo gą być w nie wła ści wym
roz mia rze;

Man sze ty mo gą być roz dar te, pęk nię te,
od kle jo ne od ska fan dra lub prze kłu te;

Wło sy pod man sze tą szyj ną;
Moż li wy in ny prze ciek, przej rzyj resz tę

po rad.
• Moż li we roz wią za nia:
Przej rzyj in struk cję;
Wy mień man sze ty, je śli są uszko dzo ne

lub roz cią gnię te wy raź nie po nad ich ory gi -
nal ny roz miar lub do pa suj ich wła ści wy
roz miar.
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Za wo ry
• Pro blem:
Mo kre ra mię (ra mio na), klat ka pier sio wa,

ob szar bar ków i kro ku.
• Moż li wa przy czy na:
Za wór nie do kład nie do krę co ny do ska -

fan dra;
Przy łą cze za wo ru roz war stwio ne od ska -

fan dra;
Za wo ry są brud ne lub za nie czysz czo ne

włók na mi z ocie pla cza;
We wnętrz na mem bra na za wo ru upu sto -

we go jest uszko dzo na lub prze su nię ta;
Moż li wy in ny prze ciek, przej rzyj resz tę

po rad.
• Moż li we roz wią za nia:
Do kręć za wór do ska fan dra, przy trzy mu -

jąc ze wnętrz ną część i krę cąc (zgod nie ze
wska zów ka mi ze ga ra) we wnętrz ną czę ścią;

Przy klej przy łą cze za wo ru do ska fan dra
lub zwróć go do ser wi su;

Odłącz za wór od ska fan dra i za nurz go
cał ko wi cie w cie płej wo dzie i po kręć nim
kil ka ra zy, tak jak pod czas nur ko wa nia; po -
wtórz tę pro ce du rę pod bie żą cą cie płą/ go -
rą cą wo dą;

Zwróć za wór do ser wi su.
Prze cie ki na szwach lub przez tka ni nę

• Moż li wa przy czy na:
Prze bi cie, roz dar cie, zu ży cie;
Roz dar cie lub roz war stwie nie szwu;
Ko mór ko wa de gra da cja neo pre nu – ma -

te riał sta ry lub zu ży ty;
Moż li wy in ny prze ciek, przej rzyj resz tę

po rad.
• Moż li we roz wią za nie:
Na praw uszko dze nie, je śli to moż li we

lub zwróć ska fan der do ser wi su.
Kon den sa cja
Kon den sa cja mo że być zna czą cym, my -

lą cym tro pem przy po dej rze niu przy czy ny
prze cie ku w su chym ska fan drze. Ta kie zja -
wi sko czę sto się po ja wia przy ska fan drach
wy ko na nych z nie izo lu ją cych ter micz nie
ma te ria łów, ta kich jak ny lon po kry wa ny po -
li ure ta nem, wul ka ni zo wa na gu ma czy try la -
mi nat. Skra pla nie pa ry wod nej we wnątrz
ska fan dra jest spo wo do wa ne róż ni cą tem pe -
ra tur po mię dzy we wnętrz nym śro do wi skiem
ska fan dra i śro do wi skiem ze wnętrz nym.
Bar dzo czę sto, po nur ko wa niu we wnętrz na
część ska fan dra jest moc no wil got na. Mo -
żesz spraw dzić czy wil goć w ska fan drze po -
cho dzi z kon den sa cji lub z in nych źró deł,
spraw dza jąc za sięg i wzór mo krych ob sza -
rów. Je śli ca ła we wnętrz na po wierzch nia

ska fan dra jest rów no mier nie wil got na, wte -
dy naj bar dziej praw do po dob ne jest, że wil -
goć po cho dzi z kon den sa cji. Je śli wil go-
t ność jest więk sza w jed nym miej scu w po -
rów na niu do in nej stre fy i do dat ko wo ocie -
placz jest tak że wi docz nie mo kry w tym
sa mym ob sza rze, wte dy ska fan der mo że
mieć prze ciek. Pod czas nur ko wa nia w sło -
nej wo dzie kon den sa cja jest ła twa do roz -
róż nie nia od prze cie ku przez spró bo wa nie
wil got nych po wierzch ni (sło ny smak).

Dba nie o su chy ska fan der i je go kon ser -
wa cja.

Su che ska fan dry są pro du ko wa ne przy
uży ciu naj wyż szej ja ko ści ma te ria łów z naj -
wyż szy mi osią gnię cia mi tech no lo gii i kon -
struk cji. Zo sta ły za pro jek to wa ne spe cjal nie,
by spro stać wy ma ga niom nur ko wa nia i wa -
run ków, na ja kie ska fan der zo sta nie na ra żo -
ny. Moż na jed nak roz pa trzyć pew ne pro ste
czyn no ści kon ser wu ją ce, któ re wnio są spo ry
wkład w je go ży wot ność i funk cjo no wa nie.

Za le ca my, by co rocz nie za wo ry su che go
ska fan dra by ły spraw dza ne przez wy kwa li -
fi ko wa ne go ser wi san ta sprzę tu nur ko we go,
by za pew nić ich wła ści we funk cjo no wa nie
i osią gi.
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Kon ser wa cja zam ka:
UWA GA: Za wsze sprawdź, czy do zam -

ka nie do stał się pia sek ani in ny ob cy ma te -
riał, któ ry mo że wpły wać na je go zdol ność
do za my ka nia i wy two rze nia wo dosz czel -
ne go uszczel nie nia.

• Przed każ dym nur ko wa niem na sma ruj
za mek; po stę puj zgod nie ze wska zów ka mi
na opa ko wa niu sma ru do star czo ne go ze
ska fan drem.

• Otwórz i za mknij za mek kil ka ra zy po
na ło że niu sma ru. Tar cie spo wo do wa ne
przez su wak po ru sza ją cy się po je go zę -
bach roz grze wa smar po wo du jąc, że roz le -
wa się po ząb kach zam ka.

• Na łóż nie wiel ką ilość sma ru si li ko no we -
go na uszczel nie nia, gdzie su wak koń czy za -
my ka nie zam ka. To miej sce na zy wa ne jest
kol cem do ku ją cym zam ka. Miej scem, gdzie
po wi nien być na ło żo ny smar, jest wi docz ne
zgru bie nie gu my na koń cu do ku ją cym. Po -
nad to upew nij się, że ten ob szar jest czy sty i
wol ny od ja kich kol wiek za nie czysz czeń, któ -
re mo gą wpły nąć na ja kość uszczel nie nia.

UWA GA: Ni gdy nie uży waj sma ru w
sprayu lub sma rów na ba zie ro py. Te ma te -
ria ły mo gą nie ko rzyst nie wpły nąć na za mek
i ma te riał ska fan dra.

Po nur ko wa niu:
• Za mknij za mek i opłucz ze wnętrz ną

stro nę ska fan dra czy stą, słod ką wo dą.
Opłucz wszyst kie we wnętrz ne po wierzch -
nie, któ re mo gły mieć kon takt ze sło ną wo -
dą, ta kie jak man sze ta szyj na i man sze ty na
nad garst kach. Upew nij się, że pia sek, brud
i żwir zo stał spłu ka ny z zę bów zam ka.

• Otwórz za mek i po wieś ska fan der (je -
że li to moż li we) na ka wał ku pla sti ko wej ru -
ry. Wie szak do su che go ska fan dra moż na
ła two zro bić, prze pusz cza jąc sznu rek przez
pla sti ko wą ru rę o śred ni cy oko ło 7-10 cm i
wią żąc z obu stron w miej scu, gdzie moż na
go po wie sić do wy schnię cia.

Prze cho wy wa nie su che go ska fan dra:
Naj lep szym spo so bem na prze cho wy wa -

nie ska fan dra jest po zo sta wie nie go na wie -
sza ku w chłod nym, su chym i po zba wio nym
ku rzu miej scu. Je śli mu si być prze cho wy -
wa ny ina czej, gdy już cał ko wi cie wy schnie
w środ ku i na ze wnątrz, po łóż go na pod ło -
dze zam kiem na dół. Prze kręć bu ty do we -
wnątrz i luź no zwiń no gi i tors do pod sta wy
man sze ty szyj nej. Złóż ra zem rę ka wy po -
nad zro lo wa nym ska fan drem tak, by otwar -
ty za mek ufor mo wał łuk, ta ki jak pod czas

no sze nia ska fan dra. Wsuń ska fan der do tor -
by i prze cho wuj go tak, by nic in ne go nie
le ża ło na tej tor bie.

UWA GA: Za mek za my ka my tyl ko na
czas nur ko wa nia oraz sma ro wa nia, pod -
czas trans por tu i prze cho wy wa nia po wi nien
być otwar ty. Dzię ki te mu prze dłu ży my je -
go ży wot ność.

Uży wa nie za wo rów do daw cze go i upu -
sto we go

Uwa ga: Oba za wo ry zo sta ły zmon to wa -
ne na ure ta no wych przy łą czach, któ re za -
pew nia ją wo dosz czel ne po łą cze nie. Ta ki
układ umoż li wia wy mon to wa nie któ re go -
kol wiek za wo ru w ra zie po trze by. Złącz ka
za wo ru do daw cze go mo że być ob ra ca na, o
360O, aby do pa so wać go do po ło że nia wę -
ży ka in fla to ra, któ ry jest do łą czo ny do ska -
fan dra. Wę żyk in fla to ra po sia da gwint 3/8”,
dzię ki cze mu moż na go pod łą czyć do por -
tu ni skie go ci śnie nia w au to ma cie i po wi -
nien być pod łą cza ny przez au to ry zo wa -
ne go ser wi san ta sprzę tu nur ko we go.

