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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Wresz cie ma my la to, wa ka cje w peł ni, czas urlo pów. Dla ama to rów spor tu też coś się znaj dzie. Wła śnie

trwa w Lon dy nie – od 27 lip ca do 12 sierp nia 2012 ro ku – olim pia da. Ma my ca ły wa chlarz dys cy plin do wy bo ru i
do ko lo ru, ale nie ste ty nur ko wa nie nie jest dys cy pli ną olim pij ską, a szko da. Ta ki pod wod ny ho kej, o któ rym pi sa li śmy
po przed nio, świet nie by się na dał. Czę sto pi sze my o nur ko wa niach w eg zo tycz nych, cie płych wo dach, ale i u nas moż -
na zna leźć in te re su ją ce nur ko wi ska. Za pra sza my nad po ło żo ne nie da le ko Olsz ty na Je zio ro Plusz ne. Ma ono swo je ta -
jem ni ce: pod po wierzch nią wo dy, na 100- me tro wej po dob no głę bi z po dwój nym dnem znaj du je się le gen dar na
Bursz ty no wa Kom na ta, po nie wie ra ją się reszt ki za to pio nych w cza sie II woj ny sa mo lo tów, czoł gów, a na wet mi nia tu ro -
wych ło dzi pod wod nych… 

O tym, jak waż ny jest sprzęt i jak za dbać o swo je bez pie czeń stwo pod czas nur ko wań, nie trze ba przy po mi nać. Do -
bra prak ty ka nur ko wa ka że zdu blo wać wszyst kie sys te my po trzeb ne do prze ży cia i po wro tu spod wo dy. Dziś pi sze my
o al ter na tyw nych źró dłach mie sza ni ny od de cho wej.

Nu rek mu si być roz waż ny. Pla nu jąc nur ko wa nie, po wi nien do pa so wać ga zy do swo je go nur ko wa nia, a nie sie bie do
ga zów. De kom pre sja, jak wie cie do sko na le, jest bar dzo nie bez piecz na. Przy obec nym po zio mie sprzę tu nur ko we go, do -
świad cze nia i tech ni ki naj bar dziej za wod nym po je dyn czym ele men tem jest płe two nu rek. Jak zwy kle – czło wiek to za -
wsze naj słab sze ogni wo. Jed nak sto su jąc do brą prak ty kę nur ko wą, po par tą wła ści wą i do brze wy ko rzy sta ną wie dzą, nad
de kom pre sją moż na mieć kon tro lę.Na pew no nie wszy scy wie cie, że od 10 ma ja 2011 ro ku dzia ła w Pol sce dar -
mo wy in ter net od Ae ro 2. Po czy taj cie so bie, co trze ba zro bić, aby móc sko rzy stać z do bro dziejstw dar mo wej sie ci.
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Z pasją godną tego niesamowitego
przedstawiciela renesansu (Leonardo to:
malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, od-
krywca, 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 tłu-
maczenia, że w Warszawie nikomu to nie
przeszkadzało, że to drogi sprzęt fotogra-
ficzny, który w ładowni samolotu się rozle-
ci jak domek z kart… Czołowi pracownicy

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 miej-
scach myśląc, że wszystko już widziałem. Nieco straciłem zapał i dobre na-
stawienie na rzymskim lotnisku „Leonardo da Vinci”.

Sardynia
czyli jaskinie i czerwony koral
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Ali ta lii naj pierw na stra szy li nas Po li cją po
czym roz po czę li wy pi sy wa nie fak tu ry za
nad ba gaż. Ale Po lak jest prze cież twar dy i
nie od pusz cza. Szcze gól nie jak ma za ple -
ca mi tu zin uczest ni ków wy pra wy li czą cych
póź niej na uda ne fot ki, bro nią cych cen ne go
sprzę tu jak lwy. Prze pa ko wa nie i roz ło że -
nie na szych kil ku nad mia ro wych ki lo gra -
mów nie mal do pro wa dzi ło wzo ro wych,
ude ko ro wa nych głu pi mi i zdzi wio ny mi nie -

co mi na mi pra cow ni ków Ali ta lii. Od pu ści -
li. Mach nę li rę ką i ode szli. Ko lej ny raz się
uda ło.

Do la tu jąc do wy spy wi dzie li śmy na szą
ba zę; nie sa mo wi ty wi dok z lo tu pta ka tuż
przed za cho dzą cym na li nii ho ry zon tu słoń -
cem.

Na lot ni sku przy wi tał nas jed nak deszcz
oraz Die go – kie row ca, i jak się oka za ło
pod wod ny prze wod nik (je den z wie lu).
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Trans port do ba zy od był się spraw nie. Zdzi -
wie ni jed nak nie co po go dą opa no wa li śmy
świet ne apar ta men ty miesz czą ce ca łą na szą
eki pę. Dwa dom ki, z kuch nia mi wy po sa żo -
ny mi w to co nie zbęd ne po lu bi li śmy od ra -
zu. Od cen trum nur ko we go po ło żo ne go na
wy so kim kli fie dzie li ło nas kil ka me trów i
drzew na któ rych re gu lar nie prze sia dy wa ły
gło śnie i wku rza ją ce cy ka dy or ga ni zu ją ce
kon cer ty przez ca ły dzień. Ro bi ły so bie na
szczę ście noc ną prze rwę, jed nak w ich
miej sce po ja wia ły się ko ma ry obo jęt ne na
mo ski tie ry, kre my i in ne spe cy fi ki. Jed nak
ani po dob ne do ćmy cy ka dy ani ma leń kie,
pa skud ne ko ma ry nie po psu ły nam te go wy -
jaz du J Miesz ka li śmy na wsi, na pięk nym
od lu dziu. Kil ka ki lo me trów od skle pu i cy -
wi li za cji. Kil ka ra zy ro bi li śmy za opa trze nie:
wi no, po mi do ry, mo za rel la i oliw ki. To by -
ło na sze me nu. Je den z tych skład ni ków po
schło dze niu był ak cen tem koń czą cym ca ły
dzień. Wi no wcho dzi ło do brze, roz mo wa
się kle iła a czas le ciał szyb ko. Ca po Ga le ra
to jed no z tych cen trów nur ko wych, gdzie
tak na praw dę nie moż na mieć żad nych
uwag. Ba za spon so ro wa na przez Ma re sa
zor ga ni zo wa na by ła per fek cyj nie, a licz na
eki pa by ła sym pa tycz na i pro fe sjo nal na. Po -

mi mo nie du żej od le gło ści od lot ni ska 20
min au tem, Al ghe ro – 15 min au tem, czy
naj bliż sze go mia stecz ka gdzie ro bi li śmy za -
ku py – Fer ti lia – 10 mi nut au tem czu li śmy
się jak na siel skiej wsi. Jej za pach i tem po
ży cia prze la ło się i na nas… Wy po czy nek
peł ną gę bą.

Geo gra fia:
Sar dy nia jest dru gą co do wiel ko ści wy -

spą na Mo rzu Śród ziem nym. Wy brze ża wy -

spy są naj czę ściej wy so kie i ska li ste, z dłu -
gi mi, względ nie pro sty mi od cin ka mi, wie -
lo ma wy bit ny mi cy pla mi, kil ko ma sze ro-
ki mi, głę bo ki mi za to ka mi, wie lo ma prze -
smy ka mi i z wie lo ma mniej szy mi wy spa mi
nie opo dal wy brze ża.

Prze wa ża ją cą część wy spy zaj mu ją gó ry
i pła sko wy że. Ro ślin ność to głów nie ma kia,
wiecz nie zie lo ne za ro śla. Sar dy nia ma kil ka
głów nych rzek. Naj więk sze rze ki jest Ti -
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rao, 151 km, któ ra wpa da do Mo rza Sar dyń -
skie go, Co ghi nas, 115 km, i Flu men do sa,
127 km. Są 54 sztucz ne je zio ra i ta my, któ -
re do star cza ją wo dę i prąd. Naj waż niej sze
to Je zio ro Omo deo i Je zio ro Co ghi nas. Je -
dy nym na tu ral nym słod ko wod nym je zio -
rem jest La go di Ba ratz. Wie le du żych,
płyt kich, sło no wod nych la gun i roz le wisk
jest zlo ka li zo wa nych wzdłuż wy brze ża.

Wy spa ma ty po wy kli mat pod zwrot ni ko -
wy śród ziem no mor ski: zi mą ła god ny i desz -
czo wy, la tem go rą cy i su chy. W cią gu ro ku
jest oko ło 300 dni sło necz nych, z kon cen -
tra cją opa dów zi mą i je sie nią, i opad mi
śnie gu w gó rach. Śred nia rocz na tem pe ra -
tu ra wy no si od 11OC do 17O°C. Do mi nu ją -
cym wia trem jest pół noc no -za chod ni Mi -
stral, wie ją cy głów nie zi mą i wio sną. Mo że
on wiać do syć moc no, ale zwy kle jest su -
chy i ła god ny (wi ki pe dia. org)

No i wła śnie mi stral po za ty mi pa skud ny -
mi ko ma ra mi stał się na szą zmo rą. Pięk ne
nur ko wa nia psu ła zim na wo da… Na grza ni
słoń cem mar z li śmy pod wo dą po nie waż
mia ła ona cza sa mi na wet 16 stop ni. Pod ko -
niec wy jaz du jej war tość wzro sła na wet
do 22 stop ni co po trak to wa li śmy już jak
roz pu stę. 

Hi sto ria wy spy: 
Do 238 p. n. e. Sar dy nią wła da li Kar ta -

giń czy cy. Po zo sta ło tu wię cej świa dectw
ich kul tu ry niż w oj czyź nie – dzi siej szej Tu -
ne zji. W mie ście Nu oro moż na oglą dać
świą ty nie bo ga Ba ala, cmen ta rze i do my
miesz kal ne te go sta ro żyt ne go lu du, któ ry
zo stał wy par ty z Sar dy nii przez Rzy mian.

Przez dłu gi czas ucze ni nie wie le wie -
dzie li o kul tu rze Nu ra ghe – pier wot nej cy -
wi li za cji sar dyń skiej. Licz ba, za kres i
roz miar po zo sta ło ści ar chi tek to nicz nych z
okre su neo li tycz ne go wska zu ją na du żą po -
pu la cję wy spy. Pew ne od kry cia ar che olo -

gicz ne wska zu ją na wcze sne kon tak ty z
Kre tą oraz Cy prem. Oko ło 1000 p. n. e. Fe -
nic cy że gla rze usta no wi li kil ka por tów han -
dlo wych na wy brze ży Sar dy nii. W 509 p. n.
e. wy bu chła woj na po mię dzy ro dzi mą lud -
no ścią a fe nic ki mi osad ni ka mi. Osad ni cy
we zwa li na po moc Kar ta gi nę (któ ra nie gdyś
by ła za ło żo na przez Fe ni cjan) i wy spa sta ła
się pod le gła Kar ta gi nie. W 238 p. n. e. – po
po ko na niu Kar ta gi ny przez Re pu bli kę
Rzym ską w pierw szej woj nie pu nic kiej
– Kar ta gi na mia ła do dat ko we pro ble my we -
wnętrz ne (Woj na Na jem ni ków). Wte dy
Rzy mia nie za ję li Kor sy kę wraz z Sar dy nią,



Nuras.info 8/2012

8

prak tycz nie bez opo ru ze stro ny Kar ta giń -
czy ków. W na stęp nych la tach pod rzą da mi
Rzy mu, Sar dyń czy cy dla obro ny przed na -
jeźdź ca mi wy bu do wa li wo kół na brzeż nych
miast pas for ty fi ka cji, zwa ny „ter ra bar ba -
gia”. Gor sze cza sy na sta ły dla Sar dy nii w
ro ku 465 n. e., gdy po ja wi li się Wan da lo -
wie, któ rzy utwo rzy li kró le stwo w pół noc -
nej Afry ce pod bi te przez ce sa rza bi zan -
tyń skie go Ju sty nia na I. Po tem na sta li Ge nu -
eń czy cy i wład cy z Pi zy. Po dłu gim okre sie
walk pa pież od dał Sar dy nię wład com Ara -
go nii. Wte dy tez roz po czął się na pływ lud -
no ści z Ka ta lo nii i re pre sje władz. Po kil ku
stu le ciach Sar dy nia prze szła w rę ce Au strii,
któ ra rok póź niej wy mie ni ła ją z Pie mon -
tem na Sy cy lię.

W ro ku 1720 Sar dy nia do sta ła się pod
pa no wa nie dy na stii sa baudz kiej, póź niej -
szych kró lów Ita lii, sta jąc się tym sa mym
czę ścią Włoch (wi ki pe dia. org)

Bar dzo faj nie, że mo głem so bie gdzieś
tam po czy tać o Sar dy nii. Pod czas nie sa mo -
wi tych sied miu dni na wy spie z na szej ba -
zy ru szy łem się dwa ra zy – do skle pu… Po
nur ko wa niach od po czy wa li śmy; czas le ciał
szyb ko i bez żad nej nu dy. Książ ki po ga du -
chy, mor skie ką pie le czy też opa la nie. Przy -

go to wy wa nie je dze nia też wy peł nia ło czas,
a tym któ rzy mie li ocho tę na coś miej sco -
we go ba za pro po no wa ła lunch i ko la cje.

O po da wa nym je dze niu nikt nie mó wił
nic in ne go że pysz ne i że by ło go du żo…
W ostat nim dniu po by tu mie li śmy w koń cu
po je chać do Al ghe ro. Po 20 mi nu tach spa -
ce ru by li śmy już mo krzy… Po go dzi nie cze -
ka nia na au to bus i po szu ki wa niu cie nia

że by te ocze ki wa nie nie skoń czy ło się uda -
rem i szpi ta lem, od pu ści li śmy…, lą du jąc na
za pcha nej po bli skiej pla ży. Prze ci ska jąc się
po mię dzy osma lo ny mi słoń cem cia ła mi
pla żo wi czów do tar li śmy do ba ru, gdzie od -
po wied nio uzu peł ni li śmy bra ku ją cą wo dę
bez pł cio wym, ale bar dzo zim nym pi wem.
Po po wro cie do ba zy dal sze schła dza nie
ciał po le ga ło na dłu gim mo cze niu się w wo -
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dzie… Po now nie miał nas roz grzać mecz
siat ków ki na olim pia dzie gra ny w nie dziel -
ny wie czór z re pre zen ta cją Włoch. Go ścin -
ni go spo da rze przy go to wa li nam du ży
te le wi zor oraz jesz cze więk szą ko la cję. My
do da li śmy do te go win ko no i za czę li śmy
od li cza nie do roz po czę cia pierw sze go se -
ta. I tu nas za mu ro wa ło. Na żad nym wło -
skim ka na le nie ma me czu – tyl ko tam gdzie

zgod nie z pro gra mem miał on być (RAI 2)
pły wa nie… Pły wa nia to my mie li śmy dość
przez ca ły dzień. Chcie li śmy za po śred nic -
twem na szej dru ży ny sko pać po rząd nie
wło skie tył ki i co!?! Ła ska wie, wło ska TVP
po ka za ła mecz od po cząt ku dru gie go se ta.
Ale że by nie by ło tak pięk nie, trans mi sję w
po ło wie de cy du ją cej par tii de fi ni tyw nie za -
koń czy li wra ca jąc do pły wa nia i wia do mo -
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ści… Sms z Pol ski po da ją cy nam wy nik wy -
wo łał spon ta nicz ne śpie wy na szej dwu nast -
ki dzię ki cze mu Wło si na wet nie py ta li o
wy nik… Jak wi dać nie tyl ko na sza pu blicz -
na te le wi zja cza sa mi da je cia ła. W su mie to
żad ne po cie sze nie… 

Nur ko we pod su mo wa nie wy jaz du na stą -
pi ło już po pierw szych znur ko wa niach i
trud no mi na pi sać jak wy glą da ło. Za chwyt,

nie do wie rza nie, po ezja, za sko cze nie. Ta -
kich przy miot ni ków spo koj nie moż na by ło -
by uży wać do da jąc mnó stwo ko lej nych,
po dob nych. Pół noc no wschod nia część
wy spy, Al ghe ro i za to ka gdzie na kli fo wym
cy plu po ło żo na jest ba za Ca po Ga le ra skry -
wa na praw dę wspa nia łe miej sca nur ko we. 

W pierw szym dniu nie co jesz cze zmę -
cze ni za czę li śmy nur ko wa nie przy ba zie,
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za czy na jąc od brze gu. In te re su ją cy check
di ve po zwo lił na oby cie się z wo dą, spraw -
dze nie przy wie zio ne go sprzę tu i wy wa że -
nie się. Za sko czy ła mnie ob fi tość ży cia, z
czym mo rze śród ziem ne od lat mia ło prze -
cież spo ry kło pot. Po po łu dniu po pły nę li -
śmy już na nu ra pon to nem. Ogrom ną
jed nost ką za bie ra ją cą ok. 20 osób i wy po sa -
żo ną w dwa – 200 – kon ne sil ni ki SU ZU KI.
To za pew nia ło że w su mie i tak nie wiel kie

od le gło ści po ko ny wa li śmy bły ska wicz nie.
Naj waż niej sze by ło jed nak to, że w dniach
na stęp nych mo gli śmy wy ła py wać od ra zu
na 2 nur ko wa nia i spo koj nie zmie niać bu tle
na po kła dzie. Dwa nur ko wa nia ro bi li śmy
więc spraw nie wra ca ją po go dzi nie 13 już
do ba zy.

Po po łu dnio we nur ko wa nie w pierw szym
dniu wy ko na li śmy w miej scu zwa nym Ce -
rvi, gdzie przy wi ta ły nas świet ne for ma cje
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skal ne. Sza ro brą zo we ska ły w świe tle lamp
bły sko wych i la ta rek na gle czer wie ni ły się
– nie ze wsty du lecz pew nie z du my. W do -
brej wi docz no ści za uwa ża li śmy też mnó -
stwo ży cia. W to ni wo dy pły wa ło mnó stwo
ryb, a za ka mar ki skry wa ły kre wet ki, lan gu -
sty, kra by i spo rą ilość barw nych śli ma ków
na go skrzel nych. Dzię ki Mi stra lo wi sku tecz -
nie chło dzą ce mu wo dę już od 12 me tra głę -
bo ko ści po dzi wia li śmy w ja ski niach i na

ciem nych pół kach skal nych czer wo ny ko -
ral. Na tym nur ko wa niu cze ka ło nas prze -
ci ska nie się wą skim pio no wym i nie co na
koń cu za krę co nym przej ściem. Mo men ta -
mi w peł nej ciem no ści brnę li śmy za prze -
wod ni ka mi. W koń cu za chwy ce ni do pły nę-
li śmy do ja ski ni z sa lą, gdzie po wy nu rze niu
i za bi ciu la tar ka mi mro ku mo gli śmy so bie
po ga dać. Echo od bi ja ło od ścian ja ski ni na -
sze gło sy i roz bił się nie zły kli mat. Cią gnął
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się on i pod krę cał już do koń ca na sze go
wy jaz du. 

W ko lej nych bo wiem dniach atrak cyj -
ność nur ko wań wzra sta ła la wi no wo ha mu -
jąc i stu dząc na sze roz pa lo ne i pod nie co ne
zmy sły do pie ro w ostat nim dniu. Pią te go
dnia nur ko wań ra no za li czy li śmy gro tę Ma -
don ni na, gdzie na praw dę by ło sym pa tycz -
nie. Nie po wta rzal ny wi dok ro bi ło też okno

w ska łach wy cho dzą ce na peł ne mo rze
oraz pół ka w ska le. Przy spoj rze niu ze środ -
ka ja ski ni przy po mi na ją ca nie co szu fla dę…
Po po łu dniu wra ca jąc już w stro ną Ca po
Ga le ra mie li śmy za nur ko wać w ja ski ni Fal -
co. Po do pły nię ciu przez spo rą lecz ni ską
ja ski nię mie li śmy wy pły nąć wą skim ko ry ta -
rzem do gó ry, zdjąć sprzęt i zwie dzisz pie -
szo spo rą gro tę. Jej na zwa jak nie trud no się
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do my ślić po cho dzi od czło wie ka któ ry ją
od krył i pierw szy spe ne tro wał ja ko pierw -
szy. Trud ność na sze go za da nia po le ga ła na
tym że wpły nię cie do tej ja ski ni unie moż li -
wiał lub bar dzo kom pli ko wał stan mo rza.
Mie li śmy nie ste ty w tym dniu spo re fa lo wa -
nie i pły wy; na si prze wod ni cy pod ję li za -
tem trud ną lecz od po wie dzial ną de cy zję że
za bio rą tam tyl ko mnie i Jac ka – da jąc nie

la da za da nie – zro bie nia dla wszyst kich
zdjęć i fil mów. Na szczę ście po zo sta li zro -
zu mie li i nie opo no wa li. Ro ber to, Ja cek i Ja
za li czy li śmy fan ta stycz ną przy go dę i nu ra
ze spo ry mi emo cja mi. Zdję cie sprzę tu w
zu peł nej ciem no ści nie by ło pro ble mem.
Na dmu cha li śmy jac ke ty i zo sta wi li śmy je w
ma łym ciem nym wej ściu za la nym wo dą.
Ki piel i fa lo wa nie zmu si ły mnie do re flek sji
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– czy sprzę to wi nie za szko dzi cią głe pod -
my wa nie przez spie nio ne fa le i ude rza nie o
ostre ska ły ja ski ni??? Ro ber to ni czym się nie
prze jął, dał szyb ko sy gnał że wcho dzi my.
On z la tar ką, a my z cięż kim sprzę tem fo to -
gra ficz nym. On śmi gał zwin nie jak sa ren ka
a my się śli zga li śmy jak po kra ki. Wi do ki i
at mos fe ra ja ski ni by ły nie praw do po dob ne.
Zro bi li śmy mnó stwo zdjęć i fil my, któ re już

wie czo rem pod pre sją wy eli mi no wa nych z
te go nu ra mu sie li śmy za pre zen to wać. Kil -
ku mi nu to wy marsz w głąb ja ski ni spo wo do -
wał że uma za li śmy się gli ną jak ma łe
dzie ci; Ja cek so bie po niej na wet na tył ku
zje chał, tak by ło śli sko. Ale by ło też pięk -
nie. Ta kie nur ko wa nia pa mię ta się ca łe ży -
cie. Nie za po mnę też te go, że po po wro cie
do na sze go ma łe go wyj ścia ni jak nie by ło
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wi dać jed ne go sprzę tu, mo je go sprzę tu. Coś
się mu sia ło stać na tych fa lach, bo je stem w
stu pro cen tach pe wien, że jac ket był na -
dmu cha ny i za bez pie czo ny jak się tyl ko da -
ło. Po kil ku mi nu tach na szczę ście Ro ber to
od na lazł na dnie ja ski ni ca ły mój sprzęt.
Gdy by nie to – nasz po wrót nie co by się
prze dłu żył…

Dla nas – mnie i Jac ka nur ko wa nie by ło
re we la cyj ne, dla resz ty nie. Pew nie w in -

nych oko licz no ściach by li by tym miej scem
za chwy ce ni. Sa ma ja ski nia i jej oko li ca
– tam gdzie pły wa ła resz ta nie wcho dząc
tak da le ko jak my – by ła bez za rzu tu. Jed -
nak po osią gnię ciu nur ko we go szczy tu
cięż ko pły wać o odro bi nę mniej cie ka wych
miej scach. Trud no po Egip cie na przy kład
prze sta wić się na je zio ro… Trud no po Tun -
ne lu, ja ski ni Fan ta smi czy Ne reo mó wić o
ja kich kol wiek pod wod nych atrak cjach. 

Dru gie go dnia z sa me go ra na ru szy li śmy
na miej sce zwa ne Por ti ca to Znów ja ski nie
prze świ ty, ko ry ta rze. W kil ku miej scach z
ciem nej ja ski ni pa trząc w stro nę mo rza wi -
dać by ło dwie dziu ry wpusz cza ją ce świa tło
ni czym błę kit ne oczy dzi kie go zwie rza. Po -
now nie prze ci ska li śmy się w cia snych ko ry -
ta rzach co chwi lę by li śmy po mię dzy
spra wia ją cy mi wra że nie za my ka nia się
ścia na mi. No a po po łu dniu Sta lat ti i znów
na de ser wy nu rze nie w ja ski ni z sa lą…, a w
środ ku ska mie nia łe szcząt ki ja kie goś re ni fe -
ra!?! Mie li śmy wie czo ra mi na praw dę co
wspo mi nać. W na stęp nym dniu Pi ta Ti mo -
ne i Tun nel to po wtór ka z roz ryw ki i z po -
przed nie go dnia. In na sce ne ria, wra że nia i
kli mat po dob ne. Nur ko wa nia te moż na
pew nie by ło by po pro wa dzić na róż ne sce -
na riu sze, więc szyb ko każ de miej sce by się
nie znu dzi ło. Szcze gól nie Tun nel, gdzie w
zu peł nej ciem no ści przez kil ka na ście mi nut
po ko ny wa li śmy we wnątrz ska ły dy stans
ok. 140 me trów!!! 

Ko lej ny dzień, czy li nur ko wa nia w ja ski -
niach Ne reo i Fan ta smi to już zu peł ny
obłęd. Jak bym się cof nął w cza sie i wró cił
do Mek sy ku. Roz pa dli ny Fan ta smi dzię ki
wpły wa ją cej z gó ry wo dzie, wy tar ły się



Nuras.info 8/2012

17

uzy sku jąc ja sny ko lor. W prze pięk nej wi -
docz no ści i bra ku ja kich kol wiek osa dów
czu łem się wła śnie jak w słyn nych ju ka tań -
skich ce no tach. Po nad dwa dzie ścia mi nut
peł nej ja ski nio wej eks plo ra cji do pro wa dzi -
ło nas do eks ta zy. Po wy nu rze niu i na ło dzi
wszy scy z za chwy tu krę ci li śmy gło wa mi,
jak by nie do wie rza jąc w to co przed chwi lą
wi dzia ły na sze oczy. Trze ba być po etą aby
po tra fić sło wa mi opi sać wi do ki ja kie nam

się uda ło zo ba czyć. My ślę że bę dzie to wi -
dać na zdję ciach…

Dzi siaj kil ka go dzin od po wro tu z Sar dy -
nii za re zer wo wa łem już łódź na na stęp ny
rok. Tym ra zem po pły wa my na eks klu zyw -
nej ło dzi, za li czy my „na sze ja ski nie” i po -
pły nie my na pół noc na Kor sy kę lub na
pół noc ny za chód w kie run ku mia sta Ol bia.
Fe de ri ca, sze fo wa ba zy po ka za ła mi łód kę
do sa fa ri oraz kil ka fo tek. To zu peł nie wy -

star czy ło. Za kle pa łem łódź, a wszy scy obe-
c ni na Sar dy nii już prze bie ra ją nóż ka mi bo
wie dzą jak prze pięk nie bę dzie za rok… Za -
pi sa li się w 100% na sa fa ri Sar dy nia 2013.

Wszyst kich za in te re so wa nych nur ko wa -
nia mi na Sar dy nii – pro szę o kon takt.

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.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
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Plusz ne Wiel kie – je zio ro peł ne
ta jem nic!!!

Więk szość płe two nur ków wie, że
każ de je zio ro ma swo ją ta jem ni czą
hi sto rię. Sa mo lo ty, czoł gi, a na wet
mi nia tu ro we ło dzie pod wod ne oraz
ca łe ma sy wojsk i sprzę tu, któ re
prze pra wia jąc się zi mą, uto nę ły pod
lo dem – to stan dard opo wie ści oko -
licz nych miesz kań ców.

O le gen dar nej Bursz ty no wej Kom na -
cie, 100-me tro wej głę bi, „po dwój nym dnie”
nie bę dę wspo mi nać. Je zio ro Plusz ne to wy -
ją tek spo śród ty po wych, pol skich „trój ką -
tów ber mudz kich”. Wy ni ka to z burz li wej
hi sto rii oko lic, któ rą two rzy li osie dla ją cy się
w oko li cy lu dzie już pa rę ty się cy lat przed
na szą erą. Ścią ga ły ich tu taj do bre wa run ki
do osad nic twa i ma low ni czy kra jo braz.

Je zio ro Plusz ne (na zdję ciu je go za to ka
na zy wa na Plusz ne Ma łe) re kla mo wa ło w
świa to wej kam pa nii Ma zu ry – Cud Na tu ry.

Sa mo je zio ro, po mi ja jąc je go „se kre ty”, to
wspa nia łe miej sce do nur ko wa nia i wy po -

czyn ku. Plusz ne to du że i głę bo kie je zio ro
mo re no we po ło żo ne oko ło 6 km na wschód
od Olsz tyn ka, wśród roz le głych La sów Ra -
muc kich, na obrze żach hi sto rycz nej War mii.
Jest jed nym z naj więk szych je zior Po je zie rza

Jezioro Pluszne Wielkie
jeden z ciekawszych zbiorników w okolicy Olsztyna

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



Nuras.info 8/2012

19

Olsz tyń skie go. Po wierzch nia 9036,3 ha lo -
ku je go na trze cim miej scu wśród akwe nów
wspo mnia ne go po je zie rza. Głę bo kość mak -
sy mal na 52 me try, śred nia 14,9 me tra, co
kla sy fi ku je go do je zior ty pu sie la wo we go
(naj bar dziej in te re su ją ce go płe two nur ków). 

Na je zio rze wy stę pu ją trzy wy spy: naj -
więk sza o po wierzch ni oko ło 4 ha, za drze -
wio na, le ży na plo sie na prze ciw ko wsi
Plu ski. No si na zwę Wy spy By czej i od ty -
się cy lat by ła za miesz ki wa na przez Go tów,
Ga lin dów, Ja ćwin gów, Pru sów, a tak że
póź niej szych miesz kań ców War mii. Po zo -
sta łe dwie, ma łe, nie wie le wy sta ją ce po nad
lu stro wo dy, nie za drze wio ne, oto czo ne
szu wa ra mi le żą na pół noc nym plo sie oraz
na krań cach po łu dnio wych.

Rzeź ba dna Je zio ra Plusz ne jest bar dzo
uroz ma ico na, z licz ny mi głę bocz ka mi i gór -
ka mi pod wod ny mi, zwłasz cza w czę ści po -
łu dnio wo -za chod niej. Ła wi ca przy brzeż na,
od cin ka mi piasz czy sta, na ogół krót ka, stro -
mo opa da ją ca ku głę bi. W są siedz twie wsi
Plu ski i Zie lo no wa ła wi ca by wa szer sza, ła -
god niej ukształ to wa na.

Sta no wi sko na tzw. By czej Wy spie na Je -
zio rze Plusz nem by ło zna ne ar che olo gom
nie miec kim od je sie ni 1932 ro ku. Pierw sze
od kry te za sie dle nia te go miej sca przy pa da -
ją na schy łek III tys. i po czą tek II tys. p. n. e. 

Je zio ro Plusz ne jest ma ło za ro śnię te. Ro -
ślin ność wy nu rzo na wy stę pu je bar dzo nie -
rów no mier nie, je dy nie w czę ści pół noc nej
i u brze gów za chod nich, gdzie jest bar dziej

ob fi ta i zwar ta. Prze wa ża ją trzci ny i si to wie.
Ro ślin ność za nu rzo na po ra sta ła wi cę wo kół
li nii brze go wej, scho dząc na nie któ rych od -
cin kach do głę bo ko ści 6 me trów. Buj niej
wy stę pu je u wschod nich brze gów, szcze -
gól nie w są siedz twie wsi Plu ski i na po łu -
dnie. To miej sce jest szcze gól nie cie ka we
na noc ne, pod wod ne wy ciecz ki.

Opi su jąc ro ślin ność, na le ży zwró cić
uwa gę na naj licz niej wy stę pu ją cą rdest ni cę
pły wa ją cą oraz ne nu fa ry, a wśród za nu rzo -
nej prze wa ża ją ra mie ni ce, ro ga tek i mo -
czar ka ka na dyj ska. 

Zda rza ją się dość licz nie zwar te kom -
plek sy rdest ni cy po ły sku ją cej two rzą ce gę -
sty, pod wod ny las, z cza ją cy mi się w nim,
na drob ne ry by, szczu pa ka mi. Do Plusz ne -
go do pły wa ją drob ne cie ki z obrze ży zlew -
ni oraz z są sia du ją ce go od po łu dnia gru py
nie wiel kich je zior: Staw, Ni skie, Wy so kie.
Z po łu dnio we go krań ca je zio ra wy pły wa
stru mień.

Na wschod nim brze gu le ży ist nie ją ca
od 1407 ro ku ry bac ka wieś Plu ski. Z pierw -
sze go ty siąc le cia p. n. e. po cho dzą pierw sze,
udo ku men to wa ne ar che olo gicz nie śla dy
osad nic twa w Plu skach. Na za chod nim
brze gu u wej ścia do Za to ki Plusz ne Ma łe na

Widok na północną część jeziora oraz starą
rybacką wieś Pluski
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wy so kich, ta ra so wych obrze żach le ży Zie -
lo no wo (Zie le niak), któ re ma cha rak ter wio -
ski ty po wo let ni sko wej.

Obie wsie i po łu dnio wo -za chod ni brzeg
je zio ra ma ją roz wi nię tą ba zę tu ry stycz no -
-wy po czyn ko wą (licz ne kwa te ry – po ko je
go ścin ne, do my let ni sko we, po la na mio to -
we, pen sjo na ty, skle py, re stau ra cje, sma żal -
nie ryb).

Je zio ro Plusz ne, wcze śniej opi sy wa ne
szcze gó ło wo na ła mach Ma ga zy nu „Nur ko -
wa nie” i w „Prze wod ni ku dla nur ków” H.
Göela i M. To ma szew skie go, jest do brze
zna ne wie lu nur kom w kra ju. Na po cząt ku
lat 90. by ło czę sto miej scem obo zów szko -
le nio wych i jak ma gnes ścią ga ło płe two nur -
ków z ca łej Pol ski.

Po wi nie nem na pi sać, że je zio ro swo je
naj lep sze dni ma już za so bą, jed nak że w
ostat nich la tach sy tu acja zmie ni ła się na
plus i je zio ro za czę ło ła pać dru gi od dech.
Jesz cze w la tach 80. prze zro czy stość wo dy
w gór nych war stwach nie spa da ła w le cie
po ni żej 5-6 m, a zi mą po ni żej 10-12 m, co
dla Plusz ne go i po bli skie go, więk sze go Je -
zio ra Łań skie go by ło wte dy re gu łą. 

U pro gu lat 90. na po cząt ku la ta moż na
by ło po dzi wiać z po mo stu dno je zio ra na

głę bo ko ści 6 me trów. Z bie giem cza su let nie
„za kwi ty wo dy” sta wa ły się co raz dłuż sze i
sil niej sze, po zba wia jąc je zio ro le gen dar nej
czy sto ści. Na prze ło mie tysiącleci półtora
metra w le cie by ło „do brą wo dą”, a do pie ro
je sie nią i wcze sną wio sną osią ga ło trzy, a
nawet cztery metry prze zro czy sto ści.

Na szczę ście ka na li za cja wsi i ośrod ków
wy po czyn ko wych w po łą cze niu z więk szą
ochro ną czy sto ści je zio ra po wo li przy no si
skut ki. Wi docz ność w je zio rze po pra wia się
i co raz czę ściej tra fia się na sa tys fak cjo nu ją -
cą wi zu rę. Od dwóch lat je zio ro po wró ci ło
do łask płe two nur ków z Olsz ty na.

Pluszne to jedno z ciekawszych miejsc na nurkowanie podlodowe. Prawie zawsze trafiamy na klarowną
wodę.
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Betonowe bomby.
Oprócz du żych wa lo rów tu ry stycz nych

ten „olsz tyń ski oce an” ma pa rę oso bli wo ści
i ta jem nic, któ re nie jed ne go płe two nur ka
za chę cą do zej ścia pod po wierzch nię wo dy
i przy pra wią o dresz czyk emo cji od kryw cy.

