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Od Redakcji
Witajcie! Wreszcie mamy lato, wakacje w pełni, czas urlopów. Dla amatorów sportu też coś się znajdzie. Właśnie
trwa w Londynie – od 27 lipca do 12 sierpnia 2012 roku – olimpiada. Mamy cały wachlarz dyscyplin do wyboru i
do koloru, ale niestety nurkowanie nie jest dyscypliną olimpijską, a szkoda. Taki podwodny hokej, o którym pisaliśmy
poprzednio, świetnie by się nadał. Często piszemy o nurkowaniach w egzotycznych, ciepłych wodach, ale i u nas można znaleźć interesujące nurkowiska. Zapraszamy nad położone niedaleko Olsztyna Jezioro Pluszne. Ma ono swoje tajemnice: pod powierzchnią wody, na 100- metrowej podobno głębi z podwójnym dnem znajduje się legendarna
Bursztynowa Komnata, poniewierają się resztki zatopionych w czasie II wojny samolotów, czołgów, a nawet miniaturowych łodzi podwodnych…
O tym, jak ważny jest sprzęt i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas nurkowań, nie trzeba przypominać. Dobra praktyka nurkowa każe zdublować wszystkie systemy potrzebne do przeżycia i powrotu spod wody. Dziś piszemy
o alternatywnych źródłach mieszaniny oddechowej.
Nurek musi być rozważny. Planując nurkowanie, powinien dopasować gazy do swojego nurkowania, a nie siebie do
gazów. Dekompresja, jak wiecie doskonale, jest bardzo niebezpieczna. Przy obecnym poziomie sprzętu nurkowego, doświadczenia i techniki najbardziej zawodnym pojedynczym elementem jest płetwonurek. Jak zwykle – człowiek to zawsze najsłabsze ogniwo. Jednak stosując dobrą praktykę nurkową, popartą właściwą i dobrze wykorzystaną wiedzą, nad
dekompresją można mieć kontrolę.Na pewno nie wszyscy wiecie, że od 10 maja 2011 roku działa w Polsce darmowy internet od Aero 2. Poczytajcie sobie, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z dobrodziejstw darmowej sieci.
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Sardynia
czyli jaskinie i czerwony koral
Sardynia przywitała nas deszczem, ale nasza ekipa przywiozła słońce z
Polski. Świeciło już mocno przez cały czas naszego pobytu. Wzięliśmy ze
sobą także nadzieję że włoskie wakacje po prostu będą fajne. W sumie to
zawsze było dobrze lub bardzo dobrze, ale jak to bywa każda wyprawa w
nieznane niosła jakieś ryzyko. Co w tym Morzu Śródziemnym może mnie
jeszcze zaskoczyć? Turcja, Hiszpania, Chorwacja, Malta – byłem w tylu miejscach myśląc, że wszystko już widziałem. Nieco straciłem zapał i dobre nastawienie na rzymskim lotnisku „Leonardo da Vinci”.
Z pasją godną tego niesamowitego
przedstawiciela renesansu (Leonardo to:
malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom,
wynalazca i… geolog) pracownicy Alitalii
wytropili mnie i Jacka tuż przed wejściem
do samolotu odlatującego na naszą wyspę.

W tłumie podróżnych bystrymi i wrednymi
oczkami zauważyli że ciągniemy po dwa
bagaże podręczne… Na nic zdały się tłumaczenia, że w Warszawie nikomu to nie
przeszkadzało, że to drogi sprzęt fotograficzny, który w ładowni samolotu się rozleci jak domek z kart… Czołowi pracownicy
4
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Alitalii najpierw nastraszyli nas Policją po
czym rozpoczęli wypisywanie faktury za
nadbagaż. Ale Polak jest przecież twardy i
nie odpuszcza. Szczególnie jak ma za plecami tuzin uczestników wyprawy liczących
później na udane fotki, broniących cennego
sprzętu jak lwy. Przepakowanie i rozłożenie naszych kilku nadmiarowych kilogramów niemal doprowadziło wzorowych,
udekorowanych głupimi i zdziwionymi nie-

co minami pracowników Alitalii. Odpuścili. Machnęli ręką i odeszli. Kolejny raz się
udało.
Dolatując do wyspy widzieliśmy naszą
bazę; niesamowity widok z lotu ptaka tuż
przed zachodzącym na linii horyzontu słońcem.
Na lotnisku przywitał nas jednak deszcz
oraz Diego – kierowca, i jak się okazało
podwodny przewodnik (jeden z wielu).
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Transport do bazy odbył się sprawnie. Zdziwieni jednak nieco pogodą opanowaliśmy
świetne apartamenty mieszczące całą naszą
ekipę. Dwa domki, z kuchniami wyposażonymi w to co niezbędne polubiliśmy od razu. Od centrum nurkowego położonego na
wysokim klifie dzieliło nas kilka metrów i
drzew na których regularnie przesiadywały
głośnie i wkurzające cykady organizujące
koncerty przez cały dzień. Robiły sobie na
szczęście nocną przerwę, jednak w ich
miejsce pojawiały się komary obojętne na
moskitiery, kremy i inne specyfiki. Jednak
ani podobne do ćmy cykady ani maleńkie,
paskudne komary nie popsuły nam tego wyjazdu J Mieszkaliśmy na wsi, na pięknym
odludziu. Kilka kilometrów od sklepu i cywilizacji. Kilka razy robiliśmy zaopatrzenie:
wino, pomidory, mozarella i oliwki. To było nasze menu. Jeden z tych składników po
schłodzeniu był akcentem kończącym cały
dzień. Wino wchodziło dobrze, rozmowa
się kleiła a czas leciał szybko. Capo Galera
to jedno z tych centrów nurkowych, gdzie
tak naprawdę nie można mieć żadnych
uwag. Baza sponsorowana przez Maresa
zorganizowana była perfekcyjnie, a liczna
ekipa była sympatyczna i profesjonalna. Po-

mimo niedużej odległości od lotniska 20
min autem, Alghero – 15 min autem, czy
najbliższego miasteczka gdzie robiliśmy zakupy – Fertilia – 10 minut autem czuliśmy
się jak na sielskiej wsi. Jej zapach i tempo
życia przelało się i na nas… Wypoczynek
pełną gębą.
Geografia:
Sardynia jest drugą co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym. Wybrzeża wy-
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spy są najczęściej wysokie i skaliste, z długimi, względnie prostymi odcinkami, wieloma wybitnymi cyplami, kilkoma szerokimi, głębokimi zatokami, wieloma przesmykami i z wieloma mniejszymi wyspami
nieopodal wybrzeża.
Przeważającą część wyspy zajmują góry
i płaskowyże. Roślinność to głównie makia,
wiecznie zielone zarośla. Sardynia ma kilka
głównych rzek. Największe rzeki jest Ti-
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rao, 151 km, która wpada do Morza Sardyńskiego, Coghinas, 115 km, i Flumendosa,
127 km. Są 54 sztuczne jeziora i tamy, które dostarczają wodę i prąd. Najważniejsze
to Jezioro Omodeo i Jezioro Coghinas. Jedynym naturalnym słodkowodnym jeziorem jest Lago di Baratz. Wiele dużych,
płytkich, słonowodnych lagun i rozlewisk
jest zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża.
Wyspa ma typowy klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski: zimą łagodny i deszczowy, latem gorący i suchy. W ciągu roku
jest około 300 dni słonecznych, z koncentracją opadów zimą i jesienią, i opadmi
śniegu w górach. Średnia roczna temperatura wynosi od 11OC do 17O°C. Dominującym wiatrem jest północno-zachodni Mistral, wiejący głównie zimą i wiosną. Może
on wiać dosyć mocno, ale zwykle jest suchy i łagodny (wikipedia. org)
No i właśnie mistral poza tymi paskudnymi komarami stał się naszą zmorą. Piękne
nurkowania psuła zimna woda… Nagrzani
słońcem marzliśmy pod wodą ponieważ
miała ona czasami nawet 16 stopni. Pod koniec wyjazdu jej wartość wzrosła nawet
do 22 stopni co potraktowaliśmy już jak
rozpustę.

Historia wyspy:
Do 238 p. n. e. Sardynią władali Kartagińczycy. Pozostało tu więcej świadectw
ich kultury niż w ojczyźnie – dzisiejszej Tunezji. W mieście Nuoro można oglądać
świątynie boga Baala, cmentarze i domy
mieszkalne tego starożytnego ludu, który
został wyparty z Sardynii przez Rzymian.
Przez długi czas uczeni niewiele wiedzieli o kulturze Nuraghe – pierwotnej cywilizacji sardyńskiej. Liczba, zakres i
rozmiar pozostałości architektonicznych z
okresu neolitycznego wskazują na dużą populację wyspy. Pewne odkrycia archeolo-
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giczne wskazują na wczesne kontakty z
Kretą oraz Cyprem. Około 1000 p. n. e. Feniccy żeglarze ustanowili kilka portów handlowych na wybrzeży Sardynii. W 509 p. n.
e. wybuchła wojna pomiędzy rodzimą ludnością a fenickimi osadnikami. Osadnicy
wezwali na pomoc Kartaginę (która niegdyś
była założona przez Fenicjan) i wyspa stała
się podległa Kartaginie. W 238 p. n. e. – po
pokonaniu Kartaginy przez Republikę
Rzymską w pierwszej wojnie punickiej
– Kartagina miała dodatkowe problemy wewnętrzne (Wojna Najemników). Wtedy
Rzymianie zajęli Korsykę wraz z Sardynią,
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praktycznie bez oporu ze strony Kartagińczyków. W następnych latach pod rządami
Rzymu, Sardyńczycy dla obrony przed najeźdźcami wybudowali wokół nabrzeżnych
miast pas fortyfikacji, zwany „terra barbagia”. Gorsze czasy nastały dla Sardynii w
roku 465 n. e., gdy pojawili się Wandalowie, którzy utworzyli królestwo w północnej Afryce podbite przez cesarza bizantyńskiego Justyniana I. Potem nastali Genueńczycy i władcy z Pizy. Po długim okresie
walk papież oddał Sardynię władcom Aragonii. Wtedy tez rozpoczął się napływ ludności z Katalonii i represje władz. Po kilku
stuleciach Sardynia przeszła w ręce Austrii,
która rok później wymieniła ją z Piemontem na Sycylię.
W roku 1720 Sardynia dostała się pod
panowanie dynastii sabaudzkiej, późniejszych królów Italii, stając się tym samym
częścią Włoch (wikipedia. org)
Bardzo fajnie, że mogłem sobie gdzieś
tam poczytać o Sardynii. Podczas niesamowitych siedmiu dni na wyspie z naszej bazy ruszyłem się dwa razy – do sklepu… Po
nurkowaniach odpoczywaliśmy; czas leciał
szybko i bez żadnej nudy. Książki pogaduchy, morskie kąpiele czy też opalanie. Przy-

gotowywanie jedzenia też wypełniało czas,
a tym którzy mieli ochotę na coś miejscowego baza proponowała lunch i kolacje.
O podawanym jedzeniu nikt nie mówił
nic innego że pyszne i że było go dużo…
W ostatnim dniu pobytu mieliśmy w końcu
pojechać do Alghero. Po 20 minutach spaceru byliśmy już mokrzy… Po godzinie czekania na autobus i poszukiwaniu cienia
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żeby te oczekiwanie nie skończyło się udarem i szpitalem, odpuściliśmy…, lądując na
zapchanej pobliskiej plaży. Przeciskając się
pomiędzy osmalonymi słońcem ciałami
plażowiczów dotarliśmy do baru, gdzie odpowiednio uzupełniliśmy brakującą wodę
bezpłciowym, ale bardzo zimnym piwem.
Po powrocie do bazy dalsze schładzanie
ciał polegało na długim moczeniu się w wo-

Nuras.info 8/2012
dzie… Ponownie miał nas rozgrzać mecz
siatkówki na olimpiadzie grany w niedzielny wieczór z reprezentacją Włoch. Gościnni gospodarze przygotowali nam duży
telewizor oraz jeszcze większą kolację. My
dodaliśmy do tego winko no i zaczęliśmy
odliczanie do rozpoczęcia pierwszego seta. I tu nas zamurowało. Na żadnym włoskim kanale nie ma meczu – tylko tam gdzie
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zgodnie z programem miał on być (RAI 2)
pływanie… Pływania to my mieliśmy dość
przez cały dzień. Chcieliśmy za pośrednictwem naszej drużyny skopać porządnie
włoskie tyłki i co!?! Łaskawie, włoska TVP
pokazała mecz od początku drugiego seta.
Ale żeby nie było tak pięknie, transmisję w
połowie decydującej partii definitywnie zakończyli wracając do pływania i wiadomo-
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ści… Sms z Polski podający nam wynik wywołał spontaniczne śpiewy naszej dwunastki dzięki czemu Włosi nawet nie pytali o
wynik… Jak widać nie tylko nasza publiczna telewizja czasami daje ciała. W sumie to
żadne pocieszenie…
Nurkowe podsumowanie wyjazdu nastąpiło już po pierwszych znurkowaniach i
trudno mi napisać jak wyglądało. Zachwyt,

niedowierzanie, poezja, zaskoczenie. Takich przymiotników spokojnie można byłoby używać dodając mnóstwo kolejnych,
podobnych. Północno wschodnia część
wyspy, Alghero i zatoka gdzie na klifowym
cyplu położona jest baza Capo Galera skrywa naprawdę wspaniałe miejsca nurkowe.
W pierwszym dniu nieco jeszcze zmęczeni zaczęliśmy nurkowanie przy bazie,
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zaczynając od brzegu. Interesujący check
dive pozwolił na obycie się z wodą, sprawdzenie przywiezionego sprzętu i wyważenie się. Zaskoczyła mnie obfitość życia, z
czym morze śródziemne od lat miało przecież spory kłopot. Po południu popłynęliśmy już na nura pontonem. Ogromną
jednostką zabierającą ok. 20 osób i wyposażoną w dwa – 200 – konne silniki SUZUKI.
To zapewniało że w sumie i tak niewielkie

odległości pokonywaliśmy błyskawicznie.
Najważniejsze było jednak to, że w dniach
następnych mogliśmy wyłapywać od razu
na 2 nurkowania i spokojnie zmieniać butle
na pokładzie. Dwa nurkowania robiliśmy
więc sprawnie wracają po godzinie 13 już
do bazy.
Popołudniowe nurkowanie w pierwszym
dniu wykonaliśmy w miejscu zwanym Cervi, gdzie przywitały nas świetne formacje
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skalne. Szaro brązowe skały w świetle lamp
błyskowych i latarek nagle czerwieniły się
– nie ze wstydu lecz pewnie z dumy. W dobrej widoczności zauważaliśmy też mnóstwo życia. W toni wody pływało mnóstwo
ryb, a zakamarki skrywały krewetki, langusty, kraby i sporą ilość barwnych ślimaków
nagoskrzelnych. Dzięki Mistralowi skutecznie chłodzącemu wodę już od 12 metra głębokości podziwialiśmy w jaskiniach i na
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ciemnych półkach skalnych czerwony koral. Na tym nurkowaniu czekało nas przeciskanie się wąskim pionowym i nieco na
końcu zakręconym przejściem. Momentami w pełnej ciemności brnęliśmy za przewodnikami. W końcu zachwyceni dopłynęliśmy do jaskini z salą, gdzie po wynurzeniu
i zabiciu latarkami mroku mogliśmy sobie
pogadać. Echo odbijało od ścian jaskini nasze głosy i rozbił się niezły klimat. Ciągnął
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się on i podkręcał już do końca naszego
wyjazdu.
W kolejnych bowiem dniach atrakcyjność nurkowań wzrastała lawinowo hamując i studząc nasze rozpalone i podniecone
zmysły dopiero w ostatnim dniu. Piątego
dnia nurkowań rano zaliczyliśmy grotę Madonnina, gdzie naprawdę było sympatycznie. Niepowtarzalny widok robiło też okno
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w skałach wychodzące na pełne morze
oraz półka w skale. Przy spojrzeniu ze środka jaskini przypominająca nieco szufladę…
Po południu wracając już w stroną Capo
Galera mieliśmy zanurkować w jaskini Falco. Po dopłynięciu przez sporą lecz niską
jaskinię mieliśmy wypłynąć wąskim korytarzem do góry, zdjąć sprzęt i zwiedzisz pieszo sporą grotę. Jej nazwa jak nietrudno się
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domyślić pochodzi od człowieka który ją
odkrył i pierwszy spenetrował jako pierwszy. Trudność naszego zadania polegała na
tym że wpłynięcie do tej jaskini uniemożliwiał lub bardzo komplikował stan morza.
Mieliśmy niestety w tym dniu spore falowanie i pływy; nasi przewodnicy podjęli zatem trudną lecz odpowiedzialną decyzję że
zabiorą tam tylko mnie i Jacka – dając nie

lada zadanie – zrobienia dla wszystkich
zdjęć i filmów. Na szczęście pozostali zrozumieli i nie oponowali. Roberto, Jacek i Ja
zaliczyliśmy fantastyczną przygodę i nura
ze sporymi emocjami. Zdjęcie sprzętu w
zupełnej ciemności nie było problemem.
Nadmuchaliśmy jackety i zostawiliśmy je w
małym ciemnym wejściu zalanym wodą.
Kipiel i falowanie zmusiły mnie do refleksji
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– czy sprzętowi nie zaszkodzi ciągłe podmywanie przez spienione fale i uderzanie o
ostre skały jaskini??? Roberto niczym się nie
przejął, dał szybko sygnał że wchodzimy.
On z latarką, a my z ciężkim sprzętem fotograficznym. On śmigał zwinnie jak sarenka
a my się ślizgaliśmy jak pokraki. Widoki i
atmosfera jaskini były nieprawdopodobne.
Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć i filmy, które już
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wieczorem pod presją wyeliminowanych z
tego nura musieliśmy zaprezentować. Kilkuminutowy marsz w głąb jaskini spowodował że umazaliśmy się gliną jak małe
dzieci; Jacek sobie po niej nawet na tyłku
zjechał, tak było ślisko. Ale było też pięknie. Takie nurkowania pamięta się całe życie. Nie zapomnę też tego, że po powrocie
do naszego małego wyjścia nijak nie było
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widać jednego sprzętu, mojego sprzętu. Coś
się musiało stać na tych falach, bo jestem w
stu procentach pewien, że jacket był nadmuchany i zabezpieczony jak się tylko dało. Po kilku minutach na szczęście Roberto
odnalazł na dnie jaskini cały mój sprzęt.
Gdyby nie to – nasz powrót nieco by się
przedłużył…
Dla nas – mnie i Jacka nurkowanie było
rewelacyjne, dla reszty nie. Pewnie w in-

nych okolicznościach byliby tym miejscem
zachwyceni. Sama jaskinia i jej okolica
– tam gdzie pływała reszta nie wchodząc
tak daleko jak my – była bez zarzutu. Jednak po osiągnięciu nurkowego szczytu
ciężko pływać o odrobinę mniej ciekawych
miejscach. Trudno po Egipcie na przykład
przestawić się na jezioro… Trudno po Tunnelu, jaskini Fantasmi czy Nereo mówić o
jakichkolwiek podwodnych atrakcjach.
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Drugiego dnia z samego rana ruszyliśmy
na miejsce zwane Porticato Znów jaskinie
prześwity, korytarze. W kilku miejscach z
ciemnej jaskini patrząc w stronę morza widać było dwie dziury wpuszczające światło
niczym błękitne oczy dzikiego zwierza. Ponownie przeciskaliśmy się w ciasnych korytarzach co chwilę byliśmy pomiędzy
sprawiającymi wrażenie zamykania się
ścianami. No a po południu Stalatti i znów
na deser wynurzenie w jaskini z salą…, a w
środku skamieniałe szczątki jakiegoś renifera!?! Mieliśmy wieczorami naprawdę co
wspominać. W następnym dniu Pita Timone i Tunnel to powtórka z rozrywki i z poprzedniego dnia. Inna sceneria, wrażenia i
klimat podobne. Nurkowania te można
pewnie byłoby poprowadzić na różne scenariusze, więc szybko każde miejsce by się
nie znudziło. Szczególnie Tunnel, gdzie w
zupełnej ciemności przez kilkanaście minut
pokonywaliśmy wewnątrz skały dystans
ok. 140 metrów!!!
Kolejny dzień, czyli nurkowania w jaskiniach Nereo i Fantasmi to już zupełny
obłęd. Jakbym się cofnął w czasie i wrócił
do Meksyku. Rozpadliny Fantasmi dzięki
wpływającej z góry wodzie, wytarły się
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uzyskując jasny kolor. W przepięknej widoczności i braku jakichkolwiek osadów
czułem się właśnie jak w słynnych jukatańskich cenotach. Ponad dwadzieścia minut
pełnej jaskiniowej eksploracji doprowadziło nas do ekstazy. Po wynurzeniu i na łodzi
wszyscy z zachwytu kręciliśmy głowami,
jakby niedowierzając w to co przed chwilą
widziały nasze oczy. Trzeba być poetą aby
potrafić słowami opisać widoki jakie nam

się udało zobaczyć. Myślę że będzie to widać na zdjęciach…
Dzisiaj kilka godzin od powrotu z Sardynii zarezerwowałem już łódź na następny
rok. Tym razem popływamy na ekskluzywnej łodzi, zaliczymy „nasze jaskinie” i popłyniemy na północ na Korsykę lub na
północny zachód w kierunku miasta Olbia.
Federica, szefowa bazy pokazała mi łódkę
do safari oraz kilka fotek. To zupełnie wy-

starczyło. Zaklepałem łódź, a wszyscy obecni na Sardynii już przebierają nóżkami bo
wiedzą jak przepięknie będzie za rok… Zapisali się w 100% na safari Sardynia 2013.
Wszystkich zainteresowanych nurkowaniami na Sardynii – proszę o kontakt.
Miłosz Dąbrowski
milosz@aquadiver.pl

SAFARI NURKOWE
SARDYNIA 2013
2 turnusy:
17-24 sierpień; 24-31 sierpień

Ekskluzywna łódź,
wspaniałe nurkowania (jaskinie),
włoska kuchnia
Organizator BP Victoria Travel

info i rezerwacje:
Miłosz - tel. 603 173 049
17
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Jezioro Pluszne Wielkie
jeden z ciekawszych zbiorników w okolicy Olsztyna
Pluszne Wielkie – jezioro pełne
tajemnic!!!
Większość płetwonurków wie, że
każde jezioro ma swoją tajemniczą
historię. Samoloty, czołgi, a nawet
miniaturowe łodzie podwodne oraz
całe masy wojsk i sprzętu, które
przeprawiając się zimą, utonęły pod
lodem – to standard opowieści okolicznych mieszkańców.
O legendarnej Bursztynowej Komnacie, 100-metrowej głębi, „podwójnym dnie”
nie będę wspominać. Jezioro Pluszne to wyjątek spośród typowych, polskich „trójkątów bermudzkich”. Wynika to z burzliwej
historii okolic, którą tworzyli osiedlający się
w okolicy ludzie już parę tysięcy lat przed
naszą erą. Ściągały ich tutaj dobre warunki
do osadnictwa i malowniczy krajobraz.

Jezioro Pluszne (na zdjęciu jego zatoka nazywana Pluszne Małe) reklamowało w światowej kampanii
Mazury – Cud Natury.

Jezioro Pluszne (na zdjęciu jego zatoka
nazywana Pluszne Małe) reklamowało w
światowej kampanii Mazury – Cud Natury.
Samo jezioro, pomijając jego „sekrety”, to
wspaniałe miejsce do nurkowania i wypo18

czynku. Pluszne to duże i głębokie jezioro
morenowe położone około 6 km na wschód
od Olsztynka, wśród rozległych Lasów Ramuckich, na obrzeżach historycznej Warmii.
Jest jednym z największych jezior Pojezierza
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Olsztyńskiego. Powierzchnia 9036,3 ha lokuje go na trzecim miejscu wśród akwenów
wspomnianego pojezierza. Głębokość maksymalna 52 metry, średnia 14,9 metra, co
klasyfikuje go do jezior typu sielawowego
(najbardziej interesującego płetwonurków).

Rzeźba dna Jeziora Pluszne jest bardzo
urozmaicona, z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi, zwłaszcza w części południowo-zachodniej. Ławica przybrzeżna,
odcinkami piaszczysta, na ogół krótka, stromo opadająca ku głębi. W sąsiedztwie wsi
Pluski i Zielonowa ławica bywa szersza, łagodniej ukształtowana.

Widok na północną część jeziora oraz starą
rybacką wieś Pluski

Na jeziorze występują trzy wyspy: największa o powierzchni około 4 ha, zadrzewiona, leży na plosie naprzeciwko wsi
Pluski. Nosi nazwę Wyspy Byczej i od tysięcy lat była zamieszkiwana przez Gotów,
Galindów, Jaćwingów, Prusów, a także
późniejszych mieszkańców Warmii. Pozostałe dwie, małe, niewiele wystające ponad
lustro wody, niezadrzewione, otoczone
szuwarami leżą na północnym plosie oraz
na krańcach południowych.

Stanowisko na tzw. Byczej Wyspie na Jeziorze Plusznem było znane archeologom
niemieckim od jesieni 1932 roku. Pierwsze
odkryte zasiedlenia tego miejsca przypadają na schyłek III tys. i początek II tys. p. n. e.
Jezioro Pluszne jest mało zarośnięte. Roślinność wynurzona występuje bardzo nierównomiernie, jedynie w części północnej
i u brzegów zachodnich, gdzie jest bardziej
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obfita i zwarta. Przeważają trzciny i sitowie.
Roślinność zanurzona porasta ławicę wokół
linii brzegowej, schodząc na niektórych odcinkach do głębokości 6 metrów. Bujniej
występuje u wschodnich brzegów, szczególnie w sąsiedztwie wsi Pluski i na południe. To miejsce jest szczególnie ciekawe
na nocne, podwodne wycieczki.
Opisując roślinność, należy zwrócić
uwagę na najliczniej występującą rdestnicę
pływającą oraz nenufary, a wśród zanurzonej przeważają ramienice, rogatek i moczarka kanadyjska.
Zdarzają się dość licznie zwarte kompleksy rdestnicy połyskującej tworzące gęsty, podwodny las, z czającymi się w nim,
na drobne ryby, szczupakami. Do Plusznego dopływają drobne cieki z obrzeży zlewni oraz z sąsiadującego od południa grupy
niewielkich jezior: Staw, Niskie, Wysokie.
Z południowego krańca jeziora wypływa
strumień.
Na wschodnim brzegu leży istniejąca
od 1407 roku rybacka wieś Pluski. Z pierwszego tysiąclecia p. n. e. pochodzą pierwsze,
udokumentowane archeologicznie ślady
osadnictwa w Pluskach. Na zachodnim
brzegu u wejścia do Zatoki Pluszne Małe na
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wysokich, tarasowych obrzeżach leży Zielonowo (Zieleniak), które ma charakter wioski typowo letniskowej.
Obie wsie i południowo-zachodni brzeg
jeziora mają rozwiniętą bazę turystyczno-wypoczynkową (liczne kwatery – pokoje
gościnne, domy letniskowe, pola namiotowe, pensjonaty, sklepy, restauracje, smażalnie ryb).
Jezioro Pluszne, wcześniej opisywane
szczegółowo na łamach Magazynu „Nurkowanie” i w „Przewodniku dla nurków” H.
Göela i M. Tomaszewskiego, jest dobrze
znane wielu nurkom w kraju. Na początku
lat 90. było często miejscem obozów szkoleniowych i jak magnes ściągało płetwonurków z całej Polski.
Powinienem napisać, że jezioro swoje
najlepsze dni ma już za sobą, jednakże w
ostatnich latach sytuacja zmieniła się na
plus i jezioro zaczęło łapać drugi oddech.
Jeszcze w latach 80. przezroczystość wody
w górnych warstwach nie spadała w lecie
poniżej 5-6 m, a zimą poniżej 10-12 m, co
dla Plusznego i pobliskiego, większego Jeziora Łańskiego było wtedy regułą.
U progu lat 90. na początku lata można
było podziwiać z pomostu dno jeziora na

głębokości 6 metrów. Z biegiem czasu letnie
„zakwity wody” stawały się coraz dłuższe i
silniejsze, pozbawiając jezioro legendarnej
czystości. Na przełomie tysiącleci półtora
metra w lecie było „dobrą wodą”, a dopiero
jesienią i wczesną wiosną osiągało trzy, a
nawet cztery metry przezroczystości.

Na szczęście kanalizacja wsi i ośrodków
wypoczynkowych w połączeniu z większą
ochroną czystości jeziora powoli przynosi
skutki. Widoczność w jeziorze poprawia się
i coraz częściej trafia się na satysfakcjonującą wizurę. Od dwóch lat jezioro powróciło
do łask płetwonurków z Olsztyna.

Pluszne to jedno z ciekawszych miejsc na nurkowanie podlodowe. Prawie zawsze trafiamy na klarowną
wodę.
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Betonowe bomby.
Oprócz dużych walorów turystycznych
ten „olsztyński ocean” ma parę osobliwości
i tajemnic, które niejednego płetwonurka
zachęcą do zejścia pod powierzchnię wody
i przyprawią o dreszczyk emocji odkrywcy.

