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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Li ście za czy na ją przy bie rać pięk ne od cie nie żół ci, po ma rań czu i czer wie ni, klu cze roz krzy cza nych gę si kie ru ją

się tam, skąd cał kiem nie daw no wie lu z nas wła śnie wró ci ło, w tle uno si się ra do sne Gau de amus igi tur. Tak, to
już je sień. Czy ta jąc re la cje na szych sta łych współ pra cow ni ków, ale rów nież pierw sze wa ka cyj ne wspo mnie nia opa -
trzo ne prze pięk ny mi fo to gra fia mi nad sy ła ne przez Czy tel ni ków, mo że my śmia ło stwier dzić, że by ło to la to peł ne
wspa nia łych po dró ży, no wych wy zwań i za pie ra ją cych dech w pier siach nur ko wań. Wie lu z Was w tym ro ku po
raz pierw szy spró bo wa ło swo ich sił, mie rząc się z wiel kim błę ki tem. Wi ta my Was ser decz nie w gro nie pa sjo na -
tów nur ko wa nia. Ma my na dzie ję to wa rzy szyć Wam w zdo by wa niu ko lej nych stop ni wta jem ni cze nia. Pod po wie my
gdzie war to nur ko wać i przede wszyst kim jak to ro bić bez piecz nie, w ja kim kie run ku się do sko na lić. Opo wie my
o no win kach sprzę to wych, kur sach i naj róż niej szych ini cja ty wach bra ci nur ko wej.

Na po czą tek za pra sza my wszyst kich do Ir lan dii. Nie, nie po to, że by za ro bić na to wszyst ko, o czym wy żej
wspo mi na my. To wła śnie tam cze ka ją re ki ny, fo ki, wiel kie kra by – ma cie już zdję cie z fo ką? Je śli tak, za chę ca -
my do ko lej nej po dró ży, w nie co chłod niej sze re jo ny. Co po wie cie na ark tycz ne sa fa ri i od kry wa nie ta jem nic Mo -
rza Ba rent sa? Oczy wi ście pa mię ta my, że w kra ju rów nież jest mnó stwo nie zba da nych, pod wod nych se kre tów.
Od kry wa nie ta jem nic Dol ne go Ślą ska, pe ne tro wa nie za la nych piw nic sta re go bro wa ru w So bót ce czy po szu ki wa -
nia resz tek daw ne go mo stu, po któ rym być mo że prze cha dzał się Mi ko łaj Ko per nik po trafi po bu dzić wy obraź nię…
Mo że uwa ża cie, że po goń za pod wod ny mi stwo ra mi jest du żo bar dziej eks cy tu ją ca? Je ste śmy nie zwy kle cie ka wi
Wa szych opi nii na ten te mat.
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Wy wiad, ja ki zro bi łem bli sko rok te mu
po twier dził, że naj do god niej szym mie sią -
cem do od wie dze nia zie lo nej wy spy jest
wrze sień. Po go da jest sta bil na, ra czej nie
ma sztor mów. Jak się oka za ło za raz po
przy jeź dzie, z po go dą nie mie li śmy tak naj -
go rzej. Gdy by śmy jed nak przy by li ty dzień
wcze śniej, pła wi li by śmy się w słoń cu. Au ra
by ła zmien na, ale do znie sie nia. Był to kla -
sycz ny przy kład po go dy w krat kę. Ra no

deszcz, a po tem na zmia nę: słoń ce, opa dy,
wiatr, chmu ry, tę cza, słoń ce, upał, wiatr i
znów za chwi lę desz czyk z chło dem.
Obłęd. Do te go pięk ny kra jo braz two rzy ły:
nie spo koj ny oce an, nie zli czo ne wy sep ki
oraz gó ry. Ko lo ry nie ba ujaw nia ją ce się sza -
ro ścią i błę ki tem, a w do le zie lo ne łą ki i gór -
ki łą czy ła zmie nia ją ca się wraz z ru chem
chmur i zmia ną za chmu rze nia wo da Oce -
anu Atlan tyc kie go. Wszyst ko to urze ka ło