W la tach 30. XX wie ku, przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej, Niem cy wy bu do -
wa li tu lot ni sko, z któ re go star to wa ły we
wrze śniu 1939 ro ku bom bow ce le cą ce nad
War sza wę. W cza sie woj ny dzia ła ła tu taj
szko ła lot ni cza pi lo tów bom bow ców nur -

ku ją cych Ju -87. W 1944 ro ku po now nie
prze kształ co no lot ni sko w miej sce sta cjo no -
wa nia ma szyn bo jo wych. Po zdo by ciu lot -
ni ska w stycz niu 1945 ro ku przez Ar mię
Czer wo ną za czę ły sta cjo no wać na nim sa -
mo lo ty z czer wo ną gwiaz dą. W la tach 50. z
chwi lą po wsta nia „łań skie go im pe rium” lot -
ni sko zo sta ło za mknię te. 

Ma ła trzci no wa wy sep ka w po łu dnio wej
czę ści akwe nu by ła tar czą ce low ni czą dla
be to no wych bomb, zrzu ca nych przez nie -
miec kie sa mo lo ty z lot ni ska w Gryź li nach.
Z opo wie ści miej sco wej lud no ści wy ni ka,
iż ćwi cze nia pro wa dzo no za rów no w no cy
jak i w dzień. Do noc nych na lo tów słu ży ły
dwa prze ciw lot ni cze re flek to ry umiesz czo -
ne na wie żach po prze ciw le głych stro nach
za to ki. Na wy spie znaj do wa ła się wy bu do -
wa na pro sto kąt na be to no wa plat for ma, któ -
rą po woj nie ro ze bra no.

Wy spa bom bo wa zbu do wa na z pia sku i
żwi ru stro mo opa da na 7-9 me trów, za cho -
wu jąc pia sko wy cha rak ter dna. Do pie ro
głę biej za czy na po ja wiać się muł i zmniej -
sza się po chy le nie zbo cza. Naj więk szy do -
łek w po bli żu wy spy za głę bia się na 35
me trów. Miej sce to by ło od lat zna ne płe -
two nur kom oraz opi sa ne w „Prze wod ni ku

Najbardziej wysunięta na południe wyspa, bezdrzewna i trzcinowa, często jest ze względu na swoją
przeszłość nazywana betonową.
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dla nur ków”. Wie le za sły sza nych prze ze
mnie opo wie ści od ko le gów płe two nur ków,
któ rzy przy pad kiem na tknę li się na atra py
bomb, by ło za zwy czaj za bar wio nych moc -
no emo cjo nal nie.

Sprzecz ne in for ma cje do ty czą ce Wy spy
Bom bo wej przy czy ni ły się do re ali za cji

w 2002 ro ku mo je go po my słu w za kre sie
in wen ta ry za cji te go miej sca. Pierw szą więk -
szą ak cję prze pro wa dzo no w czerw cu 2002
ro ku. 

Po wy lą do wa niu na pla ży we wsi Plu ski
i zwo do wa niu pon to nu oka za ło się, że wo -
da ma prze zro czy stość nie więk szą
niż 70 cm. Wo bec po wyż sze go eki pa nur -
ku ją cych stop nia ła do 20 osób. Po po dzia -
le na 4-5 oso bo we gru py za czę li śmy się
prze pra wiać do od le głej o 3 km Wy spy
Bom bo wej (zwa nej rów nież Trzci no wą).

W za leż no ści od po zio mu wy szko le nia
gru py zaj mo wa li śmy sek to ry wo kół wy sep -
ki. Sa ma wy spa przy po mi na gó rę pia chu i
gli ny wy cho dzą cą z głę bo ko ści 35 m
na 40 cm nad po wierzch nię lu stra wo dy.
Wierz cho łek pod wod ne go wznie sie nia,
stro mo opa da ją ce go na 7-9 m i zbu do wa -
ne go z pia sku oraz żwi ru, za cho wu je pia -
sko wy cha rak ter dna. Do pie ro głę biej
za czy na po ja wiać się muł i zmniej sza się
po chy le nie. Obec ność ter mo kli ny na 7 mm
po pra wi ła wi docz ność do 3 m, co w re zul -
ta cie umoż li wi ło po szu ki wa nia bez sztucz -
ne go świa tła tyl ko do głę bo ko ści 16 m.

Jedne z wielu betonowych bomb spoczywających
na parometrowej głębokości.

Bomby wyłowione podczas jednej z zimowych
wypraw na Jezioro Pluszne
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Ćwi czeb ne bom by be to no we ZC50A
mia ły am puł ki z sub stan cją dy mo twór czą.
Ist nia ła wer sja z dy mem bia łym lub czer wo -
nym. Dru ga wer sja ZC5 0L nie mia ła am pu -
łek, tyl ko ła du nek świetl no -smu go wy w
czę ści ogo no wej, pło ną cy przez 50 se kund,
do ćwi czeń w bom bar do wa niu noc nym.
Trze cia wer sja ZC5 0C by ła uni wer sal na,
moż na by ło za ło żyć al bo am puł ki, al bo ła -
du nek świetl ny (al bo jed no i dru gie).

Pierw sze ele men ty bomb znaj do wa li śmy
już na me tro wej głę bo ko ści. Naj czę ściej by -
ły to po wy gi na ne bla sza ne frag men ty sta -
tecz ni ków oraz ka wał ki be to no wych kor pu -
sów. Nie wie le głę biej na tknę li śmy się na
pra wie ca łe obiek ty.

W więk szo ści przy pad ków od naj dy wa ne
bom by mia ły mniej szą ma sę, co skut ko wa -
ło sto sun ko wo ma łą ener gią upad ku, dla te -
go też po prze by ciu war stwy wo dy nie
wbi ja ły się w dno. Ich dłu gość wraz z me -
ta lo wym prę tem nie prze kra cza ła 1 metra, a
wa ga ok. 25-30 kilogramów. By ły wy po sa -
żo ne w me ta lo wy za czep oraz ła du nek
dym ny, od pa la ny elek trycz nie. Na nie któ -
rych wid nia ły frag men ty nie miec kich na pi -
sów, a na jed nej z nich od czy ta li śmy
da tę: 1943.

Po ni żej ter mo kli ny zlo ka li zo wa li śmy pa -
rę wbi tych w dno sztuk o wa dze po -
nad 100 kg, a jed na mo gła wa żyć na wet
ćwierć to ny. Sza co wa na przez nas licz ba
bomb znaj du ją cych się w oko li cy tej nie -
zwy kłej wy sep ki z pew no ścią prze kra cza
set kę, a naj praw do po dob niej mo że do cho -
dzić do kil ku set sztuk (ich licz ba za le ży od
cel no ści ćwi czą cych tu kie dyś pi lo tów Luft -
waf fe). Pra wie ca ła część dna po ni żej 16
me trów nie zo sta ła zba da na do dzi siaj.

Od te go cza su wie le grup pe ne tro wa ło
oko li cę Be to no wej Wy spy. Każ da z nich za -
bie ra ła pa miąt ki z te go miej sca. Kil ka krot -
nie za glą da jąc w to miej sce, mia łem
wra że nie, że licz ba bomb na dnie z ro ku na
rok ma la ła. O ska li pro ce de ru świad czy m.
in. re la cja „po szu ki wa czy” na jed nym z fo -
rów in ter ne to wych:

„... a co do wy cią ga nia to by ło to pro -
ste, 3 oso by na dnie z apa ra ta mi od de cho -
wy mi, w pian kach itp. 2 na pon to nie, ja
wią za łem lin ką pod wo da do uchwy tów,
a 2 oso by z gó ry cią gnę ły, w wo dzie
wszyst ko jest lżej sze, scho dy za czy na ły się
przy wcią ga niu bomb ki na pon ton... wy ło -
wi li śmy ich ok. 30 sztuk, by ły też sta tecz ni -
ki, ta kie jak te ze zdję cia...”.

Trud no nie sko men to wać bez myśl no ści i
pa zer no ści „po szu ki wa czy”, przy któ rych
nie zwy kle in te re su ją ce nur ko wi ska za mie -
nia ją się w pu sty nię, dla te go też miej sca z
cie ka wy mi obiek ta mi czę sto po zo sta ją do
wia do mo ści tyl ko wą skie mu gro nu od kryw -
ców. 

Ko lej na więk sza wy pra wa w to miej sce
zo sta ła zor ga ni zo wa na prze ze mnie w
sierp niu 2006 ro ku. Wo da za sko czy ła nas
po zy tyw nie prze zro czy sto ścią w oko li -
cach 3 m pod po wierzch nią. Pod ter mo kli ną
by ło jesz cze le piej. Po nur ko wa niu każ da z
grup mó wi ła o spo tka niu od kil ku do kil ku -
na stu sztuk be to no wych obiek tów. Więk -
szość z nich to bom by o wa dze o 50 kg.
Tra fia ły się ol brzy my o wa dze 250 kg. Dla
czę ści uczest ni ków na tknię cie się na ta kie
obiek ty oka za ło się wiel kim za sko cze niem.
Szko da, że tych bez piecz nych bomb jest
co raz mniej.

Głę biej mo że my się na tknąć na nie złe
ko lo sy. ZC250 A mia ła śred ni cę 37 cm i dłu -
gość 164 cm. Rów nież wy po sa żo na by ła w
am puł ki, bia łe lub czer wo ne, w licz bie 6.

Chcąc obej rzeć bom by Je zio ra Plusz ne -
go, na le ży uwzględ nić du żą od le głość
Bom bo wej Wy spy od brze gu i prze wi dzieć
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ko niecz ność wy ko rzy sta nia jed nost ki pły -
wa ją cej. Al ter na ty wą dla pie szych płe two -
nur ków jest zi mo wa wy pra wa po lo dzie.
Wy bie ra jąc się na nur ko wa nie pod lo do we,
na le ży za opa trzyć się w po rząd ne san ki.

O in nych „skar bach Plusz ne go” na pi szę
w ko lej nych ar ty ku łach. Mam na dzie ję, że

czy tel ni cy „In fo. Nu ras” po dzie lą się z na mi
swo imi se kre ta mi i wspo mnie nia mi z nur -
ko wań w to ni Je zio ra Plusz ne go.

W na stęp nej czę ści „Plusz ne – je zio ro
peł ne ta jem nic” re la cja i hi sto ria wy do by -
cia w la tach 50. pierw sze go wra ku sa mo lo -
tu nie miec kie go bom bow ca Ju 87 Stu ka.

Pa weł La skow ski

Zdję cia: Ra fał Kaź mier czak, Piotr Koz dry, 

To masz Ra czyń ski, In ter net, Wi ki pe dia

Pa ro ki lo me tro wy spa cer ze sprzę tem na san kach
nie po zwa la na zmar z nię cie. A przy tym ja kie wi -
do ki…



http://www.facebook.com/pages/barepl/176902319063031
http://www.atmosport.pl
http://www.ekspedycja.eu
http://www.batysfera.pl
http://www.mazurydiving.pl
http://www.bare.pl
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Pę che rzy ki azo tu z wście kło ścią
opusz cza ły or ga nizm mło de go ol -
brzy ma w rytm głu chych od gło sów
bęb nów, któ re nio sły się przez ca łą
Val ley, mie sza jąc się z hu kiem ma -
je sta tycz nej rze ki do li ny.

Cza su by ło nie wie le. Raf i Ka the po łą cze -
ni po raz pierw szy wspól ną ni cią eks plo ra -
cji pod zie mi rzek, nie bar dzo mo gli się tym
na cie szyć, gdyż słoń ce daw no mi nę ło już
Po łu dni cę, a ja sność do li ny o tej po rze ro ku
mia ła się szyb ko ku koń co wi. Pra cy tym cza -
sem by ło jak zwy kle mul tum.

Ka the otrzą snę ła się z zim na – rze ka w

nad zie miach by ła znacz nie chłod niej sza, a
tu przy szło jej spę dzić ostat nie mi nu ty pod -
wod ne, mi mo że i tak więk szą część krót -
kie go, szczę śli wie, de co sie dzia ła jesz cze w
za głę bie niu, gdzie tem pe ra tu ra by ła o ca łe
trzy stop nie wyż sza, co sta no wi ło nie ba ga -
tel ną róż ni cę. Opłu ka ła za krwa wio ne rę ce,
prze my ła twarz. Dwóch tu byl ców pa trzy ło
z lek kim zdzi wie niem, jak szczu pła ko bie -
ta po zo sta wiw szy swą krew w od mę tach
rze ki, dziar sko za bra ła się do wno sze nia
bu tli i in nych sprzę tów pod ostry pa gó rek.
Raf też nie próż no wał, przy oka zji opo wia -
dał z unie sie niem o ga le ryj kach, stud niach,
prze wę że niach oraz świe tli stych ka mie -

niach za la nych wo dą, któ re aku rat tu taj bar -
dzo go uję ły. Ema nu ją cy ener gią krzą tał się
to na gó rze, to na do le, to znów w rze ce,
wręcz ska cząc w rytm wy bi ja ny przez bęb -
ny. Nie za kłó ci ło to jed nak je go per cep cji i
po chwi li z dziw nym wa ha niem wpa try wał
się w cia ło ol brzy ma.

Nora Damy
czyli Kobiece Wnętrze albo o nurkowaniu
w jaskini rzecz krótka cz. 1
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– Tee, Ka aathe! Ja kieś tu ma my ma gicz ne
czar no księ stwo nie do bre! Kto to wi dział
wy pa lać ta kie ta tu aże na skó rze? De struc ti -
ve Com bi na tion of the Se ak nes ses – sa ma
spójrz.

– Ja sne, Raf, za wsze wszyst ko wi dzisz w
mrocz nych bar wach, to prze mę cze nie, aler -
gia na te pa skud ne kom bi ne zo ny i… – ol -
brzym nie zdą żył do koń czyć.

– Gu ano nie to pe rzy! Do bra, sta ry, ale mi
te go nie mu sisz mó wić, je stem w tym bie gły
jak ko cur w pro stym po lo wa niu na mysz
piw nicz ną. Nie te ja ski nie, sta ry, nie te aler -
gie.

– To nie mo rze! Skąd Sea… – usi ło wał
jesz cze opo no wać Ma teo, choć do brze
wie dział, że mo ro ba ata ko wać mo że w każ -
dej wo dzie, nie tyl ko mor skiej. Ka the ze szła
w kie run ku kłó cą cych się przy ja ciół. Skó ra
ol brzy ma wy glą da ła rze czy wi ście dziw nie,
ale ich skó ra ni gdy nie wy glą da nor mal nie.
Te raz tyl ko bra ko wa ło im tu dia gno zy mo -
ro by i zwią za nych z tym kon se kwen cji.

– Wiem, że ra czej nie przy je cha li śmy tu
zwie dzać Per fu me rie l’Avi chy, ale przy da -
ło by się umyć, chło pa ki, a w spra wie DCS
to po pro stu po od dy chaj so bie tle nem, a my
w tym cza sie przy go tu je my mik sy.

Ma teo naj pierw nie co nie pew nie, po tem
co raz chęt niej przy stał na pro po zy cję przy -
ja ciół – nie że by był le niem, ale sko ro sa mi
mu za ka za li pra cy... Wy ło żył się na da chu
Błę kit nej Ra kie ty i chło nąc ostat nie ły ki
słoń ca, in ha lo wał spo koj nie nie bie skie opa -
ry stu pro cen to we go oxy.

– Ja za raz wra cam! – krzyk nę ła Ka the i
po gna ła w kie run ku pól, aby uzu peł nić za -
pa sy w szpe jar ce. Po la spra wia ły wra że nie
cał kiem pu stych. Jed nak nie dla oso by zna -
ją cej się na zio ło lecz nic twie. Sza man ka w
po śpie chu, lecz ostroż nie, zbie ra ła ro śli ny.
Gdzieś w od da li ma ja czy ły ma łe dom ki rol -
ni ków przy sło nię te przez wiecz nie zie lo ne
drze wa o okrą głych li ściach. Do li na szem -
ra ła spo koj nym nur tem rze ki, któ ra skry wa -
ła się pra wie nie wi docz nie mię dzy ła na mi
zbóż. Sły chać tam też by ło wy raź nie od gło -
sy koń ca la ta, Bęb ny, w któ re wa lo no już
od do brych dwóch go dzin, od kąd wy szli z
wo dy, ule gły te raz po łą cze niu z dziw ny mi
okrzy ka mi mo gą cy mi być za rów no dźwię -
ka mi wy da wa ny mi przez zwie rzę, czło wie -
ka jak i przy pad ko wym zlep kiem dziw nych
szu mów i pi sków. Do te go wszyst kie go do -
szedł za pach pa lo nych traw i to tak sil ny,
że Ka the w pierw szej chwi li po my śla ła o

na głym wy bu chu po ża ru w do li nie, nie -
mniej jed nak po chwi li uj rza ła te ma lut kie
punk ci ki ognisk, ośle pio ne przez blask z
cią gle dość wy so ko po ło żo ne go słoń ca.
Sam e fu in – ko niec la ta. Jesz cze te raz pło -
ną ogni ska, by za pa rę dni zga snąć i ocze -
ki wać te go przej ścia, koń ca cza su
uro dzaj ne go zie mi, w zi mo wy spo czy nek.
Swo ją dro gą cięż ko by ło uwie rzyć, że ta
sło necz na kra ina rów nież prze cho dzi w zi -
mo wy spo czy nek. Jesz cze wczo raj pra żo ne
ku ku ry dze, kasz ta ny oraz świe że orze chy
wło skie go ści ły na ich sto le, a świe żo bu tel -
ko wa ne i przed wcze śnie otwar te Be au jo la -
is wy krzy wia ło nie co ich uśmie chy.

Nie czas by ło jed nak za sta na wiać się nad
zwy cza ja mi tu byl ców. Ka the i tak za dłu go
wsłu chi wa ła się w od gło sy do li ny Val ley.
Lek ko i bez sze lest nie prze sko czy ła ze -
schnię te li ście i zna la zła się u szczy tu pa -
gór ka, na któ rym par ko wa ła Błę kit na
Ra kie ta. Pa blo i Raf pa ko wa li z wy sił kiem
pra wie 100-ki lo wą smo czy cę. Błę kit ne opa -
ry oxy z da chu sła bły już nie co.

– Dłu go cię nie by ło – po wie dział nie co
obo jęt nie Ma teo.

– No co ty! Chwi lę tyl ko. Cze mu to pa ku -
je cie? Nie bi je my się?
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– W do li nie nie mo że my – od parł krót ko
Pa blo.

– Ale kto ci tak po wie dział? Tam ci An go -
le? Ich mo żesz olać, oni już są w rze ce, nie
usły szą.

– Kath… Sa ma po patrz. Tu się wszyst ko
nie sie. Na praw dę zde cy do wa ła byś się to
za głu szyć? Ryk smo czy cy prze bi je wszyst -
ko. A wiesz, co to jest wszyst ko?

– Wszyst ko to: au to mat, skrzy dło, bu -
tla…Ca ły sprzęt po trzeb ny do nur ko wa nia.

– Nie. Po zo sta ją jesz cze umie jęt no ści.
Umie jęt no ści kul tu ral nej eg zy sten cji, a nie
tyl ko zro bie nia 60 kro ków w śnie gu bez od -
de chu.

Zre zy gno wa na za czę ła po ma gać w pa -
ko wa niu. Szło wol niej niż zwy kle z po wo -
du bra ku po mo cy Ma teo, ale i tak je dy ny
peł no krwi sty czło wiek ich wy pra wy po tra fił
szyb ciej i spraw niej opo rzą dzić ich obóz,
za rzą dzić sprzę tem i co naj waż niej sze zro -
bić ma gicz ne mik sy. Pa blo nie stru dze nie ro -
bił wszyst kie te rze czy, ucząc jed no cze śnie
swo ich współ to wa rzy szy, któ rzy jed nak
cha rak te ry stycz nie dla sie bie wy dłu ża li
wszyst kie te czyn no ści tak, że prze miesz -
cze nie się z jed ne go miej sca do dru gie go
zaj mo wa ło nie raz po ło wę i tak krót kie go

dnia. W koń cu sprzęt zo stał w ca ło ści ze -
bra ny, oxy z po wie trzem, w któ rym wi sia ła
ma gia Val ley, zmie sza ny, eki pa wsko czy ła
do Błę ki tie ty i ani śla du nie po zo sta ło po
spe cy ficz nej czwór ce istot nur ku ją cych w
tym miej scu.

– Jedź my do źró deł Lan de no use. Tak by
ju tro mieć czas na No rę. – Ka the mia ła już
daw no te mu ob my ślo ny plan.

– Tam nie ma miej sca na bi cie. Je śli tu się
nie uda ło, na szym je dy nym roz wią za niem
są oko li ce No ry. Po za tym… tam jest pięk -
nie! Świet ne miej sce na bi wak i noc leg. No
i mu si my jesz cze coś ku pić do je dze nia, na -
wet WY mu si cie jeść coś od cza su do cza -
su – stwier dził Pa blo.

– Ale chy ba nie tu tej si miesz kań cy – od -
parł Raf. – Pięk na miej sco wość, ule pio ne
jak z glin ki do mecz ki, a ani jed ne go spo -
żyw cza ka!

– Spo żyw cza ka!? Ba! Ani pół karcz my
– mruk nął Ma teo.

– To fakt. A je dy ne otwar te skle py mię -
dzy 15 a 18. I o ja kiś dia blo ran nych po -
rach. Pa blo, oczy wi ście masz ra cję, my ślę
że w ta kim wy pad ku nie ma my wy bo ru i
mu si my je chać nad No rę. Ma my opis? – Ka -
the uwiel bia ła sło wo pi sa ne.

– Opis jest. Po za punk tem do ce lo wym
mu si my jesz cze od na leźć punkt spo żyw czy
dla nas oraz dla Błę ki tie ty.

– Więk sza miej sco wość jest tuż przy No -
rze, no, mo że my też tu się za opa trzyć..

Był to do bry po mysł, mi mo iż w Mar cil -
hac wszyst ko by ło jesz cze pra wie po za my -
ka ne, ale uda ło się ko goś ubła gać, że
wła śnie te raz tro chę chle ba i se ra przy da się
bied nym po dróż nym oraz do wie dzieć się,
gdzie kar mią Błę ki tie ty.

Sta cja pa liw spra wia ła wra że nie mie -
szan ki do jar ni krów na po dwór ku bab ci Ja -
gi wraz z no wo cze sną sta cją ko smicz ną
ra dziec kiej flo ty. Po od słu cha niu dziw nych
ko mu ni ka tów i uisz cze niu sto sow nych
opłat w je dy nie słusz nym pa pier ku Błę kit na
Ra kie ta otrzy ma ła swój na pój i by ła go to wa
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do prze mie rze nia do wol nej ilo ści ki lo me -
trów wzdłuż nie biań skiej rze ki w do li nie
Val ley, a na stęp nie już obok zam ku w Ce -
ne vie res, kie dy to za czę ły na nią spa dać
mo kre kro pel ki wprost z kłę bią cych się na
nie bie chmur. Deszcz nie co zdzi wił i nie
ucie szył ni ko go z eki py. Co gor sza nie mie -
li też wła ści wie zbyt wie le do je dze nia
(prócz chle ba i se ra), bo sklep przy zam ku
oka zał się być „wy jąt ko wo” za mknię ty dzi -
siej sze go po po łu dnia z po wo du te go (jak
do wie dzie li się póź niej), że wła ści cie le
skle pu, mło da, świe żo po ślu bio na so bie pa -
ra, po je cha li na słyn ne tar gi ka pu sty, aby
na być nie co owe go wy bor ne go wa rzy wa.
Nie mniej jed nak pa lą ca chęć eks plo ra cji
ko lej ne go pod ziem ne go miej sca nie da wa -
ła się zbyć ani desz czem, ani gło dem.

Ze zwy kłej dro gi wje cha li w grun to wą.
Błę kit na ra kie ta ocho czo mknę ła po wą skiej
dro dze, te le piąc się we so lut ko na nie wiel -
kim most ku. Po chwi li oto czył ich las. Ka the
czy ta ła na głos wska zów ki z to misz cza po -
zbie ra nych pa pie rów peł nych opi sów ja -
skiń, ich oko lic.

– „I tam bę dzie pe wien ka mień”.
– Tak. To ten. Tu taj – Pa blo za trzy mał sa -

mo chód.

– Hmm... Skąd ta pew ność? – We dług
Ka the ka mie nie na dro dze by ły iden tycz ne.

Raf nie za sta na wiał się nad ka mie nia mi.
Wy sko czył z po jaz du jak po ra żo ny. Miej -
sce, w któ rym się zna leź li, by ło od le głe le -
d wie o kil ka na ście ki lo me trów od po prze-
d nie go, a wy glą da ło jak by się prze nie śli ty -
sią ce ki lo me trów stąd, w głąb pusz czy ama -
zoń skiej... Oto cze ni ze wszyst kich stron

zie le nią: gę sto ro sną ce drze wa po łą czo ne
róż ne go ro dza ju pną cza mi, wspi na ją cy się
wszech opla ta ją cy bluszcz, gę sto ata ku ją ce
od do łu pod szy cie, mchy, ja sno zie lo ne tra -
wy…

– Chodź my zo ba czyć na sze miej sce
– po wie dział Pa blo i pierw szy skrę cił za
Tym Ka mie niem, idąc wą ską ścież ką. Pra -
wie na tych miast za nim ru szył Raf, oczy wi -
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ście od naj du jąc swo ją dro gę. Ka the wraz z
Ma teo ru szy li tro chę póź niej i prak tycz nie
na tych miast się zgu bi li.

– No i co te raz?
– Jak to co? Trze ba iść w gó rę po to ku

– Ma teo nie miał wąt pli wo ści.
Ka the nie mia ła ocho ty wpaść do wo dy,

słoń ce le d wo prze świe ca ło przez gę ste za -

ro śla i by ło wy raź nie zim niej. Wy su sze nie
się nie bę dzie na le ża ło do naj ła twiej szych.
Wspię ła się na nie wy so ką skał kę i tam po -
dą ża ła ścież ką za Ra fem. Po plą ta ne ga łę zie,
wil got ne, ob ro słe mcha mi ka mie nie, da chy
z gir land zwie sza ją ce się od ska ły do ska ły
i w środ ku te go po tok. Wy żej i wy żej.

To na praw dę tu?

Gro ta jak smo ka z le gend o świę tym Gra -
alu czy Je rzym. Choć w su mie smok mu siał -
by się spłasz czyć na kształt cho mi ka, by z
niej wy leźć. Nie mniej jed nak miej sce by ło
na praw dę uro cze.

– Ach, nie mo że my tu taj zo stać? – Ka the
gło śno się za chwy ca ła.

Ra fa el rów nież czuł ro man tyzm owe go
miej sca, wo lał jed nak nic nie mó wić. Trze -
ba by ło przy nieść sprzęt, pó ki jest w mia rę
wid no. Cie ka we z po mo cą ja kich sztu czek
du chów la su uda nam się te go do ko nać?
– za sta na wia ła się Ka the. Z chwi lo we go ro -
man tycz ne go unie sie nia nic nie po zo sta ło.

Po za tym mu sie li się na bić. Ca ła czwór -
ka wró ci ła do miej sca, w któ rym par ko wa -
ła Błę kit na Ra kie ta. Chło pa ki za czę li wy cią-
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gać dwo ja ki. Ka the spoj rza ła na dro gę. Po
pra wej jej stro nie ol brzy mi krzak z czer wo -
ny mi ku lecz ka mi ku sił. Owo ce... ach, nie
waż ne cze go, Ka the rzu ci ła się na nie z
ape ty tem.

– Ech, sza man ko, kto cię od tru je? Nie ra -
dził bym pró bo wać. To dziw ne miej sce. Nie -
ko niecz nie mu si tu wszyst ko spra wiać wra że -
nia ta kie go, ja kim jest w rze czy wi sto ści.

– Ra fa el ma ra cję. Ja za ufał bym tu je dy -
nie Urti cae dio icae. Po win no być te go wię -
cej. – Pa blo znik nął w gąsz czu. – Przy -
nie ście tro chę wo dy, my ślę że uda nam się
przy rzą dzić coś cie płe go do pi cia, mi mo
bra ku her ba ty.

Raf, wciąż nie mo gą cy po jąć pięk na za -
kąt ka tak bar dzo ludz kie go i za le d wie kil ka
ki lo me trów od zwy kłych dróg, po któ rych

pę dzą sa mo cho dy, zo stał bru tal nie ścią -
gnię ty na zie mię przez ol brzy ma, któ ry ze
sto ic kim spo ko jem po pro wa dził go ścież ką
w głąb pusz czy tuż nad ema kry no wy po tok,
któ ry z nie by wa łą ener gią wił się wśród gę -
stej ro ślin no ści.

– Tu jest do bre miej sce na na miot
– stwier dził ol brzym i w mia rę szyb ko, jak
na po tęż ne go miesz kań ca Iz ta pal na caz cay -
an, któ rym się ni gdy do ni cze go nie spie szy,
po zno sił sprzęt oraz uwi nął, wraz z po mo -
cą wciąż oszo ło mio ne go pięk nem Ra fa ela,
cał kiem spryt ne miesz ka nie, do któ re go za -
raz się wpa ko wał na krót ką drzem kę, ma -
jąc DCS w wy mów ce.

Tym cza sem Urti ca ria wraz z kil ko ma Fo -
liae men thae bul go ta ła we so ło na sztucz -
nym pal ni ku, roz sie wa jąc wko ło nie zno śny
aro mat ener gii i ludz kiej ży wot no ści. Po ra
się za brać za bi cie. Pa blo, Raf i Ka the spra-
w nie i szyb ko prze no si li bu tle w wy bra ne
miej sce. Wy bór miej sca nie był tym ra zem
spe cjal nym pro ble mem, gdyż po wie trze
wszę dzie by ło rów nie do bre, a wę żo wi dło
smo czy cy na le ża ło je dy nie oprzeć w mia rę
wy god nie o ja kieś drze wo, za ha czyć o lia nę.

– Że by nam się tyl ko li ście nie sprę ży ły
w bu tlach. – Ka the przyj rza ła się kil ku list -

.���������������
��%����������	
���������
�����
�� �!
�	�������������	
���
�������	����������������������
�������	��%1�- ���������
��� ��
��$���� �D�
���
�������������������
��
��
���
���
�������� �



Nuras.info 8/2012

32

kom za glą da ją cym cie ka wie we wnę trze
wę żo wi dła.

– Bez obaw. Tu mik sy bę dą na praw dę do -
bre. Świe żut ki air. No chy ba że la ta w nim
spo ro amo zoń sko po dob nych ro ba li. Ech,
szczę śli wie ma my póź ną po rę ro ku. Ina czej
to ny owa dów nie da ły by nam żyć. – Raf wy -
pu ścił na gro ma dzo ne pły ny ze smo czy cy i
przy krę cił do fil tra ko lej ną bu tlę. Roz cho -
dzą ce się dźwię ki świ dro wa ły w uszach
dość po tęż nie, ale gę stość la su z pew no ścią
wy ci sza ła ten nie ziem ski ha łas. Ka the klę -
cza ła obok bu tli i usi ło wa ła od czy tać, czy
wska zów ka na ma no me trze znaj du je się już
na wła ści wej po zy cji, kie dy coś śmi gnę ło
obok jej uda. Ja kiś de mon w ciap ki – prze -
bie gło jej po cząt ko wo przez gło wę, lecz po
chwi li za uwa ży ła, że prze bie gły obok niej
je dy nie dwa ide al nie zgra ne se te ry an giel -
skie. A mo że to był je den roz dwo jo ny? Ni -
gdy bo wiem nie wi dzia ła, a zda rzy ło się jej
oglą dać już róż ne cu da na tu ry, tak ide al nie
wy ko nu ją cych wszyst ko jed no cza so wo be -
styj. Bie ga ły, jak by cze goś szu ka jąc, ob ra ca -
ły się w tym sa mym mo men cie ani na
chwi lę nie tra cąc ze so bą kon tak tu, bok przy
bo ku, roz glą da jąc się wciąż, aż zni kły po
dru giej stro nie ścież ki. Nie mi nę ła chwi la, a

znów po ja wi ła się pa ra psów, tym ra zem by -
ły to dwa po so kow ce ba war skie. Jed nak i
one znik nę ły. Po dłuż szej chwi li, kie dy już
czas by ło od krę cać bu tle, pięć psów przy -
bie gło po ścież ce, za trzy ma ły się, wę sząc
przez chwi lę w kie run ku smo czy cy, a na -
stęp nie zgrab nie prze sko czy ły pod szy cie la -
su, bie gnąc gdzieś w gó rę po to ku.

– Trze ba bę dzie po dą żyć za ni mi. Twi ny
już go to we. – Pa blo wziął swo je zgrab ne
osiem nast ki i w wy so kich ka lo szach roz po -
czął wspi nacz kę ku dziu rze.

– Cho ry ca ny oning! – Ma teo le d wo szedł.
Mi mo że si łę miał zwy kle dwój ki lu dzi, dziś
zu peł nie nie szła mu wspi nacz ka w gó rę,
wśród lian i szu mią cej wo dy.

Ka the nie wy po wie dzia ła na wet sło wa,
mi mo że raz o ma ło się nie po śli zgnę ła i
cięż ko się by ło wspi nać z dwo ja ka mi na
ple cach, wo la ła jed nak nie tra cić słów na
zbęd ne ko men ta rze, każ dy krok był wy wa -
żo ny, prze my śla ny. Jak na Za mar łej Tur ni,
jak na tur nie ju tań ca to wa rzy skie go – po -
wta rza ła w my ślach. Raf kom plet nie bez -
pro ble mo wo wsko czył ze sprzę tem pod
otwór ja ski ni.

– Co tam jest w niej? Da le ko się trze ba
czoł gać? Gdzie wo da?

Bez świa tła cięż ko by ło zna leźć od po -
wiedź na ja kie kol wiek py ta nie. Raf sko czył
po K -dwój kę i roz świe tlił mrok. Nim jed nak
to uczy nił, Pa blo wszedł do wnę trza dziu ry
i do tknął wo dy. – Jest bli sko. Tuż tuż pra -
wie. To do brze. Nie bę dzie trze ba du żo iść.

Ka the rów nież za nu rzy ła dłoń w wo dzie
ja skin nej. Po oświe tle niu ka wał ka ko ry ta rza
wi dać by ło, że wo da się ga tu le d wie ko stek
i czoł gać się w niej trze ba z do bre 50 me -
trów.

Mi mo to nikt nie my ślał o ja kich kol wiek
tru dach. Sprzę ty le ża ły już i cze ka ły na no -
wy dzień. A no we go dnia cze ka na nich
tam ta ska ła i wo da. Wię cej nie trze ba. Ze -
szli w dół, zo sta ły jesz cze bu tle prze zna -
czo ne do de kom pre sji do do bi cia. Mi mo że
w No rze nikt nie pla no wał de kom pre sji,
chcie li mieć wszyst kie bu tle na bi te, gdyż
rzad ko zda rza ło się tak do god ne miej sce do
te go nie cne go pro ce de ru.