W latach 30. XX wieku, przed wybuchem II wojny światowej, Niemcy wybudowali tu lotnisko, z którego startowały we
wrześniu 1939 roku bombowce lecące nad
Warszawę. W czasie wojny działała tutaj
szkoła lotnicza pilotów bombowców nur-

Najbardziej wysunięta na południe wyspa, bezdrzewna i trzcinowa, często jest ze względu na swoją
przeszłość nazywana betonową.
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kujących Ju-87. W 1944 roku ponownie
przekształcono lotnisko w miejsce stacjonowania maszyn bojowych. Po zdobyciu lotniska w styczniu 1945 roku przez Armię
Czerwoną zaczęły stacjonować na nim samoloty z czerwoną gwiazdą. W latach 50. z
chwilą powstania „łańskiego imperium” lotnisko zostało zamknięte.
Mała trzcinowa wysepka w południowej
części akwenu była tarczą celowniczą dla
betonowych bomb, zrzucanych przez niemieckie samoloty z lotniska w Gryźlinach.
Z opowieści miejscowej ludności wynika,
iż ćwiczenia prowadzono zarówno w nocy
jak i w dzień. Do nocnych nalotów służyły
dwa przeciwlotnicze reflektory umieszczone na wieżach po przeciwległych stronach
zatoki. Na wyspie znajdowała się wybudowana prostokątna betonowa platforma, którą po wojnie rozebrano.
Wyspa bombowa zbudowana z piasku i
żwiru stromo opada na 7-9 metrów, zachowując piaskowy charakter dna. Dopiero
głębiej zaczyna pojawiać się muł i zmniejsza się pochylenie zbocza. Największy dołek w pobliżu wyspy zagłębia się na 35
metrów. Miejsce to było od lat znane płetwonurkom oraz opisane w „Przewodniku
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w 2002 roku mojego pomysłu w zakresie
inwentaryzacji tego miejsca. Pierwszą większą akcję przeprowadzono w czerwcu 2002
roku.

Jedne z wielu betonowych bomb spoczywających
na parometrowej głębokości.

dla nurków”. Wiele zasłyszanych przeze
mnie opowieści od kolegów płetwonurków,
którzy przypadkiem natknęli się na atrapy
bomb, było zazwyczaj zabarwionych mocno emocjonalnie.
Sprzeczne informacje dotyczące Wyspy
Bombowej przyczyniły się do realizacji

Bomby wyłowione podczas jednej z zimowych
wypraw na Jezioro Pluszne
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Po wylądowaniu na plaży we wsi Pluski
i zwodowaniu pontonu okazało się, że woda ma przezroczystość nie większą
niż 70 cm. Wobec powyższego ekipa nurkujących stopniała do 20 osób. Po podziale na 4-5 osobowe grupy zaczęliśmy się
przeprawiać do odległej o 3 km Wyspy
Bombowej (zwanej również Trzcinową).
W zależności od poziomu wyszkolenia
grupy zajmowaliśmy sektory wokół wysepki. Sama wyspa przypomina górę piachu i
gliny wychodzącą z głębokości 35 m
na 40 cm nad powierzchnię lustra wody.
Wierzchołek podwodnego wzniesienia,
stromo opadającego na 7-9 m i zbudowanego z piasku oraz żwiru, zachowuje piaskowy charakter dna. Dopiero głębiej
zaczyna pojawiać się muł i zmniejsza się
pochylenie. Obecność termokliny na 7 mm
poprawiła widoczność do 3 m, co w rezultacie umożliwiło poszukiwania bez sztucznego światła tylko do głębokości 16 m.
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Ćwiczebne bomby betonowe ZC50A
miały ampułki z substancją dymotwórczą.
Istniała wersja z dymem białym lub czerwonym. Druga wersja ZC50L nie miała ampułek, tylko ładunek świetlno-smugowy w
części ogonowej, płonący przez 50 sekund,
do ćwiczeń w bombardowaniu nocnym.
Trzecia wersja ZC50C była uniwersalna,
można było założyć albo ampułki, albo ładunek świetlny (albo jedno i drugie).
Pierwsze elementy bomb znajdowaliśmy
już na metrowej głębokości. Najczęściej były to powyginane blaszane fragmenty stateczników oraz kawałki betonowych korpusów. Niewiele głębiej natknęliśmy się na
prawie całe obiekty.
W większości przypadków odnajdywane
bomby miały mniejszą masę, co skutkowało stosunkowo małą energią upadku, dlatego też po przebyciu warstwy wody nie
wbijały się w dno. Ich długość wraz z metalowym prętem nie przekraczała 1 metra, a
waga ok. 25-30 kilogramów. Były wyposażone w metalowy zaczep oraz ładunek
dymny, odpalany elektrycznie. Na niektórych widniały fragmenty niemieckich napisów, a na jednej z nich odczytaliśmy
datę: 1943.

Poniżej termokliny zlokalizowaliśmy parę wbitych w dno sztuk o wadze ponad 100 kg, a jedna mogła ważyć nawet
ćwierć tony. Szacowana przez nas liczba
bomb znajdujących się w okolicy tej niezwykłej wysepki z pewnością przekracza
setkę, a najprawdopodobniej może dochodzić do kilkuset sztuk (ich liczba zależy od
celności ćwiczących tu kiedyś pilotów Luftwaffe). Prawie cała część dna poniżej 16
metrów nie została zbadana do dzisiaj.
Od tego czasu wiele grup penetrowało
okolicę Betonowej Wyspy. Każda z nich zabierała pamiątki z tego miejsca. Kilkakrotnie zaglądając w to miejsce, miałem
wrażenie, że liczba bomb na dnie z roku na
rok malała. O skali procederu świadczy m.
in. relacja „poszukiwaczy” na jednym z forów internetowych:
„... a co do wyciągania to było to proste, 3 osoby na dnie z aparatami oddechowymi, w piankach itp. 2 na pontonie, ja
wiązałem linką pod woda do uchwytów,
a 2 osoby z góry ciągnęły, w wodzie
wszystko jest lżejsze, schody zaczynały się
przy wciąganiu bombki na ponton... wyłowiliśmy ich ok. 30 sztuk, były też stateczniki, takie jak te ze zdjęcia...”.
23

Trudno nie skomentować bezmyślności i
pazerności „poszukiwaczy”, przy których
niezwykle interesujące nurkowiska zamieniają się w pustynię, dlatego też miejsca z
ciekawymi obiektami często pozostają do
wiadomości tylko wąskiemu gronu odkrywców.
Kolejna większa wyprawa w to miejsce
została zorganizowana przeze mnie w
sierpniu 2006 roku. Woda zaskoczyła nas
pozytywnie przezroczystością w okolicach 3 m pod powierzchnią. Pod termokliną
było jeszcze lepiej. Po nurkowaniu każda z
grup mówiła o spotkaniu od kilku do kilkunastu sztuk betonowych obiektów. Większość z nich to bomby o wadze o 50 kg.
Trafiały się olbrzymy o wadze 250 kg. Dla
części uczestników natknięcie się na takie
obiekty okazało się wielkim zaskoczeniem.
Szkoda, że tych bezpiecznych bomb jest
coraz mniej.
Głębiej możemy się natknąć na niezłe
kolosy. ZC250A miała średnicę 37 cm i długość 164 cm. Również wyposażona była w
ampułki, białe lub czerwone, w liczbie 6.
Chcąc obejrzeć bomby Jeziora Plusznego, należy uwzględnić dużą odległość
Bombowej Wyspy od brzegu i przewidzieć
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konieczność wykorzystania jednostki pływającej. Alternatywą dla pieszych płetwonurków jest zimowa wyprawa po lodzie.
Wybierając się na nurkowanie podlodowe,
należy zaopatrzyć się w porządne sanki.

czytelnicy „Info. Nuras” podzielą się z nami
swoimi sekretami i wspomnieniami z nurkowań w toni Jeziora Plusznego.
W następnej części „Pluszne – jezioro
pełne tajemnic” relacja i historia wydobycia w latach 50. pierwszego wraku samolotu niemieckiego bombowca Ju 87 Stuka.
Paweł Laskowski
Zdjęcia: Rafał Kaźmierczak, Piotr Kozdry,
Tomasz Raczyński, Internet, Wikipedia

Parokilometrowy spacer ze sprzętem na sankach
nie pozwala na zmarznięcie. A przy tym jakie widoki…

O innych „skarbach Plusznego” napiszę
w kolejnych artykułach. Mam nadzieję, że
24
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Nora Damy
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czyli Kobiece Wnętrze albo o nurkowaniu
w jaskini rzecz krótka cz. 1
Pęcherzyki azotu z wściekłością
opuszczały organizm młodego olbrzyma w rytm głuchych odgłosów
bębnów, które niosły się przez całą
Valley, mieszając się z hukiem majestatycznej rzeki doliny.
Czasu było niewiele. Raf i Kathe połączeni po raz pierwszy wspólną nicią eksploracji podziemi rzek, nie bardzo mogli się tym
nacieszyć, gdyż słońce dawno minęło już
Południcę, a jasność doliny o tej porze roku
miała się szybko ku końcowi. Pracy tymczasem było jak zwykle multum.
Kathe otrząsnęła się z zimna – rzeka w

nadziemiach była znacznie chłodniejsza, a
tu przyszło jej spędzić ostatnie minuty podwodne, mimo że i tak większą część krótkiego, szczęśliwie, deco siedziała jeszcze w
zagłębieniu, gdzie temperatura była o całe
trzy stopnie wyższa, co stanowiło niebagatelną różnicę. Opłukała zakrwawione ręce,
przemyła twarz. Dwóch tubylców patrzyło
#        '              
z lekkim zdziwieniem, jak szczupła kobie- 
niach
zala$ nych
któ
reaku
rat tu
taj
bar
 
   wo
 dą,
  
 %
 

$
                    
ta pozostawiwszy swą krew w odmętach dzo
go ujęły. Emanujący energią krzątał się
      %           %  ( 
 na
to na
 do
)
 rze
 ce,
 
rzeki, dziarsko zabrała się do wnoszenia  to
górze,
le, to
znów w
         
           
   ska
  cząc
 wrytm


   
butli i innych sprzętów pod ostry pagórek. wręcz
wy
bijany przez
bęb-! "
Raf też nie próżnował, przy okazji opowia- ny. Nie zakłóciło to jednak jego percepcji i
dał z uniesieniem o galeryjkach, studniach, po chwili z dziwnym wahaniem wpatrywał
przewężeniach oraz świetlistych kamie- się w ciało olbrzyma.
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– Tee, Kaaathe! Jakieś tu mamy magiczne
czarnoksięstwo niedobre! Kto to widział
wypalać takie tatuaże na skórze? Destructive Combination of the Seaknesses – sama
spójrz.
– Jasne, Raf, zawsze wszystko widzisz w
mrocznych barwach, to przemęczenie, alergia na te paskudne kombinezony i… – olbrzym nie zdążył dokończyć.
– Guano nietoperzy! Dobra, stary, ale mi
tego nie musisz mówić, jestem w tym biegły
jak kocur w prostym polowaniu na mysz
piwniczną. Nie te jaskinie, stary, nie te alergie.
– To nie morze! Skąd Sea… – usiłował
jeszcze oponować Mateo, choć dobrze
wiedział, że moroba atakować może w każdej wodzie, nie tylko morskiej. Kathe zeszła
w kierunku kłócących się przyjaciół. Skóra
olbrzyma wyglądała rzeczywiście dziwnie,
ale ich skóra nigdy nie wygląda normalnie.
Teraz tylko brakowało im tu diagnozy moroby i związanych z tym konsekwencji.
– Wiem, że raczej nie przyjechaliśmy tu
zwiedzać Perfumerie l’Avichy, ale przydałoby się umyć, chłopaki, a w sprawie DCS
to po prostu pooddychaj sobie tlenem, a my
w tym czasie przygotujemy miksy.

Mateo najpierw nieco niepewnie, potem
coraz chętniej przystał na propozycję przyjaciół – nie żeby był leniem, ale skoro sami
mu zakazali pracy... Wyłożył się na dachu
Błękitnej Rakiety i chłonąc ostatnie łyki
słońca, inhalował spokojnie niebieskie opary stuprocentowego oxy.
– Ja zaraz wracam! – krzyknęła Kathe i
pognała w kierunku pól, aby uzupełnić zapasy w szpejarce. Pola sprawiały wrażenie
całkiem pustych. Jednak nie dla osoby znającej się na ziołolecznictwie. Szamanka w
pośpiechu, lecz ostrożnie, zbierała rośliny.
Gdzieś w oddali majaczyły małe domki rolników przysłonięte przez wiecznie zielone
drzewa o okrągłych liściach. Dolina szemrała spokojnym nurtem rzeki, która skrywała się prawie niewidocznie między łanami
zbóż. Słychać tam też było wyraźnie odgłosy końca lata, Bębny, w które walono już
od dobrych dwóch godzin, odkąd wyszli z
wody, uległy teraz połączeniu z dziwnymi
okrzykami mogącymi być zarówno dźwiękami wydawanymi przez zwierzę, człowieka jak i przypadkowym zlepkiem dziwnych
szumów i pisków. Do tego wszystkiego doszedł zapach palonych traw i to tak silny,
że Kathe w pierwszej chwili pomyślała o
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nagłym wybuchu pożaru w dolinie, niemniej jednak po chwili ujrzała te malutkie
punkciki ognisk, oślepione przez blask z
ciągle dość wysoko położonego słońca.
Sam e fuin – koniec lata. Jeszcze teraz płoną ogniska, by za parę dni zgasnąć i oczekiwać tego przejścia, końca czasu
urodzajnego ziemi, w zimowy spoczynek.
Swoją drogą ciężko było uwierzyć, że ta
słoneczna kraina również przechodzi w zimowy spoczynek. Jeszcze wczoraj prażone
kukurydze, kasztany oraz świeże orzechy
włoskie gościły na ich stole, a świeżo butelkowane i przedwcześnie otwarte Beaujolais wykrzywiało nieco ich uśmiechy.
Nie czas było jednak zastanawiać się nad
zwyczajami tubylców. Kathe i tak za długo
wsłuchiwała się w odgłosy doliny Valley.
Lekko i bezszelestnie przeskoczyła zeschnięte liście i znalazła się u szczytu pagórka, na którym parkowała Błękitna
Rakieta. Pablo i Raf pakowali z wysiłkiem
prawie 100-kilową smoczycę. Błękitne opary oxy z dachu słabły już nieco.
– Długo cię nie było – powiedział nieco
obojętnie Mateo.
– No co ty! Chwilę tylko. Czemu to pakujecie? Nie bijemy się?
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– W dolinie nie możemy – odparł krótko
Pablo.
– Ale kto ci tak powiedział? Tamci Angole? Ich możesz olać, oni już są w rzece, nie
usłyszą.
– Kath… Sama popatrz. Tu się wszystko
niesie. Naprawdę zdecydowałabyś się to
zagłuszyć? Ryk smoczycy przebije wszystko. A wiesz, co to jest wszystko?
– Wszystko to: automat, skrzydło, butla…Cały sprzęt potrzebny do nurkowania.
– Nie. Pozostają jeszcze umiejętności.
Umiejętności kulturalnej egzystencji, a nie
tylko zrobienia 60 kroków w śniegu bez oddechu.
Zrezygnowana zaczęła pomagać w pakowaniu. Szło wolniej niż zwykle z powodu braku pomocy Mateo, ale i tak jedyny
pełnokrwisty człowiek ich wyprawy potrafił
szybciej i sprawniej oporządzić ich obóz,
zarządzić sprzętem i co najważniejsze zrobić magiczne miksy. Pablo niestrudzenie robił wszystkie te rzeczy, ucząc jednocześnie
swoich współtowarzyszy, którzy jednak
charakterystycznie dla siebie wydłużali
wszystkie te czynności tak, że przemieszczenie się z jednego miejsca do drugiego
zajmowało nieraz połowę i tak krótkiego

dnia. W końcu sprzęt został w całości zebrany, oxy z powietrzem, w którym wisiała
magia Valley, zmieszany, ekipa wskoczyła
do Błękitiety i ani śladu nie pozostało po
specyficznej czwórce istot nurkujących w
tym miejscu.
– Jedźmy do źródeł Landenouse. Tak by
jutro mieć czas na Norę. – Kathe miała już
dawno temu obmyślony plan.
– Tam nie ma miejsca na bicie. Jeśli tu się
nie udało, naszym jedynym rozwiązaniem
są okolice Nory. Poza tym… tam jest pięknie! Świetne miejsce na biwak i nocleg. No
i musimy jeszcze coś kupić do jedzenia, nawet WY musicie jeść coś od czasu do czasu – stwierdził Pablo.
– Ale chyba nie tutejsi mieszkańcy – odparł Raf. – Piękna miejscowość, ulepione
jak z glinki domeczki, a ani jednego spożywczaka!
– Spożywczaka!? Ba! Ani pół karczmy
– mruknął Mateo.
– To fakt. A jedyne otwarte sklepy między 15 a 18. I o jakiś diablo rannych porach. Pablo, oczywiście masz rację, myślę
że w takim wypadku nie mamy wyboru i
musimy jechać nad Norę. Mamy opis? – Kathe uwielbiała słowo pisane.
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– Opis jest. Poza punktem docelowym
musimy jeszcze odnaleźć punkt spożywczy
dla nas oraz dla Błękitiety.
– Większa miejscowość jest tuż przy Norze, no, możemy też tu się zaopatrzyć..
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biednym podróżnym oraz dowiedzieć się,
gdzie karmią Błękitiety.
Stacja paliw sprawiała wrażenie mieszanki dojarni krów na podwórku babci Jagi wraz z nowoczesną stacją kosmiczną
radzieckiej floty. Po odsłuchaniu dziwnych
komunikatów i uiszczeniu stosownych
opłat w jedynie słusznym papierku Błękitna
Rakieta otrzymała swój napój i była gotowa
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do przemierzenia dowolnej ilości kilometrów wzdłuż niebiańskiej rzeki w dolinie
Valley, a następnie już obok zamku w Cenevieres, kiedy to zaczęły na nią spadać
mokre kropelki wprost z kłębiących się na
niebie chmur. Deszcz nieco zdziwił i nie
ucieszył nikogo z ekipy. Co gorsza nie mieli też właściwie zbyt wiele do jedzenia
(prócz chleba i sera), bo sklep przy zamku
okazał się być „wyjątkowo” zamknięty dzisiejszego popołudnia z powodu tego (jak
dowiedzieli się później), że właściciele
sklepu, młoda, świeżo poślubiona sobie para, pojechali na słynne targi kapusty, aby
nabyć nieco owego wybornego warzywa.
Niemniej jednak paląca chęć eksploracji
kolejnego podziemnego miejsca nie dawała się zbyć ani deszczem, ani głodem.
Ze zwykłej drogi wjechali w gruntową.
Błękitna rakieta ochoczo mknęła po wąskiej
drodze, telepiąc się wesolutko na niewielkim mostku. Po chwili otoczył ich las. Kathe
czytała na głos wskazówki z tomiszcza pozbieranych papierów pełnych opisów jaskiń, ich okolic.
– „I tam będzie pewien kamień”.
– Tak. To ten. Tutaj – Pablo zatrzymał samochód.

- M@        ' M
– Hmm... Skąd ta pewność? – Według zielenią: gęsto rosnące drzewa połączone
-.
.  .  -        
Kathe kamienie na drodze były identyczne. różnego rodzaju pnączami, wspinający się
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Raf nie zastanawiał się nad kamieniami. wszechoplatający bluszcz, gęsto atakujące
" #           
   7      
  & 
Wyskoczył z pojazdu jak porażony. Miej- od dołu podszycie, mchy, jasnozielone tra6       < 
  
      
sce, w którym się znaleźli, było odległe le- wy…


naście
  odpoprze  
 


 
dwie
o kilka
kilometrów
– Chodź
my zo ba
czyć na
sze miej
sce



'

)












dniego, a wyglądało jakby się przenieśli ty- – powiedział Pablo i pierwszy skręcił za

 

  Ka

idąc
  wą

 ką.
 
siące kilo
me
trów 
stąd,&
w głąb pusz
czy
ama
- Tym
mieniem,
ską ścież
Pra

















zońskiej... Otoczeni ze wszystkich stron wie natychmiast za nim ruszył Raf, oczywi-
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– Mateo nie miał wątpliwości.
z girland zwieszające się od skały do skały
.    1
Kathe nie miała ochoty wpaść do wody,
słońce ledwo przeświecało przez gęste za-

i w środku tego potok. Wyżej i wyżej.
To na prawdę tu?

Grota jak smoka z legend o świętym Graalu czy Jerzym. Choć w sumie smok musiałby się spłaszczyć na kształt chomika, by z
niej wyleźć. Niemniej jednak miejsce było
naprawdę urocze.
– Ach, nie możemy tutaj zostać? – Kathe
głośno się zachwycała.
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Rafael również czuł romantyzm owego
miejsca, wolał jednak nic nie mówić. Trzeba było przynieść sprzęt, póki jest w miarę
widno. Ciekawe z pomocą jakich sztuczek
duchów lasu uda nam się tego dokonać?
– zastanawiała się Kathe. Z chwilowego romantycznego uniesienia nic nie pozostało.
Poza tym musieli się nabić. Cała czwórka wróciła do miejsca, w którym parkowała Błękitna Rakieta. Chłopaki zaczęli wycią-
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gać dwojaki. Kathe spojrzała na drogę. Po
prawej jej stronie olbrzymi krzak z czerwonymi kuleczkami kusił. Owoce... ach, nie
ważne czego, Kathe rzuciła się na nie z
apetytem.
– Ech, szamanko, kto cię odtruje? Nie radziłbym próbować. To dziwne miejsce. Niekoniecznie musi tu wszystko sprawiać wrażenia takiego, jakim jest w rzeczywistości.
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– Rafael ma rację. Ja zaufałbym tu jedynie Urticae dioicae. Powinno być tego więcej. – Pablo zniknął w gąszczu. – Przynieście trochę wody, myślę że uda nam się
przyrządzić coś ciepłego do picia, mimo
braku herbaty.
Raf, wciąż niemogący pojąć piękna zakątka tak bardzo ludzkiego i zaledwie kilka
kilometrów od zwykłych dróg, po których
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pędzą samochody, został brutalnie ściągnięty na ziemię przez olbrzyma, który ze
stoickim spokojem poprowadził go ścieżką
w głąb puszczy tuż nad emakrynowy potok,
który z niebywałą energią wił się wśród gęstej roślinności.
– Tu jest dobre miejsce na namiot
– stwierdził olbrzym i w miarę szybko, jak
na potężnego mieszkańca Iztapalnacazcayan, którym się nigdy do niczego nie spieszy,
poznosił sprzęt oraz uwinął, wraz z pomocą wciąż oszołomionego pięknem Rafaela,
całkiem sprytne mieszkanie, do którego zaraz się wpakował na krótką drzemkę, mając DCS w wymówce.
Tymczasem Urticaria wraz z kilkoma Foliae menthae bulgotała wesoło na sztucznym palniku, rozsiewając wkoło nieznośny
aromat energii i ludzkiej żywotności. Pora
się zabrać za bicie. Pablo, Raf i Kathe sprawnie i szybko przenosili butle w wybrane
miejsce. Wybór miejsca nie był tym razem
specjalnym problemem, gdyż powietrze
wszędzie było równie dobre, a wężowidło
smoczycy należało jedynie oprzeć w miarę
wygodnie o jakieś drzewo, zahaczyć o lianę.
– Żeby nam się tylko liście nie sprężyły
w butlach. – Kathe przyjrzała się kilku list-
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kom zaglądającym ciekawie we wnętrze
wężowidła.
– Bez obaw. Tu miksy będą naprawdę dobre. Świeżutki air. No chyba że lata w nim
sporo amozońskopodobnych robali. Ech,
szczęśliwie mamy późną porę roku. Inaczej
tony owadów nie dałyby nam żyć. – Raf wypuścił nagromadzone płyny ze smoczycy i
przykręcił do filtra kolejną butlę. Rozchodzące się dźwięki świdrowały w uszach
dość potężnie, ale gęstość lasu z pewnością
wyciszała ten nieziemski hałas. Kathe klęczała obok butli i usiłowała odczytać, czy
wskazówka na manometrze znajduje się już
na właściwej pozycji, kiedy coś śmignęło
obok jej uda. Jakiś demon w ciapki – przebiegło jej początkowo przez głowę, lecz po
chwili zauważyła, że przebiegły obok niej
jedynie dwa idealnie zgrane setery angielskie. A może to był jeden rozdwojony? Nigdy bowiem nie widziała, a zdarzyło się jej
oglądać już różne cuda natury, tak idealnie
wykonujących wszystko jednoczasowo bestyj. Biegały, jakby czegoś szukając, obracały się w tym samym momencie ani na
chwilę nie tracąc ze sobą kontaktu, bok przy
boku, rozglądając się wciąż, aż znikły po
drugiej stronie ścieżki. Nie minęła chwila, a

znów pojawiła się para psów, tym razem były to dwa posokowce bawarskie. Jednak i
one zniknęły. Po dłuższej chwili, kiedy już
czas było odkręcać butle, pięć psów przybiegło po ścieżce, zatrzymały się, węsząc
przez chwilę w kierunku smoczycy, a następnie zgrabnie przeskoczyły podszycie lasu, biegnąc gdzieś w górę potoku.
– Trzeba będzie podążyć za nimi. Twiny
już gotowe. – Pablo wziął swoje zgrabne
osiemnastki i w wysokich kaloszach rozpoczął wspinaczkę ku dziurze.
– Chory canyoning! – Mateo ledwo szedł.
Mimo że siłę miał zwykle dwójki ludzi, dziś
zupełnie nie szła mu wspinaczka w górę,
wśród lian i szumiącej wody.
Kathe nie wypowiedziała nawet słowa,
mimo że raz o mało się nie poślizgnęła i
ciężko się było wspinać z dwojakami na
plecach, wolała jednak nie tracić słów na
zbędne komentarze, każdy krok był wyważony, przemyślany. Jak na Zamarłej Turni,
jak na turnieju tańca towarzyskiego – powtarzała w myślach. Raf kompletnie bezproblemowo wskoczył ze sprzętem pod
otwór jaskini.
– Co tam jest w niej? Daleko się trzeba
czołgać? Gdzie woda?
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Bez światła ciężko było znaleźć odpowiedź na jakiekolwiek pytanie. Raf skoczył
po K-dwójkę i rozświetlił mrok. Nim jednak
to uczynił, Pablo wszedł do wnętrza dziury
i dotknął wody. – Jest blisko. Tuż tuż prawie. To dobrze. Nie będzie trzeba dużo iść.
Kathe również zanurzyła dłoń w wodzie
jaskinnej. Po oświetleniu kawałka korytarza
widać było, że woda sięga tu ledwie kostek
i czołgać się w niej trzeba z dobre 50 metrów.
Mimo to nikt nie myślał o jakichkolwiek
trudach. Sprzęty leżały już i czekały na nowy dzień. A nowego dnia czeka na nich
tamta skała i woda. Więcej nie trzeba. Zeszli w dół, zostały jeszcze butle przeznaczone do dekompresji do dobicia. Mimo że
w Norze nikt nie planował dekompresji,
chcieli mieć wszystkie butle nabite, gdyż
rzadko zdarzało się tak dogodne miejsce do
tego niecnego procederu.
Gdy znaleźli się już na dole, Pablo pokazywał po raz kolejny Kathe, jak należy uruchomić smoczycę i przykręcić filtr, butle...
Wszystko się sprawnie udało, jednakże nim
zdążyła raz jeszcze powtórzyć w myślach
każdy z poszczególnych etapów, na polance, wśród turkotliwych dźwięków świeżo
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ręku. Ani jedno, ani drugie, ani tym bardziej
hurkocząca smoczyca nie wzbudziły ich
zaufania. Najwyższy chłopiec z miną nie
do końca pewną, lecz robiący ową minę do
tej właśnie gry, wskazał na ścieżkę wzdłuż
potoku i już po chwili cała gromadka zagubionych chłopców pędziła wzdłuż emakrynowej wody w głąb puszczy. Pablo nalał
część wywaru do kubków. Kathe pokroiła
resztki świeżutkiej bagietki.
Raf z lekkim obrzydzeniem otworzył
puszkę z pożywieniem. Nie pasowała do tego pełnego natury miejsca, lecz głód prędko uzmysłowił mu, że lepiej o tym nie
myśleć. Przemierzając lasy, pola, góry, pływając po morzach, mógł nie jeść tygodniami, jednak porządne kilkadziesiąt minut
pod wodą robiło swoje i iscolijski elf miał
ochotę rzucić się na wszystko, co choć trochę dawało ATP. Oczywiście nieraz przesadzał i pierwszy raz od długiego czasu
dokuczały mu problemy żołądkowe, jak
zresztą wszystkim łasuchom na francuski
ser i wino. Kathe postanowiła nieco wzbogacić menu i dosypała do kubka Mateo
odrobinę skruszonego Melilotus altissimus
ze swego szpejo-woreczka. W kubku Rafaela znalazły się resztki już niestety Agrimo-
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nii, natomiast do swego naparu dodała całkiem sporą ilość Equisetum arvense wraz z
Quercus cortex, którą udało się zebrać w lesie przy Montvalent. Pablo też dostanie od
niej miksturę, jak zwykle, ale to później, tak
by się niczego nie domyślił, bo mimo iż jak
typowy człowiek XXI wieku nie wierzył w
moc ziół, byłby wściekły, że szamanka miesza się mu ze swymi magicaliami do zwykłej, smacznej herbatki ziołowej, która
przecież jest w pełni jego dziełem!
Wypili dopiero 1/3 zawartości garnka, a
pracy wciąż jeszcze było sporo. Bicie dwojaków trwało wcale niekrótko, a teraz miksy trzeba było wzbogacić, tym razem
cenevierskim powietrzem, gdyż w Valley
udało im się domieszać jedynie tlen. Każdy
krzątał się i robił swoje.
– Kathe! O co chodzi temu człowiekowi?
– Raf stał obok 60-letniego mężczyzny, który zajechał tu całkiem przyzwoitym citroenem z zeszłego stulecia.
Usiłując sobie przypomnieć, jak lepiło
się zgłoski w języku tubylców, Kathe podeszła do mężczyzny. Porozmawiali przez
chwilę, po czym stary citroen zapalił dość
głośno i pofurkotał w stronę przeciwną, z
której przyjechali Błękitną Rakietą.