a) Za wór do daw czy
Je że li za pią łeś już ska fan der i man sze ty

są po praw nie uło żo ne, za nim za ło żysz
resz tę sprzę tu nur ko we go, mo żesz ze chcieć
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do dać tro chę po wie trza do ska fan dra, by go
roz sze rzyć. To umoż li wi prze miesz cza nie
cia ła w ska fan drze i po mo że w uło że niu
ocie pla cza w bar dziej kom for to wej po zy cji.
Na tym eta pie moż na do dać po wie trza
przy łą cza jąc wę żyk in fla to ra z ze sta wu nur -
ko we go do za wo ru do daw cze go i przy ci -
ska jąc przy cisk na za wo rze do daw czym, aż
od po wied nia ilość po wie trza znaj dzie się w
ska fan drze. By pod łą czyć wę żyk ni skie go
ci śnie nia do za wo ru do daw cze go, od suń
su wak blo ku ją cy, we pchnij wąż na trzpień
za wo ru i puść su wak blo ku ją cy. Po wi nie -
neś usły szeć klik nię cie, gdy su wak wę ża za -
trza śnie się na za wo rze. Za wsze sprawdź
po łą cze nie, aby być pew nym, że wąż jest
za bez pie czo ny na za wo rze. Je śli po cią -
gniesz za wąż, nie do ty ka jąc su wa ka blo ku -
ją ce go, a on się uwol ni, to zna czy, że nie
był wła ści wie pod łą czo ny. Upew nij się, że
szyb ko złącz ka wę ży ka jest czy sta, a do
środ ka nie do stał się ża den pył, pia sek, itp.
Za nim za ło żysz resz tę sprzę tu, wy puść nad -
miar po wie trza ze ska fan dra, zgi na jąc się w
przy sia dzie, by ści snąć po wie trze w gór nej
czę ści ska fan dra i na ci śnij za wór upu sto wy.
Wy ko na nie te go ca łe go „ry tu ału przed nur -
ko we go” jest na wy kiem więk szo ści nur ków

uży wa ją cych su chych ska fan drów, po nie -
waż po ma ga zwięk szyć kom fort no sze nia
ska fan dra i jest do brą me to dą spraw dze nia
po praw ne go dzia ła nia za wo rów.

b) Za wór upu sto wy
Su che ska fan dry są wy po sa żo ne w re gu -

lo wa ne, au to ma tycz ne za wo ry upu sto we,
któ re są za pro jek to wa ne do utrzy my wa nia
sta łe go we wnętrz ne go ci śnie nia w ska fan -
drze. Je śli za wór jest mak sy mal nie skrę co -
ny zgod nie z ru chem wska zó wek ze ga ra,
ci śnie nie w ska fan drze bę dzie osią gać mak -
sy mal ne war to ści, za nim zo sta nie wy pusz -
czo ne. Je śli za wór upu sto wy jest mak sy -
mal nie od krę co ny w kie run ku od wrot nym
do ru chu wska zó wek ze ga ra, wte dy utrzy -
ma tyl ko nie wiel kie ci śnie nie i każ dy nad -
miar po wie trza do da ny do ska fan dra zo sta-
nie od ra zu wy da lo ny przez za wór upu sto -
wy. Zro zu mie nie funk cji za wo ru upu sto we -
go jest waż nym kro kiem w na uce użyt ko-
wa nia i do ce nie niu dzia ła nia ska fan dra nur -
ko we go.

c) Za nu rza nie
Je śli pły niesz po po wierzch ni, lub chcesz

utrzy mać po zy tyw ną pły wal ność, za wór
upu sto wy po wi nien być mak sy mal nie skrę -
co ny zgod nie ze wska zów ka mi ze ga ra. By

się za nu rzyć, wy puść po wie trze z kom pen -
sa to ra pły wal no ści i od krę caj za wór upu sto -
wy prze ciw nie do ru chu wska zó wek ze ga-
ra, aż po czu jesz zmniej szo ną pły wal ność i
za czniesz się za nu rzać. Mo żesz tak że ręcz -
nie zrzu cić po wie trze ze ska fan dra, przy ci -
ska jąc przy cisk za wo ru upu sto we go wol ną
rę ką. Pod czas za nu rze nia, gdy ob ję tość po -
wie trza w ska fan drze za czy na się zmniej -
szać, do daj po wie trza, przy ci ska jąc przy-
cisk na za wo rze do daw czym. W tym mo -
men cie po wi nie neś spo glą dać na za wór
wy lo to wy, by zo ba czyć czy po wie trze, któ -
re do da jesz, nie ucie ka. Je śli tak, prze kręć
za wór zgod nie ze wska zów ka mi ze ga ra,
do pó ki nie za trzy ma się wy pływ bą bel ków.

Bar dzo szyb ko roz wi niesz umie jęt ność
uży wa nia za wo ru upu sto we go i do daw cze -
go pod czas za nu rza nia.

d) Wy nu rza nie
Pod czas wy nu rza nia, za wór upu sto wy

bę dzie au to ma tycz nie wy pusz czał po wie -
trze ze ska fan dra, wraz ze wzro stem we -
wnętrz ne go ci śnie nia. Ta ce cha „bez ob słu-
go wo ści” po ma ga utrzy mać re la tyw nie sta -
łą pręd kość wy nu rza nia. Mo żesz się spo -
tkać z sy tu acją, gdy po wie trze w ska fan drze
pod czas gwał tow ne go wy nu rze nia roz sze -



Nuras.info 12/2011

95

rzy się z pręd ko ścią, któ ra prze kro czy mak -
sy mal ną wy daj ność „au to ma tycz ne go wen -
ty lo wa nia” za wo ru upu sto we go. By
unik nąć ta kiej sy tu acji, zwol nij pręd kość
wy nu rza nia i ręcz nie uru chom za wór. Przy -
ci śnię cie za wo ru zna czą co zwięk sza ilość
po wie trza wy pusz cza ne go przez za wór
upu sto wy. Gdy już do trzesz na po wierzch -
nię, prze kręć za wór zgod nie ze wska zów -
ka mi ze ga ra, tak by utrzy mać po zy tyw ną
pły wal ność. Po ma łej prak ty ce, już po kil -
ku nur ko wa niach, zo ba czysz, że uży wa nie
za wo rów w ska fan drze sta ło się two ją dru -
gą na tu rą.

Po ni żej umiesz cza my kil ka zdjęć któ re
po ka zu ją pra wi dło we i nie pra wi dło we wy -
ko na nie ska fan dra:

W zim nej wo dzie klej sztyw nie je co
usztyw nia ele men ty ska fan dra a kon se -
kwen cją  te go są  w wie lu przy pad kach pęk -
nię cia kle ju ra zem z ma te ria łem co
po wo du je nie szczel no ści su che go ska fan -
dra.

Paweł Janas

Prawidłowe łączenie wewnątrz -  brak nadmiaru
kleju

Nieprawidłowo wklejone buty

Prawidłowe wklejenie kryzy z  zewnątrz skafandra
oraz wewnątrz skafandra

Prawidłowe wklejenie butów

Nieprawidłowo wklejony zamek

Nieprawidłowo wklejone manszety
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Dziś prezentujemy zestawienie suchych skafandrów dostępnych na naszym rynku – proponowanych
przez wiodące w branży firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Mamy nadzieję, że stojącym przed
dylematem wyboru skafandra ułatwimy podjęcie właściwej decyzji. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości przed zakupem upragnionego „suchara” zachęcamy do skonsultowania się z dystrybutorem
lub producentem, w celu uzyskania profesjonalnych wskazówek i porad.

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników wyłącznie
podstawowe informacje o poszczególnych

produktach. Chcąc rzetelnie opisać każdy
skafander, musielibyśmy przetestować je

wszystkie pod wodą. Testy również nie
zawsze byłyby obiektywne, ponieważ tak

jak każdy nurek, tak i każdy testujący
ma inne potrzeby, preferencje i
upodobania. Mimo wszystko
liczymy, że poniższe zestawienie
przyczyni się do dokonania
słusznego wyboru.

W kolejnym numerze opiszemy
dostępne na naszym rynku suche
rękawice wraz z pierścieniami do
samodzielnego montażu.
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Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: uchwy ty na szel ki, tor bę, trwa ła; 3mm, kom for to wa, neo pre no -
wa man sze ta szyj na; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz; ze spe cjal nym sys te mem od pro wa dza -
ją cym wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da je ide al ne szczel ne po łą cze nie; ob ra ca ny o 360° za wór
do daw czy; do myśl nie mon to wa ny na środ ku klat ki pier sio wej; za mek na ple cach; do star cza ny ze wzmac -
nia ny mi; wul ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu; dłu gie kew la ro we wstaw ki na ko -
la nach; kew la ro we wzmoc nie nia na ra mio nach; kew la ro we wzmoc nie nia na łok ciach; wzmoc nie nia na
po ślad kach; wzmoc nie nia od we wnętrz nej czę ści uda; wzmac nia ne man sze ty la tek so we HD; re gu lo wa -
ny, ni sko pro fi lo wy za wór upu sto wy; do myśl ne po ło że nie - le we ra mię; na szyw ki od bi ja ją ce świa tło; kie -
szeń na le wym udzie;

Waga skafandra: rozmiar M - około 4.6kg

Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL
MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT

Kolor: czarny

XCD2 Commercial Pro Dry – Producent: BARE

Dystrybutor: 
ECN

Systemy Nurkowe
www.bare.pl

Telefon: 94 3635947

Ska fan der XCD2 Com mer cial Pro Dry wy ko na ny jest z naj -
wyż szej ja ko ści hi per -kom pre so wa ne go, 2mm neo pre nu,
la mi - no wa ne go z ze wnętrz nej stro ny uni kal ną war stwą
ny lo nu DIA MOND -TUFF, a we wnątrz po kry ty jest od bi -
ja ją cą cie pło war stwą ME TA LI TE. Włók no DIA MOND -
-TUFF i ta śmy szwów są od por ne na prze tar cia i prze cię cia

Spe cjal nie za pro jek to wa ny do prac pod wod nych.
XCD2 Com mer cial Pro Dry skom pre so wa ny z 7mm neo pre nu do 2mm hi per -skom pre so wa ne go neo pre -
nu, dzię ki cze mu ma te riał XCD2 ofe ru je naj wyż szą ja kość i sta bil ność pod czas wy ko ny wa nia prac pod -
wod nych. Do bre do pa so wa nie ska fan dra w po łą cze niu z ocie pla cza mi BA RE da je ide al ną ter mi kę.
Do dat ko we wzmoc nie nia z kew la ru w wie lu miej scach ska fan dra spra wia ją, że XCD2 Com mer cial Pro
Dry jest wy jąt ko wo moc nym i naj czę ściej wy bie ra nym ska fan drem przez nur ków za wo do wych. 
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CD4 Commercial Pro Dry – Producent: BARE
Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: uchwy ty na szel ki; tor bę; trwa łą 3mm, kom for to wą ne opre no -
wa kry za szyj ną; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz, ze spe cjal nym sys te mem od pro wa dza ją cym
wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da je ide al ne szczel ne po łą cze nie; ob ra ca ny o 360° za wór do daw -
czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku klat ki pier sio wej; za mek na ple cach; do star cza ny ze wzmac nia ny -
mi, wul ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu; dłu gie ke vla ro we ła ty na ko la nach; ła ty
ke vla ro we na łok ciach; ła ty ke vla ro we na ra mio nach wzmac nia ne man sze ty la tek so we; re gu lo wa ny, ni -
sko pro fi lo wy za wór upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we ra mię; na szyw ki od bi ja ją ce świa tło;
Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT
Kolory: czerwony
Waga skafandra: rozmiar M - około 4,2kg