Gdy zna leź li się już na do le, Pa blo po ka -
zy wał po raz ko lej ny Ka the, jak na le ży uru -
cho mić smo czy cę i przy krę cić filtr, bu tle...
Wszyst ko się spraw nie uda ło, jed nak że nim
zdą ży ła raz jesz cze po wtó rzyć w my ślach
każ dy z po szcze gól nych eta pów, na po lan -
ce, wśród tur ko tli wych dźwię ków świe żo
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uru cho mio nej na no wo sprę żar ki, da ło się
sły szeć pi ski i stu ko ty ty się cy stó pek ma łych
In dian i... rze czy wi ście, na po lan kę wpa ro -
wa ła piąt ka dzie cia ków w pió ro pu szach, z
ko stu ra mi, lor net ka mi oraz in ny mi dzi wacz -
ny mi przy bo ra mi mie sza ją cy mi kul tu ry
wszyst kich i wszyst kie go. Chłop cy krzy cze -
li na raz, pa trzy li na pół noc i po łu dnie jed -
no cze śnie i prze miesz cza li się jak mło da,

ra do sna sza rań cza, nie świa do ma swych po -
cząt ków nisz czy ciel skiej si ły. Na gle sta nę li
jak wry ci. Smo czy ca ze swym hur ko tem sta -
ła się dla nich ba rie rą nie do prze kro cze nia.
Na chwi lę za pa no wa ła nie zręcz na ci sza.
Kil ku chłop ców przy bli ży ło się nie co w ich
kie run ku, ły piąc okiem to na brud ną sza -
man kę ma ni pu lu ją cą przy smo ku, to na pół -
na gie go ły se go ko le sia z wiel ką bu tlą w

rę ku. Ani jed no, ani dru gie, ani tym bar dziej
hur ko czą ca smo czy ca nie wzbu dzi ły ich
za ufa nia. Naj wyż szy chło piec z mi ną nie
do koń ca pew ną, lecz ro bią cy ową mi nę do
tej wła śnie gry, wska zał na ścież kę wzdłuż
po to ku i już po chwi li ca ła gro mad ka za gu -
bio nych chłop ców pę dzi ła wzdłuż ema kry -
no wej wo dy w głąb pusz czy. Pa blo na lał
część wy wa ru do kub ków. Ka the po kro iła
reszt ki świe żut kiej ba giet ki.

Raf z lek kim obrzy dze niem otwo rzył
pusz kę z po ży wie niem. Nie pa so wa ła do te -
go peł ne go na tu ry miej sca, lecz głód pręd -
ko uzmy sło wił mu, że le piej o tym nie
my śleć. Prze mie rza jąc la sy, po la, gó ry, pły -
wa jąc po mo rzach, mógł nie jeść ty go dnia -
mi, jed nak po rząd ne kil ka dzie siąt mi nut
pod wo dą ro bi ło swo je i isco lij ski elf miał
ocho tę rzu cić się na wszyst ko, co choć tro -
chę da wa ło ATP. Oczy wi ście nie raz prze -
sa dzał i pierw szy raz od dłu gie go cza su
do ku cza ły mu pro ble my żo łąd ko we, jak
zresz tą wszyst kim ła su chom na fran cu ski
ser i wi no. Ka the po sta no wi ła nie co wzbo -
ga cić me nu i do sy pa ła do kub ka Ma teo
odro bi nę skru szo ne go Me li lo tus al tis si mus
ze swe go szpe jo -wo recz ka. W kub ku Ra fa -
ela zna la zły się reszt ki już nie ste ty Agri mo -
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nii, na to miast do swe go na pa ru do da ła cał -
kiem spo rą ilość Equ ise tum arven se wraz z
Qu er cus cor tex, któ rą uda ło się ze brać w le -
sie przy Mon tva lent. Pa blo też do sta nie od
niej mik stu rę, jak zwy kle, ale to póź niej, tak
by się ni cze go nie do my ślił, bo mi mo iż jak
ty po wy czło wiek XXI wie ku nie wie rzył w
moc ziół, był by wście kły, że sza man ka mie -
sza się mu ze swy mi ma gi ca lia mi do zwy -
kłej, smacz nej her bat ki zio ło wej, któ ra
prze cież jest w peł ni je go dzie łem!

Wy pi li do pie ro 1/3 za war to ści garn ka, a
pra cy wciąż jesz cze by ło spo ro. Bi cie dwo -
ja ków trwa ło wca le nie krót ko, a te raz mik -
sy trze ba by ło wzbo ga cić, tym ra zem
ce ne vier skim po wie trzem, gdyż w Val ley
uda ło im się do mie szać je dy nie tlen. Każ dy
krzą tał się i ro bił swo je.

– Ka the! O co cho dzi te mu czło wie ko wi?
– Raf stał obok 60-let nie go męż czy zny, któ -
ry za je chał tu cał kiem przy zwo itym ci tro -
enem z ze szłe go stu le cia.

Usi łu jąc so bie przy po mnieć, jak le pi ło
się zgło ski w ję zy ku tu byl ców, Ka the po de -
szła do męż czy zny. Po roz ma wia li przez
chwi lę, po czym sta ry ci tro en za pa lił dość
gło śno i po fur ko tał w stro nę prze ciw ną, z
któ rej przy je cha li Błę kit ną Ra kie tą.

– Hmm... no on py tał, czy tu nie prze bie -
ga ły psy ja kieś. No to mu po wie dzia łam że
tak. Py tał o ich ra sę, ale nie umia łam po wie -
dzieć. Wiesz, se ter chy ba nie jest na zy wa ny
se te rem.

– A nie py tał o te dzie cia ki za gu bio ne?
Ban dę Pio tru sia Pa na?

– No nie. O psy py tał, a co?
– Nic. Tyl ko ma li lu dzie nie zwy kli sa mi

bie gać po le sie.
– To są fran cu scy lu dzie. Oni tu nie tyl ko

ma ją naj pięk niej sze ja ski nie w Eu ro pie, ale
ogól nie wie le cu dów, któ rych nie spo tkasz
wśród in nych Zie mian Eu ro py.

– No, nie tyl ko tu taj znaj dzie cie cu da
pod wod ne go świa ta, ale nie wąt pli wie tu taj
naj ła twiej wam mo gę po ka zać, jak bar dzo
od mien ne mo że być ludz kie ży cie – włą -
czył się Pa blo. – Mi mo że do ty ka my tyl ko
kil ku set, kil ku ty się cy me trów w głąb ja ski -
ni. Każ dy frag men cik już jest czymś, cze go
nie od naj dziesz po za tym miej scem, a za -
czę ło się od bu te lek po co ca -co li na peł nio -
nych po wie trzem, od bia łej far by i ździeb ka
de ter mi na cji na dru gim kon ty nen cie.

– Lu dzie na sze go kon ty nen tu zwy kle
prze ja wia li de ter mi na cję. – Ma teo rów nież
pod szedł do ga ra, przy któ rym sta li roz ma -

wia ją cy. – Wy i tak o nich nic nie wie cie,
po płu czy ny in for ma cji o az tec kich zwy cza -
jach śmie szą mnie w kon tek ście wa szej,
wy da wa ło by się, wiel kiej wie dzy na te mat
prze szło ści. Bę dąc czło wie kiem, rów nie do -
brze moż na uwie rzyć w alien spi sek rzą du
USA jak i w pi ra mi dę Che op sa.

Dru gi gar wy peł nił się ry żem z oliw ka mi,
ku ku ry dzą i zie lo nym grosz kiem, wszyst ko
po la ne to pio nym ser kiem żół tym two rzy ło
bar dzo ja dal ną mie szan kę, któ rą za czę to
szyb ko kon su mo wać.

Nie da ne im jed nak by ło spo koj nie za jąć
się kon sump cją. Po chwi li, z nie zba da nej
stro ny, do kąd od je chał sta ra wy ci tro en, za -
czę ły do cho dzić ludz kie dźwię ki. Za mo -
ment na po la nie po ja wi ły się wy so ka i ni ska
Fran cuz ka. Tuż za ni mi Fran cuz z dziec -
kiem. Na stęp ną oso bą te go oso bli we go or -
sza ku by ła oko ło 30-let nia Ja pon ka, da lej za
nią nie co star sza Fran cuz ka z Ja poń czy -
kiem, a po chód za my ka ła dwój ka ma łych
dzie ci trzy ma ją ca się za rę ce i wy śpie wu ją -
ca okrop ną pio sen kę, któ ra i tak gi nę ła w
mru kach smo czy cy. Przy by sze wy raź nie
zdzi wie ni sta li na prze ciw dziw nych istot je -
dzą cych na ścież ce, przy sa mo cho dzie, wa -
rzą cych ja kiś na par i.... no wła śnie: co to u
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czor ta by ło? Ta roz hu ka na ma szy na tur ko -
czą ca na pół la su? Męż czy zna z dzie cia -
kiem po biegł w gó rę ścież ki, po chwi li
łą cząc się z gro mad ką za gu bio nych -od na -
le zio nych chłop ców. Ja poń czyk ze star sza -
wą Fran cuz ką ode szli z god no ścią, mi ja jąc
jak naj da lej smo czy cę, gar i dziw nych go -
ści. Ma łe dzie cia ki pu ści ły swo je rę ce i z
wrza skiem roz bie gły się za ty mi star szy mi
wraz z pseu do oj cem wszyst kich, któ ry wła -
śnie ro bił so bie kij na po do bień stwo la ski
moj że szo wej i wście kle wy ma chi wał nią w
po to ku, praw do po dob nie sta ra jąc się za -
wró cić bieg owe go.

Ka the, Raf i Ma teo sta li jak osłu pia łe żo -
ny Lo ta. Pa blo, nie spe cjal nie się przej mu -
jąc ko lej nym za dzi wie niem swych
nie ludz kich to wa rzy szy, za brał się jak zwy -
kle, do pra cy. Raf spo glą dał na młod szą i
niż szą Fran cuz kę.

– Ład na, nie?
– No nie wiem. Mo że i ład na, ale spójrz,

jak pa trzy na nas ta star sza. Jej na pew no się
nie po do ba, co tu ro bi my. – Ka the nie po -
strze że nie wska za ła w kie run ku star szej
Fran cuz ki.

– A dzi wisz się? Tłuc się tak nie opa mię -
ta le po ca łym le sie? Heh! Wo lę nie my śleć,

co by by ło, gdy by to był Isco lias. Chy ba ro -
dzo na mat ka by mnie wy klę ła za ten nie po -
kój drzew i pta ków.

– Do bre – skrzy wił się Ma teo. – Oni wy -
ci na ją to i nisz czą, jak im trze ba. To że po -
ha ła su je my z kil ka go dzin, ni ko mu nie
za szko dzi. A po za tym... masz al ter na ty wę?
Wiem, że po noć mor skie el fy lu bu ją się w
za wo dach pły wa nia na za trzy ma nych od -
de chu, pa rę se tek me trów na wet, co nie? I
to dy na mi ka! Bo ja to mo że i tle nu spe cjal -
nie nie po trze bu ję i z pół go dzi ny, a mo że
i wię cej bez te go wa sze go su per ga zu się
obej dę, ale do dis -ka, nie zmu sisz mnie
wte dy, bym so bie po biegł gdzieś, na przy -
kład, dla przy jem no ści.

Fakt. Mat po tra fił zwol nić nie sa mo wi cie
swój me ta bo lizm, ale za mie rał wte dy jak
gó ra ka mie ni. Raf na to miast mógł się mie -
rzyć z naj lep szy mi ziem ski mi fre edi ve ra mi,
acz kol wiek... dziw ne my śli za czy na ły wte -
dy krą żyć po je go gło wie. Isto ty z ma rzeń
sen nych ja wi ły się wście kle rze czy wi ście, a
Raf nie spe cjal nie za ni mi prze pa dał,
zwła-sz cza że wiesz czy ły one czę sto śmierć
w bru nat nym, zgni łym lo chu, co po tra fi ło
po psuć sa mo po czu cie na wet w naj pięk niej -
szej ja ski ni. Dla te go Raf od dy chał jak naj-

peł niej, jak naj nor mal niej i wo lał nie do się -
gać ani tro chę sta nu kap pa, w któ rym to
był by praw do po dob nie w sta nie wró cić
kom plet nie bez ja kich kol wiek bu tli z po ło -
wy czy na wet 3/4 więk szo ści tras, ja kie ro -
bi li w Lot.

Ka the rów nież po tra fi ła zwol nić me ta bo -
lizm, a po za tym mia ła kil ka zió łek w swej
szpe jar ce, jed nak że gdy by nie ludz ki sprzęt
Pa bla, oraz to, że im go kie dyś uży czył, po -
ka zał i wy tłu ma czył, ra czej ma łe szan se by
mie li na uj rze nie i zba da nie te go, co znaj -
do wa ło się po Dru giej Stro nie Lu stra Ta fli...
By ła więc wdzięcz na i wie dzia ła, że nie ste -
ty trze ba się po go dzić z nie do god no ścia mi,
ta ki mi choć by jak wy trzy my wa nie smro du
ben zy ny czy też ha łas nie po do ba ją cy się lu -
dziom.

Po de szła do niż szej Fran cuz ki i za czę ła
roz ma wiać, tłu ma czyć i opo wia dać. Są gru -
pą przy ja ciół z Pol ski. Tak, tak ist nie je ta ki
kraj i na wet nie bie ga ją tam po lar ne niedź -
wie dzie, ale chy ba trud no by ło w to uwie -
rzyć, bo: dla cze go sie dzi cie tu w ta kie
mro zy? In ni przy jeż dża ją la tem. No cóż, nie
uzna ła za sto sow ne tłu ma czyć, że Pa blo ni -
gdy nie mar z nie, a ona naj wy żej mo że otu -
lić się mo cą, nie wspo mi na jąc już o ka -
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mien nej skó rze ol brzy ma czy zmien no -
ciepl no ści el fa, któ ry do sto so wy wał się na -
wet do tem pe ra tu ry wo dy! Ta ak... te je go
plą sy w fon tan nie Świę te go Je rze go, kie dy
im spa dła la tar ka, a po tem spa dło ab so lut -
nie wszyst ko. A po tem ma ła ką piel Ma teo,
kie dy zszo ko wa ni Chor wa ci sta li w pu cho -
wych wdzian kach, pa trząc, jak mło dy ol -
brzym nie spiesz nie ob my wa swe cia ło w
przy bie ra ją cej z każ dą mi nu tą rze ce wy wie -
rzy ska. No tak.. sko ro Pa blo za tkał od pływ
na dru gim ki lo me trze. 

No więc tak, nur ku ją tu w ja ski niach. By li
już w Mon tva lent i w Ro ca ma do ur oraz Mar -
cil hac sur Ce le. Pięk nie tu jest, ow szem. Nie,
wo da nie jest zim na, zwy kle ko ło 14 stop ni.
Tak, ma ją su che ska fan dry. Tak, one są cał -
kiem su che. No nie ste ty mu szą na bić bu tle
po wie trzem i tak, huk jest z te go nie ziem ski,
ale tu jest tak pięk nie i w ogó le. No a to jest
na par z... eee... ta kie no, ale to smacz ne bar -
dzo, bo sklep był za mknię ty. Aha, wa rzy wo
po szli ku po wać wła ści cie le. (Po chwi li uda ło
się usta lić, że to ka pu sta). No nie, nic nie po -
trze bu je my. Ma my wszyst ko. Tak, śpi my w
na mio cie i sa mo cho dzie. Nie, na praw dę nie
mar z nie my. Tak, dzię ku je my, ale na praw dę
nie trze ba, jest OK, bar dzo OK.

Po chwi li po de szła też za in try go wa na Ja -
pon ka. Oka za ło się, że jej dom ro dzin ny
mie ści się tuż obok jed nej z miej sco wo ści,
gdzie Ka the po bie ra ła na uki. Wy mia nie
uprzej mo ści nie by ło koń ca, zwłasz cza że
obie prze szły na bar dziej mię dzy na ro do wy
an giel ski, Ka the po sta no wi ła nie szpa no wać
zda nia mi w ro dzi mym ję zy ku miesz kan ki
Sa ga mi ha ry, zwłasz cza że neu ro ny sil nie
gdzieś je ukry wa ły i po że gna ła wszyst kich
lu dzi bar dzo uprzej mie, ob da rza jąc ich
swym naj pięk niej szym uśmie chem.

Raf rów nież nie próż no wał i gdy Ka the
roz ma wia ła z Ja pon ką, wska zu jąc kil ka pną -
czy i pra wie peł nię Księ ży ca, uśmie chał się
roz bra ja ją co do co raz bar dziej szcze rze za fa -
scy no wa nej Fran cuz ki. Po chwi li nad je chał
sa mo chód pa na py ta ją ce go o psy oraz sa mo -
chód kie ro wa ny przez ja kąś bab cię i tak sa -
mo na gle jak się po ja wi li, tak sa mo szyb ko
zni kli wszy scy lu dzie, dzie cia ki i część psów.

Raf po czuł na gle chęć zwie dze nia dzi kiej
pusz czy i uznaw szy, że do peł nił już wszyst -
kich swych obo wiąz ków, udał się w gó rę le -
śnej dro gi. Pa blo po sta no wił za nieść swój
dal szy sprzęt do ja ski ni, czy li kil ka do dat -
ko wych bu te lek, i znikł na dłu żej w gó rze
stru mie nia ema cri ne.

Ma teo wró cił do na mio tu skoń czyć po -
wol ną kon sump cję.

Ka the sie dzia ła na stra ży smo czy cy i pil -
no wa ła wal czą cych bu tli. Roz ło ży ła się na
ka ri ma cie i za czę ła prze li czać, ile ba rów na -
le ży do dać do ilu pu bów, aby otrzy mać do -
bre mik sy, kie dy na gle z pi skiem opon
za trzy mał się przy niej sa mo chód. Wsta ła
na tych miast i spoj rza ła w go to wo ści w ciem -
ną szy bę. Zresz tą ciem no już by ło wszę dzie,
tak że na wet ja sna szy ba nie wie le by da ła.
Od pa li ła czo łów kę. Świa tła sa mo cho du zga -
sły i otwo rzy ły się drzwi. Wy sy pa ła się z nich
niż sza Fran cuz ka z uśmie chem oraz bu tel ką
wi na i ma łym za wi niąt kiem.

Ka the spoj rza ła ze zdzi wie niem. To dla
nich? Bu tel ka do mo we go wi na. – Nie, to nie
to, któ re jest na ry sun ku. To nie ten cha te au!
No i her bat ka z Ve rva ine. Mo że przy wieźć
wam coś jesz cze?

– Nie! Dzię ku je my. Prze pra sza my. Pro si -
my. To bar dzo mi łe z wa szej stro ny. – aby
ład nie po dzię ko wać, słow nic two Ka the by -
ło zde cy do wa nie zbyt ubo gie.

– Jak by wam cze go kol wiek bra ko wa ło,
je ste śmy na pa ra fii! Miej cie się do brze!
– po wie dzia ła czar no wło sa Fran cuz ka, któ -
ra mia ła ka prys przy wieźć nie co her ba ty
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wer be no wej oraz wi na do mo we go na po -
tka nym gro to nu rom. 

Po chwi li hi sto ryj ka za dzi wi ła tak że płeć
mę ską wy pra wy i wszy scy zgod nie pi li Vin
du Lot, za ja da jąc się po zo sta ły mi jesz cze
se ra mi, chle bem swoj skim oraz po pi ja jąc
reszt ki wy wa ru zmie sza ne go z wer be ną.
Krwin ki ol brzy ma, su ną ce w na pra wia nych
ze świ stem na czy niach przez wchło nię te
sub stan cje czyn ne Me li lo tus al tis si mus,
mia ły się nie źle. Po pę che rzy kach nie po -

zo sta ło już śla du, jed nak zmę cze nie po wią -
za ne z emo cja mi, ja kie to wa rzy szy ły Ma teo
w je go naj głęb szym i naj po waż niej szym
do tych czas nur ko wa niu ja ski nio wym, za -
pro wa dzi ły go pod na miot. Zde cy do wa nie
po nad pół ki lo me tra (pod wo dą, nie pod na -
miot). Chy ba z 650 m na głę bo ko ści po -
nad 50 m. Tak. To zbli ża ło go do te go, o
czym ma rzył. Wcze śniej sze do świad cze nia
nar ko tycz ne, do świad cze nia po trój ne go
mik su, głę bo kie pe ne tra cje za to pio nych

okrę tów – wszyst ko to przy bli ża ło go do ja -
skiń. A ja ski nie do tam te go świa ta, ni skie -
go, świa ta pod zie mi, któ ry jed nak rów nie
pięk ny być mu si jak roz sza la łe nie bio sa. Lu -
dzie zwy kle wie dzą co pięk ne – stąd la ta ją,
od Ika ra po pa ra gli ding, nur ku ją, od Jo na -
sza po RO Vy Ma riań skie... Od Iz ta pal na -
caz cay an po Itz te petl.

Ma teo po ło żył się spać. Raf, Pa blo i Ka -
the sie dzie li jesz cze dłu go, są cząc po ko lei
wszyst kie wi na, ja kie zna leź li. Ju tro już nie
bę dzie na to cza su. Naj pierw No ra, po tem
źró dła Lan de no use, a po tem ty sią ce ki lo me -
trów, by wró cić do do mu. To ostat nia noc.
Noc pusz czy. Noc ziół, wi na, my śli i tę sk -
no ty za pięk ną gro tą, któ ra czai się u gó ry
ema kry no we go po to ka.

Już nie dłu go. Już ju tro. Wi no uła twia ło
su nię cie czer wo nym krwin kom czło wie ka,
el fa i sza man ki. Azot cał kiem spo koj nie roz -
pusz czo ny pod ci śnie niem jed nej at mos fe -
ry nie szep nął ani sło wa.

– Do bra noc – Ka the le d wo zdą ży ła wy -
mó wić te sło wa, ale już spa li głę bo kim
snem spra wie dli wych przed ostat nim dniem
ich nur ko wej wy pra wy.

"Murena"

Katarzyna Turzańska

"�# � ����� � ����� � ���% � ��
�����
� � ��
	
�� � ������� � 
 � �������� � &� � �����
� � ��&�
������	
�����������
��	���������
�������������������
 
�����������
�����
��%�������������������������	
�
�����
�	
�	������	�����
������	�
���
	��������&����������������
��
�������
�� �
6��������
�������
����	'���%�������	�������� 
$������
���
�����������&����������
��
����������������������
 �"��&�����
�����
	��
���
��
��������������
���%�
�������������&�����%���
��������������������%�
���� � �
	��� � 	
��� � ����� � � � �
�	
�� � �� � ��������� � �
� � ���� � �
�� � ������� �
7�������������
����
�����������������
����
���������� �D���������
������&�
��� � ������
�� � ��	&� � ����� � ����� � ����� � �
��
��� � �� � ���� � )����
�� � �����	� �
E�
���� � ������� � ������ � 
 � ������� � �
� � ����
 � 7������� � �
� � � � �
�� � �
&����
O������	�������
���������������	���
���
����������
�
��	
�� �
$��������������������
�
��
�� �.������
��1�:����	���������
���-��
������
��
��	������������������	� �.��
����� ���������/�,�
�������	��� ����2�
�� �6&��
�����
�<%���������������1
,
�/�*�
�	����� ������������� ����
�� �.��������
����������������� �-�����
����
�����
�	��%�����
����$������������������
����������
� 
0�	�����������	��
�	����	���������������������#

/ �6
���
���
�������/�-�
��
���
��������������O������	���	������
����	�����������
�<%��
�����������
���������������
�������������	������������ 



Nuras.info 8/2012

38

W nie dzie lę 29 lip ca za koń czy ło
się ósme wy da nie Mi strzostw Pol ski
we Fre edi vin gu – naj star szej im pre -
zy fre edi vin go wej w na szym kra ju,
pa mię ta ją cej jesz cze cza sy Prze mka
Sta sia ka (pierw szy pol ski Mistrz),
Ro ma na Ot to i Dar ka To reb ko. Te -
go rocz ne za wo dy upły nę ły jed nak w
at mos fe rze in nej od tej, ja ka pa no -
wa ła na nich jesz cze kil ka lat te mu. 

Do brze pa mię tam zwłasz cza Mi strzo -
stwa z 2006 ro ku, w któ rych wie lo krot ny
mistrz kra ju Ro bert Ce tler ostro ry wa li zo wał
z mło dy mi wilcz ka mi, Piotr kiem Waw rem i
Bart kiem Ja ni szew skim. De kla ra cjom przed
ostat nim, roz strzy ga ją cym dniem za wo dów
to wa rzy szy ły nie zwy kłe emo cje. Wal cząc o

ty tuł mi strza każ dy z ww. trój ki zde cy do wał
się na skraj ne ry zy ko i za de kla ro wał w sta -
łym ba la ście bez płetw głę bo kość o pięć
me trów więk szą niż wła sna ży ciów ka! Kie -

VIII Mistrzostwa Polski
we Freedivingu

Radek Gaca odprawia zawodników.      
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dy po zło że niu tych de kla ra cji ostat ni z nich
wy szedł z po ko ju sę dziow skie go spoj rza -
łem głę bo ko w oczy Mau ry ce mu Kwiet -
niow skie mu (dru gie mu sę dzie mu) i z cię-
ż kim ser cem spy ta łem: „Bę dzie my mie li
trzy blac ko uty?”. Osta tecz nie jed nak nur ko -
wa nia za koń czy ły się szczę śli wie dla nich
wszyst kich, Pio trek i Bar tek sta li się wspól -

nie po sia da cza mi no we go re kor du Pol ski,
ale mi strzem zo stał (jak zwy kle:) Ro bert,
jed nak tej at mos fe ry na pię cia nie za po mnę
chy ba ni gdy. 

Tym ra zem by ło zu peł nie ina czej. Już po
obej rze niu li sty za wod ni ków wia do mo by -
ło, że Ro ber to wi nikt nie bę dzie w sta nie za -
gro zić. Ma te usz Ma li na, naj głę biej w Pol sce

nur ku ją cy fre edi ver nie za mie rzał pod jąć
wy zwa nia i za nu rzać się w zim nych wo -
dach ro dzi mej Hań czy. Ko lej ny raz od pu -
ścił naj waż niej szą w kra ju im pre zę, by
nur ko wać w cie płym Egip cie. Bar tek Mo ra -
wiec, je dy ny któ ry w tej sy tu acji mógł by
zmu sić Ro ber ta do wy sił ku nie przy je chał z
in nych po wo dów. Za no si ło się więc na po -
wtó rze nie sy tu acji z po przed nich mi strzostw
(z 2010 ro ku), kie dy nie za gro żo ny przez ni -
ko go Ce ti nur ko wał ase ku ra cyj nie płyt ko, ale
wy star cza ją co do zdo by cia ko lej ne go ty tu łu. 

Po twier dza ły to de kla ra cje na pierw szy
dzień. Za le d wie 52 me try we free im mer -
sion Ro ber ta (za le d wie, bo rok te mu na za -
wo dach Kry sta licz nej Wo dy był on w tej
ka te go rii na 70 me trach) i ty le sa mo Piotr ka
An drzej czy ka. Po nad to mie li śmy na li ście
star to wej 40 me trów Za ko piań czy ka Mar ka
Mar ci sza w sta łym ba la ście oraz trzy pró by
w sta łym ba la ście bez płetw: 28 me trów Ar -
ka Skó bla, 25 me trów Ja nu sza Si ko ry i 20
me trów dru gie go gó ra la, a jed no cze śnie ak -
tu al ne go mi strza Pol ski na ba se nie Krzyś ka
Dą brow skie go. Dzień prze biegł bez więk -
szych emo cji. Naj cie kaw szym wy da rze -
niem by ło nur ko wa nie Mar ka, któ re trwa ło
za le d wie kil ka na ście se kund i skoń czy ło się

Platforma gotowa do startu
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na der płyt ko, bo Mar ka … wście kle za ata -
ko wa ła je go wła sna ma ska:) Przy ssa ła się do
twa rzy tak moc no, że już na nie speł na dzie -
się ciu me trach nie da ło się wtło czyć do niej
ani cen ty me tra sze ścien ne go po wie trza i
zde gu sto wa ny tym gó ral mu siał po wró cić
na po wierzch nię. Te go dnia by ło jed nak
przy naj mniej choć tro chę ko lo ro wo, bo
olaw szy po osią gnię ciu tak ba nal nej głę bo -

ko ści pro ce du rę po wierzch nio wą Ma rek
do stał czer wo ną kart kę, a i dwóch in nych
nur ków obej rza ło kar to ni ki in ne go ko lo ru
niż bia ły. Dzię ki te mu mie li śmy też je den
(po zy tyw nie roz pa trzo ny) pro test. Coś więc
jed nak się dzia ło:)

Dzień dru gi był mniej emo cjo nu ją cy i
moż na śmia ło po wie dzieć, że upły nął w at -
mos fe rze spo ko ju, mi ło ści bliź nie go i wza -

jem ne go zro zu mie nia. Ma rek po wtó rzył de -
kla ra cję głę bo ko ści z czwart ku, ale tym ra -
zem nie dał się za sko czyć zło śli wej ma sce
i pięk nie do tarł we free im mer sion do pla -
no wa nych 40 me trów. Arek za li czył 44 me -
try w sta łym ba la ście i ge ne ral nie wszy scy
osią ga li za ło żo ne głę bo ko ści, wy nu rza li się
bez pro ble mów i otrzy my wa li bia łe kart ki.
Jed no cze śnie po wo li za czy na li śmy do my -
ślać się drob ne go sza chraj stwa, któ re go do -
pu ści li się dwaj czo ło wi za wod ni cy tych
mi strzostw. 

Ro bert i Pio trek dru gie go dnia za wo dów
po now nie za de kla ro wa li tę sa mą dys cy pli -
nę (tym ra zem był to sta ły ba last) i tę sa mą
głę bo kość (50 me trów) i … oczy wi ście zre -
ali zo wa li de kla ra cje bez naj mniej szych pro -
ble mów. Czyż by … pla no wa li nur ko wać na
tę sa mą głę bo kość za każ dym ra zem, ukoń -
czyć za wo dy z ta ką sa mą ilo ścią punk tów i
sta nąć we dwóch na naj wyż szym stop niu
po dium? Bio rąc pod uwa gę to, że obaj
wspól nie tre no wa li już na kil ka dni przed
roz po czę ciem mi strzostw, wy glą da li na na -
praw dę do brze za przy jaź nio nych, a jed no -
cze śnie Ro bert zda wał się tym ra zem nie
mieć naj mniej sze go ci śnie nia na to, by ko -
lej ny raz zo stać je dy nym, nie ma ją cym kon -

Freediving standard foto, czyli zawodnik przy linie opiustowej
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ku ren cji mi strzem, by ło to cał kiem praw do -
po dob ne.

Wszyst ko mia ło roz strzy gnąć się ostat nie -
go dnia za wo dów, ale wcze śniej mia ła
miej sce so bot nia prze rwa. W tym dniu dla
osób, któ re w sa mych mi strzo stwach nie
star to wa ły pla no wa ne by ły mi ni za wo dy o
wdzięcz nej na zwie Mi ni mall. Do udzia łu w

nich za pro si li śmy obec nych nad Hań czą
nur ków sprzę to wych, chęt nych do spró bo -
wa nia swych sił we fre edi vin gu. Nie spo -
dzie wa nie po ja wi li się też dwaj kur san ci
Ni tas Ap noe, któ rzy jed nak mie li za so bą
tyl ko kurs ba se no wy. Mie li śmy więc w su -
mie kil ka na ścio ro śmiał ków, któ rzy choć
obe zna ni z wo dą, to jed nak nie mie li żad -

nych do świad czeń z nur ko wa niem na za -
trzy ma nym od de chu w głąb. Dla te go sa me
za wo dy po prze dzi li śmy krót ki mi warsz ta ta -
mi dla po cząt ku ją cych, któ re zo sta ły z en tu -
zja zmem przy ję te przez uczest ni ków. Ciąg
dal szy tj. sa me za wo dy po le ga ją ce na nur -
ko wa niu przy li nie do ta le rzy ka i po łą czo ne
z przy no sze niem pla kiet ki na po wierzch nię
mu sia ły nie co po cze kać, bo w mię dzy cza -
sie wiatr, sil niej szy niż w dniach po przed -
nich, ze pchnął nas pod dru gi brzeg Hań czy,
elek trycz ne sil nicz ki nie da wa ły ra dy i mu -
sie li śmy wspo ma gać je cią gnąc plat for my i
łódź „z bu ta”, czy jak kto wo li, z płe twy. Po
po nad go dzi nie wal ki, nie źle zmor do wa ni,
do tar li śmy wresz cie na wła ści we miej sce i
Mi ni mall mógł się roz po cząć. Ku na szej i
za wod ni ków sa tys fak cji wszyst kim uda ło
się osią gnąć za mie rzo ne głę bo ko ści. Naj -
wię cej en tu zja zmu wzbu dzi ły nur ko wa nia
dwóch na dziei pol skie go fre edi vin gu – mło -
dych przy by szy spod Tatr – dwu na sto let -
nich Jan ka Mar ci sza i Ku by Sta wa rza, któ rzy
bez pro ble mów przy nie śli pla kiet ki z ośmiu
me trów. Bra wo!

W nie dzie lę po raz ostat ni wró ci li śmy do
mi strzostw. Ro bert i Pio trek za de kla ro wa li
tę sa mą głę bo kość (32m) w sta łym ba la ście

Miłe złego początki -  wiatr jeszcze się nie zerwał
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Walka z żywiołem. fot. Tomasz Modrzejewski (13form.pl)
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Best we free im mer sion i do cie ra jąc do 53
me tra stał się naj głę biej nur ku ją cym za wod -
ni kiem na tych mi strzo stwach. Jed no cze śnie
uzy skał trze cie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej. Gra tu la cje! Za raz po nim star to wał
Ja nusz, któ ry śmia ły atak na 41 me trów
przy pła cił wy jąt ko wo wi do wi sko wym blac -

ko utem, dzię ki cze mu Mi strzo stwa wresz -
cie na bra ły nie co ru mień ców. Sam Ja nusz
po doj ściu do sie bie nie krył pod nie ce nia, a
moż na na wet po wie dzieć en tu zja zmu z po -
wo du osią gnię cia te go nie zna ne go mu
wcze śniej, bło gie go sta nu nie świa do mo ści.
Po ukoń cze niu po zo sta łych nur ko wań
część spor to wa mi strzostw by ła za na mi i
na le ża ło zmie rzać na brzeg, by prze pro wa -
dzić ce re mo nię wrę cze nia pu cha rów. Po -
now nie po wrót oka zał się trud niej szy od
prze wi dy wań. Wiatr jesz cze sil niej szy niż
w so bo tę spy chał z ta ką mo cą, że w pew -
nym mo men cie do tar cie do ce lu wy da wa ło
się zu peł nie nie moż li we i z wol na szy ko -
wa li śmy się na dry fo wa nie na sam ko niec
Hań czy. Na szczę ście sto su jąc róż no ra kie
stra te gie po ru sza nia się po jej wzbu rzo nych
wo dach, w wy ni ku za an ga żo wa nia wszyst -
kich obec nych w cią gnię cie jed no stek pły -
wa ją cych, uda ło nam się do trzeć na
wła ści wy brzeg. Wpraw dzie z opóź nie -
niem, ale ce re mo nia za koń cze nia mi -
strzostw zdą ży ła od być się jesz cze we
wła ści wym cza sie. Pi szę „jesz cze we wła -
ści wym cza sie”, bo mniej wię cej pół go dzi -
ny póź niej roz pę ta ła się bu rza, lu nę ły stru gi
desz czu, a wiatr za czął po ry wać su szą ce się

bez płetw i obaj z ła two ścią ją osią gnę li. To
ozna cza ło, że na sze wcze śniej sze przy -
pusz cze nia by ły słusz ne i po raz pierw szy
w hi sto rii bę dzie my mie li nie jed ne go, a
dwóch mi strzów Pol ski. Wcze śniej jed nak
mia ły miej sce dwa cie ka we nur ko wa nia.
Naj pierw Arek po pra wił swo je Pre so nal

Nasze nadzieje na przyszłość -  Janek i Kuba z Prezesem SFP
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pian ki, rę ka wicz ki, skar pet ki i roz sie wać je
po ca łej oko li cy. My jed nak by li śmy już po
wszyst kim, mo gli śmy scho wać się do po koi
i … roz po cząć smut ną czyn ność pa ko wa -
nia się i szy ko wa nia do po wro tu:(

Tu chciał bym po zwo lić so bie na krót kie
spo strze że nie. Otóż zna ko mi ty oka zał się

po mysł warsz ta tów/za wo dów Mi ni mall. Or -
ga ni zo wa ne w prze rwie mi strzostw da ły
one uni kal ną oka zję oso bom spo za bran ży
bez de cho wej na bez po śred ni kon takt i uzy -
ska nie po mo cy ze stro ny czo ło wych fre edi -
ve rów (za wod ni ków, sę dziów, in struk to rów
– warsz ta ty by ły pro wa dzo ne przez Ro ber -

ta Ce tle ra, Piotr ka An drzej czy ka, Rad ka Ga -
cę i Tom ka Nit kę). Wy ni ki prze szły ocze ki -
wa nia za rów no na sze, jak i sa mych uczest -
ni ków i spra wi ły obu stro nom mnó stwo sa -
tys fak cji i ra do ści. My ślę więc, że war to ten
po mysł po wta rzać w la tach na stęp nych, bo
do sko na le przy czy ni się on do po pu la ry za -
cji fre edi vin gu, przede wszyst kim wśród na -
szych „młod szych bra ci w wie rze”:) tj.
nur ków sprzę to wych.