– Hmm... no on pytał, czy tu nie przebiegały psy jakieś. No to mu powiedziałam że
tak. Pytał o ich rasę, ale nie umiałam powiedzieć. Wiesz, seter chyba nie jest nazywany
seterem.
– A nie pytał o te dzieciaki zagubione?
Bandę Piotrusia Pana?
– No nie. O psy pytał, a co?
– Nic. Tylko mali ludzie nie zwykli sami
biegać po lesie.
– To są francuscy ludzie. Oni tu nie tylko
mają najpiękniejsze jaskinie w Europie, ale
ogólnie wiele cudów, których nie spotkasz
wśród innych Ziemian Europy.
– No, nie tylko tutaj znajdziecie cuda
podwodnego świata, ale niewątpliwie tutaj
najłatwiej wam mogę pokazać, jak bardzo
odmienne może być ludzkie życie – włączył się Pablo. – Mimo że dotykamy tylko
kilkuset, kilku tysięcy metrów w głąb jaskini. Każdy fragmencik już jest czymś, czego
nie odnajdziesz poza tym miejscem, a zaczęło się od butelek po coca-coli napełnionych powietrzem, od białej farby i ździebka
determinacji na drugim kontynencie.
– Ludzie naszego kontynentu zwykle
przejawiali determinację. – Mateo również
podszedł do gara, przy którym stali rozma34

wiający. – Wy i tak o nich nic nie wiecie,
popłuczyny informacji o azteckich zwyczajach śmieszą mnie w kontekście waszej,
wydawałoby się, wielkiej wiedzy na temat
przeszłości. Będąc człowiekiem, równie dobrze można uwierzyć w alienspisek rządu
USA jak i w piramidę Cheopsa.
Drugi gar wypełnił się ryżem z oliwkami,
kukurydzą i zielonym groszkiem, wszystko
polane topionym serkiem żółtym tworzyło
bardzo jadalną mieszankę, którą zaczęto
szybko konsumować.
Niedane im jednak było spokojnie zająć
się konsumpcją. Po chwili, z niezbadanej
strony, dokąd odjechał starawy citroen, zaczęły dochodzić ludzkie dźwięki. Za moment na polanie pojawiły się wysoka i niska
Francuzka. Tuż za nimi Francuz z dzieckiem. Następną osobą tego osobliwego orszaku była około 30-letnia Japonka, dalej za
nią nieco starsza Francuzka z Japończykiem, a pochód zamykała dwójka małych
dzieci trzymająca się za ręce i wyśpiewująca okropną piosenkę, która i tak ginęła w
mrukach smoczycy. Przybysze wyraźnie
zdziwieni stali naprzeciw dziwnych istot jedzących na ścieżce, przy samochodzie, warzących jakiś napar i.... no właśnie: co to u
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czorta było? Ta rozhukana maszyna turkocząca na pół lasu? Mężczyzna z dzieciakiem pobiegł w górę ścieżki, po chwili
łącząc się z gromadką zagubionych-odnalezionych chłopców. Japończyk ze starszawą Francuzką odeszli z godnością, mijając
jak najdalej smoczycę, gar i dziwnych gości. Małe dzieciaki puściły swoje ręce i z
wrzaskiem rozbiegły się za tymi starszymi
wraz z pseudoojcem wszystkich, który właśnie robił sobie kij na podobieństwo laski
mojżeszowej i wściekle wymachiwał nią w
potoku, prawdopodobnie starając się zawrócić bieg owego.
Kathe, Raf i Mateo stali jak osłupiałe żony Lota. Pablo, niespecjalnie się przejmując kolejnym zadziwieniem swych
nieludzkich towarzyszy, zabrał się jak zwykle, do pracy. Raf spoglądał na młodszą i
niższą Francuzkę.
– Ładna, nie?
– No nie wiem. Może i ładna, ale spójrz,
jak patrzy na nas ta starsza. Jej na pewno się
nie podoba, co tu robimy. – Kathe niepostrzeżenie wskazała w kierunku starszej
Francuzki.
– A dziwisz się? Tłuc się tak nieopamiętale po całym lesie? Heh! Wolę nie myśleć,

co by było, gdyby to był Iscolias. Chyba rodzona matka by mnie wyklęła za ten niepokój drzew i ptaków.
– Dobre – skrzywił się Mateo. – Oni wycinają to i niszczą, jak im trzeba. To że pohałasujemy z kilka godzin, nikomu nie
zaszkodzi. A poza tym... masz alternatywę?
Wiem, że ponoć morskie elfy lubują się w
zawodach pływania na zatrzymanych oddechu, parę setek metrów nawet, co nie? I
to dynamika! Bo ja to może i tlenu specjalnie nie potrzebuję i z pół godziny, a może
i więcej bez tego waszego super gazu się
obejdę, ale do dis-ka, nie zmusisz mnie
wtedy, bym sobie pobiegł gdzieś, na przykład, dla przyjemności.
Fakt. Mat potrafił zwolnić niesamowicie
swój metabolizm, ale zamierał wtedy jak
góra kamieni. Raf natomiast mógł się mierzyć z najlepszymi ziemskimi freediverami,
aczkolwiek... dziwne myśli zaczynały wtedy krążyć po jego głowie. Istoty z marzeń
sennych jawiły się wściekle rzeczywiście, a
Raf niespecjalnie za nimi przepadał,
zwła-szcza że wieszczyły one często śmierć
w brunatnym, zgniłym lochu, co potrafiło
popsuć samopoczucie nawet w najpiękniejszej jaskini. Dlatego Raf oddychał jak naj35

pełniej, jak najnormalniej i wolał nie dosięgać ani trochę stanu kappa, w którym to
byłby prawdopodobnie w stanie wrócić
kompletnie bez jakichkolwiek butli z połowy czy nawet 3/4 większości tras, jakie robili w Lot.
Kathe również potrafiła zwolnić metabolizm, a poza tym miała kilka ziółek w swej
szpejarce, jednakże gdyby nie ludzki sprzęt
Pabla, oraz to, że im go kiedyś użyczył, pokazał i wytłumaczył, raczej małe szanse by
mieli na ujrzenie i zbadanie tego, co znajdowało się po Drugiej Stronie Lustra Tafli...
Była więc wdzięczna i wiedziała, że niestety trzeba się pogodzić z niedogodnościami,
takimi choćby jak wytrzymywanie smrodu
benzyny czy też hałas niepodobający się ludziom.
Podeszła do niższej Francuzki i zaczęła
rozmawiać, tłumaczyć i opowiadać. Są grupą przyjaciół z Polski. Tak, tak istnieje taki
kraj i nawet nie biegają tam polarne niedźwiedzie, ale chyba trudno było w to uwierzyć, bo: dlaczego siedzicie tu w takie
mrozy? Inni przyjeżdżają latem. No cóż, nie
uznała za stosowne tłumaczyć, że Pablo nigdy nie marznie, a ona najwyżej może otulić się mocą, nie wspominając już o ka-
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miennej skórze olbrzyma czy zmiennocieplności elfa, który dostosowywał się nawet do temperatury wody! Taak... te jego
pląsy w fontannie Świętego Jerzego, kiedy
im spadła latarka, a potem spadło absolutnie wszystko. A potem mała kąpiel Mateo,
kiedy zszokowani Chorwaci stali w puchowych wdziankach, patrząc, jak młody olbrzym niespiesznie obmywa swe ciało w
przybierającej z każdą minutą rzece wywierzyska. No tak.. skoro Pablo zatkał odpływ
na drugim kilometrze.
No więc tak, nurkują tu w jaskiniach. Byli
już w Montvalent i w Rocamadour oraz Marcilhac sur Cele. Pięknie tu jest, owszem. Nie,
woda nie jest zimna, zwykle koło 14 stopni.
Tak, mają suche skafandry. Tak, one są całkiem suche. No niestety muszą nabić butle
powietrzem i tak, huk jest z tego nieziemski,
ale tu jest tak pięknie i w ogóle. No a to jest
napar z... eee... takie no, ale to smaczne bardzo, bo sklep był zamknięty. Aha, warzywo
poszli kupować właściciele. (Po chwili udało
się ustalić, że to kapusta). No nie, nic nie potrzebujemy. Mamy wszystko. Tak, śpimy w
namiocie i samochodzie. Nie, naprawdę nie
marzniemy. Tak, dziękujemy, ale naprawdę
nie trzeba, jest OK, bardzo OK.

Po chwili podeszła też zaintrygowana Japonka. Okazało się, że jej dom rodzinny
mieści się tuż obok jednej z miejscowości,
gdzie Kathe pobierała nauki. Wymianie
uprzejmości nie było końca, zwłaszcza że
obie przeszły na bardziej międzynarodowy
angielski, Kathe postanowiła nie szpanować
zdaniami w rodzimym języku mieszkanki
Sagamihary, zwłaszcza że neurony silnie
gdzieś je ukrywały i pożegnała wszystkich
ludzi bardzo uprzejmie, obdarzając ich
swym najpiękniejszym uśmiechem.
Raf również nie próżnował i gdy Kathe
rozmawiała z Japonką, wskazując kilka pnączy i prawie pełnię Księżyca, uśmiechał się
rozbrajająco do coraz bardziej szczerze zafascynowanej Francuzki. Po chwili nadjechał
samochód pana pytającego o psy oraz samochód kierowany przez jakąś babcię i tak samo nagle jak się pojawili, tak samo szybko
znikli wszyscy ludzie, dzieciaki i część psów.
Raf poczuł nagle chęć zwiedzenia dzikiej
puszczy i uznawszy, że dopełnił już wszystkich swych obowiązków, udał się w górę leśnej drogi. Pablo postanowił zanieść swój
dalszy sprzęt do jaskini, czyli kilka dodatkowych butelek, i znikł na dłużej w górze
strumienia emacrine.
36

Mateo wrócił do namiotu skończyć powolną konsumpcję.
Kathe siedziała na straży smoczycy i pilnowała walczących butli. Rozłożyła się na
karimacie i zaczęła przeliczać, ile barów należy dodać do ilu pubów, aby otrzymać dobre miksy, kiedy nagle z piskiem opon
zatrzymał się przy niej samochód. Wstała
natychmiast i spojrzała w gotowości w ciemną szybę. Zresztą ciemno już było wszędzie,
tak że nawet jasna szyba niewiele by dała.
Odpaliła czołówkę. Światła samochodu zgasły i otworzyły się drzwi. Wysypała się z nich
niższa Francuzka z uśmiechem oraz butelką
wina i małym zawiniątkiem.
Kathe spojrzała ze zdziwieniem. To dla
nich? Butelka domowego wina. – Nie, to nie
to, które jest na rysunku. To nie ten chateau!
No i herbatka z Vervaine. Może przywieźć
wam coś jeszcze?
– Nie! Dziękujemy. Przepraszamy. Prosimy. To bardzo miłe z waszej strony. – aby
ładnie podziękować, słownictwo Kathe było zdecydowanie zbyt ubogie.
– Jakby wam czegokolwiek brakowało,
jesteśmy na parafii! Miejcie się dobrze!
– powiedziała czarnowłosa Francuzka, która miała kaprys przywieźć nieco herbaty
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miały się nieźle. Po pęcherzykach nie po- miksu, głębokie penetracje zatopionych

okrętów – wszystko to przybliżało go do jaskiń. A jaskinie do tamtego świata, niskiego, świata podziemi, który jednak równie
piękny być musi jak rozszalałe niebiosa. Ludzie zwykle wiedzą co piękne – stąd latają,
od Ikara po paragliding, nurkują, od Jonasza po ROVy Mariańskie... Od Iztapalnacazcayan po Itztepetl.
Mateo położył się spać. Raf, Pablo i Kathe siedzieli jeszcze długo, sącząc po kolei
wszystkie wina, jakie znaleźli. Jutro już nie
będzie na to czasu. Najpierw Nora, potem
źródła Landenouse, a potem tysiące kilometrów, by wrócić do domu. To ostatnia noc.
Noc puszczy. Noc ziół, wina, myśli i tęsknoty za piękną grotą, która czai się u góry
emakrynowego potoka.
Już niedługo. Już jutro. Wino ułatwiało
sunięcie czerwonym krwinkom człowieka,
elfa i szamanki. Azot całkiem spokojnie rozpuszczony pod ciśnieniem jednej atmosfery nie szepnął ani słowa.
– Dobranoc – Kathe ledwo zdążyła wymówić te słowa, ale już spali głębokim
snem sprawiedliwych przed ostatnim dniem
ich nurkowej wyprawy.
"Murena"
Katarzyna Turzańska
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VIII Mistrzostwa Polski
we Freedivingu

tytuł mistrza każdy z ww. trójki zdecydował
się na skrajne ryzyko i zadeklarował w stałym balaście bez płetw głębokość o pięć
metrów większą niż własna życiówka! Kie-

W niedzielę 29 lipca zakończyło
się ósme wydanie Mistrzostw Polski
we Freedivingu – najstarszej imprezy freedivingowej w naszym kraju,
pamiętającej jeszcze czasy Przemka
Stasiaka (pierwszy polski Mistrz),
Romana Otto i Darka Torebko. Tegoroczne zawody upłynęły jednak w
atmosferze innej od tej, jaka panowała na nich jeszcze kilka lat temu.
Dobrze pamiętam zwłaszcza Mistrzostwa z 2006 roku, w których wielokrotny
mistrz kraju Robert Cetler ostro rywalizował
z młodymi wilczkami, Piotrkiem Wawrem i
Bartkiem Janiszewskim. Deklaracjom przed
ostatnim, rozstrzygającym dniem zawodów
towarzyszyły niezwykłe emocje. Walcząc o

Radek Gaca odprawia zawodników.
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dy po złożeniu tych deklaracji ostatni z nich
wyszedł z pokoju sędziowskiego spojrzałem głęboko w oczy Maurycemu Kwietniowskiemu (drugiemu sędziemu) i z ciężkim sercem spytałem: „Będziemy mieli
trzy blackouty?”. Ostatecznie jednak nurkowania zakończyły się szczęśliwie dla nich
wszystkich, Piotrek i Bartek stali się wspól-

nie posiadaczami nowego rekordu Polski,
ale mistrzem został (jak zwykle:) Robert,
jednak tej atmosfery napięcia nie zapomnę
chyba nigdy.
Tym razem było zupełnie inaczej. Już po
obejrzeniu listy zawodników wiadomo było, że Robertowi nikt nie będzie w stanie zagrozić. Mateusz Malina, najgłębiej w Polsce

Platforma gotowa do startu
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nurkujący freediver nie zamierzał podjąć
wyzwania i zanurzać się w zimnych wodach rodzimej Hańczy. Kolejny raz odpuścił najważniejszą w kraju imprezę, by
nurkować w ciepłym Egipcie. Bartek Morawiec, jedyny który w tej sytuacji mógłby
zmusić Roberta do wysiłku nie przyjechał z
innych powodów. Zanosiło się więc na powtórzenie sytuacji z poprzednich mistrzostw
(z 2010 roku), kiedy niezagrożony przez nikogo Ceti nurkował asekuracyjnie płytko, ale
wystarczająco do zdobycia kolejnego tytułu.
Potwierdzały to deklaracje na pierwszy
dzień. Zaledwie 52 metry we free immersion Roberta (zaledwie, bo rok temu na zawodach Krystalicznej Wody był on w tej
kategorii na 70 metrach) i tyle samo Piotrka
Andrzejczyka. Ponadto mieliśmy na liście
startowej 40 metrów Zakopiańczyka Marka
Marcisza w stałym balaście oraz trzy próby
w stałym balaście bez płetw: 28 metrów Arka Skóbla, 25 metrów Janusza Sikory i 20
metrów drugiego górala, a jednocześnie aktualnego mistrza Polski na basenie Krzyśka
Dąbrowskiego. Dzień przebiegł bez większych emocji. Najciekawszym wydarzeniem było nurkowanie Marka, które trwało
zaledwie kilkanaście sekund i skończyło się
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nader płytko, bo Marka … wściekle zaatakowała jego własna maska:) Przyssała się do
twarzy tak mocno, że już na niespełna dziesięciu metrach nie dało się wtłoczyć do niej
ani centymetra sześciennego powietrza i
zdegustowany tym góral musiał powrócić
na powierzchnię. Tego dnia było jednak
przynajmniej choć trochę kolorowo, bo
olawszy po osiągnięciu tak banalnej głębo-

kości procedurę powierzchniową Marek
dostał czerwoną kartkę, a i dwóch innych
nurków obejrzało kartoniki innego koloru
niż biały. Dzięki temu mieliśmy też jeden
(pozytywnie rozpatrzony) protest. Coś więc
jednak się działo:)
Dzień drugi był mniej emocjonujący i
można śmiało powiedzieć, że upłynął w atmosferze spokoju, miłości bliźniego i wza-

Freediving standard foto, czyli zawodnik przy linie opiustowej
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jemnego zrozumienia. Marek powtórzył deklarację głębokości z czwartku, ale tym razem nie dał się zaskoczyć złośliwej masce
i pięknie dotarł we free immersion do planowanych 40 metrów. Arek zaliczył 44 metry w stałym balaście i generalnie wszyscy
osiągali założone głębokości, wynurzali się
bez problemów i otrzymywali białe kartki.
Jednocześnie powoli zaczynaliśmy domyślać się drobnego szachrajstwa, którego dopuścili się dwaj czołowi zawodnicy tych
mistrzostw.
Robert i Piotrek drugiego dnia zawodów
ponownie zadeklarowali tę samą dyscyplinę (tym razem był to stały balast) i tę samą
głębokość (50 metrów) i … oczywiście zrealizowali deklaracje bez najmniejszych problemów. Czyżby … planowali nurkować na
tę samą głębokość za każdym razem, ukończyć zawody z taką samą ilością punktów i
stanąć we dwóch na najwyższym stopniu
podium? Biorąc pod uwagę to, że obaj
wspólnie trenowali już na kilka dni przed
rozpoczęciem mistrzostw, wyglądali na naprawdę dobrze zaprzyjaźnionych, a jednocześnie Robert zdawał się tym razem nie
mieć najmniejszego ciśnienia na to, by kolejny raz zostać jedynym, nie mającym kon-
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kurencji mistrzem, było to całkiem prawdopodobne.
Wszystko miało rozstrzygnąć się ostatniego dnia zawodów, ale wcześniej miała
miejsce sobotnia przerwa. W tym dniu dla
osób, które w samych mistrzostwach nie
startowały planowane były mini zawody o
wdzięcznej nazwie Minimall. Do udziału w

nich zaprosiliśmy obecnych nad Hańczą
nurków sprzętowych, chętnych do spróbowania swych sił we freedivingu. Niespodziewanie pojawili się też dwaj kursanci
Nitas Apnoe, którzy jednak mieli za sobą
tylko kurs basenowy. Mieliśmy więc w sumie kilkanaścioro śmiałków, którzy choć
obeznani z wodą, to jednak nie mieli żad-

Miłe złego początki - wiatr jeszcze się nie zerwał
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nych doświadczeń z nurkowaniem na zatrzymanym oddechu w głąb. Dlatego same
zawody poprzedziliśmy krótkimi warsztatami dla początkujących, które zostały z entuzjazmem przyjęte przez uczestników. Ciąg
dalszy tj. same zawody polegające na nurkowaniu przy linie do talerzyka i połączone
z przynoszeniem plakietki na powierzchnię
musiały nieco poczekać, bo w międzyczasie wiatr, silniejszy niż w dniach poprzednich, zepchnął nas pod drugi brzeg Hańczy,
elektryczne silniczki nie dawały rady i musieliśmy wspomagać je ciągnąc platformy i
łódź „z buta”, czy jak kto woli, z płetwy. Po
ponad godzinie walki, nieźle zmordowani,
dotarliśmy wreszcie na właściwe miejsce i
Minimall mógł się rozpocząć. Ku naszej i
zawodników satysfakcji wszystkim udało
się osiągnąć zamierzone głębokości. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły nurkowania
dwóch nadziei polskiego freedivingu – młodych przybyszy spod Tatr – dwunastoletnich Janka Marcisza i Kuby Stawarza, którzy
bez problemów przynieśli plakietki z ośmiu
metrów. Brawo!
W niedzielę po raz ostatni wróciliśmy do
mistrzostw. Robert i Piotrek zadeklarowali
tę samą głębokość (32m) w stałym balaście
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Walka z żywiołem.

fot. Tomasz Modrzejewski (13form.pl)
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bez płetw i obaj z łatwością ją osiągnęli. To
oznaczało, że nasze wcześniejsze przypuszczenia były słuszne i po raz pierwszy
w historii będziemy mieli nie jednego, a
dwóch mistrzów Polski. Wcześniej jednak
miały miejsce dwa ciekawe nurkowania.
Najpierw Arek poprawił swoje Presonal

Best we free immersion i docierając do 53
metra stał się najgłębiej nurkującym zawodnikiem na tych mistrzostwach. Jednocześnie
uzyskał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Gratulacje! Zaraz po nim startował
Janusz, który śmiały atak na 41 metrów
przypłacił wyjątkowo widowiskowym blac-

Nasze nadzieje na przyszłość - Janek i Kuba z Prezesem SFP
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koutem, dzięki czemu Mistrzostwa wreszcie nabrały nieco rumieńców. Sam Janusz
po dojściu do siebie nie krył podniecenia, a
można nawet powiedzieć entuzjazmu z powodu osiągnięcia tego nieznanego mu
wcześniej, błogiego stanu nieświadomości.
Po ukończeniu pozostałych nurkowań
część sportowa mistrzostw była za nami i
należało zmierzać na brzeg, by przeprowadzić ceremonię wręczenia pucharów. Ponownie powrót okazał się trudniejszy od
przewidywań. Wiatr jeszcze silniejszy niż
w sobotę spychał z taką mocą, że w pewnym momencie dotarcie do celu wydawało
się zupełnie niemożliwe i z wolna szykowaliśmy się na dryfowanie na sam koniec
Hańczy. Na szczęście stosując różnorakie
strategie poruszania się po jej wzburzonych
wodach, w wyniku zaangażowania wszystkich obecnych w ciągnięcie jednostek pływających, udało nam się dotrzeć na
właściwy brzeg. Wprawdzie z opóźnieniem, ale ceremonia zakończenia mistrzostw zdążyła odbyć się jeszcze we
właściwym czasie. Piszę „jeszcze we właściwym czasie”, bo mniej więcej pół godziny później rozpętała się burza, lunęły strugi
deszczu, a wiatr zaczął porywać suszące się
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pianki, rękawiczki, skarpetki i rozsiewać je
po całej okolicy. My jednak byliśmy już po
wszystkim, mogliśmy schować się do pokoi
i … rozpocząć smutną czynność pakowania się i szykowania do powrotu:(
Tu chciałbym pozwolić sobie na krótkie
spostrzeżenie. Otóż znakomity okazał się

pomysł warsztatów/zawodów Minimall. Organizowane w przerwie mistrzostw dały
one unikalną okazję osobom spoza branży
bezdechowej na bezpośredni kontakt i uzyskanie pomocy ze strony czołowych freediverów (zawodników, sędziów, instruktorów
– warsztaty były prowadzone przez Rober-

ta Cetlera, Piotrka Andrzejczyka, Radka Gacę i Tomka Nitkę). Wyniki przeszły oczekiwania zarówno nasze, jak i samych uczestników i sprawiły obu stronom mnóstwo satysfakcji i radości. Myślę więc, że warto ten
pomysł powtarzać w latach następnych, bo
doskonale przyczyni się on do popularyzacji freedivingu, przede wszystkim wśród naszych „młodszych braci w wierze”:) tj.
nurków sprzętowych.
Na koniec chciałbym w imieniu swoim,
Prezesa SFP Radka Gacy i całego Stowarzyszenia Freediving Poland serdecznie podziękować współorganizatorowi Mistrzostw,
Akademickiemu Klubowi Płetwonurków
SKORPENA, wspierającym nas sprzętowo i
organizacyjnie Centrum Nurkowemu ADRIATIC i Centrum Nurkowemu BANANA DIVERS, sponsorom – firmie ELIOS (producent
pianek do freedivingu), firmie TAPKAR (producent akcesoriów żeglarskich i nurkowych
m. in. smyczy freedivingowych) oraz Staroście powiatu suwalskiego p. Szczepanowi
Ołdakowskiemu, bez których te mistrzostwa
nie mogłyby się odbyć.
Tomasz Nitka

Kolejność standardowa - Piotrek, Ceti i Arek

fot. Dorota Łeweć
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Wraki Malty

CS Levant II
Wrak, który chciałbym Wam polecić w tym miesiącu jest szczególnym statkiem, nierozerwalnie połączonym z historią rozwoju telekomunikacji na Malcie. Cable Ship Levant II uczestniczył również w kilku
operacjach podczas I wojny światowej, ale o tym za chwilę.
CS Levant II zbudowano w 1904 roku, w
stoczni George Brown and Co. w Greenock.
Posiadał jedną śrubę napędzaną przez silnik parowy, kadłub o długości 46 metrów,
szerokości 7 metrów. Jego wyporność wynosiła 283 tony. W założeniach miał być
kutrem rybackim, jednak jeszcze w trakcie
budowy odkupiła go firma telekomunikacyjna. Został przebudowany na statek służący do kładzenia kabla telefonicznego

– zamontowano kilka bloczków i prostą wyciągarkę, zaś kabel przechowywano w dużej ładowni (bęben znalazł się tam dopiero
około 1911 roku).
Jak wspominałem wcześniej, statek
uczestniczył w działaniach podczas I wojny
światowej. Jedną z większych operacji była
kampania Dardanelles, w Polsce bardziej
znana jako bitwa o Gallipoli. CS Levant II
niezwykle się wówczas wyróżnił, kładąc
kabel z Imbros do Suvla w ciągu zaledwie
kilku godzin, zaraz po wylądowaniu pierwszych oddziałów na plaży. Kapitan został
odznaczony Krzyżem za Wybitną Służbę
– trzecim najwyższym (po Krzyżu Wiktorii i
Conspicuous Gallantry Cross) brytyjskim
odznaczeniem wojskowym, przyznawanym
za odwagę w działaniach na morzu lub oficerom marynarki.
46
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W 1929 roku statek został zakupiony
przez Imperial and International Communication Limited (później zwanej Cable & Wireless). Pozostał w służbie do 1935 roku. W
tym czasie kładł kable między innymi z
Malty do Aleksandrii, na Sycylię i do Libii.
W 1935 roku sprzedano go do W. J. Parnis
w Valletta, otrzymał wówczas nazwę – Ma-

jor William. W 1938 roku został sprzedany
ponownie do H. M. B. Williams, gdzie służył pod nazwą Orange. W 1941 roku trafił
w ręce Soc. Marseillaise de Trav, gdzie ponownie zmieniono jego nazwę na Eissero.
W 1952 roku postanowiono go zezłomować, ale podczas holowania, około 3 mile
morskie od Grand Harbour w Valletta, za-