Irlandia
Nie po je cha li śmy do Ir lan dii w ce lu po szu ki wa nia pra cy, wręcz prze ciw -

nie, aby od po cząć. Nie ro zu mieli nas za bar dzo Po la cy le cą cy w tym sa -
mym kie run ku, lecz w od mien nym ce lu. My je cha li śmy wy dać ka sę, a ca ły
sa mo lot wła śnie po to, aby ją za ro bić. Kraj ni by pięk ny, ale są lep sze miej -
sca na do bry urlop. Tak nam od po wia da li, za in te re so wa ni na szy mi wiel ki mi
tor ba mi ze sprzę tem nur ko wym. Mo że i tak jest, ale my – na krę ce ni opo -
wie ścia mi o pod wod nych atrak cjach oko lic Bren don Bay – by li śmy zde ter -
mi no wa ni i pew ni swe go. Re ki ny, fo ki, wiel kie kra by. Niech na nas cze ka ją;
nie ba wem zo ba czy my się pod wo dą.
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nas swo im pięk nem. Do dat ko wo, w naj ład -
niej szym chy ba od cie niu zie le ni ja ki wi -
dzia łem, za uwa żyć by ło moż na dzie siąt ki,
je śli nie set ki owiec.

Ich bia łe, okrą głe syl wet ki po wo li prze -
miesz cza ły się po wy żyn nych pa stwi skach.

Ma low ni cza oko li ca Ca stle gre gor ry zbla -
dła szyb ko po wy ciecz ce do Din gle (w
miej sco wej gwa rze An Da in ge an). Wi do ki,

ja kie mie li śmy oka zję po dzi wiać ob jeż dża -
jąc hrab stwo Ker ry, po pro stu po wa la ły. Nie
po psuł ich na wet deszcz, to wa rzy szą cy
nam w po dej ściu do nie sa mo wi te go je zior -
ka gór skie go, ta kiej mi nia tur ki na sze go Mor -
skie go Oka. Róż ni ca po le ga ła tyl ko na
ko lo rze wo dy – tu taj w Ir lan dii by ła ona w
od cie niu brą zo wym. Nie by ło też ta kiej ma -
sy tu ry stów jak w pol skich gó rach.
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Do Din gle do je cha li śmy już w peł nym
słoń cu. Znaj du je się tam port ob słu gu ją cy
ku try ry bac kie oraz ma łe ło dzie i jach ty. Na
jed nym ze wznie sień jest też neo go tyc ki ko -
ściół St. Ma ry’s o na praw dę pięk nej bry le.

Din gle usy tu owa ne jest w Ga el tacht, re -
jo nie ir landz ko ję zycz nym. W mia stecz ku
znaj du je się wie le pu bów i re stau ra cji, w
któ rych la tem moż na po słu chać ir landz kiej

mu zy ki na ży wo. Miesz kań cy ży ją z ry bo -
łów stwa i tu ry sty ki, co wi dać na każ dym
kro ku. Za raz po gru po wym zdję ciu, przy
po mni ku słyn ne go w tym miej scu del fi na
Fun gie, uda li śmy się do oce ana rium, a po -
tem na ma łe zwie dzan ko, ciem ne piw ko,
no i oczy wi ście coś jeść. No wła śnie, ni gdy
nie lu bi łem Gu ines sa, ale ten wle wa ny tu taj
był nie sa mo wi ty. Cza sa mi, za ma wia łem

rów nie do bre go Mur phy sa, któ ry rów nież
miał ide al ną pian kę i tak że spra wiał wra że -
nie gęst sze go niż był…

Del fin na zwa ny Fun gie za do mo wił się w
wo dach za to ki Din gle prze szło 25 lat te mu.
Obec nie sta no wi on atrak cję tu ry stycz ną
ca łe go mia stecz ka, spe cjal ne ku try krą żą po
za to ce i za opła tą stwa rza ją przy jezd nym
moż li wość zo ba cze nia bu tlo no sa. Ze
wzglę du na nie co ob cia cho wy cha rak ter ta -
kie go rej su, oczy wi ście da li śmy so bie z tym
spo kój.

W mia stecz ku jest też zna ne na ca łą Ir -
lan dię oce ana rium. Na ko la na nas nie rzu -
ci ło, ale przy naj mniej moż na by ło sta nąć
oko w oko z dwo ma wiel ki mi taw ro sza mi i
zo ba czyć jak szyb kie są pin gwi ny. Nie
wiem czy one by ły z Ma da ga ska ru, bo tak
za su wa ły, że nie by ło moż li wo ści im się
przyj rzeć.