CD4 Com mer cial Pro Dry za sta ły za sto so wa ne po więk szo ne ke vla ro we na ko lan ni ki,
wzmoc nie nia ke vla ro we na ra mio nach oraz łok ciach. Ska fan der wy ko na ny jest z wy so -
kiej ja ko ści 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu o pod wyż szo nej gę sto ści, la mi no wa ne go
z ze wnętrz nej stro ny uni kal ną war stwą ny lo nu DIA MONF -TUFF, a we wnątrz po kry ty
jest od bi ja ją cą cie pło war stwą ME TA LI TE. Nasz 4mm kom pre so wa ny neo pren za pew nia
zmniej szo ną pły wal ność i sta łą war tość izo la cji ter micz nej. Włók no DIA MOND -TUFF i
ta śmy szwów są od por ne na prze tar cia i prze cię cia. Wszyst kie łą cze nia są po dwój nie
kle jo ne i po kry te we wnątrz i z ze wnątrz, zgrze wa ną na go rą co ta śmą za po mo cą wy jąt -
ko wej tech no lo gi BA RE - "NST" (No Stitch Tech no lo gy). Dzię ki za sto so wa niu czer wo ne -
go ko lo ru ma te ria łu nu rek jest o wie le bar dziej wi docz ny co po pra wia bez pie czeń stwo
pod czas prac nur ko wych. 
CD4 Commercial Pro Dr używany jest na świecie przez wiele profesjonalnych firm oraz
przez profesjonalne szkoły nurkowania zawodowego.

Dystrybutor: ECN Systemy Nurkowe
www.bare.pl

Telefon: 94 3635947
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CD4 Pro Dry – Producent: BARE
Skafander standardowo jest wyposażony: uchwyty na szelki; torbę; trwałą 3mm,
kom for to wą neo pre no wa kry za szyj ną; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz,
ze spe cjal nym sys te mem od pro wa dza ją cym wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da -
je ide al ne szczel ne po łą cze nie: ob ra ca ny o 360° za wór do daw czy, do myśl nie mon -
to wa ny na środ ku klat ki pier sio wej; za mek na ple cach do star cza ny ze wzmac nia ny mi,
wul ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu; wzmoc nio ne wstaw -
ki na ko la nach; wzmac nia ne man sze ty la tek so we; re gu lo wa ny, ni sko pro fi lo wy za wór
upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we ra mię; na szyw ki od bi ja ją ce świa tło;

Waga skafandra: rozmiar M - około 4,11kg
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: czarno-czerwony, czarno-stalowy, czarny, czarno-ciemno niebieski,
czarno-jasno niebieski;

Dystrybutor: 
ECN 

Systemy Nurkowe
www.bare.pl

Telefon: 94 3635947

CD4 Pro Dry zo stał grun tow nie prze pro jek to wa ny. Zmie nio ne pa ne le ko lo rów w po łą cze niu ze
zmie nio nym kro jem uwzględ ni ły no we tren dy w nur ko wa niu oraz zwięk szy ły mo bil ność pod
wo dą.W ska fan drze za sta ły za sto so wa ne po więk szo ne ke vla ro we na ko lan ni ki oraz no wy wzór
gra fik na ska fan drze. CD4 Pro Dry wy ko na ny jest z wy so kiej ja ko ści 4mm kom pre so wa ne go
neo pre nu o pod wyż szo nej gę sto ści, la mi no wa ne go z ze wnętrz nej stro ny. Włókno DIAMOND-
TUFF i taśmy szwów są odporne na przetarcia i przecięcia. Wszystkie łączenia są podwójnie
klejone i pokryte wewnątrz i z zewnątrz, zgrzewaną na gorąco taśmą za pomocą wyjątkowej
technologii BARE - "NST" (No Stitch Technology). 
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D6 Pro Dry – Producent: BARE

Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: tor bę; trwa ła, 3mm, kom for to wa, neo pre no wa
man sze ta szyj na; ob ra ca ny o 360O; za wór do daw czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku
klat ki pier sio wej; za mek na ple cach do star cza ny ze wzmac nia ny mi, wul ka ni zo wa ny mi
bu ta mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu;  wzmoc nio ne wstaw ki na ko la nach; wzmac -
nia ne man sze ty la tek so we; re gu lo wa ny, ni sko pro fi lo wy za wór upu sto wy, do myśl ne po ło -
że nie - le we ra mię;

Waga skafandra: rozmiar M - około 3,54kg

Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS; MT, MLT, LT, XLT

Kolory: czarno-czerwony, czarno-stalowy, czarny, czarno-ciemno niebieski, czarno-jasno
niebieski;

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947

D6 Pro Dry zo stał grun tow nie prze pro jek to wa ny. Zmie nio ne pa ne le ko lo rów w po łą cze -
niu ze zmie nio nym kro jem uwzględ ni ły no we tren dy w nur ko wa niu oraz zwięk szy mo -
bil ność pod wo dą. W mo de lu 2009 za sta ły za sto so wa ne po więk szo ne ke vla ro we
na ko lan ni ki oraz no wy wzór gra fik na ska fan drze. Ska fan der wy ko na ny jest z 6mm neo -
pre nu o wy so kiej gę sto ści, od por ne go na kom pre sję, la mi no wa ne go z ze wnętrz nej stro -
ny uni kal ną war stwą ny lo nu DIA MONF -TUFF, a we wnątrz po kry ty jest od bi ja ją cą cie pło
war stwą ME TA LI TE. Pe łen za let, jest już tra dy cyj nie fa wo ry tem wie lu spor to wych i ko -
mer cyj nych nur ków. Wszyst kie łą cze nia są po dwój nie kle jo ne i po kry te zgrze wa ną na
go rą co ta śmą za po mo cą wy jąt ko wej tech no lo gii BA RE - "NST" (No Stitch Tech no lo gy).
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XCD2 Pro Dry – Producent: BARE
Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: uchwy ty na szel ki; tor bę; trwa ła, 3mm, kom for to -
wa, neo pre no wa man sze ta szyj na; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz,  ze spe cjal -
nym sys te mem  od pro wa dza ją cym wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da je ide al ne
szczel ne po łą cze nie: ob ra ca ny o 360° za wór do daw czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku
klat ki pier sio wej; za mek na ple cach do star cza ny ze wzmac nia ny mi, wul ka ni zo wa ny mi bu ta -
mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu; wzmoc nio ne wstaw ki na ko la nach; wzmac nia ne man -
sze ty la tek so we; re gu lo wa ny, ni sko pro fi lo wy za wór upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we
ra mię; na szyw ki od bi ja ją ce świa tło i ra dar;
Waga skafandra: rozmiar M - około 4,22kg
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: czarno-czerwony
Kolory dostępne na zamówienie: czarno-stalowy, czarny, czarno-ciemno niebieski, czarno-
jasno niebieski;

XCD2 Pro Dry zo stał grun tow nie prze pro jek to wa ny. Zmie nio ny krój uwzględ nia ją cy no -
we tren dy w nur ko wa niu zwięk sza mo bil ność pod wo dą.  W XCD2 Pro Dry za sta ły za sto -
so wa ne po więk szo ne ke vla ro we na ko lan ni ki oraz no wy wzór gra fik na
ska fan drze.Ska fan der wy ko na ny jest z naj wyż szej ja ko ści hi per -kom pre so wa ne go, 2mm
neo pre nu, la mi no wa ne go z ze wnętrz nej stro ny uni kal ną war stwą ny lo nu DIA MOND -TUFF,
a we wnątrz po kry ty jest od bi ja ją cą cie pło war stwą ME TA LI TE. Włók no DIA MOND -TUFF
i ta śmy szwów są od por ne na prze tar cia i prze cię cia. Wszyst kie łą cze nia są po dwój nie kle -
jo ne i po kry te we wnątrz i z ze wnątrz, zgrze wa ną na go rą co ta śmą za po mo cą wy jąt ko wej
tech no lo gii BA RE - "NST" (No Stitch Tech no lo gy) bez uży cia ni ci. 

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947
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XCD2 Tech Dry – Producent: BARE
Skafander standardowo jest wyposażony: uchwyty na szelki; torbę; trwała, 3mm, komfortowa,
neoprenowa kryza szyjna; 2mm ciepły kołnierzyk gładki od wewnątrz,  ze specjalnym systemem
odprowadzającym wodę w połączeniu z kapturem BARE daje idealne szczelne połączenie:
obracany o 360° zawór dodawczy, domyślnie montowany na środku klatki piersiowej; frontowy
zamek BDM do samodzielnego zapinania z ochronną klapką z zamkiem; opatentowany system
ATR(Automatic Torso Recoil); dostarczany ze wzmacnianymi, wulkanizowanymi butami z 4mm
kompresowanego neoprenu; wzmocnione wstawki na kolanach; wzmacniane manszety lateksowe;
regulowany, nisko profilowy zawór upustowy, domyślne położenie - lewe ramię;
Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT            
Kolory: czarny: czarno-stalowy, czarno-czerwony, czarno-ciemno niebieski, czarno-jasno niebieski;
Waga skafandra: rozmiar M - około 4,35kg