47
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czął nabierać wody i zatonął około jednego
kilometra od brzegu.
Zapomniano o nim aż do 1999 roku, kiedy to Emi Faruggia natrafił na 58 metrach
głębokości na nieznany wcześniej wrak. Jedyną wskazówką jaką znaleziono na statku
była data – 1911 r. i nazwa – Brown and
Co. Następne 10 lat zajęło ustalenie historii
i nazwy wraku, kiedy to Lina Farbi natrafiła
na zdjęcia statku kablowego Levant II. Po
wykonaniu pomiarów potwierdziły się przypuszczenia Liny i Emiego, był to CS Levant II.
Przez ten czas w środowisku maltańskich
nurków znany był po prostu jako „Cablelayer”. I właśnie Emi, którego znam już dobrych kilka lat, zainteresował mnie tym
wrakiem. Do momentu potwierdzenia jego
nazwy przypuszczano, że został on zatopiony podczas II wojny światowej, ponieważ brakuje kawałka kadłuba, co mogło
być spowodowane, na przykład, wybuchem miny morskiej.
Wrak leży na 58 metrach, nie jest to łatwe nurkowanie i to nie tylko ze względu
na głębokość. Levant II spoczął dokładnie
naprzeciw wejścia do Grand Harbour w
Valletta, gdzie ruch statków jest bardzo in-

tensywny, w związku z tym potrzebne jest
specjalne zezwolenie na nurkowanie w tym
miejscu. Przygotowanie do tego nurkowania zaczęliśmy więc kilka dni wcześniej, od
wystąpienia do kapitanatu portu o pozwolenie. Dostaliśmy je po 3 dniach.
W przeddzień nurkowania spotkaliśmy
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się z Emim w naszej bazie w Seashell, aby
przygotować trimix i przeanalizować plan
nurkowania. Po zakończeniu przygotowań
postanowiliśmy, że spotkamy się wcześnie
rano w bazie i wyruszymy do Valletty. Następnego ranka wszystko poszło zgodnie z
planem i wyruszyliśmy naszym „Ribem” na
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miejsce nurkowania. Rzuciliśmy linę opustową i… do wody!
Kiedy zobaczyłem wrak po raz pierwszy,
historia przemknęła mi przed oczami. Najbardziej zaskakujący był widok dużej ilości
kabla na pokładzie, który wyglądał jakby
był przygotowany do położenia. Było tam

też mnóstwo narzędzi i innych przedmiotów codziennego użytku.
Widoczność tego dnia była bardzo dobra, około 20 metrów, jak na ten rejon – na
wprost Grand Harbour – fantastyczna. Dno
w tym miejscu jest przeważnie piaszczyste,
ale jest tam też sporo głazów i pozostałości

budynków, które zostały zbombardowane
podczas II wojny światowej i po niej wrzucone do morza.
Wrak jest w doskonałej kondycji, oprócz
wspomnianej już brakującej części. Penetracja statku nie jest zalecana, korytarze wewnątrz są bardzo wąskie, a poza tym na
zewnątrz jest tak dużo do oglądania, że
nasz 25-minutowy czas minął w mgnieniu
oka. Musieliśmy zacząć wynurzenie. Podczas dekompresji przeglądałem zdjęcia,
które tam zrobiłem. Mówiłem do siebie – jakie to szczęście, że mogłem oglądać ten
wrak zaraz po odkryciu…
Paweł Kopeć
Hubert Borg
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Wraki Bałtyku

Burgmeister Petersen
Historia
Gwałtowny rozwój przemysłu naftowego w końcu XIX wieku przenosił się także
na rozwój flot handlowych całego świata.
W tym okresie powstają pierwsze wysoko
wyspecjalizowane statki do przewozu paliw, ropy naftowej. Koniec XIX wieku to także szybki przedsiębiorstw naftowych, które
w celu obniżenia kosztów a także aby mieć
możliwość dystrybucji swoich towarów na
całym świecie budują własne floty statków.
W roku 1888 armator G. J. H. Siemers & Co
z Hamburga zamówił w stoczni W. G. Armstrong, Mitchell & Co w Anglii tankowiec.
Statek ten otrzymał numer budowy 553. W
sierpniu 1889 roku zostaje zwodowany jako S/T Burgmeister Petersen.
Prawie rok trwają jeszcze prace wykończeniowe na statku. Jest to typowa jednostka
tamtych czasów. Duży statek (prawie 100

metrów) z charakterystyczną nadbudówką i
maszynownią na rufie. W tym czasie stocznie angielskie budują około 10-15 prawie
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identycznych jednostek dla różnych armatorów. Właścicielowi zostaje przekazany
dopiero 10 kwietnia 1890 roku. Pod tą ban-
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derą nie pływa jednak długo, bo już rok
później zasila szeregi rodzącej się floty tankowców Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft (dzisiejsze ESSO). W ciągu
następnych 6 lat odbywał podróże zarówno w obrębie Morza Bałtyckiego jak i Północnego. Po siedmiu latach pływania, ten
młody jeszcze statek przechodzi remont w
trakcie którego wymieniony zostaje m. in.
kocioł parowy i część instalacji maszynowych. Po remoncie statek bezpiecznie i bez
większych przygód kursuje regularnie pod
tą samą banderą kolejne 18 lat. Wybuch I
WŚ zmienia losy statku i jego załogi. 19
września 1914 roku tankowiec zostaje zmobilizowany i przekazany Kaiserliche Marine. Pełni rolę statku zaopatrzeniowego dla
okrętów podwodnych. Służba jednak nie
trwa długo bo już w listopadzie tego samego roku statek zostaje zdemobilizowany i
przekazany z powrotem właścicielom. Nie
cały rok później Cesarska Marynarka ponownie upomina się o statek i 27 października 1915 roku Burgmeister Petersen zostaje
ponownie zmobilizowany. Tym razem statek zostaje przydzielony jako tankowiec do
Kaiserliche Yard w Gdańsku. Tu przez następny miesiąc stoi przy nabrzeżu zaopatru-

jąc statki i okręty w paliwo. 10 listopada 1915 roku wychodzi z Gdańska w swoją ostatnią podróż do Hamburga. Po minięciu Helu kieruje się na zachód, na wysokości Kuźnicy wchodzi na minę postawioną przez Rosjan. W wyniku wybuch
tankowiec przełamuje się w okolicy śródokręcia na dwie części i tonie. Statek zabiera ze sobą 20 członków załogi.
Dane techniczne:
Długość: 94,2 m
Szerokość: 12,2 m
Zanurzenie: 8,6 / 8,98 m
Jedna maszyna parowa potrójnego rozprężania, czteropłatowa śruba.
Nurkowanie:
W trakcie tonięcia statek przełamał się na
dwie części. Do dziś odnaleziona i znana
jest wszystkim dziobowa część wraku, która
niestety stanowi zaledwie 45 – 50% całości
konstrukcji. Wrak leży na pozycji 54° 45”” N
i 18° 42”” E. Jest to Jeden z wraków dostępnych na otwartym morzu zarówno z Władysławowa jak i Helu. Otoczenie wraku jak i
głębokości na nim sprawiają, że nurkowanie
na nim może być miłą odskocznią do wra51

ków Zatoki Gdańskiej. Wrak spoczywa na
głębokości 31 metrów na stępce. Otoczenie
wraku to piasek a nie muł co sprawia, że
często spotkamy się z doskonałą widocznością, ale także z dużymi prądami. Nurkowanie warto rozpocząć od najmniej ciekawej
części wraku czyli miejsca przełamania statku. Statek przełamał się dokładni w miejscu
gdzie znajdowała się nadbudówka co sprawiło że możemy oglądać dziś tylko szczątki
tej konstrukcji. Znaleźć możemy w tym miejscu plątaninę rur i kabli oraz pozostałości po
nadbudówce. Można je rozróżnić po otworach po bulajach bądź samych bulajach. Płynąc w stronę dziobu po prawej burcie
natrafimy na pozostałości po kuchni statkowej. Znaleźć można tu podłogę wykładaną
ośmiokątnymi kafelkami a także przy uważnym patrzeniu znaleźć jeszcze można pozostałości wyposażenia kuchni i zaopa- trzenia.
W tym miejscu często natrafiano na butelki,
porcelanę. Wrak jest mocno osadzony w
dnie co sprawia, że w tym miejscu pokład
znajduje się zaledwie 2 metry nad dnem. Po
minięciu kuchni wpływamy na pokład dziobowy tankowca. Zarówno czas jak i nieduża
głębokość sprawiły, że pokład jest mocno
zniszczony i przedstawia się dziś jako rumo-

Nuras.info 8/2012
wisko. Jedna dla wprawnego oka nie będzie
to przeszkoda aby zobaczyć burty oraz wyobrazić sobie jak duża była to jednostka. Z
zagłębieniach wraku często znajdziemy tu
duże skupiska dorszy. Przepływając przez
pokład znajdziemy się w najciekawszym i
chyba najlepiej zachowanym miejscu wraku. Dziob statku jest zachowany nadzwyczaj
dobrze. Można wpłynąć do środka gdzie zachowały się częściowo elementy forpiku. Po
obu stronach dziobu można zobaczyć kotwice. Z lewej burty kotwica w dalszym ciągu tkwi w kluzie. Zwyczajowo kotwice były
ształowane na pokładzie gdyż ich wielkość
przeszkadzałaby w czasie rejsu. Ta ma około 2,5 metra długości. Powoli opływamy
dziób i kierujemy się z powrotem do części
środkowej wraku.
30 minutowe nurkowanie w zupełności
wystarczy aby pobieżnie obejrzeć wrak. Polecam jednak odpłynięcie od wraku i obejrzenie otoczenia gdzie często można
znaleźć resztki wyposażenia czy urządzeń,
a także części samej konstrukcji. Na odnalezienie czeka cały czas jeszcze rufowa
część wraku.
Wrak jest prosty do nurkowania. Zarówno pod kątem głębokości jak i warunków na

nim panujących. Rzadko można spotkać na
nim żyłki czy sieci rybackie, a z reguły dobra widoczność pozwala na łatwą nawigację na wraku i nie pozwala się zgubić. Na
wrak warto się wybrać w zimie gdy widoczność na wraku dochodzi do 30 i więcej metrów. Pozwala to poczuć się (gdyby nie
temperatura) jak w Egipcie. Czasem daje to
możliwość obserwowania nurków pływających na wraku z pokładu łodzi.
Sebastian Popek
sebastian@divespot.pl
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Chcesz opisać
wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Nie samym nurkowaniem człowiek żyje
czyli Divemaster–Triathlonista
Dla niewtajemniczonych rzucę kilka
słów wstępu: triathlon do dyscyplina
sportowa składająca się z 3 poddyscyplin pokonywanych bezpośrednio
jedna po drugiej. Są to pływanie, rower i bieganie. Zawody odbywają się
na różnych dystansach, przy czym
najpopularniejsze to sprint (750m pływania, 20km roweru i 5km biegu),
olimpijski (1,5, 40, 10), 1/2 IM (1,9,
90, 21) oraz dystans dla prawdziwych
ludzi z żelaza, czyli Iron Man: 3,8
pływania, 180 roweru i maraton
(42 km biegu).
Triathlonem zaraziłem się w zeszłym roku. Szukałem dyscypliny sportowej, w której coś się dzieje, a dzięki której mógłbym
zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Więc
wystartowałem w dwóch sprintach. W sumie miało być kilka startów, a przede
54

Nuras.info 8/2012
wszystkim połówka (czyli 1900, 90, 21) w
Suszu. A z Suszem było tak:
Moja historia z Herbalife Triahlon
Susz 2012 zaczęła się zimą. Zapisałem się
na połówkę zakładając, że trochę popedałuję na trenażerze, pobiegam jak się zrobi
cieplej i popływam w międzyczasie. Życie
plany oczywiście zweryfikowało: najpierw

w grudniu chwyciła mnie jakaś paskudna
infekcja, która puściła dopiero pod koniec
stycznia. Co wszedłem na rower, to od razu
schodziłem, bo aż słabo mi się robiło. Na
początku lutego pierwsze próby treningu
zakończyły się ponownym bólem Achillesa. W efekcie zacząłem się łamać – co będzie z tą połówką, jak ja to przeżyję...
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Finalnie miesiąc temu doszedłem do mądrego wniosku, że nie przeżyję a z moim
treningiem (a właściwie bez treningu) zrobię sobie krzywdę. Ale chociaż sprint musiał być choć przygotowań mało: noga boli,
więc ani na rower ani na bieg. Uznałem, że
z pływaniem też jakoś to będzie. Wszystko
na raz: wyjazd na rajd, przygotowania do
ślubu i jeszcze nowa praca. Ale jakoś udało się pozbierać
Na Susz wyruszamy w piątek. Jadę z moją najwierniejszą kibicką (Martą będzie kiedyś triathlonistką, chociaż ona jeszcze o
tym nie wie: p) i forumowymi kolegami Dubeyem i Wycinanką. W drodze miłe pogaduszki, analiza własnych możliwości (lub
ich braku) itd. Stajemy camperem w okolicach sceny, prawie nad samym jeziorem.
Weekend zapowiada się świetnie, dużo
znajomych z obozu z Mikołajem. Mnóstwo
nowych twarzy (dzięki forumowym koszulkom rozpoznaję np. Małgosię). Od rana w
sobotę zakupy na expo (jak to dumnie
brzmi) i kibicowanie zawodnikom na połówce. Niestety już o 7 było wiadomo, że
aura nie do końca sprzyja zawodnikom.
Upał prawie jak na Konie (najsłynniejsze
zawody na dystansie IronMan na Hawa-
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jach). Szczerze gratuluję każdemu, kto
ukończył zawody. Siedziałem spocony jak
ruska prostytutka, a co dopiero oni... Po południu poszedłem pływać. Pierwszy raz w
tym roku woda otwarta i po raz pierwszy w
nowej piance. Taka pianka nie ma zbyt wiele wspólnego z pianka nurkową oprócz tego, że to też. forma wyrób neoprenowy.
Moje pływanie okazało się być na poziomie
„ożeszjapierniczę”. Z daleka czuć, że jutro
będzie bardzo ciężko…
Niedziela. Nadszedł mój dzień. Rano rower do strefy i czekanie, aż seria A pokaże,
jak się to robi. Widać, że poziom zróżnicowany. Może się nawet okazać, że nie będę
ostatni. Sędziowie pilnują lemondek (rowery muszą być zgodne z przepisami, a nadstawki na kierownice – określonego typu),
co zdecydowanie poprawiła mi humor.
O 13 start. Sajgon większy, niż myślałem.
Na początek zbieram trochę kopów trochę
zabrałem. Opad z sił szybszy, niż się spodziewałem. Po ostatnim skręcie w prawo
nagle znalazłem się prawie na środku wyznaczonego prostokąta, znaczy się kolejne
pół minuty uciekło... W piątek miałem nadzieję na 15 minut, w sobotę zweryfikowałem wynik na poniżej 20 minut. Finalnie

wyszło 19.16 a dobrze wiem, że stać mnie
na wiele lepszy wynik. Poprostu trzeba się
przeprosić z częstymi wizytami na basenie.
T1 (czyli pierwsza strefa zmian): czuje się
„wyrypany jak papieskie sandały”. Nie bardzo mam siły na bieg. Bardziej idę. Pianka
spada błyskawicznie, kask na łeb, buty na
nogi i ogień. Na wyjściu ze strefy okazuje
się, że nie mam numerka. Dobrze, że sta-
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nowisko niedaleko, no ale kolejne pół minuty poszło… sobie. Rower: plan jest taki,
żeby za ostro nie atakować. Może znajdzie
się jakiś pociąg (czyli mały peleton). Niestety nie bardzo mi to idzie. Co jakiś czas łapię
jakąś grupę, ale na krótko. Chwilę posiedziałem na kole zawodnikowi numer 101
(jeszcze raz dzięki;)). Na którymś zjeździe
udaje mi się śmignąć 55 km/h. Niestety,
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wszystko co dobre, szybko się kończy. Na
podjeździe jest już gorzej. Czas 41.22. Zadawalający. Przy trasie lekko ponad 20,5 km
to średnia ponad 30km/h. Jak dla mnie OK.
Mrowie kibiców działa super motywująco.
Adrenalina. Szczególnie ci z bębnem czy
innym werblem. T2: te strefy to jakaś katorga. Wolałbym jeszcze kilka pętli zrobić na

rowerze, niż zdychać w tej strefie. Nie
wiem, jak to możliwe, żeby biec z tym rowerem. Przeszkadza i męczy przeokrutnie.
Bieg: rozpoczynając mam ochotę się
przeżegnać... Strach o Achillesy. Żeby tylko nie zaczęły boleć. Ale nie. Nie dokuczają (to dla mnie chyba największy pozytyw
w całym starcie. Za to tempo masakrycz-

ne!!! Brak treningów wychodzi z każdej
strony… Początkowe tempo jakieś takie
nieokreślone. Trochę biegu, trochę marszu... Ktoś wyprzedzający pokrzykuje, że
trzeba biec – to przecież sprint. W czasie
mojego marszu zaczęły się lekkie skurcze.
Stwierdzam, że trzeba się inaczej pomęczyć (wolę sapać niż czuć ból) i zacząć
znowu biec. Ból przechodzi, ale płuca błagają o powrót do marszu. Zwalniam, ale tylko na dziesięć sekund. Znów czuję
nadchodzące skurcze. I tak wygląda moje
biegnięcie aż do mety. Przy mecie znalazła
się moja Luba, więc bez wahania poświęcam kilka sekund na buziaka. Wolny marszo-bieg nadrabiam na ostatniej prostej
widząc wyświetlony czas 1: 39: 50. Rzucam się sprintem, żeby chociaż poniżej 1: 40 było. Prawie się udaje. 1: 40 co do
sekundy!!! Tylko ten czas biegu 35 minut to
po prostu masakra. Obiecuję, że zaraz biorę się do roboty!!! No i strasznie się cieszę,
że w końcu wystartowałem w Suszu, który
zasługuje na miano polskiej stolicy triathlonu. A za rok mam zamiar wystartować ponownie w mojej wymarzonej „połówce”.
Bartek „Bero” Wyszkowski
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszystkie firmy kierujące swoją ofertę do
nurków serdecznie zapraszamy do współpracy przy wspólnym tworzeniu systemu lojalnościowego. Partnerami programu mogą
zostać bazy i szkoły nurkowe, biura podróży
oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu nurkowego. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.
Podstawowym założeniem Karty Rabatowej jest udzielenie klientom rabatu na
wszystkie oferowane przez Państwa towary i
usługi. Sami decydujecie o wysokości przyznanego rabatu.
Bezpłatna Karta Rabatowa to znakomity
sposób na promocję i dotarcie do coraz szerszego grona osób oraz stworzenia grupy stałych, zadowolonych klientów. Zostając
Partnerem projektu wyróżniasz się na tle
konkurencji, budujesz pozytywny wizerunek
firmy, dbającej o klienta i jego potrzeby.
Każdy posiadacz Karty Rabatowej z pewnością na bieżąco będzie sprawdzał ofertę
firm, w których może dokonać korzystnych
zakupów. Jeśli dotąd nie znał profilu działalności lub nie wiedział o istnieniu danej fir-

my, zachęcony rabatem z pewnością skorzysta z oferty naszego Partnera, szczególnie w
przypadku, gdy konkurencja nie bierze
udziału w programie.
Każda firma partnerska wymieniona zostanie na podstronie Magazynu nurkowego
Nuras.info, stworzonej specjalnie na potrzeby Karty Rabatowej.
Jeżeli jesteś kupującym i wciąż zwlekasz z
zakupem sprzętu, czekając na okazję lub
promocję, lub chciałbyś otrzymać rabat na
wyjazd lub kurs nurkowania… mamy dla
Ciebie ofertę.
Wystarczy, że odbierzesz bezpłatną Kartę
Rabatową, uprawniającą jej posiadacza do
uzyskania zniżek w firmach współpracujących z naszym Magazynem, a będziesz mógł
do maja 2011 r. bez żadnych ograniczeń,
korzystać z rabatów i promocji przygotowanych specjalnie dla czytelników Nuras.info.
Prezentację wszystkich Partnerów honorujących naszą Kartę znajdziesz na stronie internetowej nuras.info. Partnerami projektu są
wyłącznie renomowane firmy, które zyskały
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zaufanie i uznanie konsumentów najwyższą
jakością oferowanych produktów i usług.
Więcej na www.partnernurkowy.pl

Partnerzy programu
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Wybrane praktyczne aspekty planowania
nurkowań dekompresyjnych
Gazy to jeden z trzech podstawowych stanów skupienia materii, w
którym cząsteczki słabo oddziałują
między sobą, poruszając się swobodnie w całej objętości oraz nieustannie się zderzając. Gazy nie
mają określonego kształtu i objętości, wypełniają całą dostępną przestrzeń, mają zdolność do homogenicznego mieszania się, są ściśliwe,
mogą dyfundować.
Chociaż nurkowanie rekreacyjne narodziło się na przełomie lat 40. i 50. XX wieku,
pierwszy
przypadek
choroby
dekompresyjnej został opisany prawie 100
lat wcześniej. W latach 40. XIX wieku robotnicy pracujący pod ciśnieniem (kesony)
wykazywali oznaki choroby dekompresyjnej po wyjściu na zewnątrz. Lekarze nie byli w stanie wyjaśnić przyczyn, ale opisali tę

chorobę już w 1854 roku. Działania prowadzone przez Haldane’a wraz z innymi badaczami skutkowały opisem w 1908 roku
wyników ich badań oraz modelu dekompresyjnego i tabel w artykule „Prevention of
Compressed Air Illness”, zamieszczonym w
„Journal of Hygiene”. Tekst ten stanowił
punkt zwrotny w badaniach nad chorobą
dekompresyjną. Badania nadal trwają. Dekompresja polega na zastosowaniu algorytmów matematycznych określających ilości
gazów rozpuszczalnych w organizmie pod
ciśnieniem w wyniku nurkowania o większej ekspozycji w celu umożliwienia ich
wolnego rozprężenia podczas wynurzenia.
Dyfuzja gazów, nasycenie, przesycenie,
algorytm dekompresyjny, prawo Daltona i
inne prawa gazowe, modele neohaldanowskie, jak i pęcherzykowe, tkanki, mikropęcherzyki, wartości M, półokres… Czy
zrozumienie tych i innych elementów wy60

kładanych na kursach nurkowana głębokiego, podręcznikach czy artykułach jest konieczne, by bezpiecznie nurkować? Czy
trzeba zrozumieć i pojąć, co autor poniżej
cytowanego fragmentu miał na myśli:
„…Dysponując więc znanym równaniem
ekspotencjalnym, zwanym dalej równaniem nasycania/odsycania tkanek, a będącym rozwiązaniem równania różniczkowego: dP/dt =k (Pi – P), gdzie P to zmieniające
się ciśnienie rozpuszczonego gazu w tkance w m. s. w., t to czas zachodzących
zmian nasycania w min.” itd., etc.
Czy jest to gwarancja bezpiecznie wykonanego nurkowania? A może powinniśmy
również poznać budowę i zasady serwisu
warsztatowego zajmującego się naszym
sprzętem? Co z łodzią, pogodą? Dekompresję uważa się często za utrapienie nurkowania sportowego. Oddychaj spokojnie, utrzymuj otwarte drogi oddechowe przy wynu-
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rzeniu, sprawdzaj ilość gazu itp. Te proste piecznych nurkowań dekompresyjnych, a
zasady obowiązywały kiedyś pionierów pozbycie się nadmiaru rozpuszczonego ganurkowania. Obecnie nurkowanie jest spor- zu i dobre samopoczucie po nurkowaniu
tem, który ma wiele zasad, wiele wytycz- może być łatwiejsze i bezpieczniejsze, niż
nych i wskazówek opartych na badaniach, sądzisz. Nie musimy tego wszystkiego wiedalej
tkanek,
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czeniu i zdrowymzwanym
rozsądku.
Prorównaniem
ces dzieć,nasycania/odsycania
b dcym
rozwizaniem
równania
dP/dtfizjo
=k(Pi
- P),
gdzie
P to no-chemilogicz
nych,
fizycz
zmian
jest cią
gły, tak jak zmie
nia się róniczkowego:
techni- procesów
si sprzęt,
cinienie
rozpuszczonego
w tkance
m.s.w.,
t tobów
czasradzenia socznych,
zagrowżeń
i sposo
kazmieniajce
nurkowania,
rosną
ce doświad- gazu
cze
nie i wyniki ko
lejnych
badań. Po
zachodzcych
zmian
nasycania
w stęp
min.”witd., bie
etc.z nimi jest kluczem do bezpieczeństwa.
dzone poprzez
lata powinnimy
działań organizadzie
dzijest
nie to
zagwarancja
pobieganiabezpiecznie
chorobie de
kom- Spraw
Czy
wykonanego
nurkowania?
A moe
cje i instruktorzy
w większosiści naszym
przypadków
pre
syjnej trwa.
corazi zasady
więcej serwisu
badań, warsztatowego
równie
poznaJest
budow
zajmujcego
opra
cowań,
– bezpogod?
tego nieDekompresj
byłoby potra
fią zna
dek między przysprz
tem? wie
Co dzy
z łodzi,
uwaa
si leźć
cz zło
stoty
zaśro
utrapienie
bez
piecznych sportowego.
nurkowań. Wła
ściwe zro
zu- jem
nością bez
pieczdrogi
negooddechowe
nurkowaniaprzy
a wynurkowania
Oddychaj
spokojnie,
utrzymuj
otwarte
mie
nie procesów
zachodzą
cych
w or
ni-proste
maga
niami obowizywały
teorii, właściwą
wiedzą, ćwiwynurzeniu,
sprawdzaj
ilo
gazu
itp.gaTe
zasady
kiedy
zmie
jest konurkowania.
nieczne do pro
wadzenurkowanie
nia bez- cze
mi i prak
tykąma
nurwiele
kową!zasad,
Jeden wiele
ze spopionierów
Obecnie
jestnia
sportem,
który
wytycznych i wskazówek opartych na badaniach, dowiadczeniu 61
i zdrowym
rozsdku. Proces zmian jest cigły, tak jak zmienia si technika nurkowania, sprz t,

tkanych nurków technicznych zaproponował mi wykonanie wspólnych nurkowań
na 100 m. Był bardzo zdziwiony, gdy
przedstawiłem mu informacje o trzech gazach dekompresyjnych. Jemu „wyszło”, że
można to zrobić, używając jako gaz deco
EAN 50… Tylko! Czy się tak da? Oczywiście, że da się tak zaplanować nurkowanie!
Czy będzie to rozsądne? Nie! Dzisiejsza
wiedza, dzisiejsze możliwości pozwalają
zaplanować takiego nurka w zdecydowanie
bezpieczniejszy sposób! Czy mam gwarancję, że się uda? Gwarancję 100% braku DCI
masz tylko wtedy, gdy nie nurkujesz! Możesz i powinieneś zrobić jednak tak, by ryzyko i potencjalne problemy zminimalizować!
Elementy doboru gazów na nurkowanie:
– travel gaz (najczęściej jeden z gazów
dekompresyjnych)
– dobra ilość dobrego gazu dennego
– gazy dekompresyjne
– ilość gazów oparta na zużyciu, rodzaju nurkowania, grupy.
Dobór gazu dennego opiera się na
MOD, TOD, END.
Jeżeli chodzi o dobór gazów dekompresyjnych, są różne szkoły!
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Z mojej wiedzy i praktyki nurkowej wynika, że wybór ten powinien opierać się na
kilku elementach:
– maksymalna optymalizacja deco
– zminimalizowanie problemów kontrdyfuzji przy zmianie gazu (ICD)
– zastosowanie opcji „ucieczkowej”.
Optymalizacja dekompresji głównie poprzez maksymalizowanie zawartości tlenu,
nawet do 1,6 ppO2.
Problem kontrdyfuzji izobarycznej jest tematem na osobny artykuł, pamiętajmy tylko,
że w niektórych przypadkach efektem zamiany trymiksu na nitroks jest zwiększenie
sumarycznej ilości gazu w tkance. Dzieje się
tak, ponieważ wzrost ilości gazu w tkankach
wywołany zwiększeniem zawartości azotu,
np. z 55% do 68% (13%), nie jest rekompensowany przez zmniejszenie ilości gazu tamże na skutek zmniejszenia zawartości helu
z 25% do zera. Efektem mogą być objawy
DCS w szybkich tkankach.
Opcja ucieczkowa: każdy dobrany gaz
powinien być osiągalny z poprzedniej głębokości w przypadku katastroficznej utraty
gazu. Przykładowo, przy nurkowaniu na
głębokość 100 m dobrym pierwszym gazem
dekompresyjnym byłby gaz możliwy do

użycia na głębokości osiągalnej w sytuacji
awaryjnej, np. 75/70 m. Gaz ten poza właściwą zawartością helu (END i ICD) powinien zawierać maksymalną zawartość tlenu
wynikającą z ciśnienia parcjalnego – celem
dobrego „wypłukiwania” gazów obojętnych. Trzymając się tej reguły, następny gaz
deco powinien być osiągalny z poprzedniej
głębokości, tak aby w przypadku utraty gazu można było do niego dopłynąć (ok 40 m).
Kolejny użyty gaz to głębokość od 10 metrów. Tym sposobem dobierając gazy, mamy nie tylko zoptymalizowane wypłukiwanie gazów z organizmu, ale także możliwość poradzenia sobie w przypadku ich
utraty. Dodatkową zaletą jest też odpowiednio duży zapas gazów!
Planując nurkowanie w ten sposób, dopasowujemy gazy do naszego nurkowania,
a nie nas do gazów – jak przy zwyczajowym zastosowaniu EAN 50 i 100% tlenu!
Oczywiście możemy mieć problem z zastosowaniem takiej procedury przy niektórych nurkowaniach. Głównym zamierzeniem użycia dobrego zestawu gazów dekompresyjnych jest przede wszystkim bezpieczne wyjście z wody bez objawów chorobowych, a nie jak najszybsze wynurzenie.
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Inne istotne elementy planowania:
1. wybieraj solidne i dostępne komercyjnie programy
2. rejestruj i używaj oprogramowania licencjonowanego
3. czytaj instrukcje obsługi
4. wyciągaj korzyści z zajęć i nauki
5. rozmawiaj z wsparciem technicznym
(supportem)
6. używaj prawdziwych parametrów osobistych
7. wybieraj programy zaostrzone lub
wersje bardziej rygorystyczne
8. podążaj za zmianami i nowszymi wersjami – bądź otwarty, ale analityczny!
Pamiętaj, że plan nurkowy powinien zawierać co najmniej:
– rzeczywisty plan nurkowania
– plan „dłuższy” i „głębszy”
– plan „bailout”.
Miej plan nurkowania dla maksymalnej
głębokości i czasu nurkowania, a także plan
dla nurkowania dłuższego i głębszego. Należy też mieć ze sobą tabele nurkowe (np.
twój osobisty notatnik z wykonanymi runtime). Pamiętaj, że w sytuacji awaryjnej możesz mieć także problem z czasem na
przypomnienie i zastosowanie niestandar-
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dowych rozwiązań czy wykonania dodatkowych obliczeń (np.: RatioDeco).
Przy planowaniu uwzględnij też:
– wyszkolenie, certyfikat i doświadczenie
– sprzęt
– zgodność z samym sobą i grupą; parametry nurkowania dostosowane do nurka o
najniższym poziomie wyszkolenia, doświadczenia i dysponującego najsłabszym
sprzętem
– fizyczne i psychiczne przygotowanie
do nurkowania
– pojemność i ciśnienie robocze butli
– minutowe zużycie gazu
– zasady gospodarowania gazem
– ustalanie maksymalnego czasu dennego i ciśnienia krytycznego (CP)
– obliczanie % CNS
– kontrolowanie prędkości wynurzania i
przystanki bezpieczeństwa
– schematy zachowań przed/w trakcie/po
nurkowaniu.
Planuj dekompresję, nie improwizuj!
Wszelkie uwagi, instrukcje, wskazówki
mogą być przydatne jednak tylko osobie,
która interpretując je, jest odpowiedzialna.
Przy obecnym poziomie sprzętu nurkowego, doświadczenia i techniki najbardziej za-

wodnym pojedynczym elementem jest płetwonurek. Jednak przy zastosowaniu dobrej
praktyki nurkowej, popartej właściwą i dobrze wykorzystaną wiedzą, dekompresja
wydaje się okiełznana i bezpieczna – czego
wam i sobie życzę.