Sa mo mia stecz ko pach nia ło sie lan ką i
spo ko jem. XIX -wiecz ną za bu do wę two rzy -
ły ko lo ro we dom ki i ma low ni cze ulicz ki,
mnó stwo skle pów z pa miąt ka mi, pu bów
oraz re stau ra cje, gdzie oczy wi ście kró lo wa -
ły owo ce mo rza. Din gle za pa mię tam też z
zu py ryb nej, chy ba naj lep szej ja ką w ży ciu
ja dłem.
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Po wrót do na sze go ho te lu (zu peł nie in ną
dro gą) rów nież trwał dłu go. Co kil ka ki lo -
me trów urze cze ni kra jo bra zem za trzy my -
wa li śmy się jak ja cyś Ja poń czy cy, pstry ka jąc
dzie siąt ki fo tek…

Przed ob jaz dem hrab stwa Ker ry nur ko -
wa li śmy przez czte ry dni, ro biąc co dzien -
nie dwa za nu rze nia. San dra i jej eki pa
wpa ko wa li nas na du żą, szyb ką i bar dzo
wy god ną łódź, na któ rej też spo koj nie zo -
sta wia li śmy nasz sprzęt, aż do na stęp ne go
dnia. Po mi mo swo ich wa lo rów, łódź nie
uchro ni ła nie któ rych od cho ro by mor skiej.
Mo men ta mi bu ja ło bo wiem nie sa mo wi cie
moc no. Wo da wdzie ra ła się na po kład, łódź
się ko ły sa ła. Nie któ rzy, prze gry wa jąc z
Nep tu nem, kar mi li ryb ki. No cóż, wa run ki
na Atlan ty ku do ła twych nie na le żą, nie

spo dzie wa łem się ni cze go in ne go… Tak jak
zmien na by ła au ra na po wierzch ni, tak też
i wa ha ła się przej rzy stość pod wo dą. Pły -
wa ją ce pod wo dą szcząt ki ro ślin, za wie si -
na i plank ton utrud nia ły fo to gra fo wa nie. Na
mniej szych głę bo ko ściach wa rio wał błęd -
nik od ru sza ją cych się pod dyk tan do fal i
prą dów wiel kich bru nat nic*… Nie ma co,
nur ko wa nia do ła twych nie na le ża ły. Nad -

rzęd ny cel na szych nur ko wań był pro sty
– fo ki! Te go ssa ka na wol no ści i pod wo dą
ni gdy nie wi dzie li śmy. Ma rzy łem o se sji
zdję cio wej, w któ rej głów ne ro le za gra ły by
te nie sa mo wi te zwie rza ki. Ma rzy łem o zdję -
ciu por tre to wym fo czej pasz czy z lek ko
zdzi wio ną i za ra zem za cie ka wio ną mi ną.

No i jak to w ży ciu by wa, mu szę ma rzyć
da lej… Naj bliż sze miej sce, gdzie ży ły dzi -
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kie fo ki – czy li Se als Rock – od da lo ne by ło
od na szej przy sta ni ja kieś 20 mi nut pły nię -
cia. In ne fo cze wy spy, ze wzglę du na od le -
głość i ak tu al ne pro gno zy po go do we (sil ne
wia try, spo re fa le i re al ne za gro że nie sztor -
mem), nie by ły tym ra zem dla nas do stęp -
ne. Opis miej sca wy glą dał fra pu ją co. Kil ka
skał, pod wo dą ma łe wą wo zy, ka nio ny i
dwie ja ski nie. Do sta li śmy tak że przed nur -

ko wa niem in struk cje, jak za cho wy wać się
przy fo kach, aby ich nie wy pło szyć. Mie li -
śmy się za nu rzyć na kil ka me trów i cze -
kać… Kie dyś już tak cze ka li śmy na man -
ty… I fak tycz nie na Man ta Piont na Ba li by -
ły man ty, ale już na Fi li pi nach w po dob nym
miej scu po ja wić się nie ra czy ły!