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947

XCD2 Tech Dry zo stał grun tow nie prze pro jek to wa ny, zmie nio ne zo sta ło po ło że nie fron to we -
go zam ka na bar dziej er go no micz ne. W no wym po ło że niu za mek uła twia za kła da nie i ścią ga -
nie ska fan dra, a w po łą cze niu ze zmie nio nym kro jem uwzględ nia ją cy no we tren dy w
nur ko wa niu zwięk sza mo bil ność pod wo dą. W mo de lu 2011 za sta ły za sto so wa ne po więk szo -
ne ke vla ro we na ko lan ni ki oraz no wy wzór gra fik na ska fan drze.
Wy po sa żo ny jest w opa ten to wa ny przez BA RE sys tem ATR i jest wy ko na ny z naj wyż szej ja ko -
ści hi per skom pre so wa ne go 2mm neo pre nu, la mi no wa ne go z ze wnętrz nej stro ny uni kal ną war -
stwą ny lo nu DIA MONF -TUFF, a we wnątrz po kry ty jest od bi ja ją cą cie pło war stwą ME TA LI TE.
Włók no DIA MOND -TUFF i ta śmy szwów są od por ne na prze tar cia i prze cię cia.
Do stwo rze nia 2mm hi per -skom pre so wa ne go neo pre nu za an ga żo wa no uni kal ny pro ces kom -
pre sji, dzię ki któ re mu 2mm neo pren jest wy jąt ko wo trwa ły, ma zmniej szo ną pły wal ność i sta łą
war tość izo la cji ter micz nej.
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Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: szelki; torbę; wbudowaną kieszeń na zamek; trwała, 3mm komfortowa
elastyczna, neoprenowa kryza szyjna; 2mm ciepły kołnierzyk gładki od wewnątrz, ze specjalnym systemem
odprowadzającym wodę w połączeniu z kapturem BARE daje idealne szczelne połączenie: obracany o 360° zawór
dodawczy, domyślnie montowany na środku klatki piersiowej Si-Tech; regulowany, nisko profilowy zawór upustowy,
domyślne położenie - lewe ramie Si Tech; frontowy nisko profilowy zamek do samodzielnego zapinania TiZip;
dostarczany ze wzmacnianymi, wulkanizowanymi butami z 4mm kompresowanego neoprenu; wzmocnione
wstawki na kolanach od wewnętrznej strony łaty dodatkowo wzmacniane skompresowanym neoprenem;
wzmocnienia na pośladkach; wzmacniane manszety lateksowe HD; kontrastowe szare taśmy; mocne płaskie szwy;
Waga skafandra: rozmiar M - około 3,6kg
Kolor: czarny
Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT

SB System Dry Suits – Producent: BARE

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947

Wy ko na ny z mie szan ki bar dzo moc ne go ny lo nu i ly cry. Wy jąt ko wy trój war stwo wy roz cią gli wy ma -
te riał , gwa ran tu je nie po rów ny wal ny kom fort i do sko na łą ela stycz ność. Rów no wa ży tem pe ra tu rę
cia ła pod wo dą i na po wierzch ni.
No wy ro dzaj ga zosz czel ne go zam ka TI ZIP MA STER SE AL – naj waż niej szą ce chą sys te mu jest ulep -
szo ne doj ście do zam ka, któ ry jest ni sko pro fi lo wy w po rów na niu do zam ków mo sięż nych. Pierw -
szy na świe cie ela stycz ny, od dy cha ją cy su chy ska fan der do nur ko wa nia. W BA RE zda ją so bie spra wę
i ro zu mie ją, że tak na praw dę naj waż niej sze jest nie za po mnia ne do świad cze nie z nur ko wa nia, a nie
sprzęt, któ ry był nie wła ści wie do pa so wa ny. Dla te go stwo rzy li SB SYS TEM . To kom bi na cja 3 lek kich
warstw, któ re do star cza ją ela stycz ność i prze pusz czal ność po wie trza dzię ki cze mu po lep sza w ca -
ło ści po ziom kom for tu nur ko wa nia tak abyś mógł sku pić się na praw dzi wej pod wod nej przy go dzie. 
BA RE w Pol sce ofe ru je ofe ru je 10 let nią  gwa ran cję na łą cze nia w swo ich su chych ska fan drach
oraz dwa la ta na ma te riał. 
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Trilam HD Pro Dry – Producent: BARE
Skafander standardowo jest wyposażony: uchwyty na szelki; torbę; trwała, 3mm,
komfortowa elastyczna, neoprenowa kryza szyjna; 2mm ciepły kołnierzyk gładki od
wewnątrz,  ze specjalnym systemem  odprowadzającym wodę w połączeniu z
kapturem BARE daje idealne szczelne połączenie: obracany o 360° zawór dodawczy,
domyślnie montowany na środku klatki piersiowej; dostarczany ze wzmacnianymi,
wulkanizowanymi butami z 4mm kompresowanego neoprenu; wzmocnione wstawki
na kolanach (kevlar) od wewnętrznej strony łaty dodatkowo wzmacniane
skompresowanym neoprenem; wzmacniane manszety lateksowe; regulowany, nisko
profilowy zawór upustowy, domyślne położenie - lewe ramię;

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: czarno-czerwony, czarno-niebieski, czarny
Waga skafandra: rozmiar M - około 3,90kg

Tri lam HD Pro Dry jest ska fan drem z zam kiem na ple cach. Wy ko na ny jest z wy so -
ko od por ne go Try la mi na tu  no wej ge ne ra cji DEV 215, któ ry łą czy w so bie lek kość
z wy trzy ma ło ścią nie do stęp na dla ska fan drów star szej ge ne ra cji. Ele men ty łą czo ne
są po dwój nym ście giem oraz uni kal nym we wnętrz nym ście giem, ta me to da za pew -
nia bar dzo moc ne, trwa łe i wo dosz czel ne po łą cze nie. 
Ten od por ny ska fan der o wy so kiej wy trzy ma ło ści wy po sa żo ny jest w ke vla ro we,
od por ne na ście ra nie wzmoc nie ni ke vla ro we na ko la nach od we wnętrz nej stro ny ła -
ty ke vla ro wej, do dat ko wo wsta wio ny skom pre so wa ny neo pren, na szyw ki od bi ja ją -
ce świa tło.

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947
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Trilam HD Tech Dry – Producent: BARE
Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: uchwy ty na szel ki; tor bę; trwa ła, 3mm, kom for to wa ela -
stycz na, neo pre no wa kry za szyj na; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz,  ze spe cjal nym sys -
te mem  od pro wa dza ją cym wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da je ide al ne szczel ne po łą cze nie:
ob ra ca ny o 360° za wór do daw czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku klat ki pier sio wej; fron to wy za -
mek BDM do sa mo dziel ne go za pi na nia z ochron ną klap ką z zam kiem; opa ten to wa ny sys tem
ATR(Au to ma tic Tor so Re co il); do star cza ny ze wzmac nia ny mi, wul ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm
kom pre so wa ne go neo pre nu; wzmoc nio ne wstaw ki na ko la nach (ke vlar) od we wnętrz nej stro ny ła ty
do dat ko wo wzmac nia ne skom pre so wa nym neo pre nem; wzmac nia ne man sze ty la tek so we; re gu lo wa -
ny, ni sko pro fi lo wy za wór upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we ra mię;
Roz mia ry mę skie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT
Roz mia ry dam skie: XS, S, M, MT, L, XL
Ko lo ry: czar no -czer wo ny, czar no -nie bie ski, czar ny
Wa ga ska fan dra: roz miar M - oko ło 3,97kg

Tri lam HD Tech Dry zo stał grun tow nie prze pro jek to wa ny, zmie nio ne zo sta ło po ło że nie fron to we go
zam ka na bar dziej er go no micz ne. W no wym po ło że niu za mek uła twia za kła da nie i ścią ga nie ska fan -
dra, a w po łą cze niu ze zmie nio nym kro jem uwzględ nia ją cy no we tren dy w nur ko wa niu zwięk sza mo -
bil ność pod wo dą. W mo de lu 2011 za sta ły za sto so wa ne po więk szo ne ke vla ro we na ko lan ni ki oraz
no wy wzór gra fik na ska fan drze. Ska fan der wy po sa żo ny w opa ten to wa ny sys tem ATR. Wy ko na ny jest
z wy so ko od por ne go Try la mi na tu BA RE no wej ge ne ra cji któ ry łą czy w so bie lek kość z wy trzy ma ło ścią
nie do stęp na dla ska fan drów star szej ge ne ra cji. Ele men ty łą czo ne są po dwój nym ście giem oraz uni kal -
nym we wnętrz nym ście giem, ta me to da za pew nia bar dzo moc ne, trwa łe i wo dosz czel ne po łą cze nie. 
Skafander Trilam HD Tech Dry jest najczęściej wybieranym skafandrem przez nurków
technicznych nurkujących często na wrakach i trudnych warunkach. 

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947
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Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: uchwy ty do sze lek; tor bę; trwa ła, 3mm kom for to wa
ela stycz na, neo pre no wa kry za szyj na; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz, ze spe cjal -
nym sys te mem od pro wa dza ją cym wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da je ide al ne szczel ne
po łą cze nie: ob ra ca ny o 360° za wór do daw czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku klat ki pier sio -
wej; re gu lo wa ny, ni sko pro fi lo wy za wór upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we ra mię; ni sko pro -
fi lo wy za mek TI ZIP do sa mo dziel ne go za pi na nia na ple cach; do star cza ny ze wzmac nia ny mi,
wul ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu; wzmoc nio ne wstaw ki na ko la -
nach od we wnętrz nej stro ny ła ty do dat ko wo wzmac nia ne skom pre so wa nym neo pre nem;
wzmac nia ne man sze ty la tek so we; moc niej sze pła skie szwy wul ka ni zo wa ne na go rą co;
Materiał: TrylaminatCannon HB 172 polyester 460g
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: czarno-niebieski, czarno-czerwony;
Waga skafandra: rozmiar M - około 3,80kg

Trilam Poly Pro Dry – Producent: BARE

Ba re wpro wa dzi ło do sprze da ży ko lej ny no wy mo del su che go ska fan dra  Tri lam Po ly Pro
Dry jest ska fan drem z zam kiem na ple cach. Ska fan der bar dzo szyb ko zy skał du żą po -
pu lar ność wśrów nur ków.  Wy ko na ny  z wy so ko od por ne go Try la mi na tu no wej ge ne -
ra cji Can non HB 172 po ly ester 460g, któ ry łą czy w so bie lek kość z wy trzy ma ło ścią
nie do stęp ną dla ska fan drów star szej ge ne ra cji. Ele men ty łą czo ne są po dwój nym uni kal -
nym we wnętrz nym ście giem. Ta me to da za pew nia bar dzo moc ne, trwa łe i wo dosz czel -
ne po łą cze nie. Tri lam Po ly Pro Dry zo stał wy po sa żo ny w no wy mo del zam ka
ga zosz czel ne go TI -Zip, któ ry jest bar dziej ela stycz ny i dzię ki te mu mniej na ra żo ny na
uszko dze nia. Wszyst ko to da je nam naj więk szy kom fort pod czas nur ko wa nia.