Na ko niec chciał bym w imie niu swo im,
Pre ze sa SFP Rad ka Ga cy i ca łe go Sto wa rzy -
sze nia Fre edi ving Po land ser decz nie po dzię -
ko wać współ or ga ni za to ro wi Mi strzostw,
Aka de mic kie mu Klu bo wi Płe two nur ków
SKOR PE NA, wspie ra ją cym nas sprzę to wo i
or ga ni za cyj nie Cen trum Nur ko we mu AD -
RIA TIC i Cen trum Nur ko we mu BA NA NA DI -
VERS, spon so rom – fir mie ELIOS (pro du cent
pia nek do fre edi vin gu), fir mie TAP KAR (pro -
du cent ak ce so riów że glar skich i nur ko wych
m. in. smy czy fre edi vin go wych) oraz Sta ro -
ście po wia tu su wal skie go p. Szcze pa no wi
Oł da kow skie mu, bez któ rych te mi strzo stwa
nie mo gły by się od być.

Tomasz Nitka

fot. Dorota Łeweć
Kolejność standardowa -  Piotrek, Ceti i Arek



http://www.akademiainstruktorownurkowania.pl
http://letsdive.pl
http://www.sklepnurkowy.info
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Wraki Malty

CS Levant II
Wrak, któ ry chciał bym Wam po le -

cić w tym mie sią cu jest szcze gól -
nym stat kiem, nie ro ze rwal nie po łą-
czo nym z hi sto rią roz wo ju te le ko mu -
ni ka cji na Mal cie. Ca ble Ship Le -
vant II uczest ni czył rów nież w kil ku
ope ra cjach pod czas I woj ny świa to -
wej, ale o tym za chwi lę.

CS Le vant II zbu do wa no w 1904 ro ku, w
stocz ni Geo r ge Brown and Co. w Gre enock.
Po sia dał jed ną śru bę na pę dza ną przez sil -
nik pa ro wy, ka dłub o dłu go ści 46 me trów,
sze ro ko ści 7 me trów. Je go wy por ność wy -
no si ła 283 to ny. W za ło że niach miał być
ku trem ry bac kim, jed nak jesz cze w trak cie
bu do wy od ku pi ła go fir ma te le ko mu ni ka -
cyj na. Zo stał prze bu do wa ny na sta tek słu -
żą cy do kła dze nia ka bla te le fo nicz ne go

– za mon to wa no kil ka blocz ków i pro stą wy -
cią gar kę, zaś ka bel prze cho wy wa no w du -
żej ła dow ni (bę ben zna lazł się tam do pie ro
oko ło 1911 ro ku).

Jak wspo mi na łem wcze śniej, sta tek
uczest ni czył w dzia ła niach pod czas I woj ny
świa to wej. Jed ną z więk szych ope ra cji by ła
kam pa nia Dar da nel les, w Pol sce bar dziej
zna na ja ko bi twa o Gal li po li. CS Le vant II
nie zwy kle się wów czas wy róż nił, kła dąc
ka bel z Im bros do Su vla w cią gu za le d wie
kil ku go dzin, za raz po wy lą do wa niu pierw -
szych od dzia łów na pla ży. Ka pi tan zo stał
od zna czo ny Krzy żem za Wy bit ną Służ bę
– trze cim naj wyż szym (po Krzy żu Wik to rii i
Con spi cu ous Gal lan try Cross) bry tyj skim
od zna cze niem woj sko wym, przy zna wa nym
za od wa gę w dzia ła niach na mo rzu lub ofi -
ce rom ma ry nar ki.
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W 1929 ro ku sta tek zo stał za ku pio ny
przez Im pe rial and In ter na tio nal Com mu ni -
ca tion Li mi ted (póź niej zwa nej Ca ble & Wi -
re less). Po zo stał w służ bie do 1935 ro ku. W
tym cza sie kładł ka ble mię dzy in ny mi z
Mal ty do Alek san drii, na Sy cy lię i do Li bii.
W 1935 ro ku sprze da no go do W. J. Par nis
w Val let ta, otrzy mał wów czas na zwę – Ma -

jor Wil liam. W 1938 ro ku zo stał sprze da ny
po now nie do H. M. B. Wil liams, gdzie słu -
żył pod na zwą Oran ge. W 1941 ro ku tra fił
w rę ce Soc. Mar se il la ise de Trav, gdzie po -
now nie zmie nio no je go na zwę na Eis se ro.

W 1952 ro ku po sta no wio no go ze zło mo -
wać, ale pod czas ho lo wa nia, oko ło 3 mi le
mor skie od Grand Har bo ur w Val let ta, za -



Nuras.info 8/2012

48

czął na bie rać wo dy i za to nął oko ło jed ne go
ki lo me tra od brze gu.

Za po mnia no o nim aż do 1999 ro ku, kie -
dy to Emi Fa rug gia na tra fił na 58 me trach
głę bo ko ści na nie zna ny wcze śniej wrak. Je -
dy ną wska zów ką ja ką zna le zio no na stat ku
by ła da ta – 1911 r. i na zwa – Brown and
Co. Na stęp ne 10 lat za ję ło usta le nie hi sto rii
i na zwy wra ku, kie dy to Li na Far bi na tra fi ła
na zdję cia stat ku ka blo we go Le vant II. Po
wy ko na niu po mia rów po twier dzi ły się przy -
pusz cze nia Li ny i Emie go, był to CS Le -
vant II.

Przez ten czas w śro do wi sku mal tań skich
nur ków zna ny był po pro stu ja ko „Ca ble lay -
er”. I wła śnie Emi, któ re go znam już do -
brych kil ka lat, za in te re so wał mnie tym
wra kiem. Do mo men tu po twier dze nia je go
na zwy przy pusz cza no, że zo stał on za to -
pio ny pod czas II woj ny świa to wej, po nie -
waż bra ku je ka wał ka ka dłu ba, co mo gło
być spo wo do wa ne, na przy kład, wy bu -
chem mi ny mor skiej.

Wrak le ży na 58 me trach, nie jest to ła -
twe nur ko wa nie i to nie tyl ko ze wzglę du
na głę bo kość. Le vant II spo czął do kład nie
na prze ciw wej ścia do Grand Har bo ur w
Val let ta, gdzie ruch stat ków jest bar dzo in -

ten syw ny, w związ ku z tym po trzeb ne jest
spe cjal ne ze zwo le nie na nur ko wa nie w tym
miej scu. Przy go to wa nie do te go nur ko wa -
nia za czę li śmy więc kil ka dni wcze śniej, od
wy stą pie nia do ka pi ta na tu por tu o po zwo le -
nie. Do sta li śmy je po 3 dniach.

W przed dzień nur ko wa nia spo tka li śmy

się z Emim w na szej ba zie w Se ashell, aby
przy go to wać tri mix i prze ana li zo wać plan
nur ko wa nia. Po za koń cze niu przy go to wań
po sta no wi li śmy, że spo tka my się wcze śnie
ra no w ba zie i wy ru szy my do Val let ty. Na -
stęp ne go ran ka wszyst ko po szło zgod nie z
pla nem i wy ru szy li śmy na szym „Ri bem” na
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miej sce nur ko wa nia. Rzu ci li śmy li nę opu -
sto wą i… do wo dy!

Kie dy zo ba czy łem wrak po raz pierw szy,
hi sto ria prze mknę ła mi przed ocza mi. Naj -
bar dziej za ska ku ją cy był wi dok du żej ilo ści
ka bla na po kła dzie, któ ry wy glą dał jak by
był przy go to wa ny do po ło że nia. By ło tam

też mnó stwo na rzę dzi i in nych przed mio -
tów co dzien ne go użyt ku.

Wi docz ność te go dnia by ła bar dzo do -
bra, oko ło 20 me trów, jak na ten re jon – na
wprost Grand Har bo ur – fan ta stycz na. Dno
w tym miej scu jest prze waż nie piasz czy ste,
ale jest tam też spo ro gła zów i po zo sta ło ści

bu dyn ków, któ re zo sta ły zbom bar do wa ne
pod czas II woj ny świa to wej i po niej wrzu -
co ne do mo rza.

Wrak jest w do sko na łej kon dy cji, oprócz
wspo mnia nej już bra ku ją cej czę ści. Pe ne -
tra cja stat ku nie jest za le ca na, ko ry ta rze we -
wnątrz są bar dzo wą skie, a po za tym na
ze wnątrz jest tak du żo do oglą da nia, że
nasz 25-mi nu to wy czas mi nął w mgnie niu
oka. Mu sie li śmy za cząć wy nu rze nie. Pod -
czas de kom pre sji prze glą da łem zdję cia,
któ re tam zro bi łem. Mó wi łem do sie bie – ja -
kie to szczę ście, że mo głem oglą dać ten
wrak za raz po od kry ciu…

Pa weł Ko peć

Hu bert Borg
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Hi sto ria
Gwał tow ny roz wój prze my słu naf to we -

go w koń cu XIX wie ku prze no sił się tak że
na roz wój flot han dlo wych ca łe go świa ta.
W tym okre sie po wsta ją pierw sze wy so ko
wy spe cja li zo wa ne stat ki do prze wo zu pa -
liw, ro py naf to wej. Ko niec XIX wie ku to tak -
że szyb ki przed się biorstw naf to wych, któ re
w ce lu ob ni że nia kosz tów a tak że aby mieć
moż li wość dys try bu cji swo ich to wa rów na
ca łym świe cie bu du ją wła sne flo ty stat ków.
W ro ku 1888 ar ma tor G. J. H. Sie mers & Co
z Ham bur ga za mó wił w stocz ni W. G. Arm -
strong, Mit chell & Co w An glii tan ko wiec.
Sta tek ten otrzy mał nu mer bu do wy 553. W
sierp niu 1889 ro ku zo sta je zwo do wa ny ja -
ko S/T Burg me ister Pe ter sen. 

Pra wie rok trwa ją jesz cze pra ce wy koń -
cze nio we na stat ku. Jest to ty po wa jed nost ka
tam tych cza sów. Du ży sta tek (pra wie 100

me trów) z cha rak te ry stycz ną nad bu dów ką i
ma szy now nią na ru fie. W tym cza sie stocz -
nie an giel skie bu du ją oko ło 10-15 pra wie

iden tycz nych jed no stek dla róż nych ar ma -
to rów. Wła ści cie lo wi zo sta je prze ka za ny
do pie ro 10 kwiet nia 1890 ro ku. Pod tą ban -

Wraki Bałtyku

Burgmeister Petersen
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de rą nie pły wa jed nak dłu go, bo już rok
póź niej za si la sze re gi ro dzą cej się flo ty tan -
kow ców Deutsch -Ame ri ka ni sche Pe tro le-
um -Ge sel l schaft (dzi siej sze ES SO). W cią gu
na stęp nych 6 lat od by wał po dró że za rów -
no w ob rę bie Mo rza Bał tyc kie go jak i Pół -
noc ne go. Po sied miu la tach pły wa nia, ten
mło dy jesz cze sta tek prze cho dzi re mont w
trak cie któ re go wy mie nio ny zo sta je m. in.
ko cioł pa ro wy i część in sta la cji ma szy no -
wych. Po re mon cie sta tek bez piecz nie i bez
więk szych przy gód kur su je re gu lar nie pod
tą sa mą ban de rą ko lej ne 18 lat. Wy buch I
WŚ zmie nia lo sy stat ku i je go za ło gi. 19
wrze śnia 1914 ro ku tan ko wiec zo sta je zmo -
bi li zo wa ny i prze ka za ny Ka iser li che Ma ri -
ne. Peł ni ro lę stat ku za opa trze nio we go dla
okrę tów pod wod nych. Służ ba jed nak nie
trwa dłu go bo już w li sto pa dzie te go sa me -
go ro ku sta tek zo sta je zde mo bi li zo wa ny i
prze ka za ny z po wro tem wła ści cie lom. Nie
ca ły rok póź niej Ce sar ska Ma ry nar ka po -
now nie upo mi na się o sta tek i 27 paź dzier -
ni ka 1915 ro ku Burg me ister Pe ter sen zo sta je
po now nie zmo bi li zo wa ny. Tym ra zem sta -
tek zo sta je przy dzie lo ny ja ko tan ko wiec do
Ka iser li che Yard w Gdań sku. Tu przez na -
stęp ny mie siąc stoi przy na brze żu za opa tru -

jąc stat ki i okrę ty w pa li wo. 10 li sto pa -
da 1915 ro ku wy cho dzi z Gdań ska w swo -
ją ostat nią po dróż do Ham bur ga. Po mi -
nię ciu He lu kie ru je się na za chód, na wy -
so ko ści Kuź ni cy wcho dzi na mi nę po sta -
wio ną przez Ro sjan. W wy ni ku wy buch
tan ko wiec prze ła mu je się w oko li cy śród o -
krę cia na dwie czę ści i to nie. Sta tek za bie -
ra ze so bą 20 człon ków za ło gi. 

Da ne tech nicz ne:
Dłu gość: 94,2 m
Sze ro kość: 12,2 m
Za nu rze nie: 8,6 / 8,98 m
Jed na ma szy na pa ro wa po trój ne go roz -

prę ża nia, czte ro pła to wa śru ba.

Nur ko wa nie:
W trak cie to nię cia sta tek prze ła mał się na

dwie czę ści. Do dziś od na le zio na i zna na
jest wszyst kim dzio bo wa część wra ku, któ ra
nie ste ty sta no wi za le d wie 45 – 50% ca ło ści
kon struk cji. Wrak le ży na po zy cji 54° 45”” N
i 18° 42”” E. Jest to Je den z wra ków do stęp -
nych na otwar tym mo rzu za rów no z Wła dy -
sła wo wa jak i He lu. Oto cze nie wra ku jak i
głę bo ko ści na nim spra wia ją, że nur ko wa nie
na nim mo że być mi łą od skocz nią do wra -

ków Za to ki Gdań skiej. Wrak spo czy wa na
głę bo ko ści 31 me trów na stęp ce. Oto cze nie
wra ku to pia sek a nie muł co spra wia, że
czę sto spo tka my się z do sko na łą wi docz no -
ścią, ale tak że z du ży mi prą da mi. Nur ko wa -
nie war to roz po cząć od naj mniej cie ka wej
czę ści wra ku czy li miej sca prze ła ma nia stat -
ku. Sta tek prze ła mał się do kład ni w miej scu
gdzie znaj do wa ła się nad bu dów ka co spra -
wi ło że mo że my oglą dać dziś tyl ko szcząt ki
tej kon struk cji. Zna leźć mo że my w tym miej -
scu plą ta ni nę rur i ka bli oraz po zo sta ło ści po
nad bu dów ce. Moż na je roz róż nić po otwo -
rach po bu la jach bądź sa mych bu la jach. Pły -
nąc w stro nę dzio bu po pra wej bur cie
na tra fi my na po zo sta ło ści po kuch ni stat ko -
wej. Zna leźć moż na tu pod ło gę wy kła da ną
ośmio kąt ny mi ka fel ka mi a tak że przy uważ -
nym pa trze niu zna leźć jesz cze moż na po zo -
sta ło ści wy po sa że nia kuch ni i za opa-  trze nia.
W tym miej scu czę sto na tra fia no na bu tel ki,
por ce la nę. Wrak jest moc no osa dzo ny w
dnie co spra wia, że w tym miej scu po kład
znaj du je się za le d wie 2 me try nad dnem. Po
mi nię ciu kuch ni wpły wa my na po kład dzio -
bo wy tan kow ca. Za rów no czas jak i nie du ża
głę bo kość spra wi ły, że po kład jest moc no
znisz czo ny i przed sta wia się dziś ja ko ru mo -
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wi sko. Jed na dla wpraw ne go oka nie bę dzie
to prze szko da aby zo ba czyć bur ty oraz wy -
obra zić so bie jak du ża by ła to jed nost ka. Z
za głę bie niach wra ku czę sto znaj dzie my tu
du że sku pi ska dor szy. Prze pły wa jąc przez
po kład znaj dzie my się w naj cie kaw szym i
chy ba naj le piej za cho wa nym miej scu wra -
ku. Dziob stat ku jest za cho wa ny nad zwy czaj
do brze. Moż na wpły nąć do środ ka gdzie za -
cho wa ły się czę ścio wo ele men ty for pi ku. Po
obu stro nach dzio bu moż na zo ba czyć ko -
twi ce. Z le wej bur ty ko twi ca w dal szym cią -
gu tkwi w klu zie. Zwy cza jo wo ko twi ce by ły
szta ło wa ne na po kła dzie gdyż ich wiel kość
prze szka dza ła by w cza sie rej su. Ta ma oko -
ło 2,5 me tra dłu go ści. Po wo li opły wa my
dziób i kie ru je my się z po wro tem do czę ści
środ ko wej wra ku. 

30 mi nu to we nur ko wa nie w zu peł no ści
wy star czy aby po bież nie obej rzeć wrak. Po -
le cam jed nak od pły nię cie od wra ku i obej -
rze nie oto cze nia gdzie czę sto moż na
zna leźć reszt ki wy po sa że nia czy urzą dzeń,
a tak że czę ści sa mej kon struk cji. Na od na -
le zie nie cze ka ca ły czas jesz cze ru fo wa
część wra ku. 

Wrak jest pro sty do nur ko wa nia. Za rów -
no pod ką tem głę bo ko ści jak i wa run ków na

nim pa nu ją cych. Rzad ko moż na spo tkać na
nim żył ki czy sie ci ry bac kie, a z re gu ły do -
bra wi docz ność po zwa la na ła twą na wi ga -
cję na wra ku i nie po zwa la się zgu bić. Na
wrak war to się wy brać w zi mie gdy wi docz -
ność na wra ku do cho dzi do 30 i wię cej me -
trów. Po zwa la to po czuć się (gdy by nie
tem pe ra tu ra) jak w Egip cie. Cza sem da je to
moż li wość ob ser wo wa nia nur ków pły wa ją -
cych na wra ku z po kła du ło dzi.

Se ba stian Po pek

sebastian@divespot.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://aquasklep.pl
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Dla nie wta jem ni czo nych rzu cę kil ka
słów wstę pu: tria th lon do dys cy pli na
spor to wa skła da ją ca się z 3 pod dy -
scy plin po ko ny wa nych bez po śred nio
jed na po dru giej. Są to pły wa nie, ro -
wer i bie ga nie. Za wo dy od by wa ją się
na róż nych dy stan sach, przy czym
naj po pu lar niej sze to sprint (750m pły -
wa nia, 20km ro we ru i 5km bie gu),
olim pij ski (1,5, 40, 10), 1/2 IM (1,9,
90, 21) oraz dy stans dla praw dzi wych
lu dzi z że la za, czyli Iron Man: 3,8
pły wa nia, 180 ro we ru i ma ra ton
(42 km bie gu). 

Tria th lo nem za ra zi łem się w ze szłym ro -
ku. Szu ka łem dys cy pli ny spor to wej, w któ -
rej coś się dzie je, a dzię ki któ rej mógł bym
zrzu cić kil ka zbęd nych ki lo gra mów. Więc
wy star to wa łem w dwóch sprin tach. W su -
mie mia ło być kil ka star tów, a przede

Nie samym nurkowaniem człowiek żyje
czyli Divemaster–Triathlonista
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wszyst kim po łów ka (czy li 1900, 90, 21) w
Su szu. A z Su szem by ło tak:

Mo ja hi sto ria z Her ba li fe Triah lon
Susz 2012 za czę ła się zi mą. Za pi sa łem się
na po łów kę za kła da jąc, że tro chę po pe da -
łu ję na tre na że rze, po bie gam jak się zro bi
cie plej i po pły wam w mię dzy cza sie. Ży cie
pla ny oczy wi ście zwe ry fi ko wa ło: naj pierw

w grud niu chwy ci ła mnie ja kaś pa skud na
in fek cja, któ ra pu ści ła do pie ro pod ko niec
stycz nia. Co wsze dłem na ro wer, to od ra zu
scho dzi łem, bo aż sła bo mi się ro bi ło. Na
po cząt ku lu te go pierw sze pró by tre nin gu
za koń czy ły się po now nym bó lem Achil le -
sa. W efek cie za czą łem się ła mać – co bę -
dzie z tą po łów ką, jak ja to prze ży ję...

Fi nal nie mie siąc te mu do sze dłem do mą -
dre go wnio sku, że nie prze ży ję a z mo im
tre nin giem (a wła ści wie bez tre nin gu) zro -
bię so bie krzyw dę. Ale cho ciaż sprint mu -
siał być choć przy go to wań ma ło: no ga bo li,
więc ani na ro wer ani na bieg. Uzna łem, że
z pły wa niem też ja koś to bę dzie. Wszyst ko
na raz: wy jazd na rajd, przy go to wa nia do
ślu bu i jesz cze no wa pra ca. Ale ja koś uda -
ło się po zbie rać 

Na Susz wy ru sza my w pią tek. Ja dę z mo -
ją naj wier niej szą ki bic ką (Mar tą bę dzie kie -
dyś tria th lo nist ką, cho ciaż ona jesz cze o
tym nie wie: p) i fo ru mo wy mi ko le ga mi Du -
bey em i Wy ci nan ką. W dro dze mi łe po ga -
dusz ki, ana li za wła snych moż li wo ści (lub
ich bra ku) itd. Sta je my cam pe rem w oko li -
cach sce ny, pra wie nad sa mym je zio rem.
Week end za po wia da się świet nie, du żo
zna jo mych z obo zu z Mi ko ła jem. Mnó stwo
no wych twa rzy (dzię ki fo ru mo wym ko szul -
kom roz po zna ję np. Mał go się). Od ra na w
so bo tę za ku py na expo (jak to dum nie
brzmi) i ki bi co wa nie za wod ni kom na po -
łów ce. Nie ste ty już o 7 by ło wia do mo, że
au ra nie do koń ca sprzy ja za wod ni kom.
Upał pra wie jak na Ko nie (naj słyn niej sze
za wo dy na dy stan sie Iron Man na Ha wa -
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jach). Szcze rze gra tu lu ję każ de mu, kto
ukoń czył za wo dy. Sie dzia łem spo co ny jak
ru ska pro sty tut ka, a co do pie ro oni... Po po -
łu dniu po sze dłem pły wać. Pierw szy raz w
tym ro ku wo da otwar ta i po raz pierw szy w
no wej pian ce. Ta ka pian ka nie ma zbyt wie -
le wspól ne go z pian ka nur ko wą oprócz te -
go, że to też. for ma wy rób neo pre no wy.
Mo je pły wa nie oka za ło się być na po zio mie
„oże szja pier ni czę”. Z da le ka czuć, że ju tro
bę dzie bar dzo cięż ko… 

Nie dzie la. Nad szedł mój dzień. Ra no ro -
wer do stre fy i cze ka nie, aż se ria A po ka że,
jak się to ro bi. Wi dać, że po ziom zróż ni co -
wa ny. Mo że się na wet oka zać, że nie bę dę
ostat ni. Sę dzio wie pil nu ją le mon dek (ro we -
ry mu szą być zgod ne z prze pi sa mi, a nad -
staw ki na kie row ni ce – okre ślo ne go ty pu),
co zde cy do wa nie po pra wi ła mi hu mor.
O 13 start. Saj gon więk szy, niż my śla łem.
Na po czą tek zbie ram tro chę ko pów tro chę
za bra łem. Opad z sił szyb szy, niż się spo -
dzie wa łem. Po ostat nim skrę cie w pra wo
na gle zna la złem się pra wie na środ ku wy -
zna czo ne go pro sto ką ta, zna czy się ko lej ne
pół mi nu ty ucie kło... W pią tek mia łem na -
dzie ję na 15 mi nut, w so bo tę zwe ry fi ko wa -
łem wy nik na po ni żej 20 mi nut. Fi nal nie

wy szło 19.16 a do brze wiem, że stać mnie
na wie le lep szy wy nik. Po pro stu trze ba się
prze pro sić z czę sty mi wi zy ta mi na ba se nie. 
T1 (czy li pierw sza stre fa zmian): czu je się
„wy ry pa ny jak pa pie skie san da ły”. Nie bar -
dzo mam si ły na bieg. Bar dziej idę. Pian ka
spa da bły ska wicz nie, kask na łeb, bu ty na
no gi i ogień. Na wyj ściu ze stre fy oka zu je
się, że nie mam nu mer ka. Do brze, że sta -

no wi sko nie da le ko, no ale ko lej ne pół mi -
nu ty po szło… so bie. Ro wer: plan jest ta ki,
że by za ostro nie ata ko wać. Mo że znaj dzie
się ja kiś po ciąg (czy li ma ły pe le ton). Nie ste -
ty nie bar dzo mi to idzie. Co ja kiś czas ła pię
ja kąś gru pę, ale na krót ko. Chwi lę po sie -
dzia łem na ko le za wod ni ko wi nu mer 101
(jesz cze raz dzię ki;)). Na któ rymś zjeź dzie
uda je mi się śmi gnąć 55 km/h. Nie ste ty,
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wszyst ko co do bre, szyb ko się koń czy. Na
pod jeź dzie jest już go rzej. Czas 41.22. Za -
da wa la ją cy. Przy tra sie lek ko ponad 20,5 km
to śred nia po nad 30km/h. Jak dla mnie OK.
Mro wie ki bi ców dzia ła su per mo ty wu ją co.
Ad re na li na. Szcze gól nie ci z bęb nem czy
in nym wer blem. T2: te stre fy to ja kaś ka tor -
ga. Wo lał bym jesz cze kil ka pę tli zro bić na

ro we rze, niż zdy chać w tej stre fie. Nie
wiem, jak to moż li we, że by biec z tym ro -
we rem. Prze szka dza i mę czy prze okrut nie. 

Bieg: roz po czy na jąc mam ocho tę się
prze że gnać... Strach o Achil le sy. Że by tyl -
ko nie za czę ły bo leć. Ale nie. Nie do ku cza -
ją (to dla mnie chy ba naj więk szy po zy tyw
w ca łym star cie. Za to tem po ma sa krycz -

ne!!! Brak tre nin gów wy cho dzi z każ dej
stro ny… Po cząt ko we tem po ja kieś ta kie
nie okre ślo ne. Tro chę bie gu, tro chę mar -
szu... Ktoś wy prze dza ją cy po krzy ku je, że
trze ba biec – to prze cież sprint. W cza sie
mo je go mar szu za czę ły się lek kie skur cze.
Stwier dzam, że trze ba się ina czej po mę -
czyć (wo lę sa pać niż czuć ból) i za cząć
zno wu biec. Ból prze cho dzi, ale płu ca bła -
ga ją o po wrót do mar szu. Zwal niam, ale tyl -
ko na dzie sięć se kund. Znów czu ję
nad cho dzą ce skur cze. I tak wy glą da mo je
bie gnię cie aż do me ty. Przy me cie zna la zła
się mo ja Lu ba, więc bez wa ha nia po świę -
cam kil ka se kund na bu zia ka. Wol ny mar -
szo -bieg nad ra biam na ostat niej pro stej
wi dząc wy świe tlo ny czas 1: 39: 50. Rzu -
cam się sprin tem, że by cho ciaż po ni -
żej 1: 40 by ło. Pra wie się uda je. 1: 40 co do
se kun dy!!! Tyl ko ten czas bie gu 35 mi nut to
po pro stu ma sa kra. Obie cu ję, że za raz bio -
rę się do ro bo ty!!! No i strasz nie się cie szę,
że w koń cu wy star to wa łem w Su szu, któ ry
za słu gu je na mia no pol skiej sto li cy tria th lo -
nu. A za rok mam za miar wy star to wać po -
now nie w mo jej wy ma rzo nej „po łów ce”. 

Bar tek „Be ro” Wy szkow ski



http://www.xdeep.pl
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wię cej na www.part ner nur ko wy.pl

Partnerzy programu

http://www.partnernurkowy.pl
http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://sklep.ocn.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl
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Ga zy to je den z trzech pod sta wo -
wych sta nów sku pie nia ma te rii, w
któ rym czą stecz ki sła bo od dzia łu ją
mię dzy so bą, po ru sza jąc się swo -
bod nie w ca łej ob ję to ści oraz nie -
ustan nie się zde rza jąc. Ga zy nie
ma ją okre ślo ne go kształ tu i ob ję to -
ści, wy peł nia ją ca łą do stęp ną prze -
strzeń, ma ją zdol ność do ho mo ge -
nicz ne go mie sza nia się, są ści śli we,
mo gą dy fun do wać.

Cho ciaż nur ko wa nie re kre acyj ne na ro -
dzi ło się na prze ło mie lat 40. i 50. XX wie -
ku, pierw szy przy pa dek cho ro by
de kom pre syj nej zo stał opi sa ny pra wie 100
lat wcze śniej. W la tach 40. XIX wie ku ro -
bot ni cy pra cu ją cy pod ci śnie niem (ke so ny)
wy ka zy wa li ozna ki cho ro by de kom pre syj -
nej po wyj ściu na ze wnątrz. Le ka rze nie by -
li w sta nie wy ja śnić przy czyn, ale opi sa li tę

cho ro bę już w 1854 ro ku. Dzia ła nia pro wa -
dzo ne przez Hal da ne’a wraz z in ny mi ba -
da cza mi skut ko wa ły opi sem w 1908 ro ku
wy ni ków ich ba dań oraz mo de lu de kom -
pre syj ne go i ta bel w ar ty ku le „Pre ven tion of
Com pres sed Air Il l ness”, za miesz czo nym w
„Jo ur nal of Hy gie ne”. Tekst ten sta no wił
punkt zwrot ny w ba da niach nad cho ro bą
de kom pre syj ną. Ba da nia na dal trwa ją. De -
kom pre sja po le ga na za sto so wa niu al go ryt -
mów ma te ma tycz nych okre śla ją cych ilo ści
ga zów roz pusz czal nych w or ga ni zmie pod
ci śnie niem w wy ni ku nur ko wa nia o więk -
szej eks po zy cji w ce lu umoż li wie nia ich
wol ne go roz prę że nia pod czas wy nu rze nia.

Dy fu zja ga zów, na sy ce nie, prze sy ce nie,
al go rytm de kom pre syj ny, pra wo Dal to na i
in ne pra wa ga zo we, mo de le neo hal da now -
skie, jak i pę che rzy ko we, tkan ki, mi kro pę -
che rzy ki, war to ści M, pół okres… Czy
zro zu mie nie tych i in nych ele men tów wy -

kła da nych na kur sach nur ko wa na głę bo kie -
go, pod ręcz ni kach czy ar ty ku łach jest ko -
niecz ne, by bez piecz nie nur ko wać? Czy
trze ba zro zu mieć i po jąć, co au tor po ni żej
cy to wa ne go frag men tu miał na my śli:

„…Dys po nu jąc więc zna nym rów na niem
eks po ten cjal nym, zwa nym da lej rów na -
niem na sy ca nia/od sy ca nia tka nek, a bę dą -
cym roz wią za niem rów na nia róż nicz ko we -
go: dP/dt =k (Pi – P), gdzie P to zmie nia ją ce
się ci śnie nie roz pusz czo ne go ga zu w tkan -
ce w m. s. w., t to czas za cho dzą cych
zmian na sy ca nia w min.” itd., etc.

Czy jest to gwa ran cja bez piecz nie wy ko -
na ne go nur ko wa nia? A mo że po win ni śmy
rów nież po znać bu do wę i za sa dy ser wi su
warsz ta to we go zaj mu ją ce go się na szym
sprzę tem? Co z ło dzią, po go dą? De kom pre -
sję uwa ża się czę sto za utra pie nie nur ko wa -
nia spor to we go. Od dy chaj spo koj nie, utrzy-
muj otwar te dro gi od de cho we przy wy nu -

Wybrane praktyczne aspekty planowania
nurkowań dekompresyjnych
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rze niu, spraw dzaj ilość ga zu itp. Te pro ste
za sa dy obo wią zy wa ły kie dyś pio nie rów
nur ko wa nia. Obec nie nur ko wa nie jest spor -
tem, któ ry ma wie le za sad, wie le wy tycz -
nych i wska zó wek opar tych na ba da niach,
do świad cze niu i zdro wym roz sąd ku. Pro ces
zmian jest cią gły, tak jak zmie nia się tech ni -
ka nur ko wa nia, sprzęt, ro sną ce do świad -
cze nie i wy ni ki ko lej nych ba dań. Po stęp w
dzie dzi nie za po bie ga nia cho ro bie de kom -
pre syj nej trwa. Jest co raz wię cej ba dań,
opra co wań, wie dzy – bez te go nie by ło by
bez piecz nych nur ko wań. Wła ści we zro zu -
mie nie pro ce sów za cho dzą cych w or ga ni -
zmie jest ko niecz ne do pro wa dze nia bez-

piecz nych nur ko wań de kom pre syj nych, a
po zby cie się nad mia ru roz pusz czo ne go ga -
zu i do bre sa mo po czu cie po nur ko wa niu
mo że być ła twiej sze i bez piecz niej sze, niż
są dzisz. Nie mu si my te go wszyst kie go wie -
dzieć, ale świa do mość skom pli ko wa nych
pro ce sów fi zjo lo gicz nych, fi zycz no -che mi-
cz nych, za gro żeń i spo so bów ra dze nia so -
bie z ni mi jest klu czem do bez pie czeń stwa.
Spraw dzo ne po przez la ta dzia łań or ga ni za -
cje i in struk to rzy w więk szo ści przy pad ków
po tra fią zna leźć zło ty śro dek mię dzy przy -
jem no ścią bez piecz ne go nur ko wa nia a wy -
ma ga nia mi teo rii, wła ści wą wie dzą, ćwi -
cze nia mi i prak ty ką nur ko wą! Je den ze spo -

tka nych nur ków tech nicz nych za pro po no -
wał mi wy ko na nie wspól nych nur ko wań
na 100 m. Był bar dzo zdzi wio ny, gdy
przed sta wi łem mu in for ma cje o trzech ga -
zach de kom pre syj nych. Je mu „wy szło”, że
moż na to zro bić, uży wa jąc ja ko gaz de co
EAN 50… Tyl ko! Czy się tak da? Oczy wi -
ście, że da się tak za pla no wać nur ko wa nie!
Czy bę dzie to roz sąd ne? Nie! Dzi siej sza
wie dza, dzi siej sze moż li wo ści po zwa la ją
za pla no wać ta kie go nur ka w zde cy do wa nie
bez piecz niej szy spo sób! Czy mam gwa ran -
cję, że się uda? Gwa ran cję 100% bra ku DCI
masz tyl ko wte dy, gdy nie nur ku jesz! Mo -
żesz i po wi nie neś zro bić jed nak tak, by ry -
zy ko i po ten cjal ne pro ble my zmi ni ma li-
zo wać!

Ele men ty do bo ru ga zów na nur ko wa nie:
– tra vel gaz (naj czę ściej je den z ga zów

de kom pre syj nych)
– do bra ilość do bre go ga zu den ne go
– ga zy de kom pre syj ne
– ilość ga zów opar ta na zu ży ciu, ro dza -

ju nur ko wa nia, gru py.
Do bór ga zu den ne go opie ra się na

MOD, TOD, END.
Je że li cho dzi o do bór ga zów de kom pre -

syj nych, są róż ne szko ły!

 
 

 

 

 

 

 

niem ekspotencjalnym, zwanym dalej równaniem nasycania/odsycania tkanek, a 

b�d�cym rozwi�zaniem równania ró�niczkowego: dP/dt =k(Pi - P), gdzie P to 

zmieniaj�ce si� ci�nienie rozpuszczonego gazu w tkance w m.s.w., t to czas 

zachodz�cych zmian nasycania w min.” itd., etc. 