Pod pły wa jąc do wysp, od ra zu za uwa ży -
łem spo re fa le roz bi ja ją ce się o ska ły, ge ne -
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ru ją ce ma sę bą bel ków i pia ny. Szyb ko też
za uwa ży łem kil ka cie kaw skich łeb ków wy -
sta ją cych po nad wzbu rzo ną po wierzch nię
oce anu. To one! Są fo ki – krzyk ną łem! Nie
wie dzia łem czy się ubie rać, czy je po pro -
stu po dzi wiać. Ma ły pa ra liż udzie lił się
wszyst kim. Ron nie i je go za ło ga uśmie cha -
li się pod wą sem na wi dok za do wo lo nych
klien tów. Po opad nię ciu pierw szych emo -

cji, wy ko na li śmy za nu rze nie. Po dzie le ni na
dwie gru py cze ka li śmy na na sze ma in me -
nu… Po kil ku mi nu tach wkom po no wa li śmy
się w ru chy bru nat nic po dat nych na fa lo wa -
nie i jak by ra zem z ni mi cze ka li śmy… Po
kil ku na stu mi nu tach cze ka nie za mie ni li śmy
na po szu ki wa nie. Zbli ży li śmy się do ja ski ni.
Na gle zo ba czy łem przed so bą ży wą tor pe -
dę. Fo ka by ła tak szyb ka, że nie zdą ży łem
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za re ago wać. Wy pły nę ła z ja ski ni, więc
wstrzy mu jąc wszyst kich, po wo li i ja zbli ży -
łem się do czar nej dziu ry. Po chwi li zo ba -
czy łem ko lej ną sztu kę. Wy pły nę ła z
po kry te go mro kiem koń ca ja ski ni, za trzy -
mu jąc się ko ło od wró co nej ty łem i ni cze go
nie wi dzą cej Ani. Mia łem szan sę zro bić
pięk ne zdję cie por tre to we fo ki i czło wie ka,
ale mnie oczy wi ście za mu ro wa ło. Fo ka by -

ła na praw dę bli sko mnie, a jej ra mię/płe twa
tuż obok nie świa do mej bli sko ści dzi kie go
zwie rza Ani. Po krót kiej wy mia nie spoj rzeń
zdzi wio na fo ka od pa li ła swo je cia ło i znik -
nę ła nam z po la wi dze nia. Ale czad. Tyl ko
te zdję cia! Znów się nie uda ło. Nie ste ty fo -
to gra ficz na po raż ka by ła ja koś w tym dniu
nie unik nio na. Wpły ną łem w głąb ja ski ni.
Wła śnie usta wia łem od po wied nio la tar kę,
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gdy zo ba czy łem ko lej ną fo kę – za sko czo ną
obec no ścią go ścia ze świa tłem i to na jej te -
re nie. Tra dy cyj nie ga pi łem się na fo kę, a jak
za czą łem my śleć o fot ce, zwie rzak znów
się ulot nił. Opusz cza jąc fo czą ja ski nię, po
prze brnię ciu przez nie sa mo wi te for ma cje
skal ne: ścia ny, ogrom ne gła zy i ma ły wą -

wóz, do tar li śmy do ko lej nej ja ski ni. W niej,
okry te ciem no ścia mi, skry wa ły się kre wet ki
i kra by. Od sła nia jąc ka mie nie, pró bo wa li -
śmy zła pać kre wet ki, te jed nak ska cząc jak
pchły by ły zde cy do wa nie szyb sze. Pięk ne
nur ko wa nie, pięk ne fo ki, tyl ko na zdję ciach
ich nie bę dzie. W dro dze po wrot nej do por -

tu pla nu je my już po wrót na Se als Rock. Jed -
nak w ostat nim dniu, ze wzglę du na zbli -
ża ją cy się sztorm, uda ło nam się tam za nur -
ko wać tyl ko raz. Po now nie na dzień do bry
cie kaw skie gło wy fok wy sta wa ły po nad po -
wierzch nię, a pod wo dą znów na sza cier -
pli wość wy sta wio na zo sta ła na wiel ką pró-
bę… Dłu go cze ka li śmy, ale zno wu się po ja -
wi ły. Trzy ma ły jed nak spo ry dy stans i by ły
bar dzo pło chli we. No cóż, mo je wy ma rzo -
ne zdję cie bę dzie mu sia ło jesz cze po cze -
kać na re ali za cję.