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947
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Trilam Pro Dry – Producent: BARE
Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: uchwy ty na szel ki; tor bę; trwa ła, 3mm, kom for to wa, neo -
pre no wa kry za szyj na; ob ra ca ny o 360O za wór do daw czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku klat ki
pier sio wej; za mek na ple cach; do star cza ny ze wzmac nia ny mi, wul ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm
kom pre so wa ne go neo pre nu; wzmac nia ne man sze ty la tek so we; re gu lo wa ny, ni sko pro fi lo wy za wór
upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we ra mię; wzmoc nio ne wstaw ki na ko la nach; na szyw ki od bi ja -
ją ce świa tło i ra dar;

Waga skafandra: rozmiar M - około 3,5kg

Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3X, MS, MLS, LS, XLS, 2XLS, MT, MLT, LT, XLT

Rozmiary damskie: XS, S, M, MT, L, XL

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947

Tri lam Pro Dry jest ska fan drem z zam kiem na ple cach, wy ko na ny z Try la mi na tu ty pu li ght.
Ma te riał ten łą czy w so bie nie spo ty ka ną lek kość i ela stycz ność z du żą wy trzy ma ło ścią.
Ele men ty Try la mi na to wych ska fan drów BA RE łą czo ne są po dwój nym ście giem oraz uni kal -
nym we wnętrz nym uszczel nie niem, ta me to da za pew nia bar dzo moc ne, trwa łe i wo dosz -
czel ne po łą cze nie.� Do pa so wa ny krój po wo du je że ska fan der nie jest wor ko wa ty dzię ki
cze mu nie ma efek tu prze le wa ją ce go się po wie trza. Ska fan der Tri lam Pro Dry jest skro jo ny
we dług wska zó wek nur ków tech nicz nych za pew nia jąc wspa nia łą mo bil ność oraz kom fort
pod wo dą.
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Trilam Tech Dry  – Producent: BARE
Ska fan der stan dar do wo jest wy po sa żo ny: no wy sys tem sze lek; tor bę; trwa ła, 3mm kom for to wa
ela stycz na, neo pre no wa kry za szyj na; 2mm cie pły koł nie rzyk gład ki od we wnątrz, ze spe cjal -
nym sys te mem od pro wa dza ją cym wo dę w po łą cze niu z kap tu rem BA RE da je ide al ne szczel ne
po łą cze nie: ob ra ca ny o 360O za wór do daw czy, do myśl nie mon to wa ny na środ ku klat ki pier sio -
wej; re gu lo wa ny, ni sko pro fi lo wy za wór upu sto wy, do myśl ne po ło że nie - le we ra mię; fron to wy
ni sko pro fi lo wy za mek TI ZIP do sa mo dziel ne go za pi na nia; do star cza ny ze wzmac nia ny mi, wul -
ka ni zo wa ny mi bu ta mi z 4mm kom pre so wa ne go neo pre nu; te le skop po łą czo ny z pa sem krocz -
nym i sys te mem sze lek; pas krocz ny roz pi na ny na klam rę; wzmoc nio ne wstaw ki na ko la nach
od we wnętrz nej stro ny ła ty do dat ko wo wzmac nia ne skom pre so wa nym neo pre nem; wzmac nia -
ne man sze ty la tek so we; moc niej sze pła skie szwy wul ka ni zo wa ne na go rą co;
Rozmiary męskie: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Dystrybutor: 
ECN Systemy Nurkowe

www.bare.pl
Telefon: 94 3635947

Tri lam Tech Dry to no wy mo del su che go ska fan dra wy ko na ny z eks klu zyw ne go trój war stwo we -
go try la mi na tu. Spe cjal nie za pro jek to wa ny te le skop po łą czo ny z pa sem krocz nym i sys te mem sze -
lek da je nam ide al ne do pa so wa nie i do sko na ły kom fort pod wo dą. Sys tem zna ko mi cie po pra wia
ela stycz ność ca łe go ska fan dra. No wy mo del fron to we go zam ka "TI ZIP" za mon to wa ny w jesz cze
lep szym po ło że niu uła twia ubie ra nie i do pa so wa nie ska fan dra. No wy mo del zam ka ma niż szy
pro fil i za pew nia do sko na łą ela stycz ność w sto sun ku do tra dy cyj nych zam ków z mo sią dzu.
Su che ska fan dry BA RE są le gen dar ne z po wo du ich wy trzy ma ło ści i dłu go wiecz no ści. Na si klien -
ci, któ rzy od wie lu lat ko rzy sta ją z ska fan drów BA RE po za ku pie no we go ska fan dra czę sto prze -
ka zu ją do tych czas uży wa ne ska fan dry swo jej ro dzi nie lub zna jo mym po nie waż na dal na da ją się
one do dal sze go nur ko wa nia.
BA RE ofe ru je 10 let nią  gwa ran cję na łą cze nia w swo ich su chych ska fan drach oraz dwa la ta na
ma te riał.  
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Caron – Producent: Kallweit
Skafander wykonany z Super Soft Trilaminatu, poziomy gazoszczelny zamek na plecach Dynat.
Do wyboru suche, kewlarowe buty ocieplane neoprenem lub suche skarpety neoprenowe. Kryzy
HD lateks lub neoprenowe. Osłony z neoprenu kryz rąk, w celu ochrony
opcjonalnych pierścieni pod suche rękawice oraz osłona neoprenowa z zamkami kryzy szyjnej.
Na kolanach podwójna warstwa materiału. W zestawie: skafander, zawory low profile Kallweit,
wężyk LP, szelki. Możliwość uszycia na miarę oraz zaopatrzenia w szereg dodatków i opcji.

Skafandry powłokowe Kallweit.
Wszystkie skafandry powłokowe Kallweita wykonane są z Super Soft Trilaminatu. Materał
ten jest produkowany na bazie kewlaru, zapewniając tym samym maksimum odporności
na uszkodzenia mechaniczne, przy zachowaniu rozciągliwości i elastyczności, nie
ograniczając w ten sposób ruchów. Szycie odbywa się tak zwanym ślepym szwem na
zakładkę- suche szycie, dodatkowo szwy od środka są wulkanizowane na gorąco specjalną
taśmą wulkanizacyjną i maszyną wulkanizacyjną. Ciekawym rozwiązaniem jest szycie w
kroku pozbawione jakiegokolwiek łączenia szwów, co daje maksimum komfortu i 100%
szczelność. Skafandry zakończone są kewlarowymi butami ocieplanymi od środka warstwą
7mm neoprenu, które dzięki unikatowej konstrukcji, zapobiegają gromadzeniu się w nich
nadmiernej ilości powietrza, umożliwiając tym samym bezproblemowe nurkowanie głową
skierowaną w dół, lub na życzenie suchymi, neoprenowymi skarpetami. Kryzy do wyboru
są albo lateksowe - HD wzmacniany lateks lub neoprenowe. Użyte zamki to niełamiące,
gazoszczelne, metalowe Dynat� y. Natomiast zastosowane zawory to nisko profilowe (low
profile) Kallweit, w pełni automatyczne, obrotowe, zaopatrzone w inflatorowy wężyk
niskiego ciśnienia. Gama skafandrów powłokowych obejmuje następujące modele: Caron,
Xenon Telescope, Xenon Front, oraz Helios.

Dystrybutor: 
SCUBA MISSION 

Tel/Fax +48 91 488-17-87
www.scubamission.pl
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Xenon Telescope – Producent: Kallweit

Skafander wykonany z Super Soft Trilaminatu i Cordury (do wyboru w 6 różnych kolorach),
która pokrywa górną część skafandra. 
Nowy Xenon posiada budowę teleskopową, tym samym zapewnia 100% swobodę
ruchów, nieograniczając w żaden sposób wykonywanie najbardziej skomplikowanych
czynności. Poziomy gazoszczelny zamek na plecach firmy Dynat, dodatkowo osłonięty z
zewnątrz warstwą Cordury. 
Do wyboru suche, kewlarowe buty ocieplane neoprenem lub suche skarpety neoprenowe.
Kryzy HD lateks lub neoprenowe. 
Osłony z neoprenu kryz rąk, w celu ochrony opcjonalnych pierścieni pod suche rękawice
oraz osłona neoprenowa z zamkami kryzy szyjnej. Na kolanach podwójna warstwa
materiału. 

W zestawie: skafander, zawory low profile Kallweit, wężyk LP, oddzielny kaptur z
poziomymi i pionowymi zaworami labiryntowymi (7 mm neopren), torba, szelki.
Możliwość uszycia na miarę oraz zaopatrzenia w szereg dodatków i opcji.

Dystrybutor: 
SCUBA MISSION 

Tel/Fax +48 91 488-17-87
www.scubamission.pl
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Xenon Front – Producent: Kallweit

Ska fan der wy ko na ny z Su per Soft Tri la mi na tu i Cor du ry (do wy bo ru w 6 róż nych ko lo -
rach), któ ra po kry wa gór ną część ska fan dra. 
Uko śny ga zosz czel ny za mek z przo du fir my Dy nat, do dat ko wo osło nię ty z ze wnątrz war -
stwą cor du ry. Xe non Front po sia da bu do wę te le sko po wą, tym sa mym za pew nia 100%
swo bo dę ru chów, nie ogra ni cza jąc w ża den spo sób wy ko ny wa nie naj bar dziej skom pli ko -
wa nych czyn no ści. 
Do wy bo ru su che, kew la ro we bu ty ocie pla ne neo pre nem lub su che skar pe ty neo pre no we.
Kry zy HD la teks lub neo pre no we. 
Osło ny z neo pre nu kryz rąk, w ce lu ochro ny opcjo nal nych pier ście ni pod su che rę ka wi -
ce oraz osło na neo pre no wa z zam ka mi kry zy szyj nej. 
Na ko la nach po dwój na war stwa ma te ria łu. 

W ze sta wie: ska fan der, za wo ry low pro fi le Kal l we it, wę żyk LP, od dziel ny kap tur z po zio -
my mi i pio no wy mi za wo ra mi la bi ryn to wy mi (7 mm neo pren), tor ba, szel ki. Moż li wość
uszy cia na mia rę oraz za opa trze nia w sze reg do dat ków i opcji.

Dystrybutor: 
SCUBA MISSION 

Tel/Fax +48 91 488-17-87
www.scubamission.pl
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Helios – Producent: Kallweit

Skafander wykonany z Super Soft Trilaminatu i Cordury (do wyboru w 6 różnych kolorach),
która pokrywa górną część skafandra. 
Poziomy gazoszczelny zamek z przodu firmy Dynat, dodatkowo osłonięty z zewnątrz
warstwą cordury. 
Do wyboru suche, kewlarowe buty ocieplane neoprenem lub suche skarpety neoprenowe.
Kryzy HD lateks lub neoprenowe. 
Osłony z neoprenu kryz rąk, w celu ochrony opcjonalnych pierścieni pod suche rękawice
oraz osłona neoprenowa z zamkami kryzy szyjnej. 
Na kolanach podwójna warstwa materiału. 