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas redakcja@nuras.info

KURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHU
Romuald Michał Hłobaz

Prowadzi Instruktor Apnea Academy

Tomek „Nitas” Nitka
I n fo r m a c j e i z a p i s y :
www.nitas.pl
tomek@nitas.pl
tel. 609 954 905
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Początek przygody z akcelerowaną dekompresją
czyli Kurs TDI Advanced Nitrox/Decompression Proceures
Z przyczyn oczywistych (jestem instruktorem SDI/TDI piszę o kursie
TDI. Ale praktycznie każda licząca się
federacja ma w programach ujęte
podobne kursy szkoleniowe, jak chociażby IANTD Adv. Nitrox, KDP/CMAS
PN2, czy GUE T1 (choć ten ostatni
jest już kursem trymiksowym, z nieco większymi uprawnieniami).
Od kilku lat coraz większą popularność
zyskują tzw. nurkowania techniczne. Przeciętnemu, zaawansowanemu nurkowi, gdy
schodzi na głębokość 40-45 m (np. uprawnienia P3 KDP/CMAS), nie wystarcza już
„klepnięcie dna” ale chce tam pozostać dłużej. Wiąże się to z koniecznością wykonania
przy
wynurzaniu
przystanków
dekompresyjnych a to z kolei musi spowodować pewną zmianę sposobu myślenia o
zaplanowaniu i wykonaniu nurkowania.
Póki nie mamy konieczności wykonania
tych przystanków, skrajnie awaryjnym, nie-

dobrym ale mogącym uratować życie rozwiązaniem jest ucieczka na powierzchnię,
procedura taka jest lub była ćwiczona na
różnych kursach w różnych federacjach
(CESA na OWD w PADI, CSA na OWSD w
SDI, wynurzenie z 20 m do 5 m na kursie
P2 w CMAS itd.), jeżeli jednak spróbujemy
zastosować taką „procedurę awaryjną”
w nurkowaniach głębszych lub dłuższych,
konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Dlatego, o ile w nurkowaniu rekreacyjnym podejście „rozwiązuję każdy
problem pod wodą” jest fajne i cechuje dobrego nurka ale nie jest niezbędne, o tyle w
nurkowaniu technicznym staje się ono absolutną koniecznością. I tego właśnie, m. in.
ma nauczyć opisywany kurs. Wiąże się z
tym kilka zagadnień.
Partnerstwo.
W środowisku pokutuje pogląd, że w
nurkowaniu technicznym kończy się partnerstwo. Moim skromnym zdaniem jest to
całkowite niezrozumienie tematu. Właśnie
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tu dopiero prawdziwe partnerstwo się zaczyna. Bo sami odpowiedzcie sobie na pytanie, kiedy pomoc partnera jest nam
rzeczywiście niezbędna? Ćwiczona na absolutnie każdym poziomie sytuacja OOG
(out of gas – brak gazu), wzbudzony automat, czy jakakolwiek inna awaria (z wyjątkiem utraty przytomności lub zaplątania się,
uniemożliwiającego poruszanie się) w nurkowaniu w granicach tzw. limitów bezdekompresyjnych może być rozwiązana
ucieczką na powierzchnię. W nurkowaniu
technicznym nie. A niektórych z tych problemów nie da się rozwiązać bez współudziału partnera. To ja się pytam, gdzie
mówimy o prawdziwym partnerstwie? A żeby ta współpraca między nurkami mogła
być precyzyjna, konieczna jest swoboda
poruszania się oraz pozostawania nieruchomym, w określonym miejscu, zarówno jeśli
chodzi o głębokość, jak i pozycje względem partnerów, niezależnie od tego co się
dzieje. A do tego konieczne jest opanowa-
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nie trzech podstawowych umiejętności, co
z uporem powtarzam na każdym kursie:
trym, pływalność, techniki poruszania się…
Akcelerowana Dekompresja i planowanie gazów.
Akcelerowana czyli przyśpieszona użyciem gazów dekompresyjnych. Uważam,
że wykonywanie nurkowań z zaplanowaną
obligatoryjną dekompresją na gazie plecowym jest w obecnym czasie przeżytkiem,
ba, jest rozpoczęciem nurkowania z zaplanowaną z góry awarią, bo właśnie tak, jako
utratę gazu deco, należy traktować taką sytuację. Załóżmy, że nurkujemy na 40 m, na
powietrzu, z czasem dennym 20 min. W
przypadku użycia EAN 50 czas dekompresji (od 21m do 6 m) to około 20 min, w
przypadku oddychania gazem plecowym 50 min. Oznacza to, że planując gaz
partnersko, musimy zaplanować oddychanie na tym etapie nurkowania, przez dwóch
nurków, z użyciem gazu placowego jednego z nich, przez okres 50 min. Średnia głębokość tej dekompresji to 10 m. To mniej
więcej tak, jakby zaplanować gaz na 50 minutowe nurkowanie na Koparkach, pomnożyć to przez dwa i mamy wtedy rezerwę
gazu u jednego nurka, jak obliguje do roz-

poczęcia wynurzania. Niewykonalne, no
może z zestawem 2 x 18 l czy 2 x 20 l…
Oczywiście, prawie wszystkie nurkowania kończą się bez korzystania z tej rezerwy (ja nie musiałem korzystać z niej nigdy).
Jednak jeśli taka potrzeba przydarzy się
choćby jeden raz a tej rezerwy nie będzie?
Ale nie chodzi wyłącznie o większe możliwości, czy też elastyczność, jaką daje nam
pod wodą zastosowanie gazów dekompresyjnych. Takie przeprowadzenie dekompresji jest bezpieczniejsze dla naszego
organizmu i zmniejsza ryzyko DCS-u.
Jednak ten kij ma dwa końce. Należy pamiętać, że najczęstszą przyczyną śmierci
nurków technicznych pod wodą jest oddychanie mieszaniną gazową o zbyt wysokiej,
jak na daną głębokość, zawartości tlenu.
Dlatego nurkowie rozpoczynający swoją
przygodę z akcelerowaną dekompresją powinni ograniczyć liczbę zabieranych pod
wodę stage’y do jednego, by wyeliminować
ryzyko pomylenia stage’a.
Komunikacja w zespole.
Pisałem już o kluczowej roli partnerstwa.
By można było mówić o dobrej współpracy
konieczna jest szybka i precyzyjna komunikacja między partnerami. Mamy cztery for65

my komunikacji z z wszystkich z nich powinniśmy umieć korzystać:
Komunikacja światłem. Ma największy
zasięg i szybkość przekazania informacji.
Bardzo łatwo jest zwrócić uwagę partnera
na sygnał. Niestety, prawie najmniejsze
możliwości przekazania różnorodnych komunikatów. W zasadzie wyróżniamy tylko
cztery sygnały – pasywne OK., aktywne
OK., Uwaga! I Pomocy!
Komunikacja znakami. Jest równie szybka jak sygnały świetlne i znacznie bardziej
precyzyjna, wymaga jednak większej uwagi ze strony partnerów (dlatego dobrze jest
poprzedzić znak ręką, sygnałem świetlnym
„Uwaga!”). W znurkowaniach technicznych i jaskiniowych preferowane są znaki
pokazywane jedną ręką, w drugiej trzymamy bowiem latarkę i w razie potrzeby
oświetlamy nią dłoń pokazującą znak.
Wetnotes. To spolszczone, wywodzące
się z angielskiego, słowo oznacza notes, w
którym możemy pisać pod wodą. Najbardziej powolna lecz zarazem najprecyzyjniejsza forma podwodnej komunikacji.
Kontakt dotykowy. Jest to czwarta forma
komunikacji, zarezerwowania dla sytuacji
całkowitej utraty widoczności.
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Największe nieporozumienia budzi komunikacja światłem. Jestem jej gorącym
zwolennikiem i ponad 90% moich kursantów, którzy zapoznają się na zajęciach z jej
zaletami, decyduje się na jej stałe stosowanie, niezależnie od rodzaju nurkowań. Potem zamiast pytanie: „Dlaczego bierzesz latarkę w dzień?”, pojawia się pytanie: „Dlaczego nie masz latarki?” Oczywiście, by docenić zalety komunikacji światłem niezbędna jest latarka, która do takiej komunikacji
się nadaje a to poniżej 5% wszystkich latarek
nurkowych, jakie pojawiają się na rynku.
Zamiana gazów.
To najważniejsza procedura nauczana
na kursie. Pisałem już, jakie ryzyko niesie
za sobą oddychanie niewłaściwym gazem.
Dlatego, pomimo, że mamy tylko jednego
stage’a, od samego początku należy przeprowadzać zmianę tak, jakby było ich kilka, każdy z innym gazem.
Planowanie nurkowań.
Aczkolwiek każde nurkowanie powinno
być zaplanowane „z góry”, w znurkowaniach technicznych jest to absolutnie niezbędne. Należy przygotować się nie tylko
na „normalne” przeprowadzenie nurkowania ale i na sytuacje nieoczekiwane, jak

przegłębienie (o 3 m), przedłużenie czasu
dennego (o 5 min.), utratę gazu plecowego
lub dekompresyjnego przez jednego z partnerów. Na każdą taką sytuację musimy
mieć zaplanowaną dekompresję, policzone
gazy oraz jednostki toksyczności mózgowej
(CNS) i płucnej (OTU) tlenu.
Nurkowanie techniczne daje nurkowi
znacznie większą elastyczność a zastosowanie gazów dekompresyjnych skraca czas i
zwiększa stopień bezpieczeństwa dekompresji. Jednak wejście w cudowny świat nurkowań technicznych jest dla nurka prawdziwym wyzwaniem i wymaga od niego
sporo pracy, nad poprawą swojego „warsztatu”. Czy warto? Moim zdaniem tak…
Hubert Urbańczyk

Autor jest z zawodu lekarzem onkologiem, pracownikiem naukowym Instytutu Onkologii w Gliwicach, z zamiłowania płetwonurkiem – Nurkiem technicznym i jaskiniowym GUE i TDI oraz
Instruktorem TDI/SDI, prowadzącym kursy
do stopnia Adv. Nitrox i Divemaster włącznie,
różnego rodzaju specjalizacje łącznie z kursem
skuterowym jak również warsztaty przede
wszystkim z zakresu trymu, pływalności, technik poruszania się, w tym przygotowujące
do kursu GUE Fundamentals. Dla użytkowników
Forum- Nuras znany jako hubert68
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KOSTARYKA
ogrody Ameryki…
+ Nowy Jork (opcja)
1 listopad – 15 listopad 2012
Data pobytu:
2 listopad – 14 listopad 20012
Proponujemy pakiet pobyt i nurkowanie
w najlepszych miejscach na północy
Kostaryki, po stronie Pacyfiku. Można tam spotkać dużo dużych ryb. Najlepsze miejsca nurkowe znajdują przy
wyspach Catalina oraz Bats, gdzie można spotkać żarłacze tępogłowe, płaszczki, orlenie, manty, delfiny oraz rekiny
wielorybie.

CENA ZA OSOBĘ Z ALL INCLUSIVE
(w cenie są podatki, transfery,
pełne wyżywienie)
W cenie jest calodzienna wycieczka
do wulkanu Arenal wiodaca przez
malownicze doliny, przeprawa przez
rzeke I przez las deszczowy.

Agent PHU AQUAMANIA
ul. Iwaszkiewicza 42/1
10-089 Olsztyn, tel. 603 173 049,
milosz@aquadiver.pl
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Młody podróżnik
Nikodem Konarski, lat 14, młody podróżnik, został najmłodszym na świecie nurkiem ratownikiem PADI (PADI Rescue Diver). Razem z rodzicami, Romą i Erykiem,
instruktorami nurkowania Padi, opowiedzą
nam jak rozpoczęła się jego przygoda z nurkowaniem, jakie ma plany na przyszłość i
czy bycie nurkiem jest dobrym wabikiem na
dziewczyny J
Iza Bubienko: Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z nurkowaniem?
Nikodem Konarski: Było to intro w zamkniętej zatoce z delfinami, w czasie podróży do Izraela. Miałem wtedy 10 lat.
IB: Co Cię skłoniło do rozpoczęcia nurkowania?
NK: W czasie rodzinnych wakacji w
Chorwacji tata zaproponował mi zrobienie
kursu OWD. Zaraz potem dołączyła do nas
mama i nurkowanie stało się naszą rodzinną pasją. Od tamtej pory nurkujemy razem

oraz planujemy podróże pod kątem nurkowania.
IB: Czy rówieśnicy wiedzą o Twojej pasji? Jak reagują? Czy pytają?
NK: Tak, wiedzą. W szkole często trafiają się prezentację typu „Moje Hobby” wtedy wiele osób pyta oraz interesuje się tym
tematem. Opowiadam i zachęcam, tak do
nurkowania jak i do podróży. Ważne dla
mnie jest aby mieć inne pasje niż siedzenie
przed komputerem czy telewizorem.
IB:Młody podróżnik z Ciebie. Kiedy
pierwszy raz wybrałeś się w podróż i dokąd?.
NK: Rodzice zabierali mnie ze sobą
wszędzie, zawsze gdy była tylko taka możliwość. Pierwszy raz był to Egipt, miałem
wtedy roczek, więc nie bardzo pamiętam tą
podróż, ale mam zdjęcia. Od tamtej pory
zwiedziliśmy Meksyk, Mauritius, Chorwację i wiele innych ciekawych miejsc
68

IB: Jak reagują
dziewczęta, koleżanki
z klasy? Czy dzięki
nurkowaniu
jesteś
bardziej popularny?
NK: Reagują normalnie, chyba już przywykli J O nurkowanie pytają raczej w kontekście wyjazdów. Nie zależy mi na
popularności, chcę być po prostu lubiany i
chyba mi się to udaje.
IB: Czy wybierasz się w jakąś podróż w
najbliższym czasie?
NK: Tak, wybieram się z rodzicami na
miesiąc do Chorwacji, w miejsce gdzie robiłem kurs OWD. Bardzo lubimy tam odpoczywać i nurkować
IB: Czy nurkowanie to coś z czym
chcesz związać swoją przyszłość?
NK: Nigdy nie wiadomo. Moi rodzice są
już instruktorami, ja musze poczekać jeszcze 4 lata. Przez ten czas chcę zdobyć wię-
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cej doświadczenia nurkując i w Polsce i w
ciepłych wodach. Rówieśnicy marzą o 18tych urodzinach aby móc zdobyć prawo
jazdy – ja chcę najpierw zostać divemasterem, potem ukończyć IDC i zdać egzamin
instruktorski. Widziałem ile satysfakcji dał
ten kurs moim rodzicom, jak bardzo się rozwinęli i jak ciężko pracowali pod okiem
Jacka Wendołowskiego – Platynowego Course Directora PADI.
IB: Twoje ulubione miejsce nurkowe
NK: W styczniu 2012 byłem na Mauritiusie. Widziałem tam dużo bardzo ciekawych
miejsc nurkowych. Jednak szczególne wrażenie zrobiło na mnie nie tyle miejsce co
sytuacja w której się znalazłem.

Podczas nurkowania okazało się że nasza grupa jest w centrum „twistera” barrakud, czyli w samym środku zataczającej
kręgi wielkiej ławicy ryb. trwało to dobre 5
minut i było nieco stresująco gdyż jak wiadomo barrakudy są rybami drapieżnymi i
pomimo że pojedynczy osobnik raczej nie
zrobi krzywdy to tak ogromne stado mogło
już stanowić zagrożenie. Jednak wszystko
skończyło się dobrze a przeżycie niesamowite.
IB: Jakieś inne pasje oprócz nurkowania?
NK: Oczywiście, lubię próbować nowych rzeczy, czasem ekstremalnych, jak
np. Zipline- przejazd na linie nad przepaścią. Ale mam też zwykłe zainteresowania,
jak rower czy rolki
IB: Co Ci się w nurkowaniu podoba najbardziej?
NK: Stan nieważkości, spokój pod wodą
ale przede wszystkim nurkowanie to świetna zabawa!
Z Nikodemem Konarskim rozmawiała
Iza Bubienko – Instruktor Nurkowania PADI
(MSDT)
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Specjalna
oferta dla
instuktorów !!!
kursy nurkowania CMAS i SSI
nurkowania staƟowe
sklep i wypoƟyczalnia
sprzƗtu nurkowego

Jezioro Đaƙskie
Oƛrodek Caritas
Rybaki 5 (k/Olsztyna)
11-034 Stawiguda
tel. 606 685 639
www.scubadiver.pl
info@scubadiver.pl
www.facebook.com/
/centrumnurkowescubadiver
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Urządzenia pomiarowe
Pomiar czasu i głębokości nurkowania jest niezbędny w każdym nurkowaniu. Wbrew spotykanej czasem
praktyce każdy członek nurkującego
zespołu powinien posiadać odpowiednie urządzenie pomiarowe. W nurkowaniach dekompresyjnych należy
wyposażyć się w zapasowe urządzenie pomiarowe.
Najprostsze urządzenia pomiarowe zapewniają informację o:
– czasie, który upłynął od rozpoczęcia
nurkowania;
– głębokości aktualnej;
– głębokości maksymalnej.
Te informacje wystarczą, by wykonać
nurkowanie zaplanowane wg tabel czy metod deco on the fly, takich jak NOF, ratio
deco czy minimum deco, jednak brak głębokości średniej mocno utrudnia ich wykorzystanie. Nieco tylko bardziej skomplikowane mierniki, tzw. digitale, informują nas

o owej średniej głębokości i jeszcze o prędkości wynurzania, co ułatwia jej kontrolę.
Najbardziej zaawansowane mierniki
– komputery nurkowe – obliczają, ile pozostało nam czasu do osiągnięcia limitu bez-

Głębokościomierz osadzony w konsoli
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dekompresyjnego, a po jego przekroczeniu
– wyznaczają dekompresję.
Nie wyczerpałem tu opisu wszystkich
funkcji, w jakie producenci wyposażają
komputery nurkowe, jednak te funkcje są
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dodatkami, które nie mają istotnego znaczenia w większości nurkowań (są to pomiary
temperatury, różnorodne alarmy, pamięć
nurkowań, statystyki, połączenia z komputerem PC, funkcje pomiaru ciśnienia w butli itd.).
Nie zachłystując się nadmiarem wodotrysków ani zapewnieniami producentów, że
algorytmy wpisane w komputer nurkowy są
najnowocześniejsze, skupmy się na tym co
istotne:
Urządzenie pomiarowe jest ważne dla
bezpiecznego zakończenia nurkowania, a
więc musi być NIEZAWODNE.
Komputer nurkowy
Czym się kierować, wybierając komputer nurkowy? Na rynku mamy całe mnóstwo
komputerów, oferujących różne funkcje,
różne algorytmy i... kosztujących niemało.
Jak wybrać coś dla siebie?
Po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że
dzisiaj tylko kilka z obecnych na rynku
komputerów oferuje nowoczesne i bezpieczne algorytmy wyznaczające dekompresję (akceptowalne są te, które opierają
się o algorytm ZHL16 z Gradient Factorami). Pozostałe komputery sprawdzają się
dobrze jako urządzenia wyznaczające limit

bezdekompresyjny albo jako wskaźniki nasycenia tkanek gazami obojętnymi, ale bezpieczne wynurzenie i tak trzeba sobie
zaplanować samemu.
Najważniejszym chyba kryterium, którym trzeba się kierować, wybierając komputer, jest jego niezawodność.
Niezawodność oznacza nie tylko wąsko
rozumianą bezawaryjność, ale również to,
że oprogramowanie komputera nie spowoduje, iż np. w krytycznym momencie nurkowania przestanie wyświetlać niezbędne
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nam informacje o czasie i głębokości... Niestety jest to dość częste! Innymi słowy: komputer w trybie błędu, wywołanego czymś,
co się algorytmowi nie spodoba (np. ominięciem przystanku dekompresyjnego,
przekroczeniem prędkości wynurzania...),
musi nadal wyświetlać podstawowe informacje (głębokość, czas), a nie jak to bywa: jakiś
dowcipny napis w stylu „you are dead”.
Kolejną istotną sprawą jest duży czytelny
wyświetlacz mający tryb podświetlenia
przydatny w nocy czy na dużej głębokości.
Tu nowoczesne ledowe wyświetlacze z
komputerów takich jak OSTC czy Liquivision biją na głowę inne rozwiązania techniczne.
Nurkom, którzy naruszają zasady dobrej
praktyki nurkowej (wykonują więcej niż
dwa nurkowania dziennie, robią profile jojo itd.), mogą się przydać funkcje umieszczone w komputerach oznaczonych
RGBM, funkcje, które po takich profilach
dodatkowo skracają limity bezdekompresyjne albo wyznaczają dodatkowe przystanki
przed wynurzeniem. Jednak dla osób świadomie planujących swoje nurkowania funkcje RGBM stają się problemem, dekompresje ordynowane przez komputer stają się
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nieprzewidywalne, planowanie gazów i rezerw trudne, a dekompresje często niepotrzebnie wydłużone.
Istotną funkcją jest możliwość przełączenia komputera w tryb nitroksowy. Wiele
osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo użycie nitroksu zwiększa bezpieczeństwo nurkowania i o ile zwiększa możliwości nurkowe. Niezależnie od aktualnego
stanu nurkowego rozwoju warto zainwestować w komputer, który umożliwi użycie
tych mieszanek.

Niektóre komputery uwzględniają możliwość zmiany mieszaniny oddechowej pod
wodą. Ta funkcja jest cenna dla nurków
technicznych, którzy wykonują dekompresje przyśpieszane przez użycie gazów dekompresyjnych. Obecnie staje się to drogą
rozwoju, którą wybiera coraz większa część
osób nurkujących i daje się zauważyć, że z
roku na rok taki sposób nurkowania staje się
coraz bardziej popularny. Jednak wybierając komputer z myślą o takich nurkowaniach, nie można nadmiernie oszczędzać.
Można wybrać tani digital i samemu planować dekompresję albo komputer na tyle dobry, że będzie można wykonywać to, co on
wyliczy.
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Dość ważną sprawą jest łatwość wymiany baterii w komputerze. Na rynku są zarówno komputery zasilane standardowymi
paluszkami dostępnymi w kioskach, wymagające odpowiedniej baterii, którą można
dostać w specjalistycznych sklepach, oraz
takie, w których baterię może wymienić tylko fabryczny serwis. Coraz więcej komputerów wyposaża się w akumulator i złącze
do jego ładowania.
Ostatnio niektóre komputery nurkowe
oferują funkcje „ds.” – deep stopy, czyli głębokie przystanki dekompresyjne. Na pierwszy rzut oka wygląda to na krok w dobrą
stronę – uwzględnienie współczesnych poglądów na dekompresję. Niestety zaimplementowano deepstopy wyliczane wg
najbardziej prymitywnego algorytmu Pyle’a, algorytmu, który nie ma się nijak do
faktycznego nasycenia tkanek gazami, co
więcej algorytmu, który każdy nurek bez
problemu zastosuje bez pomocy komputera. Funkcję tę można potraktować jako gadżet przydatny tym, którzy nie mają żadnej
świadomości, jak należy planować wynurzenia po nurkowaniu. Niestety niektóre
komputery wyposażone w funkcje DS potrafią się zawiesić wówczas, gdy użytkow-
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nik wykona deepstopy wg innego, bardziej
przemyślanego algorytmu. Takie zachowanie oczywiście dyskwalifikuje komputer
nurkowy. Jeszcze raz podkreślam – jeśli
ktoś chce, żeby komputer planował mu dekompresje, powinien zainwestować w taki,
który policzy profil dekompresji wg algorytmu, który zadba o to, by w szybkich tkankach nie było zbyt dużych przesyceń, i nie

wymaga takich protez jak dodawanie deepstopów wg reguły Pyle’a czy podobnej.
Digitale
Digitale na oko wyglądają tak samo jak
komputery nurkowe. Są to po prostu cyfrowe głębokościomierze z zegarkiem. Nie
wyznaczają dekompresji ani nie pilnują limitów.
Wbrew pozorom użyteczność digitali jest
ogromna, często większa niż komputerów
nurkowych. Ze względu na prostotę konstrukcji (i oprogramowania) są to urządzenia bardziej niezawodne od komputerów,
w szczególności nie wieszają się, gdy uznają, że popełniliśmy błąd... Oczywiście to na
użytkownika digitala spada odpowiedzialność za stosowanie dobrej praktyki nurkowej, wyznaczanie limitów czy planowanie
dekompresji.
Zegarek i głębokościomierz
To już w zasadzie muzeum... ale dla porządku trzeba o tym wspomnieć. Mechaniczne głębokościomierze potrafią pokazać
zarówno głębokość aktualną jak i maksymalną. Nurek wyposażony w takie urządzenie musi oczywiście mieć także wodoszczelny zegarek, którym będzie mierzył
czas nurkowania. Niestety łączna cena na73

Casio Sea Patfinder posiada pomiar głębokości,
czas nurkowania, maksymalną głębokość i
temperaturę wody

wet najtańszych zegarków i głębokościomierzy niewiele odbiega od ceny digitala
czy taniego komputera nurkowego, a dochodzi niewygoda wynikająca z konieczności użycia dwóch urządzeń pomiarowych.
Dlatego też nie jest to polecany ani warty
uwagi zestaw nawet jako zapasowe urządzenie pomiarowe.
Paweł Poręba
torilis@wp.pl
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Olympus Tough TG-1
Na początku lipca mieliśmy okazję
wykonać pierwsze nurkowanie z najnowszym wodoodpornym aparatem
kompaktowym firmy Olympus, modelem Tough TG- 1. Aparat ten został
zaprezentowany niespełna dwa miesiące wcześniej i ma on być topowym produktem w serii Tough.
Jak przystało na najwyższy model, obudowa TG-1 wyróżnia się najwyższą klasą
wodoodporności w porównaniu do innych
podwodnych Olympusów. Dzięki temu
z aparatem możemy nurkować na głębokości do 12 m, a dodatkowo wytrzymuje on
upadek z wysokości dwóch metrów. Mimo
to obudowa nie sprawia takiego wrażenia
solidności, jak ta z TG-820. Zastosowane
plastiki wydają się gorszej jakości, jednak
może to być jedynie mylne wrażenie, a ich
rzeczywistą wytrzymałość sprawdzimy dopiero w pełnym teście.
Warto przyjrzeć się tabeli, w której zestawiliśmy podstawowe parametry aktualnych

modeli Olympus Tough. Pokazuje ona, że
TG-1 najwięcej cech odziedziczył po TG-820, gdyż w aparatach tych zastosowano