Po za fo ka mi – i zmien ną wi docz no ścią
– nur ko wa nia w tej czę ści Ir lan dii to du że
ilo ści kra bów pa ję czych (oraz in nych), ho -
ma ry, śli ma ki na go skrzel ne, kre wet ki, pięk -
ne ukwia ły i mięk kie ko ra le. Z ryb kró lo-
wa ły dor sze i czer nia ki – zwa ne przez miej -
sco wych pol lock. Pra wie co dzien nie spo ty -
ka li śmy też nie wiel kie re ki ny – zwa ne dog
fish. Sta no wi ły one nie la da atrak cję i nie co
nie spo dzie wa ny wi dok w ta kich wo dach.
Uda ło mi się na wet za ob ser wo wać star cie
dwóch osob ni ków, wal czą cych ze so bą
dość agre syw nie…

Na si prze wod ni cy twier dzi li, że jak tyl ko
oce an jest spo koj niej szy, to i pod wo dą wy -
raź nie to wi dać. Więk sza przej rzy stość to
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ła wi ce ryb, a nie tak jak te raz tyl ko po je dyn -
cze osob ni ki. Jed nak nikt, kto lu bi kli ma ty
mórz pół noc nych nie był by za wie dzio ny.
Prze pięk ne for ma cje skal ne, wą wo zy, ka -
nio ny, wiel kie gła zy skry wa ją ce pod wod ne
or ga ni zmy na praw dę mo gły się po do bać.
Dzię ki słyn ne mu Golf sztro mo wi** – czy li

prą do wi za to ko we mu, tem pe ra tu ra wo dy u
wy brze ży za chod niej Ir lan dii nie jest ni gdy
niż sza od 10-12 stop ni. Da je to w za sa dzie
moż li wo ści nur ko wa nia przez okrą gły rok.
Wa run kiem jest oczy wi ście tyl ko stan mo -
rza. Wy spy Ma ha re es, Klif Bran don i Wy spy
Bla sket po dob no gwa ran tu ją naj lep sze nur -

ko wa nia w Ir lan dii. Wo dy oka la ją ce wy spy
Ma ha re es za miesz ku je rów nież ko lo nia del -
fi nów, któ ra dwa ra zy to wa rzy szy ła nam w
dro dze na nur ko wa nie. Szko da tyl ko, że
ssa ki te nie po ja wi ły się pod wo dą… To by -
ła by wy pa sio na nie spo dzian ka.

Bren don Bay w hrab stwie Ker ry jest rów -
nież mek ką dla wind su fe rów i ki te sur fe rów.
Z ra cji te go, że wie je tam do syć czę sto, spo -
ty ka ją się tu taj mi strzo wie pły wa nia i la ta -
nia po wo dzie z ca łe go nie mal świa ta.

Po zna li śmy na wet ki te ra Mi cha ła ro dem
z Pol ski. To wła śnie on opo wie dział nam o
tym miej scu ja ko sław nym i nie mal już kul -
to wym, mo że tro chę dla te go, że rów nież
nie bez piecz nym. Jak twier dził Mi chał, wy -
pad ki w Bren don Bay zda rza ją się do syć
czę sto. Za gro że niem jest zmien ny, sil ny
wiatr po ry wa ją cy spor tow ców na nie bez -
piecz ne ska li ste wy sep ki, o któ re ła two się
po pro stu roz trza skać.

Rze czy wi ście pod czas na szych po po łu -
dnio wych spa ce rów na wo dach za to ki ob -
ser wo wać moż na by ło de ski z ża gla mi.

Od mien nie niż jest to np. w Nor we gii,
nie ma moż li wo ści wy cią ga nia w Ir lan dii
da rów mo rza czy też węd ko wa nia z ło dzi
nur ko wej. Za ka za ne jest uży wa nie ku szy.
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Nie któ rym na szym chło pa kom w gło wach
się to nie mie ści ło. Ty le kra bów pod wo dą,
a my choć by kil ku na zup kę za brać nie mo -
że my??? Nie sport i krew tu taj mia ły mieć
zna cze nie – ale pysz na zu pa, któ rą w Nor -
we gii je dli śmy czę sto. Mie li śmy Tom ka, na -
sze go ku cha rza (któ ry z pew no ścią mógł by
za wsty dzić ku char skie gwiaz dy z TV), ale
nie mie li śmy kuch ni ani kra bów.