W zestawie: skafander, zawory low profile Kallweit, wężyk LP, oddzielny kaptur z
poziomymi i pionowymi zaworami labiryntowymi (7 mm neopren), torba, szelki.
Możliwość uszycia na miarę oraz zaopatrzenia w szereg dodatków i opcji. Helios objęty
jest 5 letnim programem gwarancyjnym!

Dystrybutor: 
SCUBA MISSION 

Tel/Fax +48 91 488-17-87
www.scubamission.pl
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Skafandry neoprenowe Kallweit.
Wszyst kie ska fan dry neo pre no we Kal l we ita wy ko na ne są z Crush Neo pre nu Ar ma tex. Ma -
te riał ten z ze wnątrz po kry ty jest war stwą ple cion ki kew la ro wej za pew nia jąc tym sa mym
mak si mum od por no ści na uszko dze nia me cha nicz ne, przy za cho wa niu roz cią gli wo ści i
peł nej ela stycz no ści, nie ogra ni cza jąc w ten spo sób ru chów. Szy cie od by wa się tak zwa -
nym su chym szwem, igła za głę bia się w ma te riał tyl ko na 1.5 mm, do dat ko wo szwy od
środ ka są bu ty no lo wa ne na go rą co lub pod kle ja ne ta śmą. Każ dy ele ment ska fan dra jest
trzy krot nie kle jo ny. Ska fan dry za koń czo ne są kew la ro wy mi bu ta mi ocie pla ny mi od środ -
ka war stwą neo pre nu lub na ży cze nie su chy mi, neo pre no wy mi skar pe ta mi. Kry zy do wy -
bo ru są al bo la tek so we - HD wzmac nia ny la teks lub neo pre no we. Uży te zam ki to
nie ła mią ce, ga zosz czel ne, me ta lo we Dy natʼy. Na to miast za sto so wa ne za wo ry to ni sko pro -
fi lo we (low pro fi le) Kal l we it, w peł ni au to ma tycz ne, ob ro to we, za opa trzo ne w in fla to ro wy
wę żyk ni skie go ci śnie nia. Ga ma ska fan drów crush neo pre no wych obej mu je na stę pu ją ce
mo de le: TLH, Xe non Neo pren, He lios Neo pren.

Xenon – Producent: Kallweit
Skafander wykonany z Crush Neoprenu Armatex 5mm z poziomym gazoszczelnym zamek
na plecach firmy Dynat. 
Do wyboru suche, kewlarowe buty ocieplane neoprenem lub suche skarpety neoprenowe. 
Kryzy HD lateks lub neoprenowe. Osłony z neoprenu kryz rąk, w celu ochrony
opcjonalnych pierścieni pod suche rękawice oraz osłona neoprenowa z zamkami kryzy
szyjnej, a także osłona zamka głownego. 
Na kolanach osłony kewlarowe. 
W zestawie: skafander, zawory low profile Kallweit, wężyk LP, szelki, torba, oddzielny
kaptur z poziomymi i pionowymi zaworami labiryntowymi (7mm neopren). Możliwość
uszycia na miarę oraz zaopatrzenia w szereg dodatków i opcji.

Dystrybutor: 
SCUBA MISSION 

Tel/Fax +48 91 488-17-87
www.scubamission.pl
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Helios – Producent: Kallweit

Ska fan der wy ko na ny z Crush Neo pre nu Ar ma tex 5mm i Cor du ry (do wy bo ru w 6 róż nych
ko lo rach), w któ rej osło nie znaj du je się po zio my ga zosz czel ny za mek z przo du fir my Dy -
nat, do dat ko wo osło nię ty z ze wnątrz war stwą cor du ry. 
Do wy bo ru su che, kew la ro we bu ty ocie pla ne neo pre nem lub su che skar pe ty neo pre no we. 

Kry zy HD la teks lub neo pre no we. Osło ny z neo pre nu kryz rąk, w ce lu ochro ny opcjo nal -
nych pier ście ni pod su che rę ka wi ce oraz osło na neo pre no wa z zam ka mi kry zy szyj nej.
Na ko la nach osło ny z kew la ru. 

W ze sta wie: ska fan der, za wo ry low pro fi le Kal l we it, wę żyk LP, od dziel ny kap tur z po zio -
my mi i pio no wy mi za wo ra mi la bi ryn to wy mi (7 mm neo pren), tor ba, szel ki. Moż li wość
uszy cia na mia rę oraz za opa trze nia w sze reg do dat ków i opcji.

Dystrybutor: 
SCUBA MISSION 

Tel/Fax +48 91 488-17-87
www.scubamission.pl
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DryFit – Producent: MARES

Model: – DryFit wersja unisex
Materiał: – Dyna Wave Neoprene (3.5 mm)
Kolory: – czarny
Teleskopowy tors: – nie występuje
Zamek: – gazoszczelny YKK
Zawory: – Mares by Mobby’s
Kieszenie: – opcjonalnie (na suwak z D-ringiem)
Kryza szyjna: – neoprenowa (opcjonalnie latex)
Manszety: – neoprenowe (opcjonalnie latex)
Szwy: – klejenie, szew, podklejane taśmą neoprenową
Buty: – skarpeta neoprenowa (opcjonalnie but)
Szelki: – tak, w komplecie
Kaptur: – tak, w komplecie (promocja)
Torba: – tak, w komplecie
Gwarancja ogólna: – 2 lata
Gwarancja – manszety: – 2 lata
Gwarancja - buty/zamek: – 2 lata
Gwarancja – szwy: – 2 lata
Gwarancja – zawory: – 2 lata
Gwarancja – materiał: – 2 lata
Łaty kolanowe: – tak, wzmocnienie również poniżej lędźwi
Ilość rozmiarów std.: – 7 rozmiarów (XS – 3XL)

Wzmoc nio ny i bar dzo wy trzy ma ły
Ska fan der wy po sa żo ny w za wo ry Ma res
by Mob by's. Za wór pier sio wy ob ro to wy o
360 stop ni, na ra mien ny w miej cu po zwa -
la ją cym na ła twy do stęp. Mięk kie skar pe -
ty neo pre no we są ela stycz ne i nie wy ma-
ga ją wy mian w za leż no ści od wiel ko ści
sto py. Ist nie je moż li wość wy mia ny skar pet
na bu ty.

Dystrybutor: 
Oceania sp. z o.o.
Świętojańska 18

05-070 Sulejówek
www.oceania.pl
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Model: – IceFit wersje damska i męska
Materiał: – Dyna Wave Neoprene (4.0 mm)
Kolory: – męski czarno-granatowy, damski czarno-szaro-niebieski (She Dives)
Teleskopowy tors: – nie występuje
Zamek: – gazoszczelny YKK
Zawory: – Mares by Mobby’s
Kieszenie: – opcjonalnie (na suwak z D-ringiem)
Kryza szyjna: – neoprenowa (opcjonalnie latex)
Manszety: – neoprenowe (opcjonalnie latex)
Szwy: – klejenie, szew, podklejane taśmą neoprenową
Buty: – tak, zintegrowane
Szelki: – tak, w komplecie
Kaptur: – tak, w komplecie (promocja)
Torba: – tak, w komplecie
Gwarancja ogólna: – 2 lata
Gwarancja manszety: – 2 lata
Gwarancja buty/zamek: – 2 lata
Gwarancja szwy: – 2 lata
Gwarancja zawory: – 2 lata
Gwarancja materiał: – 2 lata
Łaty kolanowe: – tak, wzmocnienie również w części poniżej lędźwi
Ilość rozmiarów std.: – męskie 7 rozm. (XS-3XL), damskie 5 rozm. (XS-XL)

Dystrybutor: 
Oceania sp. z o.o.
Świętojańska 18

05-070 Sulejówek
www.oceania.pl

IceFit – Producent: MARES
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Aquarius – Producent: NORTHERN DIVER

Model: – AQUARIUS
Materiał: –Tri laminat balistic nylon
Teleskopowy tors: – NIE, ale istnieje regulacja długości przedniej strony kombinezonu.
Umieszczenie zaworów/rodzaj zaworów: - Klatka piersiowa - po środku.Leweramię.
Obrotowy zawór wlotowy i regulowany automatyczny zawór wylotowy ND

Umieszczenie zamka/rodzaj zamka: – Z przodu, poziomy
Kieszenie: – 1- na lewym udzie po zewnętrznej stronie
Kryza szyjna: –  lateksowa z dodatkowym neoprenowym dociepleniem
Manszety: – lateksowe
Szwy: – szyte, od srodka uszczelnione taśmą
Rodzaj butów: – gumowe ocieplone 5mm neoprenem 
Szelki: – Tak, Elastyczne, regulowane i odpinane
Kaptur: – TAK
Torba: – TAK Po zospięciu słuzy jako dywanik do przebierania 
Gwarancja ogólna: – 1 rok na szczelnośc i wady materiałowe
Kolory: – Czarny
Rozmiary męskie: – S,M, L i XL
Łaty kolanowe (Wzmocnienia): – Tak. Dodatkowo szeroka łata na siedzeniu z KEVLARU
Inne: – Bardzo lekki 3,5 kg i po spakowaniu zajmuje badzo mało miejsca. Doskonały
wybór na Egipt i Chorwację

Dystrybutor:
PH RABBIT 

Plac Daszyńskiego 8, 
10-586 Olsztyn

www.sklep.ocn.pl
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Model: – HID
Materiał: –Tri laminat balistic nylon
Teleskopowy tors: – TAK
Umieszczenie zaworów/rodzaj zaworów: - Klatka piersiowa - po środku.Lewe ramię.
Obrotowy zawór wlotowy i regulowany automatyczny zawór wylotowy ND

Umieszczenie zamka/rodzaj zamka: – Z przodu, ukośnie
Kieszenie: – 1- na prawym udzie po zewnętrznej stronie 2 kieszeń za dopłatą
Kryza szyjna: –  neoprenowa, za dopłatą lateksowa
Manszety: – lateksowe
Szwy: – szyte, od srodka uszczelnione taśmą
Rodzaj butów: – gumowe ocieplone 5mm neoprenem, inne rodzaje za dopłata
Szelki: – Tak, Elastyczne, regulowane i odpinane
Kaptur: – TAK
Torba: – TAK Po zospięciu słuzy jako dywanik do przebierania 
Gwarancja ogólna: – 1 rok na szczelnośc i wady materiałowe
Kolory: – Czarny
Rozmiary męskie: – 15 rozmiarów S,M, MR, ML MLR, MLT, L LR, LT, XL, XLR,XLT, XXL,
XXLR,XXXL lub szyty na miarę
Łaty kolanowe (Wzmocnienia): – Tak z KEVLARU
Inne: – waga 5,5 kg 