Autoportret w podwodnym lustrze.
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tę samą matrycę CMOS BSI wielkości 1/2.3 cala i rozdzielczości 12 Mpix oraz
ten sam procesor obrazowy TruePic VI.
Dzięki temu obydwa modele oferują ten
sam zakres czułości, te same programy tematyczne, tryby AS i pomiaru światła. Również tryb wideo nie uległ zmianie. Co zatem
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nowego oferuje nam TG-1 oprócz wspomnianej obudowy, która pozwala zanurkować 2 metry głębiej i jest nieco większa
i cięższa?
Przede wszystkim w najnowszym modelu znajdziemy zupełnie nowy obiektyw
skonstruowany z 9 elementów ułożonych
w 7 grupach (w tym 4 elementy asferyczne, 2 elementy ED). Posiada on zakres ogniskowych wynoszący 25–100 mm (po przeliczeniu na pełną klatkę) i światłosiłę f/2.0–
4.9. Tak więc konstrukcja posiada szerszy

kąt i lepsze światło, lecz zostało to okupione nieco mniejszą krotnością zooma. Jednak w przypadku aparatu pozwalającego
wykonywać zdjęcia pod wodą, są to zmiany zdecydowanie na plus, gdyż jasny obiektyw o szerokim kącie jest bardzo pożądany
w fotografii podwodnej.
Warto tutaj zauważyć, iż obiektyw został
umieszczony centralnie na środku przedniej
ścianki, a okalający go pierścień można
ściągnąć. Znajdziemy pod nim mocowanie
opcjonalnego adaptera Olympus CLA-T01
wyposażonego w gwint 40.5 mm, który pozwala nam podłączyć do aparatu konwerter typu „rybie oko” Olympus FCON-T01,
telekonwerter Olympus TCON-T01, lub
wszelkiego rodzaju filtry.
Rozwiązanie wydaje się być bardzo interesujące i postaramy się sprawdzić jego
możliwości podczas pełnego testu aparatu.
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Kolejną nowością zastosowaną w TG-1
jest stały, 3-calowy monitor OLED o rozdzielczości 610.000 punktów. Choć wyświetlane na nim obrazy są bardzo dobrej
jakości, a w silnym słońcu sprawdza się on
znakomicie, to mimo to bezpośrednie porównanie z LCD zastosowanym w TG-820
wypada na korzyść tego drugiego. Monitor
w starszym modelu charakteryzuje się wyższą rozdzielczością, a dodatkowo ma lepszą kolorystykę.
Jednak porównanie innych cech wypada
już na korzyść TG-1. Przede wszystkim
w nowym modelu znajdziemy głębokościomierz, kompas oraz moduł GPS, których zabrakło w TG-820. Jak zapewne niektórzy
pamiętają, dodatki te oferował nam model
TG-810 i byliśmy dość mocno zaskoczeni,
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że nie zaimplementowano ich w jego następcy. Po premierze TG-1 stało się jasne,
iż był to przemyślany zabieg, który miał na
celu zarezerwowanie tych funkcjonalności
dla topowego modelu w serii Tough.
Teraz kilka słów oraktycznie nie różnią
się od tych zastosowanych w TG-820. Mamy więc do dyspozycji umieszczone z prawej strony menu podręczne, po którym
możemy poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych. Rozwiązanie to spraw-

dza się zdecydowanie lepiej od dżojstika
zastosowanego w starszym modelu – poruszanie się po menu podręcznym wciąż jest
dość wolne, jednak mamy nad nim lepszą
kontrolę i nie zdarza się że przeskoczymy
kilka opcji za daleko z czym mieliśmy często do czynienia w TG-820.
Z tego powodu topowego Tough użytkuje się pod wodą dużo wygodniej niż niższy
model, tym bardziej, że wszystkie przyciski
są dość wygodne i nie mamy większych
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problemów z ich przyciskaniem nawet
w suchych rękawicach. Dodatkowo TG-1
został wyposażony w bardzo wygodne koło nastaw, na którym znalazły się pozycje
C1 i C2. Możemy tam zdefiniować zestawy
własnych ustawień aparatu i w mgnieniu
oka przełączać się między nimi. Jest to znakomite rozwiązanie, tym bardziej, że aparat zapamiętuje wszystkie ustawienia włącznie z balansem bieli, czułością, pomiarem światła, trybem AF, a nawet wybraną
kompresją i rozmiarem zdjęcia. Z tego też
powodu cztery pierwsze fotografie z galerii
zdjęć przykładowych przypadkowo wykonaliśmy przy normalnym stopniu kompresji. Niski stopień kompresji ustawiliśmy
w trybie P, a zdjęcia wykonywaliśmy w trybie C1, który niestety przywrócił nam kompresję średnią. Warto o tym pamiętać
podczas korzystania z TG-1. Pod względem
użytkowania lekki niedosyt pozostawia
przycisk uruchamiający tryb wideo, gdyż
został on umieszczony pomiędzy wspomnianym kołem nastaw a dwiema wypustkami. W rezultacie trzeba dość mocno się
skupić aby rozpocząć rejestrację filmów
mając założone rękawice, gdyż dość ciężko
jest wcisnąć guzik.
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Teraz kilka słów o tym jak aparat radzi
sobie z wykonywaniem zdjęć w dość mętnych wodach polskiego jeziora na Kaszubach. W tej kwestii TG-1 bardzo mile nas
zaskoczył, gdyż autofokus radził sobie znakomicie i nie napotkaliśmy większych problemów z ustawianiem ostrości. Olympus
tym bardziej zasługuje na pochwały, że
nurkowaliśmy w czasie deszczu, w chwilę
po burzy, więc niebo zasnute było grubą
warstwą chmur i ilość światła pod wodą była mocno ograniczona. Mimo to opisywany
Tough poradził sobie znakomicie. Przydała
się też tu przysłona f/2.0, gdyż taką wartość
aparat ustawiał automatyczne we wszystkich przypadkach, dzięki czemu nawet przy
czułości ISO 200 udało uzyskać się czasy
na poziomie 1/30 s i nieporuszone zdjęcia.
Podsumowując można napisać, że TG-1
jest z pewnością silnym konkurentem dla Canona D20, który wygrał pierwszą część naszego „Testu aparatów podwodnych 2012”.
Nowy model odziedziczył po TG-820 znakomitą matrycę, a do tego oferuje wiele dodatkowych funkcjonalność i nie sprawia
większych problemów podczas użytkowania pod wodą, do tego oferuje dobry autofokus oraz jasny obiektyw szerokokątny.

Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, iż poprawiono w nim balans bieli dla zdjęć podwodnych,
na
który
narzekaliśmy
w przypadku TG-820, ale to będziemy mogli ocenić dopiero podczas testu wykonywanego w bardziej przejrzystych wodach.
Zastrzeżenia można mieć też do ceny aparatu, która wynosi obecnie 1555 zł i czyni
go w tej chwili najdroższym wodoodpornym kompaktem na rynku, jednak trzeba
mieć tu na uwadze, że aparat niedawno
wszedł na rynek i jego cena z pewnością
spadnie w najbliższym czasie.
Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych Olympusem TG-1 oraz
galerii przykładowych zdjęć. Fotografie
od 1 do 4 wykonano przy normalnym poziomie kompresji, pozostałe zdjęcia przy
poziomie niskim. Dodatkowo zdjęcie nr 3
wykonano przy wykorzystaniu lampy bły-

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 12 s,
21.6 MB
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H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 9 s, 15.5 MB

skowej, która jest automatycznie wyzwalana w podstawowym trybie zdjęć podwodnych.
Robert Olech

Magazyn
Nuras.info
pobierany jest
średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim Twojej
reklamy
k liknij po sz cze góły
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Redleaf RD32 Sport Camera
„Do gry na rynku kamer sportowych wchodzi nowa marka – Redleaf. Do tej pory kamery sportowe
kojarzone były z wysokimi cenami.
Chiński producent chce to zmienić.
Redleaf ma przyciągnąć klientów niską ceną, oraz jakością i funkcjonalnością na poziomie czołowych
producentów.

Najwyższy model kamery – RD32 II jest
oferowany w cenie detalicznej 599zł brutto.
Kamera wyposażona w sensor CMOS o wymiarach 1/2,5 cala oraz układ Ambarella,
pozwala na nagrywanie filmów Full HD
(30kl/s). W rozdzielczości HD umożliwia
nagrywanie z prędkością 60kl/s. Wzmocniona, odporna na kurz i wodoszczelna
obudowa umożliwia nagrywanie filmów i
robienie zdjęć pod wodą do 20 metrów.
RD32 II posiada funkcję nagrywania w pętli, dzięki czemu może służyć jako kamera
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samochodowa lub motocyklowa. Niska waga ucieszy wszystkich, którzy chcą nosić
kamerę przymocowaną do kasku.
Specyfikacja Redleaf RD32 II:
– Wodoszczelność do 20 metrów.
– Matryca 1/2.5 5MPx CMOS.
– Obiektyw szerokokątny HD 140°.
– Efekt wibracji ułatwiający obsługę aparatu.
– Rozdzielczość wideo – możliwe ustawienia:
* 720p 60: 1280x720p 60fps H. 264 AVI
* 720p 30: 1280x720P 30fps H. 264 AVI
* FULL HD 30: 1920x1080P 30pfs H. 264 AVI
* 1080p 30: 1440x1080p 30fps H. 264 AVI
– Rozdzielczość zdjęć 5MP, format JPG.
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– Wbudowany pojemny akumulator Li-Ion
umożliwiający zapis wideo przez 3 godziny.
– Porty HDMI i TV-out oraz wbudowany
mikrofon.
– Funkcja nagrywania w pętli.
– Wbudowany laser.
– Dwie jasne diody LED pozwalające na nagrywanie w kiepskich warunkach oświetleniowych.
– Funkcja latarki z zakresem pracy do 10h.
– Obsługa kart microSD do 32 GB pojemności.
– Port USB 2.0.
– Możliwość ładowania przez komputer

oraz samodzielnej aktualizacji firmware
sprzętu.
– Sugerowana cena detaliczna zestawu 599zł.
Dla tych, dla których rozdzielczość HD
jest wystarczająca, atrakcyjny wyda się model RD32. Również ta kamera posiada
wzmocnioną, odporną na uderzenia i wodoszczelną do 20m obudowę. Za 300zł
otrzymujemy dopracowany produkt z bogatym systemem mocowań. Redleaf RD32 zaopatrzony został w funkcję detekcji ruchu
oraz nagrywania w pętli. Może być używany dodatkowo jako kamera samochodowa/motocyklowa. Za pomocą dołączonego
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oprogramowania, kamera może też służyć
jako kamerka internetowa.
Specyfikacja Redleaf RD32:
– Wodoszczelność do 20 metrów.
– Rozdzielczość wideo: 1280*720p AVI, 30fps.
– Rozdzielczość zdjęć: 2560*1920 px JPEG
– Obiektyw HD 120°.
– Funkcja motion-detect – podłączona do
monitora może służyć jako kamera bezpieczeństwa.
– Funkcja nagrywania w pętli.
– 8 białych diod LED.
– Wbudowany akumulator Li-Ion o pojemności 850mAh – do 3h zapisu wideo.
– Obsługa kart microSD do 32 GB.
– Port TV-out oraz wbudowany mikrofon.
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– Port USB 2.0.
– Sugerowana cena detaliczna zestawu
299zł.
Wszystkie kamery Redleaf posiadają bogaty system mocowań, umożliwiających zamontowanie kamer na prawie każdym

przedmiocie. Mocowania do kasków, szyb,
rur, desek pozwalają na większą swobodę
filmowania. Redleaf celuje w miłośników
quadów, off-roadu, motocrossu, kolarstwa,
snowboardu, spadochroniarstwa oraz
wszelkich innych sportów, w tym ekstremalnych.
Oferta produktów Redleaf jest stale powiększana. Wyłącznym importerem Redleaf została firma Foxfoto z Łodzi, a pełna lista
partnerów znajduje się na stronie www.redleaf.pl
Film nagrany kamerą Redleaf RD32 II:
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Zwycięzca nagrody Kevlar
Innovation Award 2012
DuPont ogłosił zwycięzcę nagrody
Kevlar® Innovation Award 2012, która została przyznana polskiej firmie
Techplast, za innowacyjne wykorzystanie włókna DuPont (TM) Kevlar®
w produkcji ultralekkich butli kompozytowych SAFER®.
SAFER® to nowe, lekkie i bezpieczne butle
czwartej generacji, służące do przechowywania gazów. Techplast rywalizował w konkursie z firmami z regionu Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki. DuPontTM Kevlar® Innovation Award nagradza pomysły, metody, technologie, zastosowania, produkty i usługi
powstałe z użyciem DuPontTM Kevlar®.
Nagroda przyznawana jest według kilku
kryteriów:
82
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* wykorzystanie Kevlar® w połączeniu z
nowymi materiałami lub za pomocą nowych procesów technologicznych
* innowacyjne zastosowanie Kevlar®.
W przypadku Techplastu, który osiągnął
najwyższą ocenę w powyższych kategoriach, doceniono fakt, że butle SAFER® lepiej chronią ludzi i środowisko.
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Zgłoszenia do nagrody DuPontTM Kevlar
(R) Innovation Award 2012 ocenił prestiżowy zespół ekspertów z Uniwersytetu w Reutlingen w Niemczech, magazynu Jane’s
International Defence Review oraz przedstawiciel działu DuPont Protection Technologies.
– W imieniu Techplast pragnę podzięko-
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wać firmie DuPont za tę inicjatywę. Jest to
kolejny dowód, że nasz produkt jest innowacyjny, a nagroda stanowi uznanie dla naszej pracy. Jesteśmy dumni, że SAFER®
pomaga lepiej chronić ludzi. Wierzymy, że
przyszłość butli wysokociśnieniowych wiąże się z materiałami kompozytowymi, pośród których włókno DuPontTM Kevlar®
odgrywa kluczową rolę – powiedział Adam
Saferna, Właściciel i Dyrektor Techplast.
Wykorzystując włókno Kevlar®, Techplast osiągnął znaczącą redukcję wagi butli
– nawet o 65% w porównaniu z tradycyjnymi, dotąd powszechnie stosowanymi butlami stalowymi. Dodatkową zaletą jest utrzymanie a nawet zwiększenie wytrzymałości
butli. Butle kompozytowe SAFER® do przechowywania tlenu lub innych gazów są lekkie i nie korodują. Dlatego są idealnym
produktem dla służb ratowniczych, służb
medycznych oraz nurków.
– Kevlar® stał się jedną z wiodących marek ochronnych na świecie, kiedy na początku lat 70. ubiegłego wieku zastąpił stal
w oponach – powiedział Adam Bartoszek,
Dyrektor Rozwoju Rynku DuPontTM Kevlar
(R) w Polsce. Kevlar® jest szczególnie znany
ze swoich wyjątkowych właściwości, dzię-

ki którym chroni życie i zdrowie funkcjonariuszy policji, żołnierzy i służb specjalnych
na całym świecie. Wykorzysty- wany jest m.
in. w kamizelkach kuloodpornych, kaskach
i hełmach ochronnych. Dzięki temu, że jest
lekki i pięciokrotnie mo- cniejszy od stali,
używa się go również do budowy samolotów, pociągów czy bolidów F1.
Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnych butli kompozytowych na bazie
włókna Kevlar® i włókna węglowego był
współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Dofinansowanie zostało wykorzystane
przez firmę Techplast między innymi na zakup maszyn i urządzeń do produkcji butli.
Część dofinansowania została przeznaczona na opracowanie projektów butli.
Nagroda wręczona dzisiaj firmie Techplast została zaprojektowana w prestiżowej
szkole ECAL/University of Art and Design w
Lozannie i jest autorstwa Anurag Etchepareborda.
Magdalena Pawlak
magdalena.pawlak@fleishmaneurope.com
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Nurkowanie techniczne Pawła Poręby to pierwszy podręcznik do
nurkowania technicznego dostępny na naszym rynku. Książka jest
przeznaczona zarówno dla nurków technicznych jak i tych, którzy
dopiero myślą o rozpoczęciu nauki w tym kierunku, ale także dla
nurków, którzy nie zamierzają nurkować technicznie, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat nurkowania i zyskać szersze
spojrzenie na zagadnienia z nim związane.
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat nurkowania technicznego na obiegach otwartych. Duża wiedza teoretyczna wynikająca ze ścisłego wykształcenia autora poparta jest konkretną
wiedzą praktyczną, wynikającą z jego doświadczenia nurkowego
zarówno jako nurka technicznego, wrakowego, jaskiniowego jak i
jako instruktora IANTD aktywnie szkolącego w bazie nad polskim morzem, co czyni podręcznik dostosowanym do polskich realiów nurkowania.
Podręcznik zawiera mnóstwo uwag i praktycznych przykładów, wszystko jest dokładnie wyjaśnione i wytłumaczone, unaocznione przykładami co powoduje, że czytelnik może sam dokonać świadomego wyboru, a nie tylko „robić tak, bo tak jest napisane”.
Książka stanowi prawdziwe kompendium wiedzy o nurkowaniu, zaczyna się omówieniem
konfiguracji sprzętu, prowadzi czytelnika przez przegląd technik nurkowych, omawia własności gazów i zagadnienia dekompresyjne, planowanie nurkowań i przygotowanie mieszanin
gazowych.
Książka może stanowić pomoc na kursach i źródło wiedzy dla pogłębiania informacji dla kursantów od zaawansowanego nitroksu do pełnego trymiksu oraz kursach jaskiniowych i wrakowych. Choć podręcznik jest przeznaczony raczej dla nurków technicznych, to początkowe
rozdziały będą przydatne również początkującym nurkom, którzy chcą świadomie i dobrze
nurkować. Forma podręcznika powoduje, że nie jest konieczne czytanie go „od deski do
deski”, ale możliwe jest wybranie interesującego nas zagadnienia i przestudiowanie go.
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wyprawa do rzadko
odwiedzanych jaskiń

Meksyk
26.10-11.11.2012
szczegóły na
www.bestdivers.pl
tel.601321557
Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas redakcja@nuras.info
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Zamknięta bojka xDEEP
Bojka to element sprzętu nurkowego, który powinniśmy mieć ze sobą zawsze, niezależnie od tego czy
nurkujemy w ciepłych wodach Egiptu, Bałtyku czy też w jeziorze. W
tym artykule chcieliśmy się podzielić
spostrzeżeniami na temat nowej bojki xDEEP, której cechy wyróżniają ją
na tle konkurencji.
W ofercie sklepów nurkowych znajdziemy dziesiątki różnych modeli bojek, które
z pozoru wyglądają identycznie. Wydawałoby się, że w tak prostym produkcie trudno
wymyśleć coś nowego. Okazuje się jednak,
iż na rynku pojawiła się bojka, która na
pierwszy rzut oka wygląda jak każda inna,
lecz po bliższym przyjrzeniu się zdradza
kilka ciekawych rozwiązań technicznych.
Rzeczą, która zwróciła naszą uwagę na
ten właśnie produkt i spowodowała, iż zdecydowaliśmy się poświęcić jej miejsce w
Nuras. Info, jest genialne wręcz w swej prostocie rozwiązanie: zamknięta bojka xDEEP

wyposażona jest w niewielką pętlę, która
służy do przełożenia karabińczyka i spięcia
jej dwóch końców. Po co? Otóż tym prostym ruchem zamieniamy bojkę w awaryjne
źródło wyporu, którym możemy opasać siebie bądź nieprzytomną osobę. Tak prosty
element może uratować nam życie w przypadku awarii jacketu czy też zagubienia na
morzu.
Na tym jednak zalety bojki xDEEP się nie
kończą. Rzeczą, która natychmiast zwraca
uwagę, jest bardzo intensywny i jaskrawy
kolor bojki. Cała bojka wykonana jest z ma-

Bojka spięta
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teriału produkowanego w USA, którego doskonała jakość jest widoczna już na pierwszy rzut oka. Intensywny kolor to zasługa
specjalnej technologii barwienia. Zamiast
barwić gotowy materiał, barwnik wprowadzany jest na do płynnego polimeru, z którego następnie wytwarzane są włókna. Taka
technologia zapobiega wypłukiwaniu barwnika przez słoną wodę morską i gwarantuje,
iż bojka przez bardzo długi czas będzie
miała tak samo intensywny kolor.
Warto również zauważyć, iż na bojce nie
znajdziemy nadrukowanego logo producenta. Chodzi przede wszystkim o to, by nie
zmniejszać powierzchni jaskrawego materiału i zapewnić maksymalną widoczność.
W warunkach nocnych widoczność z
dużej odległości zapewniona jest przez szeroki pasek taśmy odblaskowej, umieszczony w górnej części. Producent zdecydował
się na zastosowanie oryginalnej taśmy 3M
Scotchlite SOLAS, powszechnie uznawanej
za najlepszy obecnie produkowany materiał odblaskowy. Jak sama nazwa wskazuje,
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taśma ta posiada certyfikat widoczności w
warunkach morskich „SOLAS”, który
jest gwarancją, iż spełnia ona surowe
normy narzucane morskim urządzeniom
sygnalizacyjnym.
Unikalną cechą materiału użytego w
bojce xDEEP domieszka bezpiecznego
dla człowieka środka antybiotycznego.
Według deklaracji producenta, środek
ten dożywotnio zabezpiecza bojkę
przed rozwojem szkodliwych bakterii i
grzybów w wilgotnym wnętrzu bojki.
Rozwiązanie to znane jest z worków wypornościowych xDEEP i ma za zadanie
minimalizować ryzyko wystąpienia przewlekłych infekcji zatok.
W górnej części bojki producent
umieścił kieszonkę wykonaną z przeźroczystej folii, służącą do umieszczenia
światła chemicznego lub kartki z wetnotesu, na której możemy zapisać wiadomość dla suportu powierzchniowego.
Rozwiązanie to jest stosowane przez
wielu producentów, tu jednak kieszonka
została wszyta na bocznej krawędzi
bojki a nie na jej szczycie. Taki sposób
wszycia kieszonki powoduje, że gdy bojka
podróżuje na powierzchnię po wystrzeleniu

lub też gdy kołysze się na wietrze,
umieszczone w niej światło chemi- czne nie wypadnie. Umieszczona w
ten sposób kieszonka nie przeszkadza również w zwijaniu bojki, gdyż
podczas zwijania zaginamy ją po
prostu do środka.
Co ciekawe, bojka xDEEP nie jest
wyposażona w karabinek wszyty na stałe. Początkowo może się to wydawać
dziwne, skoro w wielu bojkach na rynku zastosowano właśnie takie rozwiązanie, ale tu producent daje argumenty,
z którymi trudno nie zgodzić się po
głębszym zastanowieniu: karabinek bez
problemu można zamontować na stałe
i w bardzo pewny sposób, stosując połączenie węzłem typu „główka skowronka”, a wszyty na stałe karabinek jest
sporym problemem w przypadku jego
uszkodzenia, co niestety czasem się
zdarza.
Pętla w dolnej części bojki została zaszyta w taki sposób, że zawsze
tworzy okrągły otwór w ogromnym stopniu ułatwiając zapięcie karabinka. Rozwiązanie to spotka się również z dużym
uznaniem osób, które mocują bojkę do
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Kartka

Dół bojki

linki bez użycia karabińczyka, przez przełożenie szpulki przez pętlę linki.
Ostatnią cechą, na którą warto zwrócić
uwagę, jest sposób zgrzewania bojki: w przeciwieństwie do bojek wielu innych producentów, w których bojka wykonana jest z jednego kawałka materiału zgrzanego wzdłuż dłuższej krawędzi, tutaj zgrzew biegnie dookoła.
Podczas zwijania bojki materiał nie jest więc
zginany pod bardzo ostrym kątem, jak to się
dzieje na krawędzi bojki zgrzewanej jednostronnie, przez co nie istnieje ryzyko przetarcia powłoki i tym samym rozszczelnienia
bojki przy dłuższym użytkowaniu.
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Jak wszystkie produkty xDEEP, bojka objęta jest dwuletnią gwarancją na cały produkt oraz dożywotnią gwarancją na
zgrzewy.
Podsumowując: Widać, że podczas projektowania bojki przemyślano dokładnie

wszystkie rozwiązania a zastosowane materiały to najwyższa półka jakościowa.
Można więc śmiało powiedzieć, iż na rynku pojawił się kolejny polski produkt, który
nie tylko można porównać z produktami

wiodących światowych marek, ale który
pod wieloma względami zdecydowanie je
wyprzedza.
Producentem opisywanej bojki jest firma
xDEEP: www.xdeep.pl

Redakcja
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Akwarium morskie

Jak przygotować wodę
do akwarium morskiego
Witam w kolejnej części artykułu o zakładaniu twojego pierwszego
akwarium morskiego. Jeżeli zacząłeś już kompletować sprzęt potrzebny do
akwarium, a szklany zbiornik stoi już na szafce w salonie, to pewnie zaraz zalejesz go wodą… Jak jednak przygotować wodę do akwarium morskiego, aby nie zaszkodzić zwierzętom? W tym artykule znajdziesz
odpowiedź na to pytanie.
Proces przygotowywania wody do akwarium morskiego składa się z 2 głównych elementów: przygotowania samej wody i
odpowiedniego jej zasolenia. Teoretycznie
można użyć wody z wodociągów, ale ilość
chloru, metali ciężkich i innych niechcianych w niej substancji może zabić naszych
podopiecznych w przeciągu kilku minut.

Wodę do akwarium morskiego przygotowujemy, filtrując wodę kranową przez specjalny filtr RO/DI (odwrócona osmoza i żywica
jonowymienna). Jest to specjalny sposób filtracji podzielony na 4 etapy.
Filtracja mechaniczna
Na początku woda zostaje przefiltrowana
mechanicznie przez filtr z polipropylenu o
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Sól syntetyczna
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przepuszczalności ok. 5 µm. Filtr ten wyłapuje z niej wszystkie większe drobiny takie
jak piasek, rdza i inne osady.
Filtracja chemiczna
Kolejnym krokiem jest filtrowanie wody
przez złoże z węglem aktywowanym, proces ten pozwala na usunięcie z wody chloru, niektórych toksyn oraz metali. Przygotowana w ten sposób woda jest o wiele bar-

dziej czysta niż początkowa woda w kranie
i z powodzeniem można używać jej w codziennym życiu do gotowania lub przygotowywania napojów, lecz wciąż jest zbyt
brudna, aby użyć jej do akwarium.
Odwrócona osmoza
Woda filtrowana mechanicznie i chemicznie jest na pierwszy rzut oka czysta,
pozbawiona metalicznego smaku i teore-

kompaktowy filtr Rodi
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tycznie można używać jej do wszystkiego.
Znajdują się w niej jednak jeszcze inne
pierwiastki, które – rozpuszczone – są niewidoczne, a mogą bardzo negatywnie
wpłynąć na funkcjonowanie akwarium. Należy usunąć je wszystkie za pomocą metody nazywanej odwróconą osmozą.
Filtrowanie takie usuwa z wody ok. 9699% wszystkich substancji rozpuszczonych
w wodzie oraz niektóre mikroorganizmy.
Polega na przepuszczeniu wody pod dużym ciśnieniem przez półprzepuszczalną
membranę osmotyczną. W wyniku pracy
filtra osmotycznego otrzymujemy wodę
ściekową, tzw. odrzut – jest to woda, która
zawiera więcej rozpuszczonych elementów
i nie może zostać oczyszczona, oraz wodę
czystą tzw. przesącz – jest to woda, która
zawiera mniej niż 10 ppm (mg/l) substancji
rozpuszczonych. 10 ppm jest wartością
maksymalną dla wody oczyszczanej metodą odwróconej osmozy. Jest to woda o czystości laboratoryjnej, lecz do akwarium nie
nadaje się nadal.
Filtr DI – żywica jonowymienna
Substancje rozpuszczone w wodzie po
filtrowaniu metodą odwróconej osmozy,
które możemy wykryć za pomocą miernika
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TDS (miernik ilości substancji rozpuszczonych w wodzie), to głównie krzem i fosfor,
którego membrana osmotyczna nie zatrzymała. Jeżeli pozostawimy go w wodzie, to
niemal na pewno stanie się powodem wystąpienia w akwarium plagi okrzemków. Te
małe organizmy tworzące brunatnorude naloty na skale, piasku i szybach pochłaniają
krzem, wykorzystując go jako źródło energii i pozostaną w akwarium tak długo, jak

krzem będzie dla nich dostępny. Fosfor natomiast hamuje proces kalcyfikacji, czyli
wchłaniania wapnia, a co za tym idzie, hamuje wzrost szkieletów koralowców, dlatego musimy usunąć go z wody za pomocą
żywicy jonowymiennej. Powolne przesączanie wody przez złoże specjalnej syntetycznej żywicy, która wchłania wszystkie
pozostałe jony z wody, pozwala uzyskać
wodę o czystości 0 ppm.