Czy jest to gwarancja bezpiecznie wykonanego nurkowania? A mo�e powinni�my 

równie� pozna� budow� i zasady serwisu warsztatowego zajmuj�cego si� naszym 

sprz�tem? Co z łodzi�, pogod�? Dekompresj� uwa�a si� cz�sto za utrapienie 

nurkowania sportowego. Oddychaj spokojnie, utrzymuj otwarte drogi oddechowe przy 

wynurzeniu, sprawdzaj ilo�� gazu itp. Te proste zasady obowi�zywały kiedy� 

pionierów nurkowania. Obecnie nurkowanie jest sportem, który ma wiele zasad, wiele 

wytycznych i wskazówek opartych na badaniach, do�wiadczeniu i zdrowym 

rozs�dku. Proces zmian jest ci�gły, tak jak zmienia si� technika nurkowania, sprz�t, 

rosn�ce do�wiadczenie i wyniki kolejnych bada�. Post�p w dziedzinie zapobiegania 

chorobie dekompresyjnej trwa. Jest coraz wi�cej bada�, opracowa�, wiedzy – bez 

tego nie byłoby bezpiecznych nurkowa�. Wła�ciwe zrozumienie procesów 

zachodz�cych w organizmie jest konieczne do prowadzenia bezpiecznych nurkowa� 

dekompresyjnych, a pozbycie si� nadmiaru rozpuszczonego gazu i dobre 

samopoczucie po nurkowaniu mo�e by� łatwiejsze i bezpieczniejsze, ni� s�dzisz. Nie 

musimy tego wszystkiego wiedzie�, ale �wiadomo�� skomplikowanych procesów 

fizjologicznych, fizyczno-chemicznych, zagro�e� i sposobów radzenia sobie z nimi 

jest kluczem do bezpiecze�stwa. Sprawdzone poprzez lata działa� organizacje i 

instruktorzy w wi�kszo�ci przypadków potrafi� znale�� złoty �rodek mi�dzy 
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Z mo jej wie dzy i prak ty ki nur ko wej wy -
ni ka, że wy bór ten po wi nien opie rać się na
kil ku ele men tach:

– mak sy mal na opty ma li za cja de co
– zmi ni ma li zo wa nie pro ble mów kontr dy -

fu zji przy zmia nie ga zu (ICD)
– za sto so wa nie opcji „uciecz ko wej”.
Opty ma li za cja de kom pre sji głów nie po -

przez mak sy ma li zo wa nie za war to ści tle nu,
na wet do 1,6 ppO2.

Pro blem kontr dy fu zji izo ba rycz nej jest te -
ma tem na osob ny ar ty kuł, pa mię taj my tyl ko,
że w nie któ rych przy pad kach efek tem za -
mia ny try mik su na ni troks jest zwięk sze nie
su ma rycz nej ilo ści ga zu w tkan ce. Dzie je się
tak, po nie waż wzrost ilo ści ga zu w tkan kach
wy wo ła ny zwięk sze niem za war to ści azo tu,
np. z 55% do 68% (13%), nie jest re kom pen -
so wa ny przez zmniej sze nie ilo ści ga zu tam -
że na sku tek zmniej sze nia za war to ści he lu
z 25% do ze ra. Efek tem mo gą być ob ja wy
DCS w szyb kich tkan kach.

Opcja uciecz ko wa: każ dy do bra ny gaz
po wi nien być osią gal ny z po przed niej głę -
bo ko ści w przy pad ku ka ta stro ficz nej utra ty
ga zu. Przy kła do wo, przy nur ko wa niu na
głę bo kość 100 m do brym pierw szym ga zem
de kom pre syj nym był by gaz moż li wy do

uży cia na głę bo ko ści osią gal nej w sy tu acji
awa ryj nej, np. 75/70 m. Gaz ten po za wła -
ści wą za war to ścią he lu (END i ICD) po wi -
nien za wie rać mak sy mal ną za war tość tle nu
wy ni ka ją cą z ci śnie nia par cjal ne go – ce lem
do bre go „wy płu ki wa nia” ga zów obo jęt -
nych. Trzy ma jąc się tej re gu ły, na stęp ny gaz
de co po wi nien być osią gal ny z po przed niej
głę bo ko ści, tak aby w przy pad ku utra ty ga -
zu moż na by ło do nie go do pły nąć (ok 40 m).
Ko lej ny uży ty gaz to głę bo kość od 10 me-
trów. Tym spo so bem do bie ra jąc ga zy, ma -
my nie tyl ko zop ty ma li zo wa ne wy płu ki wa -
nie ga zów z or ga ni zmu, ale tak że moż li-
wość po ra dze nia so bie w przy pad ku ich
utra ty. Do dat ko wą za le tą jest też od po wied -
nio du ży za pas ga zów!

Pla nu jąc nur ko wa nie w ten spo sób, do -
pa so wu je my ga zy do na sze go nur ko wa nia,
a nie nas do ga zów – jak przy zwy cza jo -
wym za sto so wa niu EAN 50 i 100% tle nu!

Oczy wi ście mo że my mieć pro blem z za -
sto so wa niem ta kiej pro ce du ry przy nie któ -
rych nur ko wa niach. Głów nym za mie rze-
niem uży cia do bre go ze sta wu ga zów de -
kom pre syj nych jest przede wszyst kim bez -
piecz ne wyj ście z wo dy bez ob ja wów cho-
ro bo wych, a nie jak naj szyb sze wy nu rze nie.

In ne istot ne ele men ty pla no wa nia:
1. wy bie raj so lid ne i do stęp ne ko mer cyj -

nie pro gra my
2. re je struj i uży waj opro gra mo wa nia li -

cen cjo no wa ne go
3. czy taj in struk cje ob słu gi
4. wy cią gaj ko rzy ści z za jęć i na uki
5. roz ma wiaj z wspar ciem tech nicz nym

(sup por tem)
6. uży waj praw dzi wych pa ra me trów oso -

bi stych
7. wy bie raj pro gra my za ostrzo ne lub

wer sje bar dziej ry go ry stycz ne
8. po dą żaj za zmia na mi i now szy mi wer -

sja mi – bądź otwar ty, ale ana li tycz ny!
Pa mię taj, że plan nur ko wy po wi nien za -

wie rać co naj mniej:
– rze czy wi sty plan nur ko wa nia
– plan „dłuż szy” i „głęb szy”
– plan „ba ilo ut”.
Miej plan nur ko wa nia dla mak sy mal nej

głę bo ko ści i cza su nur ko wa nia, a tak że plan
dla nur ko wa nia dłuż sze go i głęb sze go. Na -
le ży też mieć ze so bą ta be le nur ko we (np.
twój oso bi sty no tat nik z wy ko na ny mi run ti -
me). Pa mię taj, że w sy tu acji awa ryj nej mo -
żesz mieć tak że pro blem z cza sem na
przy po mnie nie i za sto so wa nie nie stan dar -
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do wych roz wią zań czy wy ko na nia do dat -
ko wych ob li czeń (np.: Ra tio De co).

Przy pla no wa niu uwzględ nij też:
– wy szko le nie, cer ty fi kat i do świad cze nie
– sprzęt
– zgod ność z sa mym so bą i gru pą; pa ra -

me try nur ko wa nia do sto so wa ne do nur ka o
naj niż szym po zio mie wy szko le nia, do -
świad cze nia i dys po nu ją ce go naj słab szym
sprzę tem

– fi zycz ne i psy chicz ne przy go to wa nie
do nur ko wa nia

– po jem ność i ci śnie nie ro bo cze bu tli
– mi nu to we zu ży cie ga zu
– za sa dy go spo da ro wa nia ga zem
– usta la nie mak sy mal ne go cza su den ne -

go i ci śnie nia kry tycz ne go (CP)
– ob li cza nie % CNS
– kon tro lo wa nie pręd ko ści wy nu rza nia i

przy stan ki bez pie czeń stwa
– sche ma ty za cho wań przed/w trak cie/po

nur ko wa niu.
Pla nuj de kom pre sję, nie im pro wi zuj!
Wszel kie uwa gi, in struk cje, wska zów ki

mo gą być przy dat ne jed nak tyl ko oso bie,
któ ra in ter pre tu jąc je, jest od po wie dzial na.
Przy obec nym po zio mie sprzę tu nur ko we -
go, do świad cze nia i tech ni ki naj bar dziej za -

wod nym po je dyn czym ele men tem jest płe -
two nu rek. Jed nak przy za sto so wa niu do brej
prak ty ki nur ko wej, po par tej wła ści wą i do -
brze wy ko rzy sta ną wie dzą, de kom pre sja
wy da je się okieł zna na i bez piecz na – cze go
wam i so bie ży czę.

Ro mu ald Mi chał Hło baz

KURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHUKURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHU
Prowadzi Instruktor Apnea Academy

Tomek „Nitas” Nitka
IInnffoorrmmaaccjjee  ii  zzaappiissyy::

www.nitas.pl
tomek@nitas.pl
tel. 609 954 905

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://nitas.pl
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Z przy czyn oczy wi stych (je stem in -
struk to rem SDI/TDI pi szę o kur sie
TDI. Ale prak tycz nie każ da li czą ca się
fe de ra cja ma w pro gra mach uję te
po dob ne kur sy szko le nio we, jak cho -
ciaż by IANTD Adv. Ni trox, KDP/CMAS
PN2, czy GUE T1 (choć ten ostat ni
jest już kur sem try mik so wym, z nie -
co więk szy mi upraw nie nia mi).

Od kil ku lat co raz więk szą po pu lar ność
zy sku ją tzw. nur ko wa nia tech nicz ne. Prze -
cięt ne mu, za awan so wa ne mu nur ko wi, gdy
scho dzi na głę bo kość 40-45 m (np. upraw -
nie nia P3 KDP/CMAS), nie wy star cza już
„klep nię cie dna” ale chce tam po zo stać dłu -
żej. Wią że się to z ko niecz no ścią wy ko na -
nia przy wy nu rza niu przy stan ków
de kom pre syj nych a to z ko lei mu si spo wo -
do wać pew ną zmia nę spo so bu my śle nia o
za pla no wa niu i wy ko na niu nur ko wa nia.
Pó ki nie ma my ko niecz no ści wy ko na nia
tych przy stan ków, skraj nie awa ryj nym, nie -

do brym ale mo gą cym ura to wać ży cie roz -
wią za niem jest uciecz ka na po wierzch nię,
pro ce du ra ta ka jest lub by ła ćwi czo na na
róż nych kur sach w róż nych fe de ra cjach
(CE SA na OWD w PA DI, CSA na OWSD w
SDI, wy nu rze nie z 20 m do 5 m na kur sie
P2 w CMAS itd.), je że li jed nak spró bu je my
za sto so wać ta ką „pro ce du rę awa ryj ną”
w nur ko wa niach głęb szych lub dłuż szych,
kon se kwen cje mo gą być bar dzo nie przy -
jem ne. Dla te go, o ile w nur ko wa niu re kre -
acyj nym po dej ście „roz wią zu ję każ dy
pro blem pod wo dą” jest faj ne i ce chu je do -
bre go nur ka ale nie jest nie zbęd ne, o ty le w
nur ko wa niu tech nicz nym sta je się ono ab -
so lut ną ko niecz no ścią. I te go wła śnie, m. in.
ma na uczyć opi sy wa ny kurs. Wią że się z
tym kil ka za gad nień.

Part ner stwo.
W śro do wi sku po ku tu je po gląd, że w

nur ko wa niu tech nicz nym koń czy się part -
ner stwo. Mo im skrom nym zda niem jest to
cał ko wi te nie zro zu mie nie te ma tu. Wła śnie

tu do pie ro praw dzi we part ner stwo się za -
czy na. Bo sa mi od po wiedz cie so bie na py -
ta nie, kie dy po moc part ne ra jest nam
rze czy wi ście nie zbęd na? Ćwi czo na na ab -
so lut nie każ dym po zio mie sy tu acja OOG
(out of gas – brak ga zu), wzbu dzo ny au to -
mat, czy ja ka kol wiek in na awa ria (z wy jąt -
kiem utra ty przy tom no ści lub za plą ta nia się,
unie moż li wia ją ce go po ru sza nie się) w nur -
ko wa niu w gra ni cach tzw. li mi tów bez de -
kom pre syj nych mo że być roz wią za na
uciecz ką na po wierzch nię. W nur ko wa niu
tech nicz nym nie. A nie któ rych z tych pro -
ble mów nie da się roz wią zać bez współ -
udzia łu part ne ra. To ja się py tam, gdzie
mó wi my o praw dzi wym part ner stwie? A że -
by ta współ pra ca mię dzy nur ka mi mo gła
być pre cy zyj na, ko niecz na jest swo bo da
po ru sza nia się oraz po zo sta wa nia nie ru cho -
mym, w okre ślo nym miej scu, za rów no je śli
cho dzi o głę bo kość, jak i po zy cje wzglę -
dem part ne rów, nie za leż nie od te go co się
dzie je. A do te go ko niecz ne jest opa no wa -

Początek przygody z akcelerowaną dekompresją 
czyli Kurs TDI Advanced Nitrox/Decompression Proceures
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nie trzech pod sta wo wych umie jęt no ści, co
z upo rem po wta rzam na każ dym kur sie:
trym, pły wal ność, tech ni ki po ru sza nia się…

Ak ce le ro wa na De kom pre sja i pla no wa -
nie ga zów.

Ak ce le ro wa na czy li przy śpie szo na uży -
ciem ga zów de kom pre syj nych. Uwa żam,
że wy ko ny wa nie nur ko wań z za pla no wa ną
ob li ga to ryj ną de kom pre sją na ga zie ple co -
wym jest w obec nym cza sie prze żyt kiem,
ba, jest roz po czę ciem nur ko wa nia z za pla -
no wa ną z gó ry awa rią, bo wła śnie tak, ja ko
utra tę ga zu de co, na le ży trak to wać ta ką sy -
tu ację. Za łóż my, że nur ku je my na 40 m, na
po wie trzu, z cza sem den nym 20 min. W
przy pad ku uży cia EAN 50 czas de kom pre -
sji (od 21m do 6 m) to oko ło 20 min, w
przy pad ku od dy cha nia ga zem ple co -
wym 50 min. Ozna cza to, że pla nu jąc gaz
part ner sko, mu si my za pla no wać od dy cha -
nie na tym eta pie nur ko wa nia, przez dwóch
nur ków, z uży ciem ga zu pla co we go jed ne -
go z nich, przez okres 50 min. Śred nia głę -
bo kość tej de kom pre sji to 10 m. To mniej
wię cej tak, jak by za pla no wać gaz na 50 mi -
nu to we nur ko wa nie na Ko par kach, po mno -
żyć to przez dwa i ma my wte dy re zer wę
ga zu u jed ne go nur ka, jak ob li gu je do roz -

po czę cia wy nu rza nia. Nie wy ko nal ne, no
mo że z ze sta wem 2 x 18 l czy 2 x 20 l…

Oczy wi ście, pra wie wszyst kie nur ko wa -
nia koń czą się bez ko rzy sta nia z tej re zer -
wy (ja nie mu sia łem ko rzy stać z niej ni gdy).
Jed nak je śli ta ka po trze ba przy da rzy się
choć by je den raz a tej re zer wy nie bę dzie?

Ale nie cho dzi wy łącz nie o więk sze moż -
li wo ści, czy też ela stycz ność, ja ką da je nam
pod wo dą za sto so wa nie ga zów de kom pre -
syj nych. Ta kie prze pro wa dze nie de kom pre -
sji jest bez piecz niej sze dla na sze go
or ga ni zmu i zmniej sza ry zy ko DCS -u.

Jed nak ten kij ma dwa koń ce. Na le ży pa -
mię tać, że naj częst szą przy czy ną śmier ci
nur ków tech nicz nych pod wo dą jest od dy -
cha nie mie sza ni ną ga zo wą o zbyt wy so kiej,
jak na da ną głę bo kość, za war to ści tle nu.
Dla te go nur ko wie roz po czy na ją cy swo ją
przy go dę z ak ce le ro wa ną de kom pre sją po -
win ni ogra ni czyć licz bę za bie ra nych pod
wo dę sta ge’y do jed ne go, by wy eli mi no wać
ry zy ko po my le nia sta ge’a.

Ko mu ni ka cja w ze spo le.
Pi sa łem już o klu czo wej ro li part ner stwa.

By moż na by ło mó wić o do brej współ pra cy
ko niecz na jest szyb ka i pre cy zyj na ko mu ni -
ka cja mię dzy part ne ra mi. Ma my czte ry for -

my ko mu ni ka cji z z wszyst kich z nich po -
win ni śmy umieć ko rzy stać:

Ko mu ni ka cja świa tłem. Ma naj więk szy
za sięg i szyb kość prze ka za nia in for ma cji.
Bar dzo ła two jest zwró cić uwa gę part ne ra
na sy gnał. Nie ste ty, pra wie naj mniej sze
moż li wo ści prze ka za nia róż no rod nych ko -
mu ni ka tów. W za sa dzie wy róż nia my tyl ko
czte ry sy gna ły – pa syw ne OK., ak tyw ne
OK., Uwa ga! I Po mo cy!

Ko mu ni ka cja zna ka mi. Jest rów nie szyb -
ka jak sy gna ły świetl ne i znacz nie bar dziej
pre cy zyj na, wy ma ga jed nak więk szej uwa -
gi ze stro ny part ne rów (dla te go do brze jest
po prze dzić znak rę ką, sy gna łem świetl nym
„Uwa ga!”). W znur ko wa niach tech nicz -
nych i ja ski nio wych pre fe ro wa ne są zna ki
po ka zy wa ne jed ną rę ką, w dru giej trzy ma -
my bo wiem la tar kę i w ra zie po trze by
oświe tla my nią dłoń po ka zu ją cą znak.

We tno tes. To spo lsz czo ne, wy wo dzą ce
się z an giel skie go, sło wo ozna cza no tes, w
któ rym mo że my pi sać pod wo dą. Naj bar -
dziej po wol na lecz za ra zem naj pre cy zyj -
niej sza for ma pod wod nej ko mu ni ka cji.

Kon takt do ty ko wy. Jest to czwar ta for ma
ko mu ni ka cji, za re zer wo wa nia dla sy tu acji
cał ko wi tej utra ty wi docz no ści.
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KKOOSSTTAARRYYKKAA
ooggrrooddyy  AAmmeerryykkii……
++  NNoowwyy  JJoorrkk  (opcja)
1 listopad – 15 listopad 2012

Data pobytu: 
2 listopad – 14 listopad 20012

Pro po nu je my pa kiet po byt i nur ko wa nie
w naj lep szych miej scach na pół no cy
Ko sta ry ki, po stro nie Pa cy fi ku. Moż -
na tam spo tkać du żo du żych ryb. Naj -
lep sze miej sca nur ko we znaj du ją przy
wy spach Ca ta li na oraz Bats, gdzie moż -
na spo tkać żar ła cze tę po gło we, pła-
szcz ki, or le nie, man ty, del fi ny oraz re ki ny
wie lo ry bie.

CCEENNAA  ZZAA  OOSSOOBBĘĘ  ZZ  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE  
(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

Naj więk sze nie po ro zu mie nia bu dzi ko -
mu ni ka cja świa tłem. Je stem jej go rą cym
zwo len ni kiem i po nad 90% mo ich kur san -
tów, któ rzy za po zna ją się na za ję ciach z jej
za le ta mi, de cy du je się na jej sta łe sto so wa -
nie, nie za leż nie od ro dza ju nur ko wań. Po -
tem za miast py ta nie: „Dla cze go bie rzesz la -
tar kę w dzień?”, po ja wia się py ta nie: „Dla -
cze go nie masz la tar ki?” Oczy wi ście, by do -
ce nić za le ty ko mu ni ka cji świa tłem nie zbę-
d na jest la tar ka, któ ra do ta kiej ko mu ni ka cji
się na da je a to po ni żej 5% wszyst kich la ta rek
nur ko wych, ja kie po ja wia ją się na ryn ku.

Za mia na ga zów.
To naj waż niej sza pro ce du ra na ucza na

na kur sie. Pi sa łem już, ja kie ry zy ko nie sie
za so bą od dy cha nie nie wła ści wym ga zem.
Dla te go, po mi mo, że ma my tyl ko jed ne go
sta ge’a, od sa me go po cząt ku na le ży prze -
pro wa dzać zmia nę tak, jak by by ło ich kil -
ka, każ dy z in nym ga zem. 

Pla no wa nie nur ko wań.
Acz kol wiek każ de nur ko wa nie po win no

być za pla no wa ne „z gó ry”, w znur ko wa -
niach tech nicz nych jest to ab so lut nie nie -
zbęd ne. Na le ży przy go to wać się nie tyl ko
na „nor mal ne” prze pro wa dze nie nur ko wa -
nia ale i na sy tu acje nie ocze ki wa ne, jak

prze głę bie nie (o 3 m), prze dłu że nie cza su
den ne go (o 5 min.), utra tę ga zu ple co we go
lub de kom pre syj ne go przez jed ne go z part -
ne rów. Na każ dą ta ką sy tu ację mu si my
mieć za pla no wa ną de kom pre sję, po li czo ne
ga zy oraz jed nost ki tok sycz no ści mó zgo wej
(CNS) i płuc nej (OTU) tle nu.

Nur ko wa nie tech nicz ne da je nur ko wi
znacz nie więk szą ela stycz ność a za sto so wa -
nie ga zów de kom pre syj nych skra ca czas i
zwięk sza sto pień bez pie czeń stwa de kom -
pre sji. Jed nak wej ście w cu dow ny świat nur -
ko wań tech nicz nych jest dla nur ka pra-
w dzi wym wy zwa niem i wy ma ga od nie go
spo ro pra cy, nad po pra wą swo je go „warsz ta -
tu”. Czy war to? Mo im zda niem tak…

Hubert Urbańczyk

Au tor jest z za wo du le ka rzem on ko lo giem, pra -
cow ni kiem na uko wym In sty tu tu On ko lo gii w Gli -
wi cach, z za mi ło wa nia płe two nur kiem – Nur -
kiem tech nicz nym i ja ski nio wym GUE i TDI oraz
In struk to rem TDI/SDI, pro wa dzą cym kur sy
do stop nia Adv. Ni trox i Di ve ma ster włącz nie,
róż ne go ro dza ju spe cja li za cje łącz nie z kur sem
sku te ro wym jak rów nież warsz ta ty przede
wszyst kim z za kre su try mu, pły wal no ści, tech -
nik po ru sza nia się, w tym przy go to wu ją ce
do kur su GUE Fun da men tals. Dla użyt kow ni ków
Fo rum - Nu ras zna ny ja ko hu bert6 8



http://aquadiver.pl
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Ni ko dem Ko nar ski, lat 14, mło dy po dróż -
nik, zo stał naj młod szym na świe cie nur -
kiem ra tow ni kiem PA DI (PA DI Re scue Di -
ver). Ra zem z ro dzi ca mi, Ro mą i Ery kiem,
in struk to ra mi nur ko wa nia Pa di, opo wie dzą
nam jak roz po czę ła się je go przy go da z nur -
ko wa niem, ja kie ma pla ny na przy szłość i
czy by cie nur kiem jest do brym wa bi kiem na
dziew czy ny J

Iza Bubienko: Kie dy roz po czę ła się Two -
ja przy go da z nur ko wa niem?

Ni ko dem Ko nar ski: By ło to in tro w za -
mknię tej za to ce z del fi na mi, w cza sie po -
dró ży do Izra ela. Mia łem wte dy 10 lat.

IB: Co Cię skło ni ło do roz po czę cia nur -
ko wa nia?

NK: W cza sie ro dzin nych wa ka cji w
Chor wa cji ta ta za pro po no wał mi zro bie nie
kur su OWD. Za raz po tem do łą czy ła do nas
ma ma i nur ko wa nie sta ło się na szą ro dzin -
ną pa sją. Od tam tej po ry nur ku je my ra zem

oraz pla nu je my po dró że pod ką tem nur ko -
wa nia.

IB: Czy ró wie śni cy wie dzą o Two jej pa -
sji? Jak re agu ją? Czy py ta ją?

NK: Tak, wie dzą. W szko le czę sto tra fia -
ją się pre zen ta cję ty pu „Mo je Hob by” wte -
dy wie le osób py ta oraz in te re su je się tym
te ma tem. Opo wia dam i za chę cam, tak do
nur ko wa nia jak i do po dró ży. Waż ne dla
mnie jest aby mieć in ne pa sje niż sie dze nie
przed kom pu te rem czy te le wi zo rem.

IB:Mło dy po dróż nik z Cie bie. Kie dy
pierw szy raz wy bra łeś się w po dróż i do -
kąd?.

NK: Ro dzi ce za bie ra li mnie ze so bą
wszę dzie, za wsze gdy by ła tyl ko ta ka moż -
li wość. Pierw szy raz był to Egipt, mia łem
wte dy ro czek, więc nie bar dzo pa mię tam tą
po dróż, ale mam zdję cia. Od tam tej po ry
zwie dzi li śmy Mek syk, Mau ri tius, Chor wa -
cję i wie le in nych cie ka wych miejsc 

IB: Jak re agu ją
dziew czę ta, ko le żan ki
z kla sy? Czy dzię ki
nur ko wa niu je steś
bar dziej po pu lar ny?

NK: Re agu ją nor mal nie, chy ba już przy -
wy kli J O nur ko wa nie py ta ją ra czej w kon -
tek ście wy jaz dów. Nie za le ży mi na
po pu lar no ści, chcę być po pro stu lu bia ny i
chy ba mi się to uda je. 

IB: Czy wy bie rasz się w ja kąś po dróż w
naj bliż szym cza sie?

NK: Tak, wy bie ram się z ro dzi ca mi na
mie siąc do Chor wa cji, w miej sce gdzie ro -
bi łem kurs OWD. Bar dzo lu bi my tam od po -
czy wać i nur ko wać 

IB:  Czy nur ko wa nie to coś z czym
chcesz zwią zać swo ją przy szłość?

NK: Ni gdy nie wia do mo. Moi ro dzi ce są
już in struk to ra mi, ja mu sze po cze kać jesz -
cze 4 la ta. Przez ten czas chcę zdo być wię -

Młody podróżnik
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cej do świad cze nia nur ku jąc i w Pol sce i w
cie płych wo dach. Ró wie śni cy ma rzą o 18-
tych uro dzi nach aby móc zdo być pra wo
jaz dy – ja chcę naj pierw zo stać di ve ma ste -
rem, po tem ukoń czyć IDC i zdać eg za min
in struk tor ski. Wi dzia łem ile sa tys fak cji dał
ten kurs mo im ro dzi com, jak bar dzo się roz -
wi nę li i jak cięż ko pra co wa li pod okiem
Jac ka Wen do łow skie go – Pla ty no we go Co -
ur se Di rec to ra PA DI.

IB: Two je ulu bio ne miej sce nur ko we
NK: W stycz niu 2012 by łem na Mau ri tiu -

sie. Wi dzia łem tam du żo bar dzo cie ka wych
miejsc nur ko wych. Jed nak szcze gól ne wra -
że nie zro bi ło na mnie nie ty le miej sce co
sy tu acja w któ rej się zna la złem. 

Pod czas nur ko wa nia oka za ło się że na -
sza gru pa jest w cen trum „twi ste ra” bar ra -
kud, czy li w sa mym środ ku za ta cza ją cej
krę gi wiel kiej ła wi cy ryb. trwa ło to do bre 5
mi nut i by ło nie co stre su ją co gdyż jak wia -
do mo bar ra ku dy są ry ba mi dra pież ny mi i
po mi mo że po je dyn czy osob nik ra czej nie
zro bi krzyw dy to tak ogrom ne sta do mo gło
już sta no wić za gro że nie. Jed nak wszyst ko
skoń czy ło się do brze a prze ży cie nie sa mo -
wi te.

IB: Ja kieś in ne pa sje oprócz nur ko wa nia?
NK: Oczy wi ście, lu bię pró bo wać no -

wych rze czy, cza sem eks tre mal nych, jak
np. Zi pli ne - prze jazd na li nie nad prze pa -
ścią. Ale mam też zwy kłe za in te re so wa nia,
jak ro wer czy rol ki

IB: Co Ci się w nur ko wa niu po do ba naj -
bar dziej?

NK: Stan nie waż ko ści, spo kój pod wo dą
ale przede wszyst kim nur ko wa nie to świet -
na za ba wa!

Z Ni ko de mem Ko nar skim roz ma wia ła
Iza Bu bien ko – In struk tor Nur ko wa nia PA DI
(MSDT)

kursy nurkowania CMAS i SSIkursy nurkowania CMAS i SSI

nurkowania sta owenurkowania sta owe

ssklep i wypo yczalniaklep i wypo yczalnia
sprz tu nurkowegosprz tu nurkowego

SpecjalnaSpecjalna
oferta dlaoferta dla

instuktorówinstuktorów !!! !!!

Jezioro a skieJezioro a skie
O rodek CaritasO rodek Caritas

Rybaki 5 (k/Olsztyna)Rybaki 5 (k/Olsztyna)
11-034 Stawiguda11-034 Stawiguda

tel. 606 685 639tel. 606 685 639

www.scubadiver.plwww.scubadiver.pl 
info@scubadiver.plinfo@scubadiver.pl

www.facebook.com/www.facebook.com/
/centrumnurkowescubadiver/centrumnurkowescubadiver
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Po miar cza su i głę bo ko ści nur ko -
wa nia jest nie zbęd ny w każ dym nur -
ko wa niu. Wbrew spo ty ka nej cza sem
prak ty ce każ dy czło nek nur ku ją ce go
ze spo łu po wi nien po sia dać od po wied -
nie urzą dze nie po mia ro we. W nur-
ko wa niach de kom pre syj nych na le ży
wy po sa żyć się w za pa so we urzą dze -
nie po mia ro we.

Naj prost sze urzą dze nia po mia ro we za -
pew nia ją in for ma cję o:

– cza sie, któ ry upły nął od roz po czę cia
nur ko wa nia;

– głę bo ko ści ak tu al nej;
– głę bo ko ści mak sy mal nej.
Te in for ma cje wy star czą, by wy ko nać

nur ko wa nie za pla no wa ne wg ta bel czy me -
tod de co on the fly, ta kich jak NOF, ra tio
de co czy mi ni mum de co, jed nak brak głę -
bo ko ści śred niej moc no utrud nia ich wy ko -
rzy sta nie. Nie co tyl ko bar dziej skom pli ko -
wa ne mier ni ki, tzw. di gi ta le, in for mu ją nas

o owej śred niej głę bo ko ści i jesz cze o pręd -
ko ści wy nu rza nia, co uła twia jej kon tro lę.

Naj bar dziej za awan so wa ne mier ni ki
– kom pu te ry nur ko we – ob li cza ją, ile po zo -
sta ło nam cza su do osią gnię cia li mi tu bez -

de kom pre syj ne go, a po je go prze kro cze niu
– wy zna cza ją de kom pre sję. 

Nie wy czer pa łem tu opi su wszyst kich
funk cji, w ja kie pro du cen ci wy po sa ża ją
kom pu te ry nur ko we, jed nak te funk cje są

Urządzenia pomiarowe

Głębokościomierz osadzony w konsoli
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do dat ka mi, któ re nie ma ją istot ne go zna cze -
nia w więk szo ści nur ko wań (są to po mia ry
tem pe ra tu ry, róż no rod ne alar my, pa mięć
nur ko wań, sta ty sty ki, po łą cze nia z kom pu -
te rem PC, funk cje po mia ru ci śnie nia w bu -
tli itd.).

Nie za chły stu jąc się nad mia rem wo do try -
sków ani za pew nie nia mi pro du cen tów, że
al go ryt my wpi sa ne w kom pu ter nur ko wy są
naj no wo cze śniej sze, skup my się na tym co
istot ne:

Urzą dze nie po mia ro we jest waż ne dla
bez piecz ne go za koń cze nia nur ko wa nia, a
więc mu si być NIE ZA WOD NE.

Kom pu ter nur ko wy
Czym się kie ro wać, wy bie ra jąc kom pu -

ter nur ko wy? Na ryn ku ma my ca łe mnó stwo
kom pu te rów, ofe ru ją cych róż ne funk cje,
róż ne al go ryt my i... kosz tu ją cych nie ma ło.
Jak wy brać coś dla sie bie?

Po pierw sze trze ba so bie uświa do mić, że
dzi siaj tyl ko kil ka z obec nych na ryn ku
kom pu te rów ofe ru je no wo cze sne i bez -
piecz ne al go ryt my wy zna cza ją ce de kom -
pre sję (ak cep to wal ne są te, któ re opie ra ją
się o al go rytm ZHL16 z Gra dient Fac to ra -
mi). Po zo sta łe kom pu te ry spraw dza ją się
do brze ja ko urzą dze nia wy zna cza ją ce li mit

bez de kom pre syj ny al bo ja ko wskaź ni ki na -
sy ce nia tka nek ga za mi obo jęt ny mi, ale bez -
piecz ne wy nu rze nie i tak trze ba so bie
za pla no wać sa me mu.

Naj waż niej szym chy ba kry te rium, któ -
rym trze ba się kie ro wać, wy bie ra jąc kom -
pu ter, jest je go nie za wod ność.

Nie za wod ność ozna cza nie tyl ko wą sko
ro zu mia ną bez a wa ryj ność, ale rów nież to,
że opro gra mo wa nie kom pu te ra nie spo wo -
du je, iż np. w kry tycz nym mo men cie nur -
ko wa nia prze sta nie wy świe tlać nie zbęd ne

nam in for ma cje o cza sie i głę bo ko ści... Nie -
ste ty jest to dość czę ste! In ny mi sło wy: kom -
pu ter w try bie błę du, wy wo ła ne go czymś,
co się al go ryt mo wi nie spodo ba (np. omi -
nię ciem przy stan ku de kom pre syj ne go,
prze kro cze niem pręd ko ści wy nu rza nia...),
mu si na dal wy świe tlać pod sta wo we in for ma -
cje (głę bo kość, czas), a nie jak to by wa: ja kiś
dow cip ny na pis w sty lu „you are de ad”.

Ko lej ną istot ną spra wą jest du ży czy tel ny
wy świe tlacz ma ją cy tryb pod świe tle nia
przy dat ny w no cy czy na du żej głę bo ko ści.
Tu no wo cze sne le do we wy świe tla cze z
kom pu te rów ta kich jak OSTC czy Li qu ivi -
sion bi ją na gło wę in ne roz wią za nia tech -
nicz ne.

Nur kom, któ rzy na ru sza ją za sa dy do brej
prak ty ki nur ko wej (wy ko nu ją wię cej niż
dwa nur ko wa nia dzien nie, ro bią pro fi le jo -
jo itd.), mo gą się przy dać funk cje umiesz -
czo ne w kom pu te rach ozna czo nych
RGBM, funk cje, któ re po ta kich pro fi lach
do dat ko wo skra ca ją li mi ty bez de kom pre syj -
ne al bo wy zna cza ją do dat ko we przy stan ki
przed wy nu rze niem. Jed nak dla osób świa -
do mie pla nu ją cych swo je nur ko wa nia funk -
cje RGBM sta ją się pro ble mem, de kom pre-
sje or dy no wa ne przez kom pu ter sta ją się
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nie prze wi dy wal ne, pla no wa nie ga zów i re -
zerw trud ne, a de kom pre sje czę sto nie po -
trzeb nie wy dłu żo ne.

Istot ną funk cją jest moż li wość prze łą cze -
nia kom pu te ra w tryb ni trok so wy. Wie le
osób nie zda je so bie spra wy z te go, jak bar -
dzo uży cie ni trok su zwięk sza bez pie czeń -
stwo nur ko wa nia i o ile zwięk sza moż li-
wo ści nur ko we. Nie za leż nie od ak tu al ne go
sta nu nur ko we go roz wo ju war to za in we sto -
wać w kom pu ter, któ ry umoż li wi uży cie
tych mie sza nek.