Dystrybutor:
PH RABBIT 

Plac Daszyńskiego 8, 10-586 Olsztyn
www.sklep.ocn.pl

Hid – Producent: NORTHERN DIVER
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Model: – CORTEX
Materiał: –Rozciągliwy Tri laminat z Cordury
Teleskopowy tors: – NIE, 
Umieszczenie zaworów/rodzaj zaworów: - Klatka piersiowa - po
środku.Leweramię. Obrotowy zawór wlotowy i regulowany
automatyczny zawór wylotowy ND. Różne opcje za dopłatą

Umieszczenie zamka/rodzaj zamka: – Z tyłu, poziomy osłoniety
osłoną zapinaną na rzep.
Kieszenie: – 2- obie na udach po zewnętrznej stronie
Kryza szyjna: – neoprenowa lub  lateksowa za dopłatą
Manszety: – neoprenowe lub lateksowe za dopłatą
Szwy: – szyte, od srodka uszczelnione taśmą
Rodzaj butów: – gumowe ocieplone 5mm neoprenem 
Szelki: – Tak, Elastyczne, regulowane i odpinane
Kaptur: – TAK
Torba: – TAK Po zospięciu słuzy jako dywanik do przebierania 
Gwarancja ogólna: – 1 rok na szczelnośc i wady materiałowe
Kolory: – Dół czarny góra szaro-srebrna
Rozmiary męskie: – 15 standardowych rozmiarów lub szyty na miarę
Łaty kolanowe (Wzmocnienia): – Tak. 
Inne: – waga5 kg 

Dystrybutor:
PH RABBIT 

Plac Daszyńskiego 8, 10-586 Olsztyn
www.sklep.ocn.pl

Cortex – Producent: NORTHERN DIVER
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E.Lite – Producent: SANTI
Mo del: – E.LI TE
Ma te riał: – Rip Stop Ny lon/Bu ty len/Po lie ster gra ma tu ra 450 gr/m 
Ko lo ry: – czar ny
Te le sko po wy tors: – Te le sko po wy, 30 cen ty me tro wy, tors umoż li wia nam swo bo dę ru chów.
Za mek: – z przo du, kry ty ochron na pli są za pi na ną na do dat ko wy za mek pla sti ko wy
Za wo ry: – w stan dar dzie do wy bo ru Apeks lub Si -Tech
Kie sze nie: – Spe cjal nie za pro jek to wa ne 2 kie sze nie na udach, z ela stycz ny mi, gu mo wy mi pę -
tla mi; pat ka pra wej kie sze ni ma za pi na ną na za mek kie szon kę na ka ra biń czyk „do uble en der”“
Kry za szyj na: – la tex z neo pre no wym do cie ple niem szyj nym (opcjo nal nie kry za neo pre no wa)
Man sze ty: – la tex he avy du ty lub stoż ko we
Szwy: – na za kład kę, wul ka ni zo wa ne od we wnątrz ta śmą. Do dat ko wo Opra co wu jąc krój
no ga wek i rę ka wów wy eli mi no wa li śmy szwy krzy żo we tak nie lu bia ne przez nur ków.
Bu ty: – bu ty Flex So le (opcjo nal nie bu ty neo pre no we lub skar pe ta neo pre no wa i rock bu ty)
Szel ki: – tak ,w stan dar dzie szel ki z prak tycz ną, su chą kie szon ką na do ku men ty/klu czy ki
Kap tur: – tak, w stan dar dzie neo pren 6 mm. (opcjo nal nie kap tur 2x5m m, kap tur li ght 5
mm, kap tur do ma ski peł no twa rzo wej lub kap tur wkle jo ny na sta łe.)
Tor ba: – tak, w stan dar dzie (wy mia ry: 75cm x 35cm x 30 cm)
Gwa ran cja ogól na: – 36 miesięcy
Ła ty ko la no we: – ła ty Ke vla ro we® (opcjo nal nie ła ty ty pu Mel co lub bez łat)
Szy cie na mia rę: – tak
Ilość roz mia rów std: – 16 roz mia rów stan dar do wych
Uni kal ny ma te riał, któ ry przy ni skiej wa dze ma wy trzy ma łość zbli żo ną do Cor du ry, Uni ka to wy krój ska fan dra
(krój ra mion, ple ców i no ga wek). Rę ka wy wszy te są w ta ki spo sób, że ska fan der po ło żo ny na zie mi ukła da się
w kształt li te ry „Y” a nie „T” czy li w na tu ral nej dla nur ka po zy cji, bogate wyposażenie w standardzie i duży
wybór opcji dodatkowych (2 dodatkowe typy butów, pierścienie, naszywka z imieniem)

Producent: 
Santi Sp. z o.o.

ul. T. Wendy 7/9, Gdynia
tel. +48 58 678 50 10
www.santidiving.com
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Enduro – Producent: SANTI
Mo del: – EN DU RO
Ma te riał: – Cor du ra/Bu ty len/Po lie ster, gra ma tu ra 600 gr/m
Ko lo ry: – w stan dar dzie czar ny (opcjo nal nie czar ny/czer wo ny, czar ny/nie bie ski, czar ny/sza ry )
Te le sko po wy tors: – Te le sko po wy, 30 cen ty me tro wy, tors umoż li wia nam swo bo dę ru chów
bez wzglę du na gru bość ocie pla cza.
Za mek: – z przo du, kry ty ochron na pli są (opcjo nal nie z ty łu)
Za wo ry: – w stan dar dzie do wy bo ru Apeks lub Si -Tech
Kie sze nie: – "tak, dwie du że kie sze nie na udach w stan dar dzie. Pra wa kie szeń po sia da do -
dat ko wą prze gro dę na "wet no tes" oraz 2 mniej sze d -rin gi, tak aby śmy mo gli wpiąć boj kę
oraz no tes na roż nych D -rin gach"
Kry za szyj na: – la tex z neo pre no wym do cie ple niem szyj nym (opcjo nal nie kry za neo pre no wa)
Man sze ty: – la tex he avy du ty lub stoż ko we
Szwy: – Ma te riał łą czo ny jest na styk, a na stęp nie pod kle ja ny od spodu ręcz nie 4 cm ta śmy.
Od gó ry ma szy no wo wgrze wa my spe cjal ną ta śmę wzmac nia ją cą.
Bu ty: – Neo pre no we 7 mm wzmoc nio ne la te xem (opcjo nal nie bu ty ty pu Flex so le lub skar -
pe ta neo pre no wa i rock bu ty)
Szel ki: – tak, w stan dar dzie szel ki z prak tycz ną, su chą kie szon ką na do ku men ty/klu czy ki
Kap tur: – tak, w stan dar dzie neo pren 6 mm. (opcjo nal nie kap tur 2x5m m, kap tur li ght 5 mm,
kap tur do ma ski peł no twa rzo wej lub kap tur wkle jo ny na sta łe.)
Tor ba: – tak, w stan dar dzie
Gwa ran cja ogól na: – 36 miesięcy
Ła ty ko la no we: – w stan dar dzie brak, (opcjo nal nie ty pu Mel co)
Szy cie na mia rę: – tak, ja ko opcja, z moż li wo ścią wy bo ru do pa so wa nia ska fan dra slim lub stan -
dard. Szy cie na mia rę od by wa się we dług uni ka to we go sys te mu 19 punk tów po mia ro wych.
Ilość roz mia rów std: – 16 roz mia rów stan dar do wych

Producent: 
Santi Sp. z o.o.

ul. T. Wendy 7/9, Gdynia
tel. +48 58 678 50 10
www.santidiving.com
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Espace – Producent: SANTI
Mo del: – ESPA CE
Ma te riał: – Ny lon/Bu ty len/Po lie ster gra ma tu ra 350 gr 
Ko lo ry: – w stan dar dzie czar ny (opcjo nal nie czar ny/czer wo ny, czar ny/nie bie ski )
Te le sko po wy tors: – Te le sko po wy, 30 cen ty me tro wy, tors umoż li wia nam swo bo dę ru -
chów bez wzglę du na gru bość ocie pla cza.
Za mek: – z przo du, kry ty ochron na pli są
Za wo ry: – w stan dar dzie do wy bo ru Apeks lub Si -Tech
Kie sze nie: – "tak, dwie du że kie sze nie na udach w stan dar dzie. Pra wa kie szeń po sia da do -
dat ko wą prze gro dę na "wet no tes" oraz 2 mniej sze d -rin gi, tak aby śmy mo gli wpiąć boj kę
oraz no tes na roż nych D -rin gach"
Kry za szyj na: – la tex (opcjo nal nie neo pren)
Man sze ty: – la tex he avy du ty lub stoż ko we
Szwy: – na za kład kę, wul ka ni zo wa ne od we wnątrz ta śmą. Do dat ko wo opra co wu jąc krój
no ga wek i rę ka wów wy eli mi no wa li śmy szwy krzy żo we tak nie lu bia ne przez nur ków.
Bu ty: – Neo pre no we 7 mm wzmoc nio ne la te xem (opcjo nal nie bu ty ty pu Flex so le lub skar -
pe ta neo pre no wa i rock bu ty)
Szel ki: – tak ,w stan dar dzie szel ki z prak tycz ną, su chą kie szon ką na do ku men ty/klu czy ki
Kap tur: – tak, w stan dar dzie neo pren 6 mm. (opcjo nal nie kap tur 2x5m m, kap tur li ght 5
mm, kap tur do ma ski peł no twa rzo wej lub kap tur wkle jo ny na sta łe.)
Tor ba: – tak, w stan dar dzie
Gwa ran cja ogól na: – 36 mie się cy
Ła ty ko la no we: – w stan dar dzie brak, (opcjo nal nie Ke vla ro we® lub ty pu Mel co)
Szy cie na mia rę: – tak, ja ko opcja, z moż li wo ścią wy bo ru do pa so wa nia ska fan dra slim lub
stan dard.
Ilość roz mia rów std: – 16 roz mia rów stan dar do wych

Producent: 
Santi Sp. z o.o.