Żywica jonowymienna
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Tak przygotowana woda może już trafić
do akwarium. Oczywiście wybór filtrów
RO/DI jest ogromny, a przedział cenowy od
ok. 200 do 2000 zł zależy od klasy użytych
komponentów, wydajności i ilości automatyki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że najtańszy filtr RO/DI ma wydajność ok. 200 l
wody na dobę, a filtry droższe nawet
do 1000 l na dobę. Różnią się również stosunkiem wody przygotowanej do zużytej.
Jak wspomniałem wyżej, podczas filtrowania metodą odwróconej osmozy powstaje
woda ściekowa, ilość tej wody waha się
od 5 l na każdy litr przygotowanej wody
oczyszczonej do 1 litra w przypadku filtrów
wysokiej jakości.
Solimy
Mamy już przygotowaną wodę, to niemal czyste H2O pozbawione praktycznie
wszystkich składników i nienadające się do
spożycia. Woda ta jest jednak słodka i musimy ja zasolić. Gdyby wystarczyło posolić
ją solą kuchenną niczym zupę, byłoby to
dziecinnie proste i nie wymagało praktycznie żadnego zaangażowania. Niestety sól
kuchenna nie nadaje się do używania w
akwarium. Woda morska poza solą kuchenną (NaCl) składa się z wielu innych soli i
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Sól syntetyczna

substancji. Jednymi z podstawowych pierwiastków w wodzie morskiej poza sodem
(Na) i chlorem (Cl) są według ilości: magnez
(Mg), wapń (Ca), potas (K), siarka (S) oraz
cała masa ponad 40 innych pierwiastków
łącznie ze złotem i platyną. Taką ilość sub-

Profesjonalny filtr Rodi
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w każdym rejonie świata jest inna, inna jest
w morzach, inna jest w oceanach. Jak więc
przygotować wodę, która pasować będzie
wszystkim rybom i koralowcom? Trzeba
przyjąć wartości średnie. Musisz przyjąć, że
ważne jest kontrolowanie 4 podstawowych
parametrów w soli przygotowywanej do
akwarium, jest to: zasolenie, KH (twardość
węglanowa), poziom wapnia oraz magnezu.
Zasolenie to czynnik kluczowy, powinno
mieścić się między 1,022 a 1,025 g/cmł, co
odpowiada zasoleniu od 33 do 36 ‰. Waż-

Prędkość uzyskiwania wody z filtra Rodi

stancji, jaka jest w naturalnej wodzie morskiej, musimy odtworzyć w naszym domowym akwarium. Przygotowanie mieszaniny
soli byłoby w domowych warunkach niemal niewykonalne, gdyby nie gotowe syntetyczne sole do akwarystyki. Są to przygotowane w największych koncernach chemicznych mieszaniny dobierane składem
tak, aby jak najbardziej zbliżyć się do składu naturalnej wody morskiej. Jednak woda
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na przy zasoleniu jest również temperatura,
ponieważ wskazania ilości soli w wodzie są
różne w zależności od temperatury. Im temperatura niższa, tym zasolenie niższe, a im
temperatura wyższa, tym zasolenie wyższe,
lecz nie jest to funkcja liniowa, więc biorąc
pod uwagę średnią temperaturę wód tropikalnych, przyjmuje się pomiar zasolenia w
temperaturze 25OC i taką też temperaturę
staramy się w akwarium utrzymać.
Kolejnym czynnikiem jest poziom KH,
czyli twardość węglanowa. Jest to ilość wo-
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dorowęglanów (głównie wapnia oraz magnezu), która decyduje o twardości wody.
Wodorowęglany są jednym z głównych budulców szkieletów koralowców i ich poziom powinien być jak najbardziej stabilny.
Twardość węglanową mierzymy za pomocą
testów, a najczęściej używaną skalą pomiaru jest skala niemiecka (dKH). Twardość
wody w akwarium powinna zawierać się w
przedziale od 7 do 9 dKH.
Wapń jest kolejnym z ważnych składników soli, w wodzie występuje w stężeniu
ok. 420 mg/l i jest podstawowym budulcem
większości szkieletów w akwarium. Poziom
wapnia jest tak samo ważny jak zasolenie
czy KH, a zwiększenie lub zmniejszenie ilości wapnia w wodzie może powodować
śmierć koralowców.
Ostatnią z kluczowych substancji jest
magnez, który po chlorze i sodzie jest najczęściej spotykaną substancją w wodzie
morskiej. Jest niezbędny do większości
funkcji życiowych na rafie, lecz tolerancja
na jego ilość w wodzie jest o wiele większa, bo ilość magnezu w wodzie może wahać się między 1250 a 1550 mg/l.
Jak widać proces przygotowana wody do
akwarium morskiego jest wieloetapowy i

Pomiar TDS w wodzie po Rodi

złożony. Sam wybór odpowiedniej soli spośród wielu oferowanych na rynku w specjalistycznych sklepach może zająć chwilę.
Na początku warto więc poradzić się doświadczonych akwarystów, aby nie popełnić błędu w początkowym, lecz jakże
kluczowym stadium.
Michał Lutyński
michal@reefmania.pl
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Międzynarodowe Warsztaty
Nurkowe
Ochotnicza Straż Pożarna przy KP
PSP w Myśliborzu wraz z Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, MOS Szkuner
w Myśliborzu i Uczelnianym Klubem
Nurkowym AQUATILIS w Szczecinie
od 2004 roku organizuje Międzynarodowe warsztaty nurkowe.
Podczas warsztatów ma miejsce oczyszczenie dna jeziora w okolicach plaży miejskiej i MOS Szkuner ujścia rzeki Myśli,
okolic osiedla XX lecia oraz innych jezior
powiatu myśliborskiego. W wyniku naszych
działań zostały usunięte z wody odpady
różnego rodzaju, szklane, plastikowe, oraz
dużo złomu.
W tym roku odbędą się już IX Międzynarodowe Warsztaty nurkowe pod hasłem

„RATUJMY JEZIORO MYŚLIBORSKIE”, w
dniach 7-9 września, mające na celu również czyszczenie dna jeziora myśliborskiego oraz temat niespodzianka. Włączone do
udziału w warsztatach zostały również
Szkolne koła LOP, które mają za zadanie w
okresie trwania oczyszczania, zadbać o wizerunek linii brzegowej, po tej akcji odbędzie się spotkanie młodzieży z nurkami i
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organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska,
aby zaszczepić w uczniach dbałość o nasze
wspólne otoczenie. Jeszcze jednym celem warsztatów jest przybliżenie i
promocja naszego jeziora
w kraju i zagranicą. W
ubiegłych latach odbyły się
pogadanki z uczniami na
temat fauny i flory jeziora,
bezpieczeństwa nad wodą
podczas wakacji oraz
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
W związku z tym, iż większość kosztów
imprezy pokryta zostanie z wpłat własnych
uczestników nie przewidujemy ciężkiej pracy pod wodą w tym roku nastawiamy się na
rekreacje i wypoczynek.
Podczas tegorocznych warsztatów zaplanowany jest konkurs i wystawa fotografii
podwodnej.
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PAWEŁ LASKOWSKI
instruktor: M1 CMAS
active2@o2.pl
tel. 505 839 511
Olsztyn - woj. warmińsko-mazurskie
Szkolenia nurkowe,
przewodnik
po najciekawszych miejscach
na Warmii i Mazurach.
Szkolenia i egzaminy
na kartę łowiectwa podwodnego!

Miłosz Dąbrowski
instruktor PADI, SDI
milosz@aquadiver.pl
tel. 603 173 049
Olsztyn - woj. warmińsko-mazurskie

Rafał Wróblewski
Instruktor LOK-CMAS M1
wrobel@post.pl
tel. 501 230 380
gadu-gadu: 1942955; skype: wrobelsl
Słupsk - woj. pomorskie
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Test aparatów podwodnych 2012 - część I

Canon PowerShot D20
Wakacje już na półmetku, więc nic
dziwnego, że za nami jest już piąty
wyjazd do Egiptu, podczas którego
mogliśmy przetestować najnowsze
modele wodoodpornych aparatów
kompaktowych. Produktów tego typu
przybywa z roku na rok, więc już
poprzednio test musieliśmy podzielić
na dwie części, gdyż podczas jednego wyjazdu nie jesteśmy w stanie
przetestować wszystkich modeli.

się do wyjazdu. Nasz wybór padł na następujące modele:
Canon PowerShot D20,
Fujifilm FinePix XP50,
Olympus Tough TG-820,
Panasonic Lumix DMC-FT4.
Gdy wybraliśmy już modele do testów
i dotarły one w końcu do naszej redakcji po-

Nie inaczej jest w tym roku, gdyż od
stycznia na rynku pojawiło się już kilkanaście nowych aparatów podwodnych. Tradycyjnie, musieliśmy więc wybrać kilka
najciekawszych produktów do pierwszej tury testowej, oczywiście uwzględniając ich
dostępność, gdyż nie wszystkie styczniowe
i lutowe nowości były już dostępne do testów w kwietniu, kiedy przygotowywaliśmy
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zostało już tylko się spakować, co z roku na
rok okazuje się rzeczą coraz trudniejszą,
gdyż podczas wyjazdów staramy się zebrać
także materiały do artykułów o fotografii podwodnej, takich jak np. opublikowany ostatnio
tekst pt. „Olympus E-PL3 pod wodą”.
Spójrzmy teraz na tabelę z porównaniem
parametrów testowanych aparatów.
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Szukaj:

Pokazuje ona, że dotychczasowy rekord razem postanowiliśmy nieco rozszerzyć na- deklarowaną w specyfikacji. Zatem w podwodoodporności należący do Panasonika szą procedurę testową z zeszłorocznego te- sumowaniu znalazła się
dodat
wa oceniaZaloguj
| ko
Zarejestruj
FT3 nie został pobity i model FT4 charakte- stu i sprawdziliśmy na jaką głębokość na kategoria – „Wodoszczelność”. Odnosi
Testy
Artykuły
Poradniki
Obiektywy
Słowniczek
FAQrzeczy
Forum
ryAktualnoci
zuje się podob
nym stop
niem szczel
ności, Aparaty
w rzeczy
wistości moLornetki
żemy zanur
kować z te- Rankingi
się ona do
wistej, maksymalnej głęa konkurenci pozwalają na zanurzenie na stowanymi aparatami. Wiadomo bowiem, bokości na jakiej aparat był w stanie wyko----- R E K L A M A ----głębokość 5 lub 10 metrów. Mimo to, tym że bardzo czę
sto głębokość ta przekracza tę nywać zdjęcia. Tym samym w kategorii
Porównanie aparatów

Producent Canon
Model PowerShot D20
Data premiery 2012-02-07
Liczba pikseli 12.1 Mpix
Dost pne rozdzielczoci • 4000 x 3000

Fujifilm

Olympus

Panasonic

FinePix XP50

Tough TG-820

Lumix DMC-FT4

2012-01-05

2012-02-08

2012-01-31

14 Mpix

12 Mpix

12 Mpix

• 4320 x 3240

• 3968 x 2976

• 4000 x 3000

• 2816 x 2112

• 4320 x 2432 (16:9)

• 3968 x 2232 (16:9)

• 4000 x 2672 (3:2)

• 1600 x 1200

• 4608 x 3072 (3:2)

• 3264 x 2448

• 4000 x 2248 (16:9)

• 640 x 480

• 3072 x 2304

• 2560 x 1920

• 2992 x 2992 (1:1)

• 4000 x 2248 (16:9)

• 3072 x 1728 (16:9)

• 2048 x 1536

• 3264 x 2448

• 4000 x 2664 (3:2)

• 2048 x 1536

• 1600 x 1200

• 2560 x 1920

• 2992 x 2992 (1:1)

• 1920 x 1080 (16:9)

• 1280 x 960

• 2048 x 1536

• Dost pne take mniejsze

• 640 x 480

• 1600 x 1200

rozdzielczoci dla trybów 16:9, 3:2 i

• 1920 x 1080 (16:9)

• 640 x 480
• Tryby 1:1, 16:9 i 3:2 dost pne

1:1

take dla mniejszych rozdzielczoci
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Rozdzielczo matrycy 1/2.3 cala CMOS BSI, 4:3

1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3,

1/2.33 cala, CCD, 4:3, całkowita

całkowita liczba pikseli: 12.7 Mpix

liczba pikseli: 12.5 Mpix

brak danych

TruePic VI

Venus Engine

• Zdj cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

• Zdj cia: JPEG (Exif 2.3, DCF,

• Zdj cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DPOF 1.1)

DCF)

DPOF)

DCF)

Rodzaje JPEG: Fine / Normal

• Filmy: H.264 (MOV)

Jako JPEG: Fine / Normal

Zdj cia 3D: MPO,

• Filmy: MOV (H.264 + Linear PCM

• Dwi k: mono

• Filmy: QuickTime Motion JPEG

Jako JPEG/3D: Fine / Standard

• Dwi k: PCM

• Filmy: AVCHD (MPEG-4 / H.264),

Procesor obrazu DIGIC IV z technologi iSAPS
Format zapisu • Zdj cia: JPEG (EXIF 2.3, DCF,

1/2.3 cala, CMOS, 4:3

mono)

MP4
• Dwi k: mono
Zakres ISO AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 ISO

Auto, 100, 200, 400, 800, 1600,

Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400,

Auto, i.ISO, 100, 200, 400, 800,

3200 ISO

800, 1600, 3200, 6400 ISO

1600 ISO
W trybie wysoka czuło od ISO
1600-6400

Migawka 1 s - 1/1600 s
15 - 1/1600 s (pełen zakres -

4 s – 1/2000 s

1/4 - 1/2000 s,

Auto: 1/4 s - 1/2000 s

Tryb Sceny nocne: <4 s,

Fujinon

Olympus zoom

LEICA DC VARIO-ELMAR,

13 elementów w 11 grupach

11 elementów w 8 grupach (w tym 4

10 elementów w 8 grupach

elementy asferyczne, 2 element ED)

w tym 5 elementów asferyczne (6

60 s - 1/1300s

zalenie od trybu fotografowania)
Konstrukcja obiektywu Canon zoom
12 elementów w 10 grupach
(2 elementy niskodyspersyjne, 3
dwustronne elementy asferyczne, 1

asferycznych powierzchni), 1

jednostronny element asferyczny)

element ED

Ogniskowa obiektywu 5 – 25 mm (ekwiwalent: 28–140 mm
dla filmu 35 mm)

5.0 – 25.0 mm

5.0 - 25.0 mm

4.9 - 22.8 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

(ekwiwalent małoobrazkowy 28 -

(ekwiwalent 28 - 128 mm dla klatki

35 mm)

140 mm)

35 mm)
(ekwiwalent dla zapisu filmów: 30 140 mm dla klatki 35mm )

wiatłosiła: f/3.9 – f/4.8
Zoom optyczny 5x

f/3.9 - 4.9

f/3.9 - 5.9

f/3.3 - 5.9

5x

5x

4.6x
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Zoom cyfrowy 4x
Stabilizacja obrazu Tak

6.8x

4x

4x

Tak

Tak

Tak

Zapis wideo • 1920 x 1080 (Full HD) z szybkoci • 1920x1080 (Full HD 1080p) z

• 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

• 1920 x 1080 (Full HD, AVCHD, 50i

24 kl./s,

szybkoci 30 kl./s

• 1280 x 720 (HD 720p),

PAL / 60i NTSC), 17 Mbit/s,

• 1280 x 720 (HD) z szybkoci 30

• 1280x720 (HD) z szybkoci 30

w trybie Full HD i HD czas nagrania

• 1920 x 1080 (Full HD, MP4, 25

kl./s,

kl./s

ograniczony do 29 min.

kl./s PAL / 30 kl./s NTSC), 20 Mbit/s,

• 640 x 480 (VGA) z szybkoci

• 640x480 (VGA) z szybkoci 30

• 640 x 480 pix (VGA)

• 1280 x 720 (HD, AVCHD, 50p PAL /

30kl./s,

kl./s

• 320 x 240 pix (QVGA)

60p NTSC), 17 Mbit/s

czas nagrywania: do 4GB / 29 min.

Funkcja szybkich filmów:

max. rozmiar pliku 4 GB

• 1280 x 720 (HD, MP4, 25 kl./s PAL

59 s (Full HD i HD) lub do 4GB / 1

• z szybkoci 80 kl./s

/ 30 kl./s NTSC), 10 Mbit/s

godz (VGA)

• z szybkoci 160 kl./s

• 640 x 480 (VGA, MP4), z

• Tryb "W zwolnionym tempie" z

• z szybkoci 240 kl./s

szybkoci 25 kl./s PAL / 30 kl./s

szybkoci 120 kl./s (z

NTSC, 4 Mbit/s

rozdzielczoci VGA) lub 240 kl./s (z

Wbudowany mikrofon mono.

rozdzielczoci QVGA) , czas
nagrywania do 30 s
• Tryb "Efekt miniatury", z
szybkoci 6, 3 lub 1.5 kl./s
• Tryb iFrame (HD)
Ogniskowanie AF TTL,

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

Autofocus TTL iESP z detekcj

AF oparty o detekcje kontrastu,

• System AF / Punkty: AiAF

• Funkcja wykrywania twarzy

kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

(Wykrywanie twarzy / 9-punktowy),

• Wybór ramki AF: centralnie,

• Tryby pól AF: Wielopunktowy

zoom, Z funkcj ledzenia, Szybki

1-punktowy AF (w centrum)

ledzenie AF

iESP, Wykrywanie twarzy, Punktowy, AF (wł./wył.), Cigły AF (tylko w

• Tryby AF: Pojedynczy, cigły

• Tryby AF: Normalny, Makro, Cigły ledzenie AF

trybie filmów)

(dostpny tylko w trybie

• Tryby AF: Standardowy, Makro,

• Tryby pól AF: rozpoznawanie

automatycznym), Servo AF/AE,

Super makro

twarzy, wielostrefowy (23-punktowy),

ledzenie AF

• Zaawansowany tryb wykrywania

jedno strefowy, punktowy, z funkcj

• Wybieranie punktu AF: Wielko

twarzy

ledzenia,

(Normalna, mała)

• Wykrywanie zwierzt

• Wspomaganie AF: wbudowana,
dedykowana lampka LED

• Wspomaganie AF: wbudowana
lampka
Pomiar wiatła Tryby pomiar:

Pomiar TTL 256 segmentowy
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iESP,

Program AE, pomiar inteligentny
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• Wielosegmentowy (zwizany z

Tryby pomiaru:

ramk AF wykrywania twarzy),

• matrycowy (ESP)

• Centralnie waony uredniony,

• punktowy

wielostrefowy

• Punktowy (w centrum)
Ostro od Tryb Makro (szeroki kt): od 1 cm

• AF Normalny (szeroki kt): od 60

• Tryb Standardowy (szeroki kt): od • AF Normalny: od 30 cm do

cm do nieskoczonoci,

60 cm do nieskoczonoci

• AF Normalny (tele): od 1.0 m do

• Tryb Standardowy (tele): od 60 cm • AF Makro lub iA (szeroki kt): od 5

nieskoczonoci,

do nieskoczonoci

nieskoczonoci,
cm do nieskoczonoci,

• AF Makro (szeroki kt): od 9 cm do • Tryb Makro (szeroki kt): od 20 cm • AF Makro lub iA (tele): od 30 cm do
80 cm,

do nieskoczonoci

• AF Makro (tele): od 40 cm do 80

• Tryb Makro (tele): od 50 cm do

cm.

nieskoczonoci

nieskoczonoci,

• Tryb Super makro: od 3 cm
Auto, wiatło słoneczne, Cie,

Auto, Słoce, Chmury, arówka,

Auto, wiatło dzienne, Chmury,

wiatło dzienne, Pochmurny dzie,

wiatło arówki, wiatło jarzeniowe

wiatło jarzeniowe, Pod wod

Cie, wiatło jarzeniowe,

wiatło arowe, wiatło jarzeniowe

(3 rodzaje)

• Ustawienie własne wg wzorca.

• ustawienia własne wg wzorca

Balans bieli Auto (z balansem bieli dla twarzy),

(2 rodzaje), Zdjcia podwodne

• Korekta balansu bieli

• Ustawienia własne według wzorca
bieli
Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV w krokach
co 1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem co

Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

1/3 EV

1/3 EV

co 1/3 EV,

• Funkcja kompensacji cienia

Bracketing: 3 klatki, +/- 0.3 - 1 EV

i-Contrast dla automatycznej
dynamicznej korekty zakresu
Programy Smart Auto (32 wykrywane sceny),

Auto, SR Auto (automatyczne

i-Auto, Program automatyki, Tryb

iAuto, P - program, M - rczny,

P, przegld filmów, portrety,

sceny), Program, Pro słabe-wiatło,

upikszania i makijau, Panorama,

Sport, Efekt miniatury, Plaa i

inteligentna migawka (umiech,

Zakres dynamiki, wiatło naturalne,

Magiczne filtry, Film

snurkowanie, Pod wod, Zdjcia 3D

wyzwalanie mrugniciem,

wiatło naturalne z lamp, Portret,

• Programy tematyczne: Portret,

• Programy tematyczne (SCN):

samowyzwalacz twarzy), nocne

Ulepszony portret, Krajobraz, Sport,

Krajobraz, Sceny nocne, Portret na

portret, wygładzanie skóry,

ujcie z rki, słabe owietlenie (3

Noc, Nocne zdjcia ze statywem,

tle sceny nocnej, Zdjcia sportowe,

krajobraz, panorama, portret noc,

MP), efekt rybiego oka, efekt

Zachód słoca, nieg, Plaa, Pod

W pomieszczeniach, Przy wiecach,

nocny krajobraz, nocne zdjcie z

miniatury, aparat-zabawka,

wod, Pod wod (szeroko), Pod

Autoportret, Zachód słoca,

rki, jedzenie, dziecko1, dziecko2,

monochromatyczny, super ywe

wod (makro), Przyjcie, Kwiaty,

Sztuczne ognie, Potrawy,

zwierzaki, zachód słoca, wysoka
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kolory, efekt plakatu, tylko jeden

Dokumenty, Plaa i nieg, Zdjcia

Tekst, Motion panorama 360.

kolor, zamiana koloru, pod wod,

podwodne, Podwodna fotografia

makro pod wod, nieg, sztuczne

szerokoktna 1, Podwodna

ognie, długie czasy, asystent

fotografia szerokoktna 2,

łczenia.

Podwodna fotografia makro,

czuło, szkło

Zwierzaki (kot), Zwierzaki (pies),
nieg, 3D, Funkcja Backlight HDR.
• Filtry cyfrowe: Pop-art, Fotografia
otworkowa, Rybie oko, Szkic,
Zmikczenie ostroci, Punk,
Migotanie, Akwarela, Odbicie,
Miniatura, Fragmentacja,
Dramatyczna tonacja
Zdj cia seryjne brak danych

• W trybie TOP/LAST L

• Z szybkoci 60 lub 15 kl./s do 100 • Tryb Normalny: szybko 3.7 kl./s,

maksymalnie 12 klatek z szybkoci

zdj (z rozdzielczoci ograniczon

maks. 6 zdjcia w serii (pełna

3 kl./s z pełn rozdzielczoci,

do 3 MPix)

rozdzielczo).

• W trybie TOP/LAST M

• Z szybkoci 5 kl./s do 25 zdj (z

• Tryb podwyszona szybko: z

maksymalnie 12 klatek z szybkoci

pełn rozdzielczoci)

szybkoci ok. 10 kl./s do 100 zdj

5 kl./s z rozdzielczoci ograniczon

w serii (zapisane w rozdzielczoci

do 7 Mpix,

3M dla 4:3).

• W trybie TOP/LAST H
maksymalnie 12 klatek z szybkoci
10 kl./s z rozdzielczoci
ograniczon do 3 Mpix,
Lampa błyskowa WBUDOWANA:

Funkcje: Auto, Auto+Redukcja

Tryby pracy: AUTO, Redukcja

Tryby: Auto, Włczona, Wyłczona,

• Funkcje: Auto, Wyłczona,

efektu czerwonych oczu, Błysk

efektu czerwonych oczu, Błysk

Redukcja czerwonych oczu,

Włczona, Redukcja czerwonych

wymuszony, Synchronizacja z długim dopełniajcy, Wyłczenie lampy

oczy, Synchronizacja z długimi

czasem ekspozycji, Brak błysku,

błyskowej (Brak błysku)

czasami

Błysk stłumiony

• Zakres błysku (ISO 800): 0.2-3.3 m • Zakres (Auto ISO): od 30 cm do

• Zasig: od 30 cm do 3.5 m szeroki

• Zakres (czuło ISO Auto): 0.7-3.1

(szeroki kt), 0.5-2.1 m (tele)

kt, od 1.0 m do 3.0 m tele

m (szeroki kt), 0.7-2.7 m (tele),

Korekta dla wykrytych twarzy.

0.3-0.8 m (makro, szeroki kt).

ZEWN TRZNA (opcjonalnie):
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Synchronizacja z długimi czasami
eksp.
5.6 m szeroki kt, od 30 cm do 3.1 m
tele
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Canon High Power Flash HF-DC1
lub HF-DC2
Złcze hot-shoe Nie

Nie

Nie

Nie

Wyjscie statywowe Tak

Tak

Tak

Tak

10 lub 2s, wyzwolenie po wykryciu

2 lub 12 s, wyzwalanie po wykryciu

2s lub 10s

Samowyzwalacz 2s, 10s lub nastawy uytkownika

kilku twarzy, wyzwolenie po wykryciu psa lub kota
blisko siebie.
Karta pami ci Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

Pami wewntrzna: ok. 95 MB,

Pami wbudowana: 46.8 MB

Pami wewntrzna: 20 MB

• Karty pamici Secure Digital

• Karty pamici Secure Digital

• Karty pamici: Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

(SD/SDHC/SDXC)

(SD/SDHC/SDXC)

Obsługa kart pamici Eye-Fi
LCD Stały, 3.0 calowy, kolorowy,

stały, 2.7 calowy, kolorowy TFT

stały, 3.0 calowy, kolorowy

stały, 2.7 calowy LCD TFT, 230 000

PureColor LCD II (TFT), 461 000

LCD, 230.000 pikseli,

HyperCrystal III LCD, 1.030.000

punktów, pole widzenia: 100%,

punktów, pokrycie 100%,

pokrycie ok. 96% kadru

punktów

powłoki przeciwodblaskowe AR.

regulowana jasno w 5 poziomach
Wizjer brak

Jasno regulowana w 5 poziomach
brak

brak

brak

Złcze USB 2.0 Hi-speed / wyjcie

Uniwersalne złcze USB 2.0

Uniwersalne złcze USB 2.0

PTP) Mini-B, wyjcie mini HDMI

audio-wideo(PAL/NTSC), wyjcie

Hi-speed / wyjcie audio-wideo

Hi-speed / wyjcie audio-wideo

(CEC) / wyjcie audio-wideo (PAL /

mikro HDMI

(NTSC/PAL), wyjcie micro HDMI

(PAL/NTSC), wyjcie mini HDMI,

NTSC)

• Obsługa wydruku bezporedniego

(typu D), wejcie zasilacza AC

• obsługa wydruku bezporedniego

• Wbudowany GPS z funkcj

(PictBridge)

(DC-IN).

(PictBridge)

Komunikacja i złcza Złcze USB 2.0 Hi-Speed (MTP,

•

znakowania zdj .
• Obsługa druku bezporedniego
(PictBridge)
Zasilanie Akumulator litowo-jonowy NB-6L

Akumulator litowo-jonowy NP-45A

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

Akumulator litowo-jonowy (3.6 V,

(3.7V, pojemno 1000 mAh),

(3.7V, pojemno 720 mAh,

(3.7V, pojemno 925 mAh)

pojemno 940 mAh, wydajno 310

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

wydajno ok 220 zdj)

• Ładowanie akumulatora poprzez

zdj),

USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Akumulator litowo-jonowy LI-50B,

Akumulator litowo-jonowy,

prdu stałego ACK-DC40
Akcesoria Akumulator Litowo-jonowy NB-6L,

Akumulator litowo-jonowy NP-45A,
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ładowarka, pasek, kabel USB,

ładowarka BC-45B, pasek na

F-2AC Zasilacz sieciowy, Kabel

ładowarka, kabel audio-wideo, kabel

oprogramowanie:

nadgarstek, kabel USB, CD z

USB, Kabel Audio/wideo, Pasek na

USB, pasek, pdzelek, CD-ROM z

• ImageBrowser EX,

oprogramowaniem, instrukcja

rk, Instrukcja obsługi, [ib]

oprogramowaniem:

• Photo Stitch,

Oprogramowanie do zarzdzania

• PHOTOfunSTUDIO 8.1 Advanced

• Map Utility.

zdjciami

Edition

Opcjonalnie obudowa do zdj

• Adobe Reader.

podwodnych WP-DC45 (do

Opcjonalnie obudowa podwodna

głbokoci 40 m)

DMW-MCFT3 pozwalajca na
nurkowanie do głbokoci 40 m.

Waga 228 g (bez akumulatora i karty
pamici)

155 g (bez akumulatora i karty

206 g (z akumulatorem i kart

175 g (bez akumulatora)

pamici)

pamici)

ok. 197 g (z akumulatorem i kart

175 g (z akumulatorem i kart

SD)

pamici)
Wymiary 112.3 x 70.8 x 28 mm

99.0 ×67.7 ×25.6 mm

101.4 x 65.2 x 26.0mm

103.5 x 64.0 x 26.5 mm

Wodoodporno przy zanurzeniu do

Dostpne w kolorze srebrnym,

Stabilizacja POWER O.I.S.