Nie któ re kom pu te ry uwzględ nia ją moż -
li wość zmia ny mie sza ni ny od de cho wej pod
wo dą. Ta funk cja jest cen na dla nur ków
tech nicz nych, któ rzy wy ko nu ją de kom pre -
sje przy śpie sza ne przez uży cie ga zów de -
kom pre syj nych. Obec nie sta je się to dro gą
roz wo ju, któ rą wy bie ra co raz więk sza część
osób nur ku ją cych i da je się za uwa żyć, że z
ro ku na rok ta ki spo sób nur ko wa nia sta je się
co raz bar dziej po pu lar ny. Jed nak wy bie ra -
jąc kom pu ter z my ślą o ta kich nur ko wa -
niach, nie moż na nad mier nie oszczę dzać.
Moż na wy brać ta ni di gi tal i sa me mu pla no -
wać de kom pre sję al bo kom pu ter na ty le do -
bry, że bę dzie moż na wy ko ny wać to, co on
wy li czy. 

Dość waż ną spra wą jest ła twość wy mia -
ny ba te rii w kom pu te rze. Na ryn ku są za -
rów no kom pu te ry za si la ne stan dar do wy mi
pa lusz ka mi do stęp ny mi w kio skach, wy ma -
ga ją ce od po wied niej ba te rii, któ rą moż na
do stać w spe cja li stycz nych skle pach, oraz
ta kie, w któ rych ba te rię mo że wy mie nić tyl -
ko fa brycz ny ser wis. Co raz wię cej kom pu -
te rów wy po sa ża się w aku mu la tor i złą cze
do je go ła do wa nia.

Ostat nio nie któ re kom pu te ry nur ko we
ofe ru ją funk cje „ds.” – de ep sto py, czy li głę -
bo kie przy stan ki de kom pre syj ne. Na pierw -
szy rzut oka wy glą da to na krok w do brą
stro nę – uwzględ nie nie współ cze snych po -
glą dów na de kom pre sję. Nie ste ty za im ple -
men to wa no de ep sto py wy li cza ne wg
naj bar dziej pry mi tyw ne go al go ryt mu Py -
le’a, al go ryt mu, któ ry nie ma się ni jak do
fak tycz ne go na sy ce nia tka nek ga za mi, co
wię cej al go ryt mu, któ ry każ dy nu rek bez
pro ble mu za sto su je bez po mo cy kom pu te -
ra. Funk cję tę moż na po trak to wać ja ko ga -
dżet przy dat ny tym, któ rzy nie ma ją żad nej
świa do mo ści, jak na le ży pla no wać wy nu -
rze nia po nur ko wa niu. Nie ste ty nie któ re
kom pu te ry wy po sa żo ne w funk cje DS po -
tra fią się za wie sić wów czas, gdy użyt kow -
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nik wy ko na de ep sto py wg in ne go, bar dziej
prze my śla ne go al go ryt mu. Ta kie za cho wa -
nie oczy wi ście dys kwa li fi ku je kom pu ter
nur ko wy. Jesz cze raz pod kre ślam – je śli
ktoś chce, że by kom pu ter pla no wał mu de -
kom pre sje, po wi nien za in we sto wać w ta ki,
któ ry po li czy pro fil de kom pre sji wg al go ryt -
mu, któ ry za dba o to, by w szyb kich tkan -
kach nie by ło zbyt du żych prze sy ceń, i nie

wy ma ga ta kich pro tez jak do da wa nie de ep -
sto pów wg re gu ły Py le’a czy po dob nej.

Di gi ta le
Di gi ta le na oko wy glą da ją tak sa mo jak

kom pu te ry nur ko we. Są to po pro stu cy fro -
we głę bo ko ścio mie rze z ze gar kiem. Nie
wy zna cza ją de kom pre sji ani nie pil nu ją li -
mi tów.

Wbrew po zo rom uży tecz ność di gi ta li jest
ogrom na, czę sto więk sza niż kom pu te rów
nur ko wych. Ze wzglę du na pro sto tę kon -
struk cji (i opro gra mo wa nia) są to urzą dze -
nia bar dziej nie za wod ne od kom pu te rów,
w szcze gól no ści nie wie sza ją się, gdy uzna -
ją, że po peł ni li śmy błąd... Oczy wi ście to na
użyt kow ni ka di gi ta la spa da od po wie dzial -
ność za sto so wa nie do brej prak ty ki nur ko -
wej, wy zna cza nie li mi tów czy pla no wa nie
de kom pre sji. 

Ze ga rek i głę bo ko ścio mierz
To już w za sa dzie mu zeum... ale dla po -

rząd ku trze ba o tym wspo mnieć. Me cha -
nicz ne głę bo ko ścio mie rze po tra fią po ka zać
za rów no głę bo kość ak tu al ną jak i mak sy -
mal ną. Nu rek wy po sa żo ny w ta kie urzą dze -
nie mu si oczy wi ście mieć tak że wo do-
sz czel ny ze ga rek, któ rym bę dzie mie rzył
czas nur ko wa nia. Nie ste ty łącz na ce na na -

wet naj tań szych ze gar ków i głę bo ko ścio -
mie rzy nie wie le od bie ga od ce ny di gi ta la
czy ta nie go kom pu te ra nur ko we go, a do -
cho dzi nie wy go da wy ni ka ją ca z ko niecz no -
ści uży cia dwóch urzą dzeń po mia ro wych.
Dla te go też nie jest to po le ca ny ani war ty
uwa gi ze staw na wet ja ko za pa so we urzą -
dze nie po mia ro we.

Pa weł Po rę ba

torilis@wp.pl

Casio Sea Patfinder posiada pomiar głębokości,
czas nurkowania, maksymalną głębokość i
temperaturę wody
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Na po cząt ku lip ca mie li śmy oka zję
wy ko nać pierw sze nur ko wa nie z naj -
now szym wo do od por nym apa ra tem
kom pak to wym fir my Olym pus, mo de -
lem To ugh TG - 1. Apa rat ten zo stał
za pre zen to wa ny nie speł na dwa mie -
sią ce wcze śniej i ma on być to po -
wym pro duk tem w se rii To ugh. 

Jak przy sta ło na naj wyż szy mo del, obu -
do wa TG -1 wy róż nia się naj wyż szą kla są
wo do od por no ści w po rów na niu do in nych
pod wod nych Olym pu sów. Dzię ki te mu
z apa ra tem mo że my nur ko wać na głę bo ko -
ści do 12 m, a do dat ko wo wy trzy mu je on
upa dek z wy so ko ści dwóch me trów. Mi mo
to obu do wa nie spra wia ta kie go wra że nia
so lid no ści, jak ta z TG -820. Za sto so wa ne
pla sti ki wy da ją się gor szej ja ko ści, jed nak
mo że to być je dy nie myl ne wra że nie, a ich
rze czy wi stą wy trzy ma łość spraw dzi my do -
pie ro w peł nym te ście. 

War to przyj rzeć się ta be li, w któ rej ze sta -
wi li śmy pod sta wo we pa ra me try ak tu al nych

mo de li Olym pus To ugh. Po ka zu je ona, że
TG -1 naj wię cej cech odzie dzi czył po TG -
-820, gdyż w apa ra tach tych za sto so wa no

tę sa mą ma try cę CMOS BSI wiel ko -
ści 1/2.3 ca la i roz dziel czo ści 12 Mpix oraz
ten sam pro ce sor ob ra zo wy Tru ePic VI.
Dzię ki te mu oby dwa mo de le ofe ru ją ten
sam za kres czu ło ści, te sa me pro gra my te -
ma tycz ne, try by AS i po mia ru świa tła. Rów -
nież tryb wi deo nie uległ zmia nie. Co za tem

Olympus Tough TG-1

Autoportret w podwodnym lustrze.
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no we go ofe ru je nam TG -1 oprócz wspo -
mnia nej obu do wy, któ ra po zwa la za nur ko -
wać 2 me try głę biej i jest nie co więk sza
i cięż sza? 

Przede wszyst kim w naj now szym mo de -
lu znaj dzie my zu peł nie no wy obiek tyw
skon stru owa ny z 9 ele men tów uło żo nych
w 7 gru pach (w tym 4 ele men ty as fe rycz -
ne, 2 ele men ty ED). Po sia da on za kres ogni -
sko wych wy no szą cy 25–100 mm (po prze-
li cze niu na peł ną klat kę) i świa tło si łę f/2.0–
4.9. Tak więc kon struk cja po sia da szer szy

kąt i lep sze świa tło, lecz zo sta ło to oku pio -
ne nie co mniej szą krot no ścią zoo ma. Jed -
nak w przy pad ku apa ra tu po zwa la ją ce go
wy ko ny wać zdję cia pod wo dą, są to zmia -
ny zde cy do wa nie na plus, gdyż ja sny obiek -
tyw o sze ro kim ką cie jest bar dzo po żą da ny
w fo to gra fii pod wod nej. 

War to tu taj za uwa żyć, iż obiek tyw zo stał
umiesz czo ny cen tral nie na środ ku przed niej
ścian ki, a oka la ją cy go pier ścień moż na
ścią gnąć. Znaj dzie my pod nim mo co wa nie
opcjo nal ne go ada pte ra Olym pus CLA -T01
wy po sa żo ne go w gwint 40.5 mm, któ ry po -
zwa la nam pod łą czyć do apa ra tu kon wer -
ter ty pu „ry bie oko” Olym pus FCON -T01,
te le kon wer ter Olym pus TCON -T01, lub
wszel kie go ro dza ju fil try. 

Roz wią za nie wy da je się być bar dzo in te -
re su ją ce i po sta ra my się spraw dzić je go
moż li wo ści pod czas peł ne go te stu apa ra tu. 

Ko lej ną no wo ścią za sto so wa ną w TG -1
jest sta ły, 3-ca lo wy mo ni tor OLED o roz -
dziel czo ści 610.000 punk tów. Choć wy -
świe tla ne na nim ob ra zy są bar dzo do brej
ja ko ści, a w sil nym słoń cu spraw dza się on
zna ko mi cie, to mi mo to bez po śred nie po -
rów na nie z LCD za sto so wa nym w TG -820
wy pa da na ko rzyść te go dru gie go. Mo ni tor
w star szym mo de lu cha rak te ry zu je się wyż -
szą roz dziel czo ścią, a do dat ko wo ma lep -
szą ko lo ry sty kę. 

Jed nak po rów na nie in nych cech wy pa da
już na ko rzyść TG -1. Przede wszyst kim
w no wym mo de lu znaj dzie my głę bo ko ścio -
mierz, kom pas oraz mo duł GPS, któ rych za -
bra kło w TG -820. Jak za pew ne nie któ rzy
pa mię ta ją, do dat ki te ofe ro wał nam mo del
TG -810 i by li śmy dość moc no za sko cze ni,
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że nie za im ple men to wa no ich w je go na -
stęp cy. Po pre mie rze TG -1 sta ło się ja sne,
iż był to prze my śla ny za bieg, któ ry miał na
ce lu za re zer wo wa nie tych funk cjo nal no ści
dla to po we go mo de lu w se rii To ugh. 

Te raz kil ka słów orak tycz nie nie róż nią
się od tych za sto so wa nych w TG -820. Ma -
my więc do dys po zy cji umiesz czo ne z pra -
wej stro ny me nu pod ręcz ne, po któ rym
mo że my po ru szać się za po mo cą przy ci -
sków kie run ko wych. Roz wią za nie to spraw -

dza się zde cy do wa nie le piej od dżoj sti ka
za sto so wa ne go w star szym mo de lu – po ru -
sza nie się po me nu pod ręcz nym wciąż jest
dość wol ne, jed nak ma my nad nim lep szą
kon tro lę i nie zda rza się że prze sko czy my
kil ka opcji za da le ko z czym mie li śmy czę -
sto do czy nie nia w TG -820. 

Z te go po wo du to po we go To ugh użyt ku -
je się pod wo dą du żo wy god niej niż niż szy
mo del, tym bar dziej, że wszyst kie przy ci ski
są dość wy god ne i nie ma my więk szych

pro ble mów z ich przy ci ska niem na wet
w su chych rę ka wi cach. Do dat ko wo TG -1
zo stał wy po sa żo ny w bar dzo wy god ne ko -
ło na staw, na któ rym zna la zły się po zy cje
C1 i C2. Mo że my tam zde fi nio wać ze sta wy
wła snych usta wień apa ra tu i w mgnie niu
oka prze łą czać się mię dzy ni mi. Jest to zna -
ko mi te roz wią za nie, tym bar dziej, że apa -
rat za pa mię tu je wszyst kie usta wie nia włą-
cz nie z ba lan sem bie li, czu ło ścią, po mia -
rem świa tła, try bem AF, a na wet wy bra ną
kom pre sją i roz mia rem zdję cia. Z te go też
po wo du czte ry pierw sze fo to gra fie z ga le rii
zdjęć przy kła do wych przy pad ko wo wy ko -
na li śmy przy nor mal nym stop niu kom pre -
sji. Ni ski sto pień kom pre sji usta wi li śmy
w try bie P, a zdję cia wy ko ny wa li śmy w try -
bie C1, któ ry nie ste ty przy wró cił nam kom -
pre sję śred nią. War to o tym pa mię tać
pod czas ko rzy sta nia z TG -1. Pod wzglę dem
użyt ko wa nia lek ki nie do syt po zo sta wia
przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo, gdyż
zo stał on umiesz czo ny po mię dzy wspo -
mnia nym ko łem na staw a dwie ma wy pust -
ka mi. W re zul ta cie trze ba dość moc no się
sku pić aby roz po cząć re je stra cję fil mów
ma jąc za ło żo ne rę ka wi ce, gdyż dość cięż ko
jest wci snąć gu zik. 
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Te raz kil ka słów o tym jak apa rat ra dzi
so bie z wy ko ny wa niem zdjęć w dość męt -
nych wo dach pol skie go je zio ra na Ka szu -
bach. W tej kwe stii TG -1 bar dzo mi le nas
za sko czył, gdyż au to fo kus ra dził so bie zna -
ko mi cie i nie na po tka li śmy więk szych pro -
ble mów z usta wia niem ostro ści. Olym pus
tym bar dziej za słu gu je na po chwa ły, że
nur ko wa li śmy w cza sie desz czu, w chwi lę
po bu rzy, więc nie bo za snu te by ło gru bą
war stwą chmur i ilość świa tła pod wo dą by -
ła moc no ogra ni czo na. Mi mo to opi sy wa ny
To ugh po ra dził so bie zna ko mi cie. Przy da ła
się też tu przy sło na f/2.0, gdyż ta ką war tość
apa rat usta wiał au to ma tycz ne we wszyst -
kich przy pad kach, dzię ki cze mu na wet przy
czu ło ści ISO 200 uda ło uzy skać się cza sy
na po zio mie 1/30 s i nie po ru szo ne zdję cia. 

Pod su mo wu jąc moż na na pi sać, że TG -1
jest z pew no ścią sil nym kon ku ren tem dla Ca -
no na D2 0, któ ry wy grał pierw szą część na -
sze go „Te stu apa ra tów pod wod nych 2012”.
No wy mo del odzie dzi czył po TG -820 zna -
ko mi tą ma try cę, a do te go ofe ru je wie le do -
dat ko wych funk cjo nal ność i nie spra wia
więk szych pro ble mów pod czas użyt ko wa -
nia pod wo dą, do te go ofe ru je do bry au to -
fo kus oraz ja sny obiek tyw sze ro ko kąt ny.

Po zo sta je nam je dy nie mieć na dzie ję, iż po -
pra wio no w nim ba lans bie li dla zdjęć pod -
wod nych, na któ ry na rze ka li śmy
w przy pad ku TG -820, ale to bę dzie my mo -
gli oce nić do pie ro pod czas te stu wy ko ny -
wa ne go w bar dziej przej rzy stych wo dach.
Za strze że nia moż na mieć też do ce ny apa -
ra tu, któ ra wy no si obec nie 1555 zł i czy ni
go w tej chwi li naj droż szym wo do od por -
nym kom pak tem na ryn ku, jed nak trze ba
mieć tu na uwa dze, że apa rat nie daw no
wszedł na ry nek i je go ce na z pew no ścią
spad nie w naj bliż szym cza sie. 

Na ko niec za pra sza my do obej rze nia fil -
mów na krę co nych Olym pu sem TG -1 oraz
ga le rii przy kła do wych zdjęć. Fo to gra fie
od 1 do 4 wy ko na no przy nor mal nym po -
zio mie kom pre sji, po zo sta łe zdję cia przy
po zio mie ni skim. Do dat ko wo zdję cie nr 3
wy ko na no przy wy ko rzy sta niu lam py bły -

sko wej, któ ra jest au to ma tycz nie wy zwa la -
na w pod sta wo wym try bie zdjęć pod wod -
nych. 

Ro bert Olech

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

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

MMaaggaazzyynn
NNuurraass..iinnffoo

ppoobbiieerraannyy  jjeesstt
śśrreeddnniioo

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj
rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg1/P7060070.MOV
http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg1/P7060017.MOV
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„Do gry na ryn ku ka mer spor to -
wych wcho dzi no wa mar ka – Re dle -
af. Do tej po ry ka me ry spor to we
ko ja rzo ne by ły z wy so ki mi ce na mi.
Chiń ski pro du cent chce to zmie nić.
Re dle af ma przy cią gnąć klien tów ni -
ską ce ną, oraz ja ko ścią i funk cjo -
nal no ścią na po zio mie czo ło wych
pro du cen tów.

Naj wyż szy mo del ka me ry – RD32 II jest
ofe ro wa ny w ce nie de ta licz nej 599zł brut to.
Ka me ra wy po sa żo na w sen sor CMOS o wy -
mia rach 1/2,5 ca la oraz układ Am ba rel la,
po zwa la na na gry wa nie fil mów Full HD
(30kl/s). W roz dziel czo ści HD umoż li wia
na gry wa nie z pręd ko ścią 60kl/s. Wzmoc -
nio na, od por na na kurz i wo dosz czel na
obu do wa umoż li wia na gry wa nie fil mów i
ro bie nie zdjęć pod wo dą do 20 me trów.
RD32 II po sia da funk cję na gry wa nia w pę -
tli, dzię ki cze mu mo że słu żyć ja ko ka me ra

sa mo cho do wa lub mo to cy klo wa. Ni ska wa -
ga ucie szy wszyst kich, któ rzy chcą no sić
ka me rę przy mo co wa ną do ka sku.

Spe cy fi ka cja Re dle af RD32 II:
– Wo dosz czel ność do 20 me trów.
– Ma try ca 1/2.5 5MPx CMOS.
– Obiek tyw sze ro ko kąt ny HD 140°.
– Efekt wi bra cji uła twia ją cy ob słu gę apa ra tu.
– Roz dziel czość wi deo – moż li we usta wie nia:
* 720p 60: 1280x720 p 60fps H. 264 AVI
* 720p 30: 1280x720 P 30fps H. 264 AVI
* FULL HD 30: 1920x1080P 30pfs H. 264 AVI

* 1080p 30: 1440x1080p 30fps H. 264 AVI
– Roz dziel czość zdjęć 5MP, for mat JPG.

Redleaf RD32 Sport Camera
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– Wbu do wa ny po jem ny aku mu la tor Li -Ion
umoż li wia ją cy za pis wi deo przez 3 go dzi ny.
– Por ty HDMI i TV -out oraz wbu do wa ny
mi kro fon.
– Funk cja na gry wa nia w pę tli.
– Wbu do wa ny la ser.
– Dwie ja sne dio dy LED po zwa la ją ce na na -
gry wa nie w kiep skich wa run kach oświe tle -
nio wych.
– Funk cja la tar ki z za kre sem pra cy do 10h.
– Ob słu ga kart mi croSD do 32 GB po jem -
no ści.
– Port USB 2.0.
– Moż li wość ła do wa nia przez kom pu ter

oraz sa mo dziel nej ak tu ali za cji firm wa re
sprzę tu.
– Su ge ro wa na ce na de ta licz na ze sta -
wu 599zł.

Dla tych, dla któ rych roz dziel czość HD
jest wy star cza ją ca, atrak cyj ny wy da się mo -
del RD32. Rów nież ta ka me ra po sia da
wzmoc nio ną, od por ną na ude rze nia i wo -
dosz czel ną do 20m obu do wę. Za 300zł
otrzy mu je my do pra co wa ny pro dukt z bo ga -
tym sys te mem mo co wań. Re dle af RD32 za -
opa trzo ny zo stał w funk cję de tek cji ru chu
oraz na gry wa nia w pę tli. Mo że być uży wa -
ny do dat ko wo ja ko ka me ra sa mo cho do -
wa/mo to cy klo wa. Za po mo cą do łą czo ne go

opro gra mo wa nia, ka me ra mo że też słu żyć
ja ko ka mer ka in ter ne to wa.

Spe cy fi ka cja Re dle af RD32:
– Wo dosz czel ność do 20 me trów.
– Roz dziel czość wi deo: 1280*720p AVI, 30fps.
– Roz dziel czość zdjęć: 2560*1920 px JPEG
– Obiek tyw HD 120°.
– Funk cja mo tion -de tect – pod łą czo na do
mo ni to ra mo że słu żyć ja ko ka me ra bez pie -
czeń stwa.
– Funk cja na gry wa nia w pę tli.
– 8 bia łych diod LED.
– Wbu do wa ny aku mu la tor Li -Ion o po jem -
no ści 850mAh – do 3h za pi su wi deo.
– Ob słu ga kart mi croSD do 32 GB.
– Port TV -out oraz wbu do wa ny mi kro fon.
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– Port USB 2.0.
– Su ge ro wa na ce na de ta licz na ze sta wu
299zł.

Wszyst kie ka me ry Re dle af po sia da ją bo -
ga ty sys tem mo co wań, umoż li wia ją cych za -
mon to wa nie ka mer na pra wie każ dym

przed mio cie. Mo co wa nia do ka sków, szyb,
rur, de sek po zwa la ją na więk szą swo bo dę
fil mo wa nia. Re dle af ce lu je w mi ło śni ków
qu adów, off -ro adu, mo to cros su, ko lar stwa,
snow bo ar du, spa do chro niar stwa oraz
wszel kich in nych spor tów, w tym eks tre -
mal nych. 

Ofer ta pro duk tów Re dle af jest sta le po -
więk sza na. Wy łącz nym im por te rem Re dle -
af zo sta ła fir ma Fo xfo to z Ło dzi, a peł na li sta
part ne rów znaj du je się na stro nie www.re -
dle af.pl

Film na gra ny ka me rą Re dle af RD32 II:

http://xdivers.pl
http://youtu.be/Ny94gkjLNuQ


http://www.atmosport.pl
http://www.ekspedycja.eu
http://www.batysfera.pl
http://www.mazurydiving.pl
http://www.beuchat.pl
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Zwycięzca nagrody Kevlar
Innovation Award 2012

Du Pont ogło sił zwy cięz cę na gro dy
Ke vlar® In no va tion Award 2012, któ -
ra zo sta ła przy zna na pol skiej fir mie
Tech plast, za in no wa cyj ne wy ko rzy -
sta nie włók na Du Pont (TM) Ke vlar®

w pro duk cji ul tra lek kich bu tli kom po -
zy to wych SA FER®. 

SA FER® to no we, lek kie i bez piecz ne bu tle
czwar tej ge ne ra cji, słu żą ce do prze cho wy -
wa nia ga zów. Tech plast ry wa li zo wał w kon -
kur sie z fir ma mi z re gio nu Eu ro py, Bli skie go
Wscho du i Afry ki. Du PontTM Ke vlar® In no va -
tion Award na gra dza po my sły, me to dy, tech -
no lo gie, za sto so wa nia, pro duk ty i usłu gi
po wsta łe z uży ciem Du PontTM Ke vlar®.

Na gro da przy zna wa na jest we dług kil ku
kry te riów:
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* wy ko rzy sta nie Ke vlar® w po łą cze niu z
no wy mi ma te ria ła mi lub za po mo cą no -
wych pro ce sów tech no lo gicz nych

* in no wa cyj ne za sto so wa nie Ke vlar®.
W przy pad ku Tech pla stu, któ ry osią gnął

naj wyż szą oce nę w po wyż szych ka te go -
riach, do ce nio no fakt, że bu tle SA FER® le -
piej chro nią lu dzi i śro do wi sko.

Zgło sze nia do na gro dy Du PontTM Ke vlar
(R) In no va tion Award 2012 oce nił pre sti żo -
wy ze spół eks per tów z Uni wer sy te tu w Reu -
tlin gen w Niem czech, ma ga zy nu Ja ne’s
In ter na tio nal De fen ce Re view oraz przed -
sta wi ciel dzia łu Du Pont Pro tec tion Tech no -
lo gies.

– W imie niu Tech plast pra gnę po dzię ko -
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wać fir mie Du Pont za tę ini cja ty wę. Jest to
ko lej ny do wód, że nasz pro dukt jest in no -
wa cyj ny, a na gro da sta no wi uzna nie dla na -
szej pra cy. Je ste śmy dum ni, że SA FER®

po ma ga le piej chro nić lu dzi. Wie rzy my, że
przy szłość bu tli wy so ko ci śnie nio wych wią -
że się z ma te ria ła mi kom po zy to wy mi, po -
śród któ rych włók no Du PontTM Ke vlar®

od gry wa klu czo wą ro lę – po wie dział Adam
Sa fer na, Wła ści ciel i Dy rek tor Tech plast.

Wy ko rzy stu jąc włók no Ke vlar®, Tech -
plast osią gnął zna czą cą re duk cję wa gi bu tli
– na wet o 65% w po rów na niu z tra dy cyj ny -
mi, do tąd po wszech nie sto so wa ny mi bu tla -
mi sta lo wy mi. Do dat ko wą za le tą jest utrzy-
ma nie a na wet zwięk sze nie wy trzy ma ło ści
bu tli. Bu tle kom po zy to we SA FER® do prze -
cho wy wa nia tle nu lub in nych ga zów są lek -
kie i nie ko ro du ją. Dla te go są ide al nym
pro duk tem dla służb ra tow ni czych, służb
me dycz nych oraz nur ków.

– Ke vlar® stał się jed ną z wio dą cych ma -
rek ochron nych na świe cie, kie dy na po -
cząt ku lat 70. ubie głe go wie ku za stą pił stal
w opo nach – po wie dział Adam Bar to szek,
Dy rek tor Roz wo ju Ryn ku Du PontTM Ke vlar
(R) w Pol sce. Ke vlar® jest szcze gól nie zna ny
ze swo ich wy jąt ko wych wła ści wo ści, dzię -

ki któ rym chro ni ży cie i zdro wie funk cjo na -
riu szy po li cji, żoł nie rzy i służb spe cjal nych
na ca łym świe cie. Wy ko rzy sty - wa ny jest m.
in. w ka mi zel kach ku lo od por nych, ka skach
i heł mach ochron nych. Dzię ki te mu, że jest
lek ki i pię cio krot nie mo- c niej szy od sta li,
uży wa się go rów nież do bu do wy sa mo lo -
tów, po cią gów czy bo li dów F1.

Pro jekt opra co wa nia i wdro że nia in no -
wa cyj nych bu tli kom po zy to wych na ba zie
włók na Ke vlar® i włók na wę glo we go był
współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
no wa cyj na Go spo dar ka 2007 – 2013. 

Do fi nan so wa nie zo sta ło wy ko rzy sta ne
przez fir mę Tech plast mię dzy in ny mi na za -
kup ma szyn i urzą dzeń do pro duk cji bu tli.
Część do fi nan so wa nia zo sta ła prze zna czo -
na na opra co wa nie pro jek tów bu tli. 

Na gro da wrę czo na dzi siaj fir mie Tech -
plast zo sta ła za pro jek to wa na w pre sti żo wej
szko le ECAL/Uni ver si ty of Art and De sign w
Lo zan nie i jest au tor stwa Anu rag Et che pa -
re bor da.

Mag da le na Paw lak

mag da le na.paw lak@fle ish ma neu ro pe.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 chcieli-
by pogłębić swoją wiedzę na temat nurkowania i zyskać szersze
spojrzenie na zagadnienia z nim związane.
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat nurkowania tech-
nicznego na obiegach otwartych. Duża wiedza teoretyczna wyni-
kająca 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 podręcz-
nik dostosowanym do polskich realiów nurkowania.
Podręcznik zawiera mnóstwo uwag i praktycznych przykładów, wszystko jest dokładnie wy-
jaśnione i wytłumaczone, unaocznione przykładami co powoduje, że czytelnik może sam do-
konać 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 własno-
ści gazów i zagadnienia dekompresyjne, planowanie nurkowań i przygotowanie mieszanin
gazowych.
Książka może stanowić pomoc na kursach i źródło wiedzy dla pogłębiania informacji dla kur-
santów od zaawansowanego nitroksu do pełnego trymiksu oraz kursach jaskiniowych i wra-
kowych. 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.

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY
PPAASSJJOONNAATTÓÓWW  CCEENNOOTTÓÓWW

wyprawa do rzadko
odwiedzanych jaskiń

MMeekkssyykk
26.10-11.11.2012

szczegóły na
www.bestdivers.pl

tel.601321557
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Boj ka to ele ment sprzę tu nur ko -
we go, któ ry po win ni śmy mieć ze so -
bą za wsze, nie za leż nie od te go czy
nur ku je my w cie płych wo dach Egip -
tu, Bał ty ku czy też w je zio rze. W
tym ar ty ku le chcie li śmy się po dzie lić
spo strze że nia mi na te mat no wej boj -
ki xDE EP, któ rej ce chy wy róż nia ją ją
na tle kon ku ren cji.

W ofer cie skle pów nur ko wych znaj dzie -
my dzie siąt ki róż nych mo de li bo jek, któ re
z po zo ru wy glą da ją iden tycz nie. Wy da wa -
ło by się, że w tak pro stym pro duk cie trud no
wy my śleć coś no we go. Oka zu je się jed nak,
iż na ryn ku po ja wi ła się boj ka, któ ra na
pierw szy rzut oka wy glą da jak każ da in na,
lecz po bliż szym przyj rze niu się zdra dza
kil ka cie ka wych roz wią zań tech nicz nych.

Rze czą, któ ra zwró ci ła na szą uwa gę na
ten wła śnie pro dukt i spo wo do wa ła, iż zde -
cy do wa li śmy się po świę cić jej miej sce w
Nu ras. In fo, jest ge nial ne wręcz w swej pro -
sto cie roz wią za nie: za mknię ta boj ka xDE EP

wy po sa żo na jest w nie wiel ką pę tlę, któ ra
słu ży do prze ło że nia ka ra biń czy ka i spię cia
jej dwóch koń ców. Po co? Otóż tym pro -
stym ru chem za mie nia my boj kę w awa ryj ne
źró dło wy po ru, któ rym mo że my opa sać sie -
bie bądź nie przy tom ną oso bę. Tak pro sty
ele ment mo że ura to wać nam ży cie w przy -
pad ku awa rii jac ke tu czy też za gu bie nia na
mo rzu.

Na tym jed nak za le ty boj ki xDE EP się nie
koń czą. Rze czą, któ ra na tych miast zwra ca
uwa gę, jest bar dzo in ten syw ny i ja skra wy
ko lor boj ki. Ca ła boj ka wy ko na na jest z ma -

te ria łu pro du ko wa ne go w USA, któ re go do -
sko na ła ja kość jest wi docz na już na pierw -
szy rzut oka. In ten syw ny ko lor to za słu ga
spe cjal nej tech no lo gii bar wie nia. Za miast
bar wić go to wy ma te riał, barw nik wpro wa -
dza ny jest na do płyn ne go po li me ru, z któ -
re go na stęp nie wy twa rza ne są włók na. Ta ka
tech no lo gia za po bie ga wy płu ki wa niu barw -
ni ka przez sło ną wo dę mor ską i gwa ran tu je,
iż boj ka przez bar dzo dłu gi czas bę dzie
mia ła tak sa mo in ten syw ny ko lor. 

War to rów nież za uwa żyć, iż na boj ce nie
znaj dzie my na dru ko wa ne go lo go pro du -
cen ta. Cho dzi przede wszyst kim o to, by nie
zmniej szać po wierzch ni ja skra we go ma te -
ria łu i za pew nić mak sy mal ną wi docz ność.

W wa run kach noc nych wi docz ność z
du żej od le gło ści za pew nio na jest przez sze -
ro ki pa sek ta śmy od bla sko wej, umiesz czo -
ny w gór nej czę ści. Pro du cent zde cy do wał
się na za sto so wa nie ory gi nal nej ta śmy 3M
Scot chli te SO LAS, po wszech nie uzna wa nej
za naj lep szy obec nie pro du ko wa ny ma te -
riał od bla sko wy. Jak sa ma na zwa wska zu je,

Zamknięta bojka xDEEP

Bojka spięta
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ta śma ta po sia da cer ty fi kat wi docz no ści w
wa run kach mor skich „SO LAS”, któ ry
jest gwa ran cją, iż speł nia ona su ro we
nor my na rzu ca ne mor skim urzą dze niom
sy gna li za cyj nym. 

Uni kal ną ce chą ma te ria łu uży te go w
boj ce xDE EP do miesz ka bez piecz ne go
dla czło wie ka środ ka an ty bio tycz ne go.
We dług de kla ra cji pro du cen ta, śro dek
ten do ży wot nio za bez pie cza boj kę
przed roz wo jem szko dli wych bak te rii i
grzy bów w wil got nym wnę trzu boj ki.
Roz wią za nie to zna ne jest z wor ków wy -
por no ścio wych xDE EP i ma za za da nie
mi ni ma li zo wać ry zy ko wy stą pie nia prze -
wle kłych in fek cji za tok.

W gór nej czę ści boj ki pro du cent
umie ścił kie szon kę wy ko na ną z prze źro -
czy stej fo lii, słu żą cą do umiesz cze nia
świa tła che micz ne go lub kart ki z we tno -
te su, na któ rej mo że my za pi sać wia do -
mość dla su por tu po wierzch nio we go.
Roz wią za nie to jest sto so wa ne przez
wie lu pro du cen tów, tu jed nak kie szon ka
zo sta ła wszy ta na bocz nej kra wę dzi
boj ki a nie na jej szczy cie. Ta ki spo sób
wszy cia kie szon ki po wo du je, że gdy boj ka
po dró żu je na po wierzch nię po wy strze le niu

lub też gdy ko ły sze się na wie trze,
umiesz czo ne w niej świa tło che mi- cz -

ne nie wy pad nie. Umiesz czo na w
ten spo sób kie szon ka nie prze szka -
dza rów nież w zwi ja niu boj ki, gdyż
pod czas zwi ja nia za gi na my ją po

pro stu do środ ka.
Co cie ka we, boj ka xDE EP nie jest

wy po sa żo na w ka ra bi nek wszy ty na sta -
łe. Po cząt ko wo mo że się to wy da wać
dziw ne, sko ro w wie lu boj kach na ryn -
ku za sto so wa no wła śnie ta kie roz wią -
za nie, ale tu pro du cent da je ar gu men ty,
z któ ry mi trud no nie zgo dzić się po
głęb szym za sta no wie niu: ka ra bi nek bez
pro ble mu moż na za mon to wać na sta łe
i w bar dzo pew ny spo sób, sto su jąc po -
łą cze nie wę złem ty pu „głów ka skow -
ron ka”, a wszy ty na sta łe ka ra bi nek jest
spo rym pro ble mem w przy pad ku je go
uszko dze nia, co nie ste ty cza sem się
zda rza.

Pę tla w dol nej czę ści boj ki zo sta -
ła za szy ta w ta ki spo sób, że za wsze

two rzy okrą gły otwór w ogrom nym stop -
niu uła twia jąc za pię cie ka ra bin ka. Roz -
wią za nie to spo tka się rów nież z du żym
uzna niem osób, któ re mo cu ją boj kę do

lin ki bez uży cia ka ra biń czy ka, przez prze ło -
że nie szpul ki przez pę tlę lin ki.