ul. T. Wendy 7/9, Gdynia
tel. +48 58 678 50 10
www.santidiving.com
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Mo del: – EVER TECH
Ma te riał: – Tri la mi nat He avy Du ty
Te le sko po wy tors: – Tak. Sys tem te le sko po wy na bio drach, wy po sa żo ny w od cze pia ne szel ki i pas kro -
ko wy po zwa la na re gu la cję dłu go ści tu ło wia, gwa ran tu jąc ide al ne do pa so wa nie i swo bo dę ru chów.
Umiesz cze nie zam ka/ro dzaj zam ka: – Z przo du, uko śny; osło nię ty ny lo no wą osło ną na rzep
Umiesz cze nie za wo rów/ro dzaj za wo rów: – Klat ka pier sio wa - po środ ku. Le we ra mię (u gó ry):
Ob ro to wy za wór wlo to wy i re gu lo wa ny, au to ma tycz ny za wór wy lo to wy Si -Tech.
Kie sze nie: – 2 - po bo kach, na bio drach; za pi na ne na gru by rzep 
Kry za szyj na: – We wnętrz na - la tek so wa. Ze wnętrz na - koł nierz neo pre no wy, chro nią cy la tek so wą kry -
zę przed uszko dze niem, zwięk sza izo la cję ciepl ną, za pi na ny na rzep
Man sze ty: – La tek so we przy rę ka wach
Szwy: – Ela stycz ne uszczel nie nie szwów dzię ki no wo cze snej tech ni ce wul ka ni za cji, gwa ran tu je roz -
cią gli wość i wy go dę.
Ro dzaj bu tów: – Skar pe ty ze skom pre so wa ne go neo pre nu. Moż li wość sto so wa nia bu tów neo pre no -
wych lub DRY SU IT Bo ots
Szel ki: – TAK. Od cze pia ne szel ki i pas kro ko wy po zwa la na re gu la cję dłu go ści tu ło wia, gwa ran tu jąc
ide al ne do pa so wa nie i swo bo dę ru chów.
Kap tur: – Od dziel ny kap tur neo pre no wy 5/6,5mm z prze dłu żo ną kry zą, mięk kim wy koń cze niem przy
twa rzy oraz za wor kiem. 
Tor ba: – Tak
Gwa ran cja ogól na: – 2 la ta na wa dy ma te ria ło we i pro duk cyj ne
Ko lo ry: – Czar ny
Roz mia ry dam skie: – S, M, L -XL, Roz mia ry mę skie: – M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Inne: – Uchwyt I -sa fe – mo co wa nie in stru men tów. Ze staw na praw czy w kom ple cie 
(łat ki, klej, wosk). An ty po śli zgo we apli ka cje na ra mio nach. 

Evertech – Producent: SCUBAPRO

DYSTRYBUTOR:
Submarine-Scubapro Polska Sp. j.
ul. Żeromskiego 4, 74-503 Moryń

www.scubapro.com.pl
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Mo del: – EVER DRY 4
Ma te riał: – Neo pren Su per Strech 4mm o wy so kiej gę sto ści, za pew nia ją cy opty mal ną izo -
la cję ciepl ną i kom for to wą swo bo dę ru chów.
Te le sko po wy tors: – Nie
Umiesz cze nie zam ka/ro dzaj zam ka: – Na ple cach, po zio my; osło nię ty neo pre no wą osło -
ną za pi na ną na rzep
Umiesz cze nie za wo rów/ro dzaj za wo rów: – Klat ka pier sio wa - po środ ku. Le we ra mię (u
gó ry). Ob ro to wy za wór wlo to wy i re gu lo wa ny, au to ma tycz ny za wór wy lo to wy Si -Tech.
Kie sze nie: – 1- na pra wej no dze/bio dro, po bo ku; za mek bły ska wicz ny
Kry za szyj na: – Wew.- la tek so wa. Ze wnętrz na – wy wi ja na z neo pre nu z do dat ko wą ze -
wnętrz ną, neo pre no wą stój ką na rzep.
Man sze ty: – Neo pre no we – gład ki neo pren od we wnątrz
Szwy: – Pła ski śle py, od środ ka do dat ko wo uszczel nio ny (pod kle jo ne osło ną)
Ro dzaj bu tów: – Skar pe ty ze skom pre so wa ne go neo pre nu. Moż li wość sto so wa nia bu tów
neo pre no wych lub DRY SU IT Bo ots
Szel ki: – Tak. Ela stycz ne, re gu lo wa ne i zdej mo wa ne szel ki, uła twia ją ce lep sze do pa so wa nie.
Kap tur: – Od dziel ny kap tur neo pre no wy 5/6mm
Tor ba: – Tak
Gwa ran cja ogól na: – 2 la ta na wa dy ma te ria ło we i pro duk cyj ne
Ko lo ry: – Czar ny
Roz mia ry dam skie: – XS, S, SR, M, MR, L, XL; Roz mia ry mę skie: – S, M, L, XL, XXL, XXXL
Ła ty ko la no we (Wzmoc nie nia): – Tak
In ne: – Uchwyt I -sa fe – mo co wa nie in stru men tów. Ze staw na praw czy w kom ple cie (łat ki, klej, wosk).
An ty po śli zgo we apli ka cje na ra mio nach. Wy jąt ko wy krój w mo de lach dla ko biet, przy sto so wa ny do
ko bie cej ana to mii.

Everdry 4 – Producent: SCUBAPRO

DYSTRYBUTOR:
Submarine-Scubapro Polska Sp. j.
ul. Żeromskiego 4, 74-503 Moryń

www.scubapro.com.pl
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Extender New – Producent: SUBGEAR
Waga: 4,00 kg (L)
Materiał: Trilaminat Heavy Duty – wysokiej jakości, wyjątkowo wytrzymały
Kolory: Czarny
Rozmiary damskie: 38, 40, 42-44
Rozmiary męskie: 48/50, 52, 54, 56, 58, 60
Te le sko po wy tors: Tak – Sys tem te le sko po wy na bio drach, wy po sa żo ny w od cze pia ne szel ki i
pas kro ko wy po zwa la na re gu la cję dłu go ści tu ło wia, gwa ran tu jąc ide al ne do pa so wa nie i swo -
bo dę ru chów.
Umieszczenie zamka/rodzaj zamka: z przodu, ukośny- wyjątkowo długi (wygodne zakładanie);
od wewnątrz zamek suchy osłonięty zasuwaną na błyskawiczny zamek osłoną z trilaminatu
Umieszczenie zaworów/rodzaj zaworów: Klatka piersiowa- po środku – lewe ramię (u góry):
Obrotowy zawór wlotowy i regulowany, automatyczny zawór wylotowy Si-Tech.
Kieszenie: 2 kieszenie po bokach (na biodrach) - zapinane na gruby rzep. 
We wnętrzu kieszeni – D-ringi, umożliwiające zamocowanie dodatków; 
Kryza szyjna: We wnętrz na - la tek so wa – osło nię ta z ze wnątrz (do cie ple nie) spe cjal nie skon stru -
owa ną kry zą kap tu ra.
Manszety: Lateksowe manszety HD, gwarantujące optymalne dopasowanie; możliwość montażu
rękawic suchych Si-Tech
Szwy: Elastyczne uszczelnienie szwów dzięki nowoczesnej technice wulkanizacji, gwarantuje
rozciągliwość i wygodę.
Rodzaj butów: Zintegrowane skarpety ze skompresowanego neoprenu. Możliwość stosowania
butów neoprenowych lub Hiker Boots
Szel ki: Tak – od cze pia ne szel ki i pas kro ko wy po zwa la na re gu la cję dłu go ści tu ło wia, gwa ran -
tu jąc ide al ne do pa so wa nie i swo bo dę ru chów.
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Kaptur: Zintegrowany kaptur neoprenowy  z możliwością regulacji dopasowania (na
rzepy). Doskonałe uszczelnienie i docieplenie.
Torba: Tak
Gwarnacja ogólna: 2 lata na wady materiałowe i produkcyjne
Gwarnacja buty/zamek: 2 lata
Gwarnacja szwy: 2 lata
Gwarnacja zawory: 2 lata
Gwa ran cja ma te riał: 2 la ta
Ła ty ko la no we (Wzmoc nie nia): Ma te riał o po dwój nej gru bo ści w miej scach szcze gól nie
na ra żo nych na wy cie ra nie. 
In ne: An ty po śli zgo we apli ka cje na ra mio nach 

Wąż średniego ciśnienia w zestawie
Odblaskowe paski

Dystrybutor: DELTA DIVE S.C. 
www.sub-gear.pl

http://www.sub-gear.pl
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Ecodry – Producent: SUBGEAR
Waga: 4,90 kg (L)
Materiał: Neopren 6,5mm gwarantuje znakomitą izolację cieplną także podczas głębokich
nurkowań. Doskonały krój zapewnia wygodę i doskonałe dopasowanie
Kolory: Grafitowy
Rozmiary damskie: S, M, L, XL 
Rozmiary męskie: S, M, L, XL, XXL
Te le sko po wy tors: Nie
Umieszczenie zamka/rodzaj zamka: Na plecach, poziomy; osłonięty neoprenową osłoną
zapinaną na rzep
Umieszczenie zaworów/rodzaj zaworów: Klatka piersiowa- po środku, lewe ramię (u góry),
obrotowy zawór wlotowy i regulowany, automatyczny zawór wylotowy Si-Tech
Kieszenie: 1 na prawej nodze/biodro z uchwytem (damska część klamry) umożliwiającym
przypięcie kaptura; 
Kryza szyj na: We wnętrz na - la tek so wa, ze wnętrz na – do dat ko wa neo pre no wa stój ka do cie pla -
ją ca
Manszety: Neoprenowe – gładki neopren od wewnątrz
Szwy: Płaski ślepy, od środka dodatkowo uszczelniony (podklejone osłoną)
Rodzaj butów: Skarpety ze skompresowanego neoprenu. Możliwość stosowania butów
neoprenowych lub Hiker Boots
Szel ki: Tak – Elastyczne, regulowane i zdejmowane szelki, ułatwiające lepsze dopasowanie
Kaptur: Oddzielny kaptur neoprenowy 
Torba: Tak
Gwarnacja ogólna: 2 lata na wady materiałowe i produkcyjne
Gwarnacja buty/zamek: 2 lata
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Gwarnacja szwy: 2 lata
Gwarnacja zawory: 2 lata
Gwa ran cja ma te riał: 2 la ta
Ła ty ko la no we (Wzmoc nie nia): Tak
In ne: An ty po śli zgo we apli ka cje na ra mio nach 

Wąż średniego ciśnienia w zestawie

Dystrybutor: DELTA DIVE S.C. 
www.sub-gear.pl

http://www.sub-gear.pl
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście się
troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać do 22.12.2011 na adres
wydawnictwo@nuras.info wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.
Wylosowani zwycięzcy z poprzednich konkursów znajdują się na stronie nuras.info

http://bare.pl
http://nuras.info/?wyniki-konkursow,17
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 23