Dom, w któ rym miesz ka li śmy był po łą -
cze niem ho te lu, re stau ra cji i ba zy nur ko -
wej. Ba sen, si łow nia czy sau na po ma ga ły
nam się re lak so wać wie czo ra mi, ale kuch -
nia by ła miej scem za ka za nym. Pat pil no wa -
ła że by śmy tam nie wcho dzi li, po mi mo że
sze fem jej kuch ni był… Po lak, Krzy chu. Ale
ten kto z na mi cza sa mi po dró żu je, wie do -
sko na le, że eki pa jest nie sa mo wi ta. Za mo -
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imi ple ca mi To mek usta lił wszyst ko z Krzyś -
kiem – sze fem od go to wa nia, a ten do ga dał
się z Pat.

Jed ne go dnia za raz po nur ko wa niach
cze kał na nas ry bak ze swo im ku trem. Z
nim mo gli śmy po pły nąć na ry by. Miał on
wy ma ga ną li cen cję do ło wie nia i wszyst ko
by ło zgod nie z pra wem unij nym. Wy na ję -
cie go i je go jed nost ki kosz to wa ło nas 250

eu ro, ale na szczę ście roz ło ży ło się to na 10
osób. Ty lu mie li śmy chęt nych do prze ży cia
węd kar skiej przy go dy. Po mi mo uda nych
po ło wów – ok. 50 kg dor sza i ma kre li
– węd ka rze wy kru sza li się szyb ciut ko. Cho -
ro ba mor ska sia ła spu sto sze nie. Po trzech
go dzi nach więk szość mia ła dość.

W dro dze po wrot nej za bra li śmy się
ocho czo za pa tro sze nie. Ja ob ci na łem gło -

wy (cza sa mi mu sia łem rą bać!!!), a dwóch
Dar ków czy ni ło ca łą resz tę. Po po wro cie i
szyb kiej ką pie li, uwal nia ją cej mnie z łu sek
i krwi, za mó wi łem so bie w na szym „ho te lo -
wym” pu bie Mur phy’sa. Nie zdą ży łem do -
brze prze brnąć przez pian kę i po cią gnąć
ły ka te go gę ste go, ciem ne go pi wa, jak po -
czu łem ten za pach. Świe ży dorsz – wspa -
nia ły aro mat uno sił się w po wie trzu.

Od ra zu, wy chy la jąc się zza ba ru, za -
uwa ży łem Tom ka, któ ry uwi jał się w kuch -
ni. Pat go za bi je! Ależ nie – ona uśmie-
cha jąc się, też pod ja da ła ryb kę. Ka za ła nam
tyl ko ku pić fryt ki i od da ła do dys po zy cji
kuch nię. Krzy siek po wie dział, że chy ba ma
do nas sła bość, bo ni gdy wcze śniej te go nie
zro bi ła… Po uczcie i za pcha niu się nie sa -
mo wi tym świe żym dor szem le d wo mo głem
za snąć.

Ko lej ne go dnia, po wy czer pu ją cych nur -
kach, na po bli skiej ka mie ni stej pla ży za ję li -
śmy się mniej szy mi ry ba mi z na sze go
po ło wu. Nie są dzę, że by nam Po la kom do -
brze ko ja rzy ła się ma kre la… Pod czas po po -
łu dnia spę dzo ne go na ry bac kim ku trze
bra ły one jak sza lo ne. Ja rek wy cią gał po 4-
5 sztuk na raz. Roz po czął się se zon na ma -
kre le i by ło ich w wo dzie pod do stat kiem.
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No do bra, ale co z ni mi zro bić? Kuch nia
Pat by ła już za ję ta – re stau ra cja dzia ła ła bo -
wiem na peł nych ob ro tach. To mek wziął na
kla tę i to za da nie.

– Zro bi my na pla ży ogni sko i ma kre lę z
gril la! – po wie dział.

Dziew czy ny pa trzy ły na nas jak na nie -
nor mal nych. Ale nam ta kie ak cje nie strasz -
ne, to wła śnie jest wspa nia ła za ba wa.