Ostat nią ce chą, na któ rą war to zwró cić
uwa gę, jest spo sób zgrze wa nia boj ki: w prze -
ci wień stwie do bo jek wie lu in nych pro du cen -
tów, w któ rych boj ka wy ko na na jest z jed ne-
go ka wał ka ma te ria łu zgrza ne go wzdłuż dłuż -
szej kra wę dzi, tu taj zgrzew bie gnie do oko ła.
Pod czas zwi ja nia boj ki ma te riał nie jest więc
zgi na ny pod bar dzo ostrym ką tem, jak to się
dzie je na kra wę dzi boj ki zgrze wa nej jed no -
stron nie, przez co nie ist nie je ry zy ko prze tar -
cia po wło ki i tym sa mym roz sz czel nie nia
boj ki przy dłuż szym użyt ko wa niu.

Kartka Dół bojki
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Jak wszyst kie pro duk ty xDE EP, boj ka ob -
ję ta jest dwu let nią gwa ran cją na ca ły pro -
dukt oraz do ży wot nią gwa ran cją na
zgrze wy.

Pod su mo wu jąc: Wi dać, że pod czas pro -
jek to wa nia boj ki prze my śla no do kład nie

wszyst kie roz wią za nia a za sto so wa ne ma -
te ria ły to naj wyż sza pół ka ja ko ścio wa.
Moż na więc śmia ło po wie dzieć, iż na ryn -
ku po ja wił się ko lej ny pol ski pro dukt, któ ry
nie tyl ko moż na po rów nać z pro duk ta mi

wio dą cych świa to wych ma rek, ale któ ry
pod wie lo ma wzglę da mi zde cy do wa nie je
wy prze dza.

Pro du cen tem opi sy wa nej boj ki jest fir ma
xDE EP: www.xde ep.pl

Re dak cja
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Pro ces przy go to wy wa nia wo dy do akwa -
rium mor skie go skła da się z 2 głów nych ele -
men tów: przy go to wa nia sa mej wo dy i
od po wied nie go jej za so le nia. Teo re tycz nie
moż na użyć wo dy z wo do cią gów, ale ilość
chlo ru, me ta li cięż kich i in nych nie chcia -
nych w niej sub stan cji mo że za bić na szych
pod opiecz nych w prze cią gu kil ku mi nut.

Wo dę do akwa rium mor skie go przy go to wu -
je my, fil tru jąc wo dę kra no wą przez spe cjal -
ny filtr RO/DI (od wró co na osmo za i ży wi ca
jo no wy mien na). Jest to spe cjal ny spo sób fil -
tra cji po dzie lo ny na 4 eta py.

Fil tra cja me cha nicz na
Na po cząt ku wo da zo sta je prze fil tro wa na

me cha nicz nie przez filtr z po li pro py le nu o

Akwarium morskie

Jak przygotować wodę
do akwarium morskiego

Wi tam w ko lej nej czę ści ar ty ku łu o za kła da niu two je go pierw sze go
akwa rium mor skie go. Je żeli za czą łeś już kom ple to wać sprzęt po trzeb ny do
akwa rium, a szkla ny zbior nik stoi już na szaf ce w sa lo nie, to pew nie za -
raz za le jesz go wo dą… Jak jed nak przy go to wać wo dę do akwa rium mor -
skie go, aby nie za szko dzić zwie rzę tom? W tym ar ty ku le znaj dziesz
od po wiedź na to py ta nie.

Sól syntetyczna
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prze pusz czal no ści ok. 5 µm. Filtr ten wy ła -
pu je z niej wszyst kie więk sze dro bi ny ta kie
jak pia sek, rdza i in ne osa dy.

Fil tra cja che micz na
Ko lej nym kro kiem jest fil tro wa nie wo dy

przez zło że z wę glem ak ty wo wa nym, pro -
ces ten po zwa la na usu nię cie z wo dy chlo -
ru, nie któ rych tok syn oraz me ta li. Przy go -
to wa na w ten spo sób wo da jest o wie le bar -

dziej czy sta niż po cząt ko wa wo da w kra nie
i z po wo dze niem moż na uży wać jej w co -
dzien nym ży ciu do go to wa nia lub przy go -
to wy wa nia na po jów, lecz wciąż jest zbyt
brud na, aby użyć jej do akwa rium.

Od wró co na osmo za
Wo da fil tro wa na me cha nicz nie i che -

micz nie jest na pierw szy rzut oka czy sta,
po zba wio na me ta licz ne go sma ku i teo re -

tycz nie moż na uży wać jej do wszyst kie go.
Znaj du ją się w niej jed nak jesz cze in ne
pier wiast ki, któ re – roz pusz czo ne – są nie -
wi docz ne, a mo gą bar dzo ne ga tyw nie
wpły nąć na funk cjo no wa nie akwa rium. Na -
le ży usu nąć je wszyst kie za po mo cą me to -
dy na zy wa nej od wró co ną osmo zą. 

Fil tro wa nie ta kie usu wa z wo dy ok. 96-
99% wszyst kich sub stan cji roz pusz czo nych
w wo dzie oraz nie któ re mi kro or ga ni zmy.
Po le ga na prze pusz cze niu wo dy pod du -
żym ci śnie niem przez pół prze pusz czal ną
mem bra nę osmo tycz ną. W wy ni ku pra cy
fil tra osmo tycz ne go otrzy mu je my wo dę
ście ko wą, tzw. od rzut – jest to wo da, któ ra
za wie ra wię cej roz pusz czo nych ele men tów
i nie mo że zo stać oczysz czo na, oraz wo dę
czy stą tzw. prze sącz – jest to wo da, któ ra
za wie ra mniej niż 10 ppm (mg/l) sub stan cji
roz pusz czo nych. 10 ppm jest war to ścią
mak sy mal ną dla wo dy oczysz cza nej me to -
dą od wró co nej osmo zy. Jest to wo da o czy -
sto ści la bo ra to ryj nej, lecz do akwa rium nie
na da je się na dal.

Filtr DI – ży wi ca jo no wy mien na
Sub stan cje roz pusz czo ne w wo dzie po

fil tro wa niu me to dą od wró co nej osmo zy,
któ re mo że my wy kryć za po mo cą mier ni ka

kompaktowy filtr Rodi
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TDS (mier nik ilo ści sub stan cji roz pusz czo -
nych w wo dzie), to głów nie krzem i fos for,
któ re go mem bra na osmo tycz na nie za trzy -
ma ła. Je że li po zo sta wi my go w wo dzie, to
nie mal na pew no sta nie się po wo dem wy -
stą pie nia w akwa rium pla gi okrzem ków. Te
ma łe or ga ni zmy two rzą ce bru nat no ru de na -
lo ty na ska le, pia sku i szy bach po chła nia ją
krzem, wy ko rzy stu jąc go ja ko źró dło ener -
gii i po zo sta ną w akwa rium tak dłu go, jak

krzem bę dzie dla nich do stęp ny. Fos for na -
to miast ha mu je pro ces kal cy fi ka cji, czy li
wchła nia nia wap nia, a co za tym idzie, ha -
mu je wzrost szkie le tów ko ra low ców, dla te -
go mu si my usu nąć go z wo dy za po mo cą
ży wi cy jo no wy mien nej. Po wol ne prze są -
cza nie wo dy przez zło że spe cjal nej syn te -
tycz nej ży wi cy, któ ra wchła nia wszyst kie
po zo sta łe jo ny z wo dy, po zwa la uzy skać
wo dę o czy sto ści 0 ppm.

Tak przy go to wa na wo da mo że już tra fić
do akwa rium. Oczy wi ście wy bór fil trów
RO/DI jest ogrom ny, a prze dział ce no wy od
ok. 200 do 2000 zł za le ży od kla sy uży tych
kom po nen tów, wy daj no ści i ilo ści au to ma -
ty ki. Trze ba przy tym za zna czyć, że naj tań -
szy filtr RO/DI ma wy daj ność ok. 200 l
wo dy na do bę, a fil try droż sze na wet
do 1000 l na do bę. Róż nią się rów nież sto -
sun kiem wo dy przy go to wa nej do zu ży tej.
Jak wspo mnia łem wy żej, pod czas fil tro wa -
nia me to dą od wró co nej osmo zy po wsta je
wo da ście ko wa, ilość tej wo dy wa ha się
od 5 l na każ dy litr przy go to wa nej wo dy
oczysz czo nej do 1 li tra w przy pad ku fil trów
wy so kiej ja ko ści.

So li my
Ma my już przy go to wa ną wo dę, to nie -

mal czy ste H2O po zba wio ne prak tycz nie
wszyst kich skład ni ków i nie na da ją ce się do
spo ży cia. Wo da ta jest jed nak słod ka i mu -
si my ja za so lić. Gdy by wy star czy ło po so lić
ją so lą ku chen ną ni czym zu pę, by ło by to
dzie cin nie pro ste i nie wy ma ga ło prak tycz -
nie żad ne go za an ga żo wa nia. Nie ste ty sól
ku chen na nie na da je się do uży wa nia w
akwa rium. Wo da mor ska po za so lą ku chen -
ną (NaCl) skła da się z wie lu in nych so li i

Żywica jonowymienna
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sub stan cji. Jed ny mi z pod sta wo wych pier -
wiast ków w wo dzie mor skiej po za so dem
(Na) i chlo rem (Cl) są we dług ilo ści: ma gnez
(Mg), wapń (Ca), po tas (K), siar ka (S) oraz
ca ła ma sa po nad 40 in nych pier wiast ków
łącz nie ze zło tem i pla ty ną. Ta ką ilość sub -

Sól syntetyczna

Profesjonalny filtr Rodi
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stan cji, ja ka jest w na tu ral nej wo dzie mor -
skiej, mu si my od two rzyć w na szym do mo-
wym akwa rium. Przy go to wa nie mie sza ni ny
so li by ło by w do mo wych wa run kach nie -
mal nie wy ko nal ne, gdy by nie go to we syn te -
tycz ne so le do akwa ry sty ki. Są to przy go-
to wa ne w naj więk szych kon cer nach che -
micz nych mie sza ni ny do bie ra ne skła dem
tak, aby jak naj bar dziej zbli żyć się do skła -
du na tu ral nej wo dy mor skiej. Jed nak wo da

w każ dym re jo nie świa ta jest in na, in na jest
w mo rzach, in na jest w oce anach. Jak więc
przy go to wać wo dę, któ ra pa so wać bę dzie
wszyst kim ry bom i ko ra low com? Trze ba
przy jąć war to ści śred nie. Mu sisz przy jąć, że
waż ne jest kon tro lo wa nie 4 pod sta wo wych
pa ra me trów w so li przy go to wy wa nej do
akwa rium, jest to: za so le nie, KH (twar dość
wę gla no wa), po ziom wap nia oraz ma gne zu.

Za so le nie to czyn nik klu czo wy, po win no
mie ścić się mię dzy 1,022 a 1,025 g/cmł, co
od po wia da za so le niu od 33 do 36 ‰. Waż -

na przy za so le niu jest rów nież tem pe ra tu ra,
po nie waż wska za nia ilo ści so li w wo dzie są
róż ne w za leż no ści od tem pe ra tu ry. Im tem -
pe ra tu ra niż sza, tym za so le nie niż sze, a im
tem pe ra tu ra wyż sza, tym za so le nie wyż sze,
lecz nie jest to funk cja li nio wa, więc bio rąc
pod uwa gę śred nią tem pe ra tu rę wód tro pi -
kal nych, przyj mu je się po miar za so le nia w
tem pe ra tu rze 25OC i ta ką też tem pe ra tu rę
sta ra my się w akwa rium utrzy mać.

Ko lej nym czyn ni kiem jest po ziom KH,
czy li twar dość wę gla no wa. Jest to ilość wo -

Prędkość uzyskiwania wody z filtra Rodi
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do ro wę gla nów (głów nie wap nia oraz ma -
gne zu), któ ra de cy du je o twar do ści wo dy.
Wo do ro wę gla ny są jed nym z głów nych bu -
dul ców szkie le tów ko ra low ców i ich po -
ziom po wi nien być jak naj bar dziej sta bil ny.
Twar dość wę gla no wą mie rzy my za po mo cą
te stów, a naj czę ściej uży wa ną ska lą po mia -
ru jest ska la nie miec ka (dKH). Twar dość
wo dy w akwa rium po win na za wie rać się w
prze dzia le od 7 do 9 dKH.

Wapń jest ko lej nym z waż nych skład ni -
ków so li, w wo dzie wy stę pu je w stę że niu
ok. 420 mg/l i jest pod sta wo wym bu dul cem
więk szo ści szkie le tów w akwa rium. Po ziom
wap nia jest tak sa mo waż ny jak za so le nie
czy KH, a zwięk sze nie lub zmniej sze nie ilo -
ści wap nia w wo dzie mo że po wo do wać
śmierć ko ra low ców. 

Ostat nią z klu czo wych sub stan cji jest
ma gnez, któ ry po chlo rze i so dzie jest naj -
czę ściej spo ty ka ną sub stan cją w wo dzie
mor skiej. Jest nie zbęd ny do więk szo ści
funk cji ży cio wych na ra fie, lecz to le ran cja
na je go ilość w wo dzie jest o wie le więk -
sza, bo ilość ma gne zu w wo dzie mo że wa -
hać się mię dzy 1250 a 1550 mg/l.

Jak wi dać pro ces przy go to wa na wo dy do
akwa rium mor skie go jest wie lo eta po wy i

zło żo ny. Sam wy bór od po wied niej so li spo -
śród wie lu ofe ro wa nych na ryn ku w spe cja -
li stycz nych skle pach mo że za jąć chwi lę.
Na po cząt ku war to więc po ra dzić się do -
świad czo nych akwa ry stów, aby nie po peł -
nić błę du w po cząt ko wym, lecz jak że
klu czo wym sta dium. 

Mi chał Lu tyń ski

mi chal@re ef ma nia.pl

Pomiar TDS w wodzie po Rodi

http://scubatech.pl
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Ochot ni cza Straż Po żar na przy KP
PSP w My śli bo rzu wraz z Ko men dą
Po wia to wą Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w My śli bo rzu, MOS Szku ner
w My śli bo rzu i Uczel nia nym Klu bem
Nur ko wym AQU ATI LIS w Szcze ci nie
od 2004 ro ku or ga ni zu je Mię dzy na -
ro do we warsz ta ty nur ko we. 

Pod czas warsz ta tów ma miej sce oczysz -
cze nie dna je zio ra w oko li cach pla ży miej -
skiej i MOS Szku ner uj ścia rze ki My śli,
oko lic osie dla XX le cia oraz in nych je zior
po wia tu my śli bor skie go. W wy ni ku na szych
dzia łań zo sta ły usu nię te z wo dy od pa dy
róż ne go ro dza ju, szkla ne, pla sti ko we, oraz
du żo zło mu. 

W tym ro ku od bę dą się już IX Mię dzy na -
ro do we Warsz ta ty nur ko we pod ha słem

Międzynarodowe Warsztaty
Nurkowe

„RA TUJ MY JE ZIO RO MY ŚLI BOR SKIE”, w
dniach 7-9 wrze śnia, ma ją ce na ce lu rów -
nież czysz cze nie dna je zio ra my śli bor skie -
go oraz te mat nie spo dzian ka. Włą czo ne do
udzia łu w warsz ta tach zo sta ły rów nież
Szkol ne ko ła LOP, któ re ma ją za za da nie w
okre sie trwa nia oczysz cza nia, za dbać o wi -
ze ru nek li nii brze go wej, po tej ak cji od bę -
dzie się spo tka nie mło dzie ży z nur ka mi i

or ga ni za cja mi zaj mu ją cy -
mi się ochro ną śro do wi ska,
aby za szcze pić w ucz-
niach dba łość o na sze
wspól ne oto cze nie. Jesz -
cze jed nym ce lem warsz ta -
tów jest przy bli że nie i
pro mo cja na sze go je zio ra
w kra ju i za gra ni cą. W
ubie głych la tach od by ły się
po ga dan ki z ucznia mi na
te mat fau ny i flo ry je zio ra,
bez pie czeń stwa nad wo dą
pod czas wa ka cji oraz

szko le nie z udzie la nia pierw szej po mo cy.
W związ ku z tym, iż więk szość kosz tów

im pre zy po kry ta zo sta nie z wpłat wła snych
uczest ni ków nie prze wi du je my cięż kiej pra -
cy pod wo dą w tym ro ku na sta wia my się na
re kre acje i wy po czy nek. 

Pod czas te go rocz nych warsz ta tów za pla -
no wa ny jest kon kurs i wy sta wa fo to gra fii
pod wod nej.
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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

http://www.sidemountsystem.pl
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Wa ka cje już na półmetku, więc nic
dziw ne go, że za na mi jest już pią ty
wy jazd do Egip tu, pod czas któ re go
mo gli śmy prze te sto wać naj now sze
mo de le wo do od por nych apa ra tów
kom pak to wych. Pro duk tów te go ty pu
przy by wa z ro ku na rok, więc już
po przed nio test mu sie li śmy po dzie lić
na dwie czę ści, gdyż pod czas jed ne -
go wy jaz du nie je ste śmy w sta nie
prze te sto wać wszyst kich mo de li.

Nie ina czej jest w tym ro ku, gdyż od
stycz nia na ryn ku po ja wi ło się już kil ka na -
ście no wych apa ra tów pod wod nych. Tra dy -
cyj nie, mu sie li śmy więc wy brać kil ka
naj cie kaw szych pro duk tów do pierw szej tu -
ry te sto wej, oczy wi ście uwzględ nia jąc ich
do stęp ność, gdyż nie wszyst kie stycz nio we
i lu to we no wo ści by ły już do stęp ne do te -
stów w kwiet niu, kie dy przy go to wy wa li śmy

się do wy jaz du. Nasz wy bór padł na na stę -
pu ją ce mo de le: 

Ca non Po wer Shot D2 0, 
Fu ji film Fi ne Pix XP50, 
Olym pus To ugh TG -820, 
Pa na so nic Lu mix DMC -FT4. 
Gdy wy bra li śmy już mo de le do te stów

i do tar ły one w koń cu do na szej re dak cji po -

Test aparatów podwodnych 2012 - część I

Canon PowerShot D20
zo sta ło już tyl ko się spa ko wać, co z ro ku na
rok oka zu je się rze czą co raz trud niej szą,
gdyż pod czas wy jaz dów sta ra my się ze brać
tak że ma te ria ły do ar ty ku łów o fo to gra fii pod -
wod nej, ta kich jak np. opu bli ko wa ny ostatnio
tekst pt. „Olym pus E -PL3 pod wo dą”.

Spójrz my te raz na ta be lę z po rów na niem
pa ra me trów te sto wa nych apa ra tów. 



Nuras.info 8/2012

99

Po ka zu je ona, że do tych cza so wy re kord
wo do od por no ści na le żą cy do Pa na so ni ka
FT3 nie zo stał po bi ty i mo del FT4 cha rak te -
ry zu je się po dob nym stop niem szczel no ści,
a kon ku ren ci po zwa la ją na za nu rze nie na
głę bo kość 5 lub 10 me trów. Mi mo to, tym

ra zem po sta no wi li śmy nie co roz sze rzyć na -
szą pro ce du rę te sto wą z ze szło rocz ne go te -
stu i spraw dzi li śmy na ja ką głę bo kość
w rze czy wi sto ści mo że my za nur ko wać z te -
sto wa ny mi apa ra ta mi. Wia do mo bo wiem,
że bar dzo czę sto głę bo kość ta prze kra cza tę

de kla ro wa ną w spe cy fi ka cji. Za tem w pod -
su mo wa niu zna la zła się do dat ko wa oce nia -
na ka te go ria – „Wo dosz czel ność”. Od no si
się ona do rze czy wi stej, mak sy mal nej głę -
bo ko ści na ja kiej apa rat był w sta nie wy ko -
ny wać zdję cia. Tym sa mym w ka te go rii

Szukaj:  Redakcja  | Reklama  | Kontakt

Zaloguj  | Zarejestruj

----- R E K L A M A -----

Porównanie aparatów

Producent Canon Fujifilm Olympus Panasonic

Model PowerShot D20 FinePix XP50 Tough TG-820 Lumix DMC-FT4

Data premiery 2012-02-07 2012-01-05 2012-02-08 2012-01-31

Liczba pikseli 12.1 Mpix 14 Mpix 12 Mpix 12 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4000 x 3000

• 2816 x 2112

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4000 x 2248 (16:9)

• 4000 x 2664 (3:2)

• 2992 x 2992 (1:1)

• Dost�pne tak�e mniejsze

rozdzielczo�ci dla trybów 16:9, 3:2 i

1:1

• 4320 x 3240

• 4320 x 2432 (16:9)

• 4608 x 3072 (3:2)

• 3072 x 2304

• 3072 x 1728 (16:9)

• 2048 x 1536

• 1920 x 1080 (16:9)

• 3968 x 2976

• 3968 x 2232 (16:9)

• 3264 x 2448

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 1600 x 1200

• 1280 x 960

• 640 x 480

• 1920 x 1080 (16:9)

• 4000 x 3000

• 4000 x 2672 (3:2)

• 4000 x 2248 (16:9)

• 2992 x 2992 (1:1)

• 3264 x 2448

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• Tryby 1:1, 16:9 i 3:2 dost�pne

tak�e dla mniejszych rozdzielczo�ci

Aktualno�ci Testy Artykuły Poradniki Aparaty Obiektywy Lornetki Słowniczek Rankingi FAQ Forum
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Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala CMOS BSI, 4:3 1/2.3 cala, CMOS, 4:3 1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3,

całkowita liczba pikseli: 12.7 Mpix

1/2.33 cala, CCD, 4:3, całkowita

liczba pikseli: 12.5 Mpix

Procesor obrazu DIGIC IV z technologi� iSAPS brak danych TruePic VI Venus Engine

Format zapisu • Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DCF,

DPOF 1.1)

Rodzaje JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (H.264 + Linear PCM

mono)

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DCF)

• Filmy: H.264 (MOV)

• D�wi�k: mono

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF,

DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: QuickTime Motion JPEG

• D�wi�k: PCM

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DCF)

Zdj�cia 3D: MPO,

Jako�� JPEG/3D: Fine / Standard

• Filmy: AVCHD (MPEG-4 / H.264),

MP4

• D�wi�k: mono

Zakres ISO AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600,

3200 ISO

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

3200 ISO

Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400,

800, 1600, 3200, 6400 ISO

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

1600 ISO

W trybie wysoka czuło�� od ISO

1600-6400

Migawka 1 s - 1/1600 s

15 - 1/1600 s (pełen zakres -

zale�nie od trybu fotografowania)

4 s – 1/2000 s

Auto: 1/4 s - 1/2000 s

1/4 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s,

60 s - 1/1300s

Konstrukcja obiektywu Canon zoom

12 elementów w 10 grupach

(2 elementy niskodyspersyjne, 3

dwustronne elementy asferyczne, 1

jednostronny element asferyczny)

Fujinon

13 elementów w 11 grupach

Olympus zoom

11 elementów w 8 grupach (w tym 4

elementy asferyczne, 2 element ED)

LEICA DC VARIO-ELMAR,

10 elementów w 8 grupach

w tym 5 elementów asferyczne (6

asferycznych powierzchni), 1

element ED

Ogniskowa obiektywu 5 – 25 mm (ekwiwalent: 28–140 mm

dla filmu 35 mm)

5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

5.0 - 25.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 28 -

140 mm)

4.9 - 22.8 mm

(ekwiwalent 28 - 128 mm dla klatki

35 mm)

(ekwiwalent dla zapisu filmów: 30 -

140 mm dla klatki 35mm )

�wiatłosiła: f/3.9 – f/4.8 f/3.9 - 4.9 f/3.9 - 5.9 f/3.3 - 5.9

Zoom optyczny 5x 5x 5x 4.6x
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Zoom cyfrowy 4x 6.8x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak Tak

Zapis wideo • 1920 x 1080 (Full HD) z szybko�ci�

24 kl./s,

• 1280 x 720 (HD) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 640 x 480 (VGA) z szybko�ci�
30kl./s,

czas nagrywania: do 4GB / 29 min.

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

godz (VGA)

• Tryb "W zwolnionym tempie" z

szybko�ci� 120 kl./s (z

rozdzielczo�ci� VGA) lub 240 kl./s (z

rozdzielczo�ci� QVGA) , czas

nagrywania do 30 s

• Tryb "Efekt miniatury", z

szybko�ci� 6, 3 lub 1.5 kl./s

• Tryb iFrame (HD)

• 1920x1080 (Full HD 1080p) z

szybko�ci� 30 kl./s

• 1280x720 (HD) z szybko�ci� 30

kl./s

• 640x480 (VGA) z szybko�ci� 30

kl./s

Funkcja szybkich filmów:

• z szybko�ci� 80 kl./s

• z szybko�ci� 160 kl./s

• z szybko�ci� 240 kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 640 x 480 pix (VGA)

• 320 x 240 pix (QVGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

• 1920 x 1080 (Full HD, AVCHD, 50i

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

• 1920 x 1080 (Full HD, MP4, 25

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

• 1280 x 720 (HD, AVCHD, 50p PAL /

60p NTSC), 17 Mbit/s

• 1280 x 720 (HD, MP4, 25 kl./s PAL

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

• 640 x 480 (VGA, MP4), z

szybko�ci� 25 kl./s PAL / 30 kl./s

NTSC, 4 Mbit/s

Wbudowany mikrofon mono.

Ogniskowanie AF TTL,

• System AF / Punkty: AiAF

(Wykrywanie twarzy / 9-punktowy),

1-punktowy AF (w centrum)

• Tryby AF: Pojedynczy, ci�gły

(dost�pny tylko w trybie

automatycznym), Servo AF/AE,

�ledzenie AF

• Wybieranie punktu AF: Wielko��
(Normalna, mała)

• Wspomaganie AF: wbudowana

lampka

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

• Funkcja wykrywania twarzy

• Wybór ramki AF: centralnie,

�ledzenie AF

• Tryby AF: Normalny, Makro, Ci�gły

Autofocus TTL iESP z detekcj�
kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy

iESP, Wykrywanie twarzy, Punktowy,

�ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Makro,

Super makro

• Zaawansowany tryb wykrywania

twarzy

• Wykrywanie zwierz�t

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

zoom, Z funkcj� �ledzenia, Szybki

AF (wł./wył.), Ci�gły AF (tylko w

trybie filmów)

• Tryby pól AF: rozpoznawanie

twarzy, wielostrefowy (23-punktowy),

jedno strefowy, punktowy, z funkcj�
�ledzenia,

• Wspomaganie AF: wbudowana,

dedykowana lampka LED

Pomiar �wiatła Tryby pomiar: Pomiar TTL 256 segmentowy iESP, Program AE, pomiar inteligentny
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• Wielosegmentowy (zwi�zany z

ramk� AF wykrywania twarzy),

• Centralnie wa�ony u�redniony,

• Punktowy (w centrum)

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

wielostrefowy

Ostro�� od Tryb Makro (szeroki k�t): od 1 cm • AF Normalny (szeroki k�t): od 60

cm do niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 1.0 m do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 9 cm do

80 cm,

• AF Makro (tele): od 40 cm do 80

cm.

• Tryb Standardowy (szeroki k�t): od

60 cm do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 60 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Makro (szeroki k�t): od 20 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Makro (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 3 cm

• AF Normalny: od 30 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (szeroki k�t): od 5

cm do niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (tele): od 30 cm do

niesko�czono�ci,

Balans bieli Auto (z balansem bieli dla twarzy),

�wiatło dzienne, Pochmurny dzie�,

�wiatło �arowe, �wiatło jarzeniowe

(2 rodzaje), Zdj�cia podwodne

• Ustawienia własne według wzorca

bieli

Auto, �wiatło słoneczne, Cie�,

�wiatło �arówki, �wiatło jarzeniowe

(3 rodzaje)

Auto, Sło�ce, Chmury, 	arówka,

�wiatło jarzeniowe, Pod wod�
• Ustawienie własne wg wzorca.

Auto, �wiatło dzienne, Chmury,

Cie�, �wiatło jarzeniowe,

• ustawienia własne wg wzorca

• Korekta balansu bieli

Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

i-Contrast dla automatycznej

dynamicznej korekty zakresu

Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem co

1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co

1/3 EV

• Funkcja kompensacji cienia

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV,

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

Programy Smart Auto (32 wykrywane sceny),

P, przegl�d filmów, portrety,

inteligentna migawka (u�miech,

wyzwalanie mrugni�ciem,

samowyzwalacz twarzy), nocne

uj�cie z r�ki, słabe o�wietlenie (3

MP), efekt rybiego oka, efekt

miniatury, aparat-zabawka,

monochromatyczny, super �ywe

Auto, SR Auto (automatyczne

sceny), Program, Pro słabe-�wiatło,

Zakres dynamiki, �wiatło naturalne,

�wiatło naturalne z lamp�, Portret,

Ulepszony portret, Krajobraz, Sport,

Noc, Nocne zdj�cia ze statywem,

Zachód sło�ca, �nieg, Pla�a, Pod

wod�, Pod wod� (szeroko), Pod

wod� (makro), Przyj�cie, Kwiaty,

i-Auto, Program automatyki, Tryb

upi�kszania i makija�u, Panorama,

Magiczne filtry, Film

• Programy tematyczne: Portret,

Krajobraz, Sceny nocne, Portret na

tle sceny nocnej, Zdj�cia sportowe,

W pomieszczeniach, Przy �wiecach,

Autoportret, Zachód sło�ca,

Sztuczne ognie, Potrawy,

iAuto, P - program, M - r�czny,

Sport, Efekt miniatury, Pla�a i

snurkowanie, Pod wod�, Zdj�cia 3D

• Programy tematyczne (SCN):

portret, wygładzanie skóry,

krajobraz, panorama, portret noc�,

nocny krajobraz, nocne zdj�cie z

r�ki, jedzenie, dziecko1, dziecko2,

zwierzaki, zachód sło�ca, wysoka
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kolory, efekt plakatu, tylko jeden

kolor, zamiana koloru, pod wod�,

makro pod wod�, �nieg, sztuczne

ognie, długie czasy, asystent

ł�czenia.

Tekst, Motion panorama 360. Dokumenty, Pla�a i �nieg, Zdj�cia

podwodne, Podwodna fotografia

szerokok�tna 1, Podwodna

fotografia szerokok�tna 2,

Podwodna fotografia makro,

Zwierzaki (kot), Zwierzaki (pies),

�nieg, 3D, Funkcja Backlight HDR.

• Filtry cyfrowe: Pop-art, Fotografia

otworkowa, Rybie oko, Szkic,

Zmi�kczenie ostro�ci, Punk,

Migotanie, Akwarela, Odbicie,

Miniatura, Fragmentacja,

Dramatyczna tonacja

czuło��, szkło

Zdj�cia seryjne brak danych • W trybie TOP/LAST L

maksymalnie 12 klatek z szybko�ci�

3 kl./s z pełn� rozdzielczo�ci�,

• W trybie TOP/LAST M

maksymalnie 12 klatek z szybko�ci�
5 kl./s z rozdzielczo�ci� ograniczon�
do 7 Mpix,

• W trybie TOP/LAST H

maksymalnie 12 klatek z szybko�ci�
10 kl./s z rozdzielczo�ci�

ograniczon� do 3 Mpix,

• Z szybko�ci� 60 lub 15 kl./s do 100

zdj�� (z rozdzielczo�ci� ograniczon�

do 3 MPix)

• Z szybko�ci� 5 kl./s do 25 zdj�� (z

pełn� rozdzielczo�ci�)

• Tryb Normalny: szybko�� 3.7 kl./s,

maks. 6 zdj�cia w serii (pełna

rozdzielczo��).

• Tryb podwy�szona szybko��: z

szybko�ci� ok. 10 kl./s do 100 zdj��
w serii (zapisane w rozdzielczo�ci

3M dla 4:3).

Lampa błyskowa WBUDOWANA:

• Funkcje: Auto, Wył�czona,

Wł�czona, Redukcja czerwonych

oczy, Synchronizacja z długimi

czasami

• Zasi�g: od 30 cm do 3.5 m szeroki

k�t, od 1.0 m do 3.0 m tele

Korekta dla wykrytych twarzy.

ZEWN
TRZNA (opcjonalnie):

Funkcje: Auto, Auto+Redukcja

efektu czerwonych oczu, Błysk

wymuszony, Synchronizacja z długim

czasem ekspozycji, Brak błysku,

Błysk stłumiony

• Zakres (czuło�� ISO Auto): 0.7-3.1

m (szeroki k�t), 0.7-2.7 m (tele),

0.3-0.8 m (makro, szeroki k�t).

Tryby pracy: AUTO, Redukcja

efektu czerwonych oczu, Błysk

dopełniaj�cy, Wył�czenie lampy

błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO 800): 0.2-3.3 m

(szeroki k�t), 0.5-2.1 m (tele)

Tryby: Auto, Wł�czona, Wył�czona,

Redukcja czerwonych oczu,

Synchronizacja z długimi czasami

eksp.

• Zakres (Auto ISO): od 30 cm do

5.6 m szeroki k�t, od 30 cm do 3.1 m

tele
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Canon High Power Flash HF-DC1

lub HF-DC2

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2s, 10s lub nastawy u�ytkownika 10 lub 2s, wyzwolenie po wykryciu

kilku twarzy, wyzwolenie po wykryciu

blisko siebie.

2 lub 12 s, wyzwalanie po wykryciu

psa lub kota

2s lub 10s

Karta pami�ci Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) Pami�� wewn�trzna: ok. 95 MB,

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Pami�� wbudowana: 46.8 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi

Pami�� wewn�trzna: 20 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

LCD Stały, 3.0 calowy, kolorowy,

PureColor LCD II (TFT), 461 000

punktów, pokrycie 100%,

regulowana jasno�� w 5 poziomach

stały, 2.7 calowy, kolorowy TFT

LCD, 230.000 pikseli,

pokrycie ok. 96% kadru

stały, 3.0 calowy, kolorowy

HyperCrystal III LCD, 1.030.000

punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

stały, 2.7 calowy LCD TFT, 230 000

punktów, pole widzenia: 100%,

powłoki przeciwodblaskowe AR.

Wizjer brak brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed (MTP,

PTP) Mini-B, wyj�cie mini HDMI

(CEC) / wyj�cie audio-wideo (PAL /

NTSC)

• Wbudowany GPS z funkcj�
znakowania zdj�� .

• Obsługa druku bezpo�redniego

(PictBridge)

Zł�cze USB 2.0 Hi-speed / wyj�cie

audio-wideo(PAL/NTSC), wyj�cie

mikro HDMI

• Obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed / wyj�cie audio-wideo

(NTSC/PAL), wyj�cie micro HDMI

(typu D), wej�cie zasilacza AC

(DC-IN).

Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed / wyj�cie audio-wideo

(PAL/NTSC), wyj�cie mini HDMI,

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

• 

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy NB-6L

(3.7V, pojemno�� 1000 mAh),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

pr�du stałego ACK-DC40

Akumulator litowo-jonowy NP-45A

(3.7V, pojemno�� 720 mAh,

wydajno�� ok 220 zdj��)

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

(3.7V, pojemno�� 925 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez

USB

Akumulator litowo-jonowy (3.6 V,

pojemno�� 940 mAh, wydajno�� 310

zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Akcesoria Akumulator Litowo-jonowy NB-6L, Akumulator litowo-jonowy NP-45A, Akumulator litowo-jonowy LI-50B, Akumulator litowo-jonowy,
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ładowarka, pasek, kabel USB,

oprogramowanie:

• ImageBrowser EX,

• Photo Stitch,

• Map Utility.

Opcjonalnie obudowa do zdj��
podwodnych WP-DC45 (do

gł�boko�ci 40 m)

ładowarka BC-45B, pasek na

nadgarstek, kabel USB, CD z

oprogramowaniem, instrukcja

F-2AC Zasilacz sieciowy, Kabel

USB, Kabel Audio/wideo, Pasek na

r�k�, Instrukcja obsługi, [ib]

Oprogramowanie do zarz�dzania

zdj�ciami

ładowarka, kabel audio-wideo, kabel

USB, pasek, p�dzelek, CD-ROM z

oprogramowaniem:

• PHOTOfunSTUDIO 8.1 Advanced

Edition

• Adobe Reader.

Opcjonalnie obudowa podwodna

DMW-MCFT3 pozwalaj�ca na

nurkowanie do gł�boko�ci 40 m.