Wodoodporny do 10m głbokoci.

5 m przez 120 min. (IPX8),

czarnym, czerwonym i niebieskim.

Wodoodporno do 12 m (IPX8).

Odporny na upadek z wysokoci

Odporno na upadek z wysokoci

Wodoodporno przy zanurzeniu do

Odporny na zabrudzenia (IPX6).

1.5m.

1.5 m (MIL-STD-810F-516.5)

10 m głbokoci,

Odporno na upadek z 2.0 m

Odporny na mróz do -10°C.

Odporno na temperatur do -10

Odporno na upadek z wysokoci

(MIL-STD 810F Method516.5-

Odporny na kurz.

stopni Celsjusza,

2 m,

Shock).

Wydajno stabilizacji wg.

Odporno na kurz (IP6X).

Odporno ma mróz do temperatury

Odporno na temperatur do -10

producenta 2 EV

Dostpny w kolorze: srebrnym,

-10 st. C,

stopni Celsjusza.

Dostpny w kolorach: czarno-ółtym, czarnym, niebieskim, zielonym i

Odporno na zgniatanie ciarem

Polskie menu.

czarno-niebieskim, czarno-srebrnym. pomaraczowym.

do 100 kg,

Wbudowany kompas, barometr i

Odporno na kurz i zarysowania,

altimetr.

Notatki głosowe do 4s,

Zdjcia 3D.

Tap mode - sterowanie aparatem

Dostpny w kolorach:

poprzez stuknicie,

pomaraczowym, czarnym,

Cyfrowa redukcja szumu,

srebrnym, niebieskim.

winietowania i dystorsji,

Oznaczenie na rynku amerykaskim:

Metalowy korpus,

DMC-TS4.

Dodatkowe informacje Menu w jzyku polskim.

Podwietlanie za pomoc diody
LED.
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„Parametry” nie uwzględniamy poziomu
wodoodporności deklarowanego w specyfikacji. Zwracamy jednak uwagę, że przekroczenie dopuszczalnej przez producenta
głębokości zanurzenia może grozić uszkodzeniem aparatu lub utratą gwarancji i osoby które się na to zdecydują muszą mieć
świadomość, że robią to na własną odpowiedzialność.

Reszta procedury testowej nie zmieniła
się i podobnie jak rok temu będziemy oceniać następujące cechy:
Parametry: 0–5 pkt,
Eksploatacja: 0–4 pkt,
Funkcje dodatkowe: 0–3 pkt,
Użytkowanie pod wodą: 0–5 pkt,
Jakość zdjęć podwodnych: 0–10 pkt,
Jakość filmów podwodnych: 0–10 pkt,
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Jakość zdjęć na powierzchni: 0–10 pkt,
Jakość filmów na powierzchni: 0–10 pkt.
Więcej o sposobie testowania przez nas
wodoodpornych kompaktów i wykonywaniu zdjęć w środowisku wodnym można
przeczytać we wstępie do zeszłorocznego
testu.
Canon PowerShot D20
Na Canona D20 musieliśmy czekać trzy
lata, gdyż tyle właśnie czasu upłynęło od
premiery modelu D10, która odbyła się
w lutym 2009 r. W nowym modelu producent zastosował matrycę o tej samej rozdzielczości wynoszącej 12.1 Mpix, jednak
nie jest to już sensor CCD, a CMOS o architekturze BSI i wielkości 1/2.3 cala. Jest on
wspomagany znanym z D10 procesorem
DIGIC IV z technologią iSAPS. Nie przeszkodziło to jednak w zaimplementowaniu
trybu wideo Full HD 1920×1080 z szybkością 24 kl/s.
Producent zdecydował się także na całkowite przeprojektowanie obudowy, która
wygląda teraz zupełnie inaczej i jest większa oraz cięższa. Korpus Canona D20 przy
wadze 228 g mierzy 112.3×70.8×28 mm
i jest tym samym największym i najcięższym aparatem w teście. Mimo to wg specy-
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fikacji poziom wodoodporności nie zmienił
się w stosunku do starszego modelu i z aparatem możemy nurkować maksymalnie na
głębokości 10 m.
Opisując D20 musimy wspomnieć o całkowicie przeprojektowanym torze optycznym, gdyż w testowanym modelu znalazł
się zupełnie nowy, stabilizowany obiektyw
o odpowiedniku ogniskowych 28–140 mm
i świetle f/3.9 – f/4.8. W aparacie zastosowano także dużo lepszy ekran LCD, który
ma przekątną wynoszącą 3 cale, rozdzielczość 461 000 punktów, pokrywa on 100%
kadru, a jego jasność jest regulowana w 5
poziomach. Nowy model dorobił się także
obsługi kart SDXC oraz złącza HDMI.
Widać więc, że wszystkie zmiany poszły
z duchem czasu i nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję, że podczas nurkowań nowy model poradzi sobie tak samo
dobrze jak jego poprzednik.
Budowa i jakość wykonania
We wstępie pisaliśmy, że Canon D20 jest
największym i najcięższym spośród testowanych modeli. Na szczęście wraz z dużą
wagą w parze idzie znakomita jakość wykonania. Solidności materiałów użytych do
budowy korpusu Canona nie można nic za-

rzucić, gdyż aparat ten może być stawiany
w tej kategorii jako wzór. Po wzięciu aparatu do ręki czujemy, że mamy do czynienia
z solidną konstrukcją wykonaną w głównej
mierze z bardzo twardego plastiku. Wyjątek stanowi tu przednia ścianka, na której
znalazł się metalowy element, który może
być w kolorze srebrnym, turkusowym lub
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żółtym. Wszystkie elementy obudowy zostały bardzo solidnie spasowane, dzięki
czemu jest ona sztywna i nic w niej nie
skrzypi. Aż dziw bierze, że producent deklaruje, iż aparat wytrzymuje upadki tylko
z wysokości 1.5 metra, bo mając aparat
w dłoni wydaje się, że jest w stanie znieść
dużo więcej.
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W samych superlatywach należy się także wypowiadać o szybce chroniącej ekran
LCD, gdyż jest ona na tyle sztywna, że na
głębokości 10 m, gdzie panuje 2-krotnie
większe ciśnienie niż na powierzchni, praktycznie nie ulega ona ugięciu.

Na bocznej ściance znajdziemy klapkę
kryjącą złącze USB 2.0 Hi-Speed, wyjście
mini HDMI oraz wejście zewnętrznego,
opcjonalnego zasilacza ACK-DC40.
Natomiast na spodzie konstruktorzy
umieścili kolejną klapkę z uszczelniającym

o-ringiem, pod którą znajdziemy slot na
kartę pamięci SD/SDHC/SDXC oraz akumulator litowo-jonowy NB-6L o pojemność 1000 mAh.
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Niestety otwieranie klapek jest dość problematyczne, gdyż wymaga użycia siły.
Producent prawdopodobnie był tego świadomy i dlatego na sprzączce od paska na
nadgarstek znajdziemy specjalne wypustki,
które mają ułatwiać tę czynność. Może

i mają, ale nie ułatwiają. W rezultacie trzeba mieć bardzo twarde paznokcie, aby poradzić sobie z otwieraniem klapek bez
dodatkowych narzędzi.
Układ przycisków w Canonie D20 w
ogóle nie przypomina tego znanego ze star-
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szego modelu. Na górnej ściance znalazło
się miejsce dla włącznika, spustu migawki
i przycisku uruchamiającego tryb podglądu
zdjęć. Wszystkie przyciski z tyłu obudowy
umieszczono na prawo od ekranu LCD. Na
samej górze mamy tam guziki zmiany ogniskowej i powiększania/pomniejszania zdjęć
w trybie podglądu. Poniżej umieszczono
dużą, karbowaną wypu- stkę na kciuk oraz
przycisk uruchamiający rejestrację filmów
wideo. Idąc dalej napotkamy przycisk
FUNC. SET potwierdzający dokonane wybory i uruchamiający menu podręczne. Został on otoczony czterema przyciskami
kierunkowymi odpowiadającymi także za:
wybór trybu fotografowania, uruchamianie
trybu makro, wybór trybu lampy błyskowej
i informacji wyświetlanych na ekranie LCD.
Na samym dole znajdziemy przycisk MENU pozwalający wejść do menu głównego
aparatu.
Eksploatacja
W każdym teście specjalnie po jednym
z nurkowań nie płuczemy aparatów w słodkiej wodzie po wyjściu z morza, aby sprawdzić czy łatwo jest je później wyczyścić
z osadów solnych. Bardziej spostrzegawcze
osoby z pewnością zauważyły na kilku po-
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wyższych zdjęciach w tym rozdziale resztki soli na korpusie, które pozostały jeszcze
z wyjazdu do Egiptu. Oznacza to, że czyszczenie Canona D20 nie należy do najłatwiejszych. Te chwalone wcześniej twarde,
plastikowe elementy bardzo lubią sól oraz
wszelkie zabrudzenia i za żadną cenę nie
chcą się z nimi rozstawać. Zatem warto pamiętać o dokładnym przepłukiwaniu testowanego modelu po każdym nurkowaniu
w słonej wodzie.
Na szczęście trwałości komponentów
wykorzystanych do budowy Canona D20
nie możemy nic zarzucić. Po tygodniu intensywnego użytkowania i kilku dość długich, „testowych” lotach, po których aparat
lądował w dość ostrym piasku egipskiej plaży, na obudowie trudno znaleźć jakieś wyraźne uszkodzenia. Rysy na ekranie LCD są
minimalne, a skazy na obudowie powierzchowne i w zasadzie niewidoczne. Zatem
brawa dla inżynierów za dobór materiałów.
Funkcje dodatkowe
Lista funkcji dodatkowych w jakie został
wyposażony Canon D20 z pewnością nie
powala, gdyż w aparacie znajdziemy jedynie wbudowany moduł GPS, który pozwala na geotagowanie zdjęć oraz może

zapisywać co jakiś czas dane o lokalizacji
do pliku, co pozwala na późniejsze wyznaczenie trasy po jakiej poruszaliśmy się
z aparatem. Choć przy pierwszej próbie
uruchomienia GPS musiało upłynąć kilkanaście minut zanim odebrał on sygnał z satelitów, to później zajmowało mu to
zaledwie kilkadziesiąt sekund.
Testowany PowerShot został wyposażony także w tryb zdjęć panoramicznych, jednak aparat nie skleja automatycznie
poszczególnych kadrów i konieczne jest
skorzystanie z dostarczonego oprogramowania, które możemy zainstalować na komputerze.
Wodoszczelność
O ile opisując wytrzymałość Canona D20 mogliśmy bić mu brawa, tak w przypadku
testu poziomu wodoszczelności należą mu
się owacje na stojąco. Testowany Canon totalnie zdeklasował w tej kategorii rywali
i pozwolił nam robić zdjęcia na głębokości
ponad 31 metrów!
Co prawda już poniżej 20-go metra pojawiły się problemy z obsługą aparatu, gdyż
większość przycisków była wciśnięta przez
ciśnienie wody i przestała działać. Jednak
spust migawki dzielnie stawiał opór i wciąż
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można było robić zdjęcia. Na 31 m udało
nam się nawet uruchomić rejestrację filmów, jednak po wciśnięciu przycisku nagrywania pozostał on wciśnięty i jedynym
sposobem na zakończenie filmowania było
naciśnięcie spustu migawki. Pozwoliło to
ponownie wykonywać zdjęcia, jednak musieliśmy zmniejszyć głębokość, aby uniknąć
samoczynnego uruchamianie się trybu wideo, gdyż wspomniany przycisk pozostawał
wciąż wciśnięty na 30 m. Wystarczyło wrócić do głębokości ok. 25 m, aby sytuacja
wróciła do normy.
Użytkowanie pod wodą
Do zmiany trybów fotografowania w Canonie D20 służy przycisk z ikonką aparatu
znajdujący się nad guzikiem FUNC. SET. Po
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jego naciśnięciu wyświetla się menu, w którym pionowo ustawiono ikonki odpowiadające poszczególnym programom, lub
grupom programów. Dodatkowo w niektórych z nich dostępne jest poziome menu,
gdzie możemy dokonać wyboru jednego
z kilku dostępnych tam trybów tematycznych. Tak jest właśnie w przypadku programu zdjęć podwodnych, gdzie mamy
możliwość ustawienia trybu „Pod wodą”
lub „Podwodne makro”.

Przełączanie między trybami nie stwarza
większych problemów, gdyż poruszanie się
po menu wyboru programów tematycznych
odbywa się bez zbędnych opóźnień, a przyciski kierunkowe są duże i wygodne. Do-

datkowo pod przyciskiem FUNC. SET mamy dostępne podręczne menu, które pozwala na szybką zmianę najważniejszych
parametrów przypisanych do danego programu.

Niestety, gdy po wynurzeniu z wody
chcemy szybko wykonać zdjęcie, to musimy się liczyć z tym, że jeżeli zapomnimy
wyłączyć tryb podwodny, to kolory na fotografii będą mocno zafałszowane.
Aparat działa szybko i bez większych
opóźnień. Ostrość jest ustawiana dokładnie
i w ułamku sekundy, a zapis zdjęć na karcie
odbywa się momentalnie. Zatem nie napotkamy większych problemów z jego obsługą pod wodą. Możemy się przyczepić jedy111

nie do spustu migawki, który ma mało wyczuwalny pierwszy skok i czasem chcąc tylko ustawić ostrość z rozpędu zdarza się
nacisnąć go do końca i wykonać zdjęcie.

Korpus D20 jest duży i ciężki, więc doskonale sprawdza się pod wodą, gdzie możemy go pewnie chwycić w dłoniach.
Niestety producent zdecydował się na zastosowanie przycisków do zmiany ogniskowej. Jednak zdecydowanie lepiej w aparatach podwodnych sprawdza się suwak umieszczony na górnej ściance, gdyż aparat często trzyma się dwiema rękami. Kciuk spoczywa wówczas na dolnej ściance aparatu
i nie ma konieczności przesuwania go w celu zmiany ogniskowej, ponieważ możemy
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robić to palcem wskazującym. W przypadku przycisków, musimy już się trochę nagimnastykować.
Zastanawiające dla nas było to, że producent udostępnił specjalny tryb do podwodnej makrofotografii w sytuacji, gdy na
obudowie znajduje się przycisk oznaczony
ikonką makro i służący do zmiany trybu AF.
Okazuje się, że po wybraniu programu do
fotografii podwodnej, w miejsce trybu AF
Makro mamy do dyspozycji tryb szybkiego
ustawiania ostrości, na obiektach znajdujących się w odległości ok. 3 m. Instrukcja zaleca, aby ustawić aparat na obiekcie, który
chcemy sfotografować, nacisnąć do połowy
spust migawki i wyzwolić ją w momencie,
gdy uznamy, że jest właściwa chwila na
wykonanie zdjęcia. Biorąc pod uwagę, że
to samo możemy zrobić w zwykłym trybie
AF, w którym przynajmniej mamy potwierdzenie ostrości (w trybie szybkiego AF po
ustawieniu ostrości ramka na ekranie LCD
nie zmienia się na zieloną), a w dodatku
spust migawki ma trudno wyczuwalny
pierwszy skok, to niniejszą funkcję można
uznać za bezużyteczną. W tej sytuacji konstruktorzy mogli zrezygnować z dodatkowego trybu do makrofotografii podwodnej

i udostępnić tryb AF Makro pod dedykowanym do tego przyciskiem.
3-calowy ekran LCD zastosowany w testowanym modelu ma rozdzielczość 461
tysięcy punktów, co w połączeniu z dobrą
pracą w silnym słońcu sprawia, że w każdych warunkach aparat będzie się obsługiwać komfortowo.
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Wzorem wcześniejszego modelu, producent wyposażył D20 w zaciskaną opaskę na
nadgarstek i choć możemy ją przyczepić już
tylko do jednego rogu obudowy (w D10 mogliśmy do wszystkich czterech), to trzeba
przyznać, że sprawdza się ona znakomicie.
Nie musimy się więc martwić, że aparat zsunie nam się z dłoni podczas nurkowania.
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Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Wychodząc z wody po pierwszym nurkowaniu byliśmy zachwyceni jakością
zdjęć z Canona D20, gdyż na wyświetlaczu LCD w aparacie wyglądały one rewelacyjnie. Jednak czar prysł, gdy zaczęliśmy je
przeglądać na ekranie monitora. Okazuje

się, że Canon ma ogromne problemy z kontrastowością, która często drastycznie spada. Dzieje się tak nie tylko w sytuacji, gdy
słońce znajduje się w pobliżu kadru ale też
w sytuacjach, gdy słońce jest daleko poza
kadrem, a jego rozproszone promienie docierają do obiektywu. W rezultacie zdjęcia
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wiele tracą i jedynie na większych głębokościach nie napotkamy tego problemu.
Canon wyposażył testowany model w jeden tryb dedykowany do zdjęć podwodnych. Radzi on sobie znakomicie na większych głębokościach, gdyż pod względem
kolorystyki deklasują one fotografie z chwalonego zawsze w tej kwestii Panasonika.
Jednak nie pozostało to bez wpływu na fotografie wykonywane podczas snurkowania, gdyż są one mocno przekolorowane i z
tego powodu wyglądają dość nienaturalnie.
W trybie makro Canon radzi sobie świetnie. Możliwa do uzyskania skala odwzorowania sprawia, że możemy wykonać solidne
zbliżenie, a do tego zbliżając aparat do fotografowanego obiektu sprawiamy, że nie doskwiera nam już tak bardzo spadek kontrastu
i uzyskane fotografie są doskonałej jakości.
Kolorystyka zdjęć wykonywanych w jeziorze także nie jest idealna. Fotografie posiadają widoczną zieloną dominantę, która
na szczęście możemy zlikwidować korzystając z funkcji dostrojenia balansu bieli,
w którą D20 został wyposażony. Niestety
znów napotykamy problem ze spadkiem
kontrastu i w rezultacie zdjęcia są jakby pokryte lekką mgiełką.
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Zdjęcie wykonane w trybie podwodnym bez dostrajania balansu bieli.

Zdjęcie wykonane w trybie podwodnym z balansem bieli dostrojonym w kierunku czer wonym

O jakości filmów rejestrowanych pod
wodą Canonem D20 możemy wypowiadać
się w samych superlatywach. Gdy rejestrujemy je na większych głębokościach ich kolorystyka jest genialna i żaden z testowanych tu modeli, nawet w części nie zbliża

Zdjęcie wykonane w trybie podwodnym z balansem bieli dostrojonym w kierunku niebieskim

się do tego co oferuje PowerShot. Kolorystyka filmów rejestrowanych podczas snurkowania jest także znakomita, jednak
czasem zdarza nam się utrwalić kadr, gdzie
aparat nie zdążył dostroić balansu bieli
i wprowadził różowy zafarb na blisko położonym fragmencie rafy koralowej. Szczegółowości filmów z Canona D20 nie możemy
nic zarzucić i może być on tu stawiany jako wzór do naśladowania. Wielkie brawa!
Posumowanie
Najpierw przyjrzyjmy się liście wad i zalet testowanego aparatu.
Zalety:
☼ możliwość wykonywania zdjęć na głębokości ponad 30 m,
☼ bardzo solidne wykonanie,
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☼ szybka praca aparatu,
☼ bardzo szybki i dokładny autofokus,
☼ zapinka na pasku na rękę,
☼ właściwy ciężar aparatu, który sprawdza się pod wodą,
☼ bardzo dobra kolorystyka zdjęć na
większych głębokościach, 5–10 m,
☼ znakomity tryb makro,
☼ sztywna i wytrzymała szybka chroniąca ekran LCD,
☼ możliwość dostrojenia balansu bieli
w trybie podwodnym,
☼ rewelacyjna kolorystyka filmów rejestrowanych na większych głębokościach,
☼ rewelacyjna kolorystyka filmów rejestrowanych podczas snurkowania,
☼ bardzo dobre odwzorowanie szczegółów na filmach podwodnych.
Wady:
☼ zdjęcia bardzo podatne na utratę kontrastu,
☼ zdjęcia wykonywane na małych głębokościach o nienaturalnej, zbyt nasyconej
kolorystyce,
☼ trudny w czyszczeniu,
☼ słaba kolorystyka zdjęć w zielonych
wodach,
☼ nieprawidłowa kolorystyka zdjęć wy-

Nuras.info 8/2012
konanych na powierzchni w trybie podwodnym,
☼ duży rozmiar plików wideo.
Przed każdym testem aparatów podwodnych mamy nadzieję, że w końcu znajdziemy aparat idealny, który będzie łatwy
w obsłudze i sprawdzi się zarówno podczas
snurkowania, jak i głębszych nurkowań.
Niestety, choć Canon D20 dał nam na początku nadzieję, iż zasłużył na ten tytuł, to
po obejrzeniu zdjęć wykonanych zaraz pod
powierzchnią czar szybko prysł. Nie jest to
z pewnością aparat dla miłośników pływania z maską i rurką. Jednak nurek nietechniczny (z uprawnieniami do 40 m) nie
może przejść obojętnie obok testowanego
PowerShota, gdyż za cenę ok. 1300 zł może on nabyć wygodny w obsłudze aparat,
który nie zawiedzie go nawet na głębokości ponad 30 m i pozwoli tam na wykonanie udanych zdjęć. Jakby tego było mało,
w trybie filmowym D20 nie ma sobie równych i staje się tym samym obowiązkowym
wyposażeniem nurka rekreacyjnego.
Przykładowe filmy podwodne
H.264 MOV, 1920×1080 pix, 24 kl/s, 14 s,
H.264 MOV, 1920×1080 pix, 24 kl/s, 23 s
Robert Olech

115

Nuras.info 8/2012

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE
Magazyn Nuras.info pobierany
jest średnio w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w ni m Twoje j re kla my
kliknij p o szczegóły

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów.
Jeżeli znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym,
szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój
artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W
zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie,
zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły
czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Darmowy internet mobilny
Teoretycznie od 10 maja 2011 roku działa w Polsce darmowy internet od
Aero 2. Firma Aero wygrała przetarg na dostarczanie internetu przy pomocy łącza radiowego HSPA+ 900 MHz i LTE 2500 MHz. Warunkiem wygranej
było udostępnienie 20% zasobów do darmowego korzystania przez 3 lata
od daty uruchomienia systemu, czyli do 21 grudnia 2014 roku (dla usługi
na 900 MHz internet na 2500 MHz będzie darmowy dłużej). Jak zapewnia
firma, użytkownicy mogą później liczyć na pewne bonusy usługi płatnej.
Od września 2011 roku obniżono koszty
karty SIM i uproszczono procedurę.
Jak załatwić
Zanim w ogóle zdecydujemy się na darmowy internet, zajrzyjmy na mapkę na stronie Aero, aby sprawdzić, czy w naszym
miejscu zamieszkania jest zasięg.
Najłatwiej mają mieszkańcy Warszawy i
okolic, po prostu idą do przedstawicieli firmy i na miejscu wszystko załatwią:
Salon Firmowy Sferia
ul. Dzielna 58, 01-029 Warszawa
(pon.–pt. 10 – 18, sob. 10 – 14)
Salon Firmowy Sferia
Centrum Handlowe Wola Park

ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
(pon.–sob. 10 – 21, niedz. 10 – 20)
Salon Firmowy Sferia
Centrum Handlowe Bemowo
ul. Powstańców Śląskich 126, lokal
nr 31p, 01-466 Warszawa
(pon.–sob. 10 – 21, niedz. 10 – 20)
Siedziba operatora Aero2
ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa
Informacje:
tel. 22 24 98 000
(pon.–pt. 13 – 17)
Można oczywiście załatwić formalności
korespondencyjnie. Najpierw ze strony
www.aero2.pl trzeba pobrać formularz. Na118

stępnie wypełniamy go, wpłacamy na konto nr 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122
kwotę 20 zł. W tytule przelewu wpisujemy:
Depozyt za kartę SIM BDI i numer PESEL
(obcokrajowcy podają numer paszportu).
Kolejny krok to wpłata 7 zł na konto
nr 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227 za
przesłanie karty. W tytule przelewu wpisujemy: Opłata za wysyłkę karty SIM BDI i numer PESEL, (obywatele innych państw
wpisują numer swojego paszportu).
Potem wypełnione zamówienie, kopię
dowodu tożsamości i kopię dowodów zre-

Nuras.info 8/2012
alizowania przelewów wysyłamy do firmy:
Aero2, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa,
z dopiskiem „Bezpłatny Dostęp do Internetu”. I czekamy na potwierdzający e-mail, z
którego dowiemy się, kiedy przyjdzie nasza
karta.
Rzeczywiste koszty
Jak wiemy, tak naprawdę nie ma nic za
darmo. Za darmo to tylko słońce świeci. Jakieś koszty muszą być.
Karta SIM i przesłanie wymaganych papierów to 20 zł + ok. 7 zł, czyli łącznie 27 zł. Z tej kwoty 20 zł jest w przyszłości do odzyskania, bo to depozyt za kartę.
Kolejna rzecz to modem, bez niego internet nie ruszy. Na to musimy przeznaczyć
minimum 100 zł.
Sprzęt

Musimy mieć modem pracujący w technologii HSPA 900 MHz od kategorii 10 lub
LTE TDD 2500 MHz. Konkretny model zależy od naszych możliwości finansowych.
Nie polecamy jednak zbytniego oszczędzania na tym urządzeniu, bo tani modem może często zrywać połączenie albo po prostu
po ciągłym podłączaniu i odłączaniu od
komputera może przestać działać. A poza
tym może nie mieć możliwości zamontowania anteny.
Kolejna rzecz to odpowiednia antena.
Jest ich spory wybór, np. taka ze złączem
CRC9. Może być niezbyt droga, ale musi
mieć także odpowiednią siłę. 11 dBi jest
całkiem niezłe, łatwe do kupienia i stosunkowo niedrogie. Antenę na podstawce magnetycznej umieszczamy w różnych miej-
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scach, np. na parapecie lub balkonowej barierce. Długość kabla i wysokość anteny też
mają wpływ na jakość połączenia. Najlepiej poszukać anteny na aukcjach, wydamy
na to ok. 50 zł + koszty przesyłki.
Przyda się jeszcze router, który odbiera
sygnał GSM pod USB. Np. TP-Link TL-MR3220 kosztuje ok. 130 zł. ale to w przypadku kiedy będzie korzystać więcej niż
jeden użytkownik w tym samym czasie.
Instalowanie
Wreszcie przyszła karta SIM, wpinamy ja
do modemu, instalujemy, potem przechodzimy do ustawień programu dostępowego
modemu i podajemy następujące dane:
APN: darmowy
UŻYTKOWNIK: pozostawić puste pole
HASŁO: pozostawić puste pole
Pozostałe parametry ustawiamy na automatyczne pobieranie z serwera.
Wady i zalety
Jeśli chodzi o prędkość transferu, to jest
ona zmienna. Wystarczy zmienić lokalizację o kilka kilometrów i zauważymy zmiany. Firma podaje taką wartość: transfer nie
przekroczy 256 kb/s w pierwszym roku
działania usługi, a po tym czasie ma przyśpieszyć i wynieść do 512 kb/s.
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Czas pobierania lipcowego Nuras.info 72 dpi
wyniósł 2 min. i 50 sek.

To powoduje pewne niedogodności: niektóre dokumenty długo się otwierają, filmiki na YouTube długo się buforują, wideorozmowy na Skype’ie się rozmazują, obraz
nie nadąża za dźwiękiem. Ale pracować w
internecie można. Nawet pograć się da.
Najlepiej wykorzystywać Aero2 do najprostszych czynności, np. odczytywania
poczty e-mail, sprawdzania serwisów informacyjnych. „Bogate” strony, z reklamami i
filmikami, długo się wczytują, a nawet zda-

rza się, że połączenie się zrywa.
Podsumowanie
Dostęp do internetu w naszym kraju jest
w pewnym sensie ograniczony. Wielu osób,
szczególnie z małych miejscowości, nie
stać na korzystanie z dobrodziejstw sieci.
Dlatego też opcja darmowego dostępu do
sieci jest jak najbardziej godna pochwały.
Sęk w tym, że tam, gdzie jest to najbardziej
potrzebne, brak odpowiedniej infrastruktu-

ry umożliwiającej zasięg. Optymizmem napawa to, że zasięg powoli, ale stale się rozszerza.
Aby móc skorzystać z oferty darmowego
dostępu do internetu, sprawdźmy najpierw
mapkę zasięgu. Na większości obszaru Polski jest to możliwe. Na stronie Aero2 znajdziemy aktualizowaną co jakiś czas mapkę
obrazującą obszar, na którym zadziała darmowy internet.
Oprócz Aero2 jest jeszcze FreeM, ale tu
w zamian za darmowe korzystanie musimy
oglądać reklamy, co niestety bywa męczące.
Redakcja

KLIKNIJ

Mapa przedstawia zasięg sieci Aero2 HSPA+ 900
MHz. Szczegóły dostępne na stronie www.aero2.pl
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