Zna le zio na przy pad kiem w mo rzu krat ka,
fo lia alu mi nio wa, wę giel, sól, no i oczy wi -
ście ry by. Każ dy coś zro bił, więc przy go to -
wa nia za ję ły nam chwil kę. Zdzi wi li by ście
się sma kiem świe żej ma kre li z gril la. Re we -
la cja! Ma krel ka sma ko wa ła każ de mu. Do -
dać na le ży, że oko licz no ści przy ro dy by ły
nie po wta rzal ne. Wy star to wa li śmy pod czas
uro cze go za cho du słoń ca, zo sta jąc na ka -
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mie ni stej pla ży i szu mią cym oce anie w tle
do póź nej no cy.

W ogó le wszy scy by li śmy szczę śli wi.
Nur ko wa nia, a tak że czas spę dza ny na po -
wierzch ni i wszyst ko co ir landz kie bar dzo
nam się po do ba ło. Hu mo ry i do bry na strój
do pi sy wa ły. Nikt nie przej mo wał się ka pry -
śną po go dą, tak więc czas ra czej spę dza li -
śmy ak tyw nie. Na wet ostat ni dzień po -
świę ci li śmy na zo ba cze nie ka wał ka wy spy.
Zwie dza niem prze ry wa li śmy po dróż do
Cork. Uda ło nam się zo ba czyć mia sto Kil -
lar ney i je go in te re su ją cy Park Na ro do wy,
Ross Ca stle, no i oczy wi ście sa mo Cork,
skąd wie czo rem od le cie li śmy do Pol ski.

Du że bra wa na le żą się Oli oraz Syl wii,
któ re bez pro ble mów nur ko wa ły ca ły czas
w mo krych ska fan drach. Ca ła eki pa za słu -
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gu je na po chwa ły, bo ko lej ny raz bez żad -
nych zgrzy tów i nie sna sek spę dzi li śmy czas
w no wym miej scu. Ir lan dia za li czo na!

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

Miej sca nur ko we:
Pinnacle (gurrig)
The gully (innistooskert)
Moynihan's rock(brandon)
Deelick point (brandon)
Seals rock
Illaunimilll
Pollock alley
Seals rock
The gully

* Bru nat ni ce to or ga ni zmy wie lo ko mór ko we,

brak wśród nich form jed no ko mór ko wych. Cha rak -

te ry zu je je ogrom na roz pię tość roz mia rów (do 60

me trów) oraz róż no rod na or ga ni za cja ple chy u po -

szcze gól nych grup tych or ga ni zmów. For my naj -

prost sze re pre zen tu ją tzw. bu do wę he te ro try chal ną,

przy po mi na ją cą roz ga łę zio ne ni ci. For my bar dziej

za awan so wa ne pre zen tu ją bu do wę pa ren chy ma -

tycz ną lub pseu do pa ren chy ma tycz ną, cha rak te ry zu -

ją cą się zróż ni co wa niem mor fo lo gicz nym oraz

utwo rze niem jed nej cen tral nej lub wie lu osi cia ła,

od któ rych wy ra sta ją od ga łę zie nia ple chy. U naj wy -

żej roz wi nię tych bru nat nic ob ser wu je się ple chę

tkan ko wą, two rzo ną na sku tek ak tyw no ści me ry ste -

mów, co naj bar dziej zbli ża je do ro ślin te lo mo wych.

Ścia na ko mór ko wa ko mó rek bru nat nic zbu do wa -

na jest z dwóch warstw: we wnętrz nej ce lu lo zo wej i

ze wnętrz nej pek ty no wej wy sy co nej po li sa cha ry da -
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mi: kwa sa mi al gi lo wy mi i fu ko ida na mi. Ga me ty i

spo ry nie po sia da ją ścian ko mór ko wych.

W cy to pla zmie znaj du ją się chlo ro pla sty wtór ne

z 4 bło na mi. Są one drob ne i licz ne u form bar dziej

roz wi nię tych, na to miast u pry mi tyw nych chlo ro pla -

sty są więk sze i mniej licz ne. Wy stę pu je chlo ro fil a

i c (brak chlo ro fi lu b). Barw ni ki po moc ni cze to fu -

kok san ty na, wio lak san ty na oraz be ta ka ro ten. Wy stę -

pu je roz mna ża nie płcio we (izo ga mia, ani zo ga mia,

ooga mia) oraz bez pł cio we przez zoo spo ry, apla no -

spo ry lub frag men ta cję plech. Wy stę pu je u nich

prze mia na po ko leń. Bru nat ni ce to or ga ni zmy sa mo -

żyw ne (tj. au to tro ficz ne). Zda rza ją się jed nak wśród

nich he te ro tro fy. Ma te ria ła mi za pa so wy mi są: chry -

zo la mi na ry na la mi na ry na, gli ce rol oraz man ni tan

(po chod na man ni to lu). Nie wy twa rza ją skro bi. Na

ca łym świe cie moż na spo tkać aż 200 róż nych ga -

tun ków bru nat nic. Część z nich wy ko rzy sty wa na

jest w prze my śle spo żyw czym, ja ko swo iste przy -

pra wy. In ne słu żą ja ko skład nik pa szy dla zwie rząt. 

** Golf sztrom. W wą skim zna cze niu, Golf sztrom

bie rze swój po czą tek z po łą cze nia Prą du Flo rydz -

kie go z Prą dem An tyl skim u wschod nich wy brze ży

Sta nów Zjed no czo nych, w po bli żu przy ląd ka Hat -

te ras w Ka ro li nie Pół noc nej i pły nie z pręd ko ścią

oko ło 9 km/h łu kiem w kie run ku pół noc no -wschod -

nim do wy brze ży No wej Fun dlan dii w Ka na dzie,

któ re omi ja z po łu dnio we go wscho du. W tym re jo -

nie zwa nym del tą Golf sztro mu bi fur ku je.

Głów na część wód Golf sztro mu kie ru je się na

po łu dnio wy wschód, część zaś ja ko Prąd Pół noc no -

atlan tyc ki pły nie w kie run ku Wiel kiej Bry ta nii. Tam

wo dy Prą du Pół noc no atlan tyc kie go od da ją cie pło

at mos fe rze, ogrze wa jąc Eu ro pę (tak że ja ko np. Prąd

Nor we ski).

Nie któ re źró dła twier dzą, że Prąd Za to ko wy ma

swój po czą tek w Za to ce Mek sy kań skiej. Cza sa mi

Golf sztrom de fi niu je się jesz cze sze rzej ja ko po łą -

cze nie prą dów: Flo rydz kie go, Za to ko we go, Pół noc -

no atlan tyc kie go i Nor we skie go, stąd po wszech ne

mnie ma nie, że Golf sztrom jest prą dem cie płym.

Golf sztrom ma zna czą cy wpływ na kli mat te re -

nów lą do wych w je go po bli żu. Golf sztrom trans por -

tu je cie płe wo dy, któ re po tem ja ko Prąd Pół noc no-

atlan tyc ki do sta ją się w oko li ce Eu ro py. Zi mą po wie -

trze nad oce anem po ło żo nym na za chód od wy -

brze ży Nor we gii jest śred nio o po nad 22 stop nie

Cel sju sza cie plej sze niż po wie trze na po dob nych

sze ro ko ściach geo gra ficz nych, co jest jed ną z naj -

więk szych ano ma lii te go ty pu na Zie mi. 

źró dło: wi ki pe dia. org.



http://www.akademiainstruktorownurkowania.pl
http://letsdive.pl
http://www.sklepnurkowy.info
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Z każ dym upły wa ją cym mie sią cem emo -
cje zwią za ne z wy pra wą by ły co raz więk -
sze. Każ dy uczest nik mu siał po zy tyw nie
przejść we ry fi ka cję Fe de ral nej Służ by Bez -
pie czeń stwa Fe de ra cji Ro syj skiej (FSB FR),
uzu peł niał wy ma ga ne upraw nie nia oraz
do ko ny wał ostat nich za ku pów i ser wi su po -
sia da ne go sprzę tu. Nie by ło koń ca py ta -
niom za rów no o bez pie czeń stwo wy jaz du,
jak i po by tu w Ro sji. Szcze gól nie oso by,
któ re pierw szy raz wy bie ra ły się za na szą
wschod nią gra ni cę bar dzo oba wia ły się