Waga 228 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

155 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

175 g (z akumulatorem i kart�

pami�ci)

206 g (z akumulatorem i kart�
pami�ci)

175 g (bez akumulatora)

ok. 197 g (z akumulatorem i kart�
SD)

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

Dodatkowe informacje Menu w j�zyku polskim.

Wodoodporny do 10m gł�boko�ci.

Odporny na upadek z wysoko�ci

1.5m.

Odporny na mróz do -10°C.

Odporny na kurz.

Wydajno�� stabilizacji wg.

producenta 2 EV

Dost�pny w kolorach: czarno-�ółtym,

czarno-niebieskim, czarno-srebrnym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

5 m przez 120 min. (IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

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

Odporno�� na temperatur� do -10

stopni Celsjusza,

Odporno�� na kurz (IP6X).

Dost�pny w kolorze: srebrnym,

czarnym, niebieskim, zielonym i

pomara�czowym.

Dost�pne w kolorze srebrnym,

czarnym, czerwonym i niebieskim.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

10 m gł�boko�ci,

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2 m,

Odporno�� ma mróz do temperatury

-10 st. C,

Odporno�� na zgniatanie ci��arem

do 100 kg,

Odporno�� na kurz i zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Tap mode - sterowanie aparatem

poprzez stukni�cie,

Cyfrowa redukcja szumu,

winietowania i dystorsji,

Metalowy korpus,

Pod�wietlanie za pomoc� diody

LED.

Stabilizacja POWER O.I.S.

Wodoodporno�� do 12 m (IPX8).

Odporny na zabrudzenia (IPX6).

Odporno�� na upadek z 2.0 m

(MIL-STD 810F Method516.5-

Shock).

Odporno�� na temperatur� do -10

stopni Celsjusza.

Polskie menu.

Wbudowany kompas, barometr i

altimetr.

Zdj�cia 3D.

Dost�pny w kolorach:

pomara�czowym, czarnym,

srebrnym, niebieskim.

Oznaczenie na rynku ameryka�skim:

DMC-TS4.
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„Pa ra me try” nie uwzględ nia my po zio mu
wo do od por no ści de kla ro wa ne go w spe cy -
fi ka cji. Zwra ca my jed nak uwa gę, że prze -
kro cze nie do pusz czal nej przez pro du cen ta
głę bo ko ści za nu rze nia mo że gro zić uszko -
dze niem apa ra tu lub utra tą gwa ran cji i oso -
by któ re się na to zde cy du ją mu szą mieć
świa do mość, że ro bią to na wła sną od po -
wie dzial ność. 

Resz ta pro ce du ry te sto wej nie zmie ni ła
się i po dob nie jak rok te mu bę dzie my oce -
niać na stę pu ją ce ce chy: 

Pa ra me try: 0–5 pkt, 
Eks plo ata cja: 0–4 pkt, 
Funk cje do dat ko we: 0–3 pkt, 
Użyt ko wa nie pod wo dą: 0–5 pkt, 
Ja kość zdjęć pod wod nych: 0–10 pkt, 
Ja kość fil mów pod wod nych: 0–10 pkt, 

Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0–10 pkt, 
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0–10 pkt. 
Wię cej o spo so bie te sto wa nia przez nas

wo do od por nych kom pak tów i wy ko ny wa -
niu zdjęć w śro do wi sku wod nym moż na
prze czy tać we wstę pie do ze szło rocz ne go
te stu.

Ca non Po wer Shot D2 0
Na Ca no na D2 0 mu sie li śmy cze kać trzy

la ta, gdyż ty le wła śnie cza su upły nę ło od
pre mie ry mo de lu D1 0, któ ra od by ła się
w lu tym 2009 r. W no wym mo de lu pro du -
cent za sto so wał ma try cę o tej sa mej roz -
dziel czo ści wy no szą cej 12.1 Mpix, jed nak
nie jest to już sen sor CCD, a CMOS o ar chi -
tek tu rze BSI i wiel ko ści 1/2.3 ca la. Jest on
wspo ma ga ny zna nym z D10 pro ce so rem
DI GIC IV z tech no lo gią iSAPS. Nie prze -
szko dzi ło to jed nak w za im ple men to wa niu
try bu wi deo Full HD 1920×1080 z szyb ko -
ścią 24 kl/s. 

Pro du cent zde cy do wał się tak że na cał -
ko wi te prze pro jek to wa nie obu do wy, któ ra
wy glą da te raz zu peł nie ina czej i jest więk -
sza oraz cięż sza. Kor pus Ca no na D2 0 przy
wa dze 228 g mie rzy 112.3×70.8×28 mm
i jest tym sa mym naj więk szym i naj cięż -
szym apa ra tem w te ście. Mi mo to wg spe cy -
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fi ka cji po ziom wo do od por no ści nie zmie nił
się w sto sun ku do star sze go mo de lu i z apa -
ra tem mo że my nur ko wać mak sy mal nie na
głę bo ko ści 10 m. 

Opi su jąc D20 mu si my wspo mnieć o cał -
ko wi cie prze pro jek to wa nym to rze optycz -
nym, gdyż w te sto wa nym mo de lu zna lazł
się zu peł nie no wy, sta bi li zo wa ny obiek tyw
o od po wied ni ku ogni sko wych 28–140 mm
i świe tle f/3.9 – f/4.8. W apa ra cie za sto so -
wa no tak że du żo lep szy ekran LCD, któ ry
ma prze kąt ną wy no szą cą 3 ca le, roz dziel -
czość 461 000 punk tów, po kry wa on 100%
ka dru, a je go ja sność jest re gu lo wa na w 5
po zio mach. No wy mo del do ro bił się tak że
ob słu gi kart SDXC oraz złą cza HDMI. 

Wi dać więc, że wszyst kie zmia ny po szły
z du chem cza su i nie po zo sta je nam nic in -
ne go, jak mieć na dzie ję, że pod czas nur ko -
wań no wy mo del po ra dzi so bie tak sa mo
do brze jak je go po przed nik. 

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
We wstę pie pi sa li śmy, że Ca non D2 0 jest

naj więk szym i naj cięż szym spo śród te sto -
wa nych mo de li. Na szczę ście wraz z du żą
wa gą w pa rze idzie zna ko mi ta ja kość wy -
ko na nia. So lid no ści ma te ria łów uży tych do
bu do wy kor pu su Ca no na nie moż na nic za -

rzu cić, gdyż apa rat ten mo że być sta wia ny
w tej ka te go rii ja ko wzór. Po wzię ciu apa ra -
tu do rę ki czu je my, że ma my do czy nie nia
z so lid ną kon struk cją wy ko na ną w głów nej
mie rze z bar dzo twar de go pla sti ku. Wy ją -
tek sta no wi tu przed nia ścian ka, na któ rej
zna lazł się me ta lo wy ele ment, któ ry mo że
być w ko lo rze srebr nym, tur ku so wym lub

żół tym. Wszyst kie ele men ty obu do wy zo -
sta ły bar dzo so lid nie spa so wa ne, dzię ki
cze mu jest ona sztyw na i nic w niej nie
skrzy pi. Aż dziw bie rze, że pro du cent de -
kla ru je, iż apa rat wy trzy mu je upad ki tyl ko
z wy so ko ści 1.5 me tra, bo ma jąc apa rat
w dło ni wy da je się, że jest w sta nie znieść
du żo wię cej. 
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W sa mych su per la ty wach na le ży się tak -
że wy po wia dać o szyb ce chro nią cej ekran
LCD, gdyż jest ona na ty le sztyw na, że na
głę bo ko ści 10 m, gdzie pa nu je 2-krot nie
więk sze ci śnie nie niż na po wierzch ni, prak -
tycz nie nie ule ga ona ugię ciu. 

Na bocz nej ścian ce znaj dzie my klap kę
kry ją cą złą cze USB 2.0 Hi -Spe ed, wyj ście
mi ni HDMI oraz wej ście ze wnętrz ne go,
opcjo nal ne go za si la cza ACK -DC40.

Na to miast na spo dzie kon struk to rzy
umie ści li ko lej ną klap kę z uszczel nia ją cym

o -rin giem, pod któ rą znaj dzie my slot na
kar tę pa mię ci SD/SDHC/SDXC oraz aku mu -
la tor li to wo -jo no wy NB -6L o po jem -
ność 1000 mAh.
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Nie ste ty otwie ra nie kla pek jest dość pro -
ble ma tycz ne, gdyż wy ma ga uży cia si ły.
Pro du cent praw do po dob nie był te go świa -
do my i dla te go na sprzącz ce od pa ska na
nad gar stek znaj dzie my spe cjal ne wy pust ki,
któ re ma ją uła twiać tę czyn ność. Mo że

i ma ją, ale nie uła twia ją. W re zul ta cie trze -
ba mieć bar dzo twar de pa znok cie, aby po -
ra dzić so bie z otwie ra niem kla pek bez
do dat ko wych na rzę dzi.

Układ przy ci sków w Ca no nie D2 0 w
ogó le nie przy po mi na te go zna ne go ze star -

sze go mo de lu. Na gór nej ścian ce zna la zło
się miej sce dla włącz ni ka, spu stu mi gaw ki
i przy ci sku uru cha mia ją ce go tryb pod glą du
zdjęć. Wszyst kie przy ci ski z ty łu obu do wy
umiesz czo no na pra wo od ekra nu LCD. Na
sa mej gó rze ma my tam gu zi ki zmia ny ogni -
sko wej i po więk sza nia/po mniej sza nia zdjęć
w try bie pod glą du. Po ni żej umiesz czo no
du żą, kar bo wa ną wy pu- st kę na kciuk oraz
przy cisk uru cha mia ją cy re je stra cję fil mów
wi deo. Idąc da lej na po tka my przy cisk
FUNC. SET po twier dza ją cy do ko na ne wy -
bo ry i uru cha mia ją cy me nu pod ręcz ne. Zo -
stał on oto czo ny czte re ma przy ci ska mi
kie run ko wy mi od po wia da ją cy mi tak że za:
wy bór try bu fo to gra fo wa nia, uru cha mia nie
try bu ma kro, wy bór try bu lam py bły sko wej
i in for ma cji wy świe tla nych na ekra nie LCD.
Na sa mym do le znaj dzie my przy cisk ME -
NU po zwa la ją cy wejść do me nu głów ne go
apa ra tu. 

Eks plo ata cja
W każ dym te ście spe cjal nie po jed nym

z nur ko wań nie płu cze my apa ra tów w słod -
kiej wo dzie po wyj ściu z mo rza, aby spraw -
dzić czy ła two jest je póź niej wy czy ścić
z osa dów sol nych. Bar dziej spo strze gaw cze
oso by z pew no ścią za uwa ży ły na kil ku po -
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wyż szych zdję ciach w tym roz dzia le reszt -
ki so li na kor pu sie, któ re po zo sta ły jesz cze
z wy jaz du do Egip tu. Ozna cza to, że czysz -
cze nie Ca no na D2 0 nie na le ży do naj ła -
twiej szych. Te chwa lo ne wcze śniej twar de,
pla sti ko we ele men ty bar dzo lu bią sól oraz
wszel kie za bru dze nia i za żad ną ce nę nie
chcą się z ni mi roz sta wać. Za tem war to pa -
mię tać o do kład nym prze płu ki wa niu te sto -
wa ne go mo de lu po każ dym nur ko wa niu
w sło nej wo dzie. 

Na szczę ście trwa ło ści kom po nen tów
wy ko rzy sta nych do bu do wy Ca no na D2 0
nie mo że my nic za rzu cić. Po ty go dniu in -
ten syw ne go użyt ko wa nia i kil ku dość dłu -
gich, „te sto wych” lo tach, po któ rych apa rat
lą do wał w dość ostrym pia sku egip skiej pla -
ży, na obu do wie trud no zna leźć ja kieś wy -
raź ne uszko dze nia. Ry sy na ekra nie LCD są
mi ni mal ne, a ska zy na obu do wie po wierz -
chow ne i w za sa dzie nie wi docz ne. Za tem
bra wa dla in ży nie rów za do bór ma te ria łów. 

Funk cje do dat ko we
Li sta funk cji do dat ko wych w ja kie zo stał

wy po sa żo ny Ca non D2 0 z pew no ścią nie
po wa la, gdyż w apa ra cie znaj dzie my je dy -
nie wbu do wa ny mo duł GPS, któ ry po zwa -
la na geo ta go wa nie zdjęć oraz mo że

za pi sy wać co ja kiś czas da ne o lo ka li za cji
do pli ku, co po zwa la na póź niej sze wy zna -
cze nie tra sy po ja kiej po ru sza li śmy się
z apa ra tem. Choć przy pierw szej pró bie
uru cho mie nia GPS mu sia ło upły nąć kil ka -
na ście mi nut za nim ode brał on sy gnał z sa -
te li tów, to póź niej zaj mo wa ło mu to
za le d wie kil ka dzie siąt se kund. 

Te sto wa ny Po wer Shot zo stał wy po sa żo -
ny tak że w tryb zdjęć pa no ra micz nych, jed -
nak apa rat nie skle ja au to ma tycz nie
po szcze gól nych ka drów i ko niecz ne jest
sko rzy sta nie z do star czo ne go opro gra mo -
wa nia, któ re mo że my za in sta lo wać na kom -
pu te rze. 

Wo dosz czel ność
O ile opi su jąc wy trzy ma łość Ca no na D2 -

0 mo gli śmy bić mu bra wa, tak w przy pad ku
te stu po zio mu wo dosz czel no ści na le żą mu
się owa cje na sto ją co. Te sto wa ny Ca non to -
tal nie zde kla so wał w tej ka te go rii ry wa li
i po zwo lił nam ro bić zdję cia na głę bo ko ści
po nad 31 me trów!

Co praw da już po ni żej 20-go me tra po ja -
wi ły się pro ble my z ob słu gą apa ra tu, gdyż
więk szość przy ci sków by ła wci śnię ta przez
ci śnie nie wo dy i prze sta ła dzia łać. Jed nak
spust mi gaw ki dziel nie sta wiał opór i wciąż

moż na by ło ro bić zdję cia. Na 31 m uda ło
nam się na wet uru cho mić re je stra cję fil -
mów, jed nak po wci śnię ciu przy ci sku na -
gry wa nia po zo stał on wci śnię ty i je dy nym
spo so bem na za koń cze nie fil mo wa nia by ło
na ci śnię cie spu stu mi gaw ki. Po zwo li ło to
po now nie wy ko ny wać zdję cia, jed nak mu -
sie li śmy zmniej szyć głę bo kość, aby unik nąć
sa mo czyn ne go uru cha mia nie się try bu wi -
deo, gdyż wspo mnia ny przy cisk po zo sta wał
wciąż wci śnię ty na 30 m. Wy star czy ło wró -
cić do głę bo ko ści ok. 25 m, aby sy tu acja
wró ci ła do nor my. 

Użyt ko wa nie pod wo dą
Do zmia ny try bów fo to gra fo wa nia w Ca -

no nie D2 0 słu ży przy cisk z ikon ką apa ra tu
znaj du ją cy się nad gu zi kiem FUNC. SET. Po
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je go na ci śnię ciu wy świe tla się me nu, w któ -
rym pio no wo usta wio no ikon ki od po wia da -
ją ce po szcze gól nym pro gra mom, lub
gru pom pro gra mów. Do dat ko wo w nie któ -
rych z nich do stęp ne jest po zio me me nu,
gdzie mo że my do ko nać wy bo ru jed ne go
z kil ku do stęp nych tam try bów te ma tycz -
nych. Tak jest wła śnie w przy pad ku pro gra -
mu zdjęć pod wod nych, gdzie ma my
moż li wość usta wie nia try bu „Pod wo dą”
lub „Pod wod ne ma kro”.

Prze łą cza nie mię dzy try ba mi nie stwa rza
więk szych pro ble mów, gdyż po ru sza nie się
po me nu wy bo ru pro gra mów te ma tycz nych
od by wa się bez zbęd nych opóź nień, a przy -
ci ski kie run ko we są du że i wy god ne. Do -

dat ko wo pod przy ci skiem FUNC. SET ma -
my do stęp ne pod ręcz ne me nu, któ re po -
zwa la na szyb ką zmia nę naj waż niej szych
pa ra me trów przy pi sa nych do da ne go pro -
gra mu. 

Nie ste ty, gdy po wy nu rze niu z wo dy
chce my szyb ko wy ko nać zdję cie, to mu si -
my się li czyć z tym, że je że li za po mni my
wy łą czyć tryb pod wod ny, to ko lo ry na fo -
to gra fii bę dą moc no za fał szo wa ne.

Apa rat dzia ła szyb ko i bez więk szych
opóź nień. Ostrość jest usta wia na do kład nie
i w ułam ku se kun dy, a za pis zdjęć na kar cie
od by wa się mo men tal nie. Za tem nie na po -
tka my więk szych pro ble mów z je go ob słu -
gą pod wo dą. Mo że my się przy cze pić je dy -

nie do spu stu mi gaw ki, któ ry ma ma ło wy -
czu wal ny pierw szy skok i cza sem chcąc tyl -
ko usta wić ostrość z roz pę du zda rza się
na ci snąć go do koń ca i wy ko nać zdję cie. 

Kor pus D20 jest du ży i cięż ki, więc do -
sko na le spraw dza się pod wo dą, gdzie mo -
że my go pew nie chwy cić w dło niach.
Nie ste ty pro du cent zde cy do wał się na za -
sto so wa nie przy ci sków do zmia ny ogni sko -
wej. Jed nak zde cy do wa nie le piej w apa ra ta-
ch pod wod nych spraw dza się su wak umie-
sz czo ny na gór nej ścian ce, gdyż apa rat czę -
sto trzy ma się dwie ma rę ka mi. Kciuk spo-
czy wa wów czas na dol nej ścian ce apa ra tu
i nie ma ko niecz no ści prze su wa nia go w ce -
lu zmia ny ogni sko wej, po nie waż mo że my
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ro bić to pal cem wska zu ją cym. W przy pad -
ku przy ci sków, mu si my już się tro chę na -
gim na sty ko wać. 

Za sta na wia ją ce dla nas by ło to, że pro -
du cent udo stęp nił spe cjal ny tryb do pod -
wod nej ma kro fo to gra fii w sy tu acji, gdy na
obu do wie znaj du je się przy cisk ozna czo ny
ikon ką ma kro i słu żą cy do zmia ny try bu AF.
Oka zu je się, że po wy bra niu pro gra mu do
fo to gra fii pod wod nej, w miej sce try bu AF
Ma kro ma my do dys po zy cji tryb szyb kie go
usta wia nia ostro ści, na obiek tach znaj du ją -
cych się w od le gło ści ok. 3 m. In struk cja za -
le ca, aby usta wić apa rat na obiek cie, któ ry
chce my sfo to gra fo wać, na ci snąć do po ło wy
spust mi gaw ki i wy zwo lić ją w mo men cie,
gdy uzna my, że jest wła ści wa chwi la na
wy ko na nie zdję cia. Bio rąc pod uwa gę, że
to sa mo mo że my zro bić w zwy kłym try bie
AF, w któ rym przy naj mniej ma my po twier -
dze nie ostro ści (w try bie szyb kie go AF po
usta wie niu ostro ści ram ka na ekra nie LCD
nie zmie nia się na zie lo ną), a w do dat ku
spust mi gaw ki ma trud no wy czu wal ny
pierw szy skok, to ni niej szą funk cję moż na
uznać za bez u ży tecz ną. W tej sy tu acji kon -
struk to rzy mo gli zre zy gno wać z do dat ko -
we go try bu do ma kro fo to gra fii pod wod nej

i udo stęp nić tryb AF Ma kro pod de dy ko wa -
nym do te go przy ci skiem. 

3-ca lo wy ekran LCD za sto so wa ny w te -
sto wa nym mo de lu ma roz dziel czość 461
tysięcy punk tów, co w po łą cze niu z do brą
pra cą w sil nym słoń cu spra wia, że w każ -
dych wa run kach apa rat bę dzie się ob słu gi -
wać kom for to wo. 

Wzo rem wcze śniej sze go mo de lu, pro du -
cent wy po sa żył D2 0 w za ci ska ną opa skę na
nad gar stek i choć mo że my ją przy cze pić już
tyl ko do jed ne go ro gu obu do wy (w D10 mo -
gli śmy do wszyst kich czte rech), to trze ba
przy znać, że spraw dza się ona zna ko mi cie.
Nie mu si my się więc mar twić, że apa rat zsu -
nie nam się z dło ni pod czas nur ko wa nia.
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Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Wy cho dząc z wo dy po pierw szym nur -

ko wa niu by li śmy za chwy ce ni ja ko ścią
zdjęć z Ca no na D2 0, gdyż na wy świe tla -
czu LCD w apa ra cie wy glą da ły one re we la -
cyj nie. Jed nak czar prysł, gdy za czę li śmy je
prze glą dać na ekra nie mo ni to ra. Oka zu je

się, że Ca non ma ogrom ne pro ble my z kon -
tra sto wo ścią, któ ra czę sto dra stycz nie spa -
da. Dzie je się tak nie tyl ko w sy tu acji, gdy
słoń ce znaj du je się w po bli żu ka dru ale też
w sy tu acjach, gdy słoń ce jest da le ko po za
ka drem, a je go roz pro szo ne pro mie nie do -
cie ra ją do obiek ty wu. W re zul ta cie zdję cia

wie le tra cą i je dy nie na więk szych głę bo ko -
ściach nie na po tka my te go pro ble mu. 

Ca non wy po sa żył te sto wa ny mo del w je -
den tryb de dy ko wa ny do zdjęć pod wod -
nych. Ra dzi on so bie zna ko mi cie na wię-
k szych głę bo ko ściach, gdyż pod wzglę dem
ko lo ry sty ki de kla su ją one fo to gra fie z chwa -
lo ne go za wsze w tej kwe stii Pa na so ni ka.
Jed nak nie po zo sta ło to bez wpły wu na fo -
to gra fie wy ko ny wa ne pod czas snur ko wa -
nia, gdyż są one moc no prze ko lo ro wa ne i z
te go po wo du wy glą da ją dość nie natu ral nie. 

W try bie ma kro Ca non ra dzi so bie świet -
nie. Moż li wa do uzy ska nia ska la od wzo ro wa -
nia spra wia, że mo że my wy ko nać so lid ne
zbli że nie, a do te go zbli ża jąc apa rat do fo to -
gra fo wa ne go obiek tu spra wia my, że nie do -
skwie ra nam już tak bar dzo spa dek kon tra stu
i uzy ska ne fo to gra fie są do sko na łej ja ko ści. 

Ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych w je -
zio rze tak że nie jest ide al na. Fo to gra fie po -
sia da ją wi docz ną zie lo ną do mi nan tę, któ ra
na szczę ście mo że my zli kwi do wać ko rzy -
sta jąc z funk cji do stro je nia ba lan su bie li,
w któ rą D20 zo stał wy po sa żo ny. Nie ste ty
znów na po ty ka my pro blem ze spad kiem
kon tra stu i w re zul ta cie zdję cia są jak by po -
kry te lek ką mgieł ką. 
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O ja ko ści fil mów re je stro wa nych pod
wo dą Ca no nem D2 0 mo że my wy po wia dać
się w sa mych su per la ty wach. Gdy re je stru -
je my je na więk szych głę bo ko ściach ich ko -
lo ry sty ka jest ge nial na i ża den z te sto wa-
nych tu mo de li, na wet w czę ści nie zbli ża

się do te go co ofe ru je Po wer Shot. Ko lo ry -
sty ka fil mów re je stro wa nych pod czas snur -
ko wa nia jest tak że zna ko mi ta, jed nak
cza sem zda rza nam się utrwa lić kadr, gdzie
apa rat nie zdą żył do stro ić ba lan su bie li
i wpro wa dził ró żo wy za farb na bli sko po ło -
żo nym frag men cie ra fy ko ra lo wej. Szcze gó -
ło wo ści fil mów z Ca no na D2 0 nie mo że my
nic za rzu cić i mo że być on tu sta wia ny ja -
ko wzór do na śla do wa nia. Wiel kie bra wa! 

Po su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za -

let te sto wa ne go apa ra tu. 
Za le ty: 
☼☼moż li wość wy ko ny wa nia zdjęć na głę -

bo ko ści po nad 30 m, 
☼☼ bar dzo so lid ne wy ko na nie, 

☼☼ szyb ka pra ca apa ra tu, 
☼☼ bar dzo szyb ki i do kład ny au to fo kus, 
☼☼ za pin ka na pa sku na rę kę, 
☼☼ wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw -

dza się pod wo dą, 
☼☼ bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć na

więk szych głę bo ko ściach, 5–10 m, 
☼☼ zna ko mi ty tryb ma kro, 
☼☼ sztyw na i wy trzy ma ła szyb ka chro nią -

ca ekran LCD, 
☼☼ moż li wość do stro je nia ba lan su bie li

w try bie pod wod nym, 
☼☼ re we la cyj na ko lo ry sty ka fil mów re je -

stro wa nych na więk szych głę bo ko ściach, 
☼☼ re we la cyj na ko lo ry sty ka fil mów re je -

stro wa nych pod czas snur ko wa nia, 
☼☼ bar dzo do bre od wzo ro wa nie szcze gó -

łów na fil mach pod wod nych. 
Wa dy: 
☼☼ zdję cia bar dzo po dat ne na utra tę kon -

tra stu, 
☼☼ zdję cia wy ko ny wa ne na ma łych głę bo -

ko ściach o nie na tu ral nej, zbyt na sy co nej
ko lo ry sty ce, 
☼☼ trud ny w czysz cze niu, 
☼☼ sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w zie lo nych

wo dach, 
☼☼ nie pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy -

Zdję cie wy ko na ne w try bie pod wod nym bez do -
stra ja nia ba lan su bie li.

Zdję cie wy ko na ne w try bie pod wod nym z ba lan -
sem bie li do stro jo nym w kie run ku czer wo nym

Zdję cie wy ko na ne w try bie pod wod nym z ba lan -
sem bie li do stro jo nym w kie run ku nie bie skim
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ko na nych na po wierzch ni w try bie pod -
wod nym, 
☼☼ du ży roz miar pli ków wi deo. 
Przed każ dym te stem apa ra tów pod wod -

nych ma my na dzie ję, że w koń cu znaj dzie -
my apa rat ide al ny, któ ry bę dzie ła twy
w ob słu dze i spraw dzi się za rów no pod czas
snur ko wa nia, jak i głęb szych nur ko wań.
Nie ste ty, choć Ca non D2 0 dał nam na po -
cząt ku na dzie ję, iż za słu żył na ten ty tuł, to
po obej rze niu zdjęć wy ko na nych za raz pod
po wierzch nią czar szyb ko prysł. Nie jest to
z pew no ścią apa rat dla mi ło śni ków pły wa -
nia z ma ską i rur ką. Jed nak nu rek nie tech -
nicz ny (z upraw nie nia mi do 40 m) nie
mo że przejść obo jęt nie obok te sto wa ne go
Po wer Sho ta, gdyż za ce nę ok. 1300 zł mo -
że on na być wy god ny w ob słu dze apa rat,
któ ry nie za wie dzie go na wet na głę bo ko -
ści po nad 30 m i po zwo li tam na wy ko na -
nie uda nych zdjęć. Jak by te go by ło ma ło,
w try bie fil mo wym D20 nie ma so bie rów -
nych i sta je się tym sa mym obo wiąz ko wym
wy po sa że niem nur ka re kre acyj ne go. 

Przy kła do we fil my pod wod ne
H.264 MOV, 1920×1080 pix, 24 kl/s, 14 s,
H.264 MOV, 1920×1080 pix, 24 kl/s, 23 s

Ro bert Olech

http://opensports.pl
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012/filmy/03can_03.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012/filmy/00can_00.MOV
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Czy nie myślałeś o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów.
Je że li znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym,
szko le niu płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój
ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi nie jest od płat na. W
za mian za to ofe ru je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy nie,
za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły
cze ka my do 20 każ de go mie sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE
MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy

jjeesstt  śśrreeddnniioo  ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/?reklama,18
http://www.sklep.reefmania.pl
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://www.seashell-divecove.com
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Od wrze śnia 2011 ro ku ob ni żo no kosz ty
kar ty SIM i uprosz czo no pro ce du rę.

Jak za ła twić
Za nim w ogó le zde cy du je my się na dar -

mo wy in ter net, zaj rzyj my na map kę na stro -
nie Ae ro, aby spraw dzić, czy w na szym
miej scu za miesz ka nia jest za sięg.

Naj ła twiej ma ją miesz kań cy War sza wy i
oko lic, po pro stu idą do przed sta wi cie li fir -
my i na miej scu wszyst ko za ła twią:

Sa lon Fir mo wy Sfe ria
ul. Dziel na 58, 01-029 War sza wa
(pon.–pt. 10 – 18, sob. 10 – 14)
Sa lon Fir mo wy Sfe ria
Cen trum Han dlo we Wo la Park

ul. Gór czew ska 124, 01-460 War sza wa
(pon.–sob. 10 – 21, niedz. 10 – 20)

Sa lon Fir mo wy Sfe ria
Cen trum Han dlo we Be mo wo
ul. Po wstań ców Ślą skich 126, lo kal

nr 31p, 01-466 War sza wa
(pon.–sob. 10 – 21, niedz. 10 – 20)
Sie dzi ba ope ra to ra Ae ro2
ul. Lwow ska 19, 00-660 War sza wa
In for ma cje:
tel. 22 24 98 000
(pon.–pt. 13 – 17)
Moż na oczy wi ście za ła twić for mal no ści

ko re spon den cyj nie. Naj pierw ze stro ny
www.ae ro2.pl trze ba po brać for mu larz. Na -

stęp nie wy peł nia my go, wpła ca my na kon -
to nr 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122
kwo tę 20 zł. W ty tu le prze le wu wpi su je my:
De po zyt za kar tę SIM BDI i nu mer PE SEL
(ob co kra jow cy po da ją nu mer pasz por tu).

Ko lej ny krok to wpła ta 7 zł na kon to
nr 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227 za
prze sła nie kar ty. W ty tu le prze le wu wpi su -
je my: Opła ta za wy sył kę kar ty SIM BDI i nu -
mer PE SEL, (oby wa te le in nych państw
wpi su ją nu mer swo je go pasz por tu).

Po tem wy peł nio ne za mó wie nie, ko pię
do wo du toż sa mo ści i ko pię do wo dów zre -

Darmowy internet mobilny
Teo re tycz nie od 10 ma ja 2011 ro ku dzia ła w Pol sce dar mo wy in ter net od

Ae ro 2. Fir ma Ae ro wy gra ła prze targ na do star cza nie in ter ne tu przy po mo -
cy łą cza ra dio we go HSPA+ 900 MHz i LTE 2500 MHz. Wa run kiem wy gra nej
by ło udo stęp nie nie 20% za so bów do dar mo we go ko rzy sta nia przez 3 la ta
od da ty uru cho mie nia sys te mu, czyli do 21 grud nia 2014 ro ku (dla usłu gi
na 900 MHz in ter net na 2500 MHz bę dzie dar mo wy dłu żej). Jak za pew nia
fir ma, użyt kow ni cy mo gą póź niej li czyć na pew ne bo nu sy usłu gi płat nej.

http://www.aero2.pl
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ali zo wa nia prze le wów wy sy ła my do fir my:
Ae ro2, ul. Lwow ska 19, 00-660 War sza wa,
z do pi skiem „Bez płat ny Do stęp do In ter ne -
tu”. I cze ka my na po twier dza ją cy e -ma il, z
któ re go do wie my się, kie dy przyj dzie na sza
kar ta.

Rze czy wi ste kosz ty
Jak wie my, tak na praw dę nie ma nic za

dar mo. Za dar mo to tyl ko słoń ce świe ci. Ja -
kieś kosz ty mu szą być. 

Kar ta SIM i prze sła nie wy ma ga nych pa -
pie rów to 20 zł + ok. 7 zł, czy li łącz -
nie 27 zł. Z tej kwo ty 20 zł jest w przy szło -
ści do od zy ska nia, bo to de po zyt za kar tę.

Ko lej na rzecz to mo dem, bez nie go in ter -
net nie ru szy. Na to mu si my prze zna czyć
mi ni mum 100 zł.

Sprzęt

Mu si my mieć mo dem pra cu ją cy w tech -
no lo gii HSPA 900 MHz od ka te go rii 10 lub
LTE TDD 2500 MHz. Kon kret ny mo del za -
le ży od na szych moż li wo ści fi nan so wych.
Nie po le ca my jed nak zbyt nie go oszczę dza -
nia na tym urzą dze niu, bo ta ni mo dem mo -
że czę sto zry wać po łą cze nie al bo po pro stu
po cią głym pod łą cza niu i odłą cza niu od
kom pu te ra mo że prze stać dzia łać. A po za
tym mo że nie mieć moż li wo ści za mon to -
wa nia an te ny.

Ko lej na rzecz to od po wied nia an te na.
Jest ich spo ry wy bór, np. ta ka ze złą czem
CRC9. Mo że być nie zbyt dro ga, ale mu si
mieć tak że od po wied nią si łę. 11 dBi jest
cał kiem nie złe, ła twe do ku pie nia i sto sun -
ko wo nie dro gie. An te nę na pod staw ce ma -
gne tycz nej umiesz cza my w róż nych miej -

scach, np. na pa ra pe cie lub bal ko no wej ba -
rier ce. Dłu gość ka bla i wy so kość an te ny też
ma ją wpływ na ja kość po łą cze nia. Naj le -
piej po szu kać an te ny na au kcjach, wy da my
na to ok. 50 zł + kosz ty prze sył ki.

Przy da się jesz cze ro uter, któ ry od bie ra
sy gnał GSM pod USB. Np. TP -Link TL -
-MR3220 kosz tu je ok. 130 zł. ale to w przy -
pad ku kie dy bę dzie ko rzy stać wię cej niż
je den użyt kow nik w tym sa mym cza sie.

In sta lo wa nie
Wresz cie przy szła kar ta SIM, wpi na my ja

do mo de mu, in sta lu je my, po tem prze cho -
dzi my do usta wień pro gra mu do stę po we go
mo de mu i po da je my na stę pu ją ce da ne:

APN: dar mo wy
UŻYT KOW NIK: po zo sta wić pu ste po le
HA SŁO: po zo sta wić pu ste po le
Po zo sta łe pa ra me try usta wia my na au to -

ma tycz ne po bie ra nie z ser we ra.
Wa dy i za le ty
Je śli cho dzi o pręd kość trans fe ru, to jest

ona zmien na. Wy star czy zmie nić lo ka li za -
cję o kil ka ki lo me trów i za uwa ży my zmia -
ny. Fir ma po da je ta ką war tość: trans fer nie
prze kro czy 256 kb/s w pierw szym ro ku
dzia ła nia usłu gi, a po tym cza sie ma przy -
śpie szyć i wy nieść do 512 kb/s.
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To powoduje pewne niedogodności: nie-
które dokumenty długo się otwierają, filmi-
ki na YouTube długo się buforują, wideo-
rozmowy na Skype’ie się rozmazują, obraz
nie nadąża za dźwiękiem. Ale pracować w
internecie można. Nawet pograć się da.
Najlepiej wykorzystywać Aero2 do naj-
prostszych czynności, np. odczytywania
poczty e-mail, sprawdzania serwisów infor-
macyjnych. „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 na-
pawa to, że zasięg powoli, ale stale się roz-
szerza.

Aby móc skorzystać z oferty darmowego
dostępu do internetu, sprawdźmy najpierw
mapkę zasięgu. Na większości obszaru Pol-
ski jest to możliwe. Na stronie Aero2 znaj-
dziemy aktualizowaną co jakiś czas mapkę
obrazującą obszar, na którym zadziała dar-
mowy internet.

Oprócz Aero2 jest jeszcze FreeM, ale tu
w zamian za darmowe korzystanie musimy
oglądać reklamy, co niestety bywa męczą-
ce.

Redakcja

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

Czas pobierania lipcowego Nuras.info 72 dpi
wyniósł 2 min. i 50 sek.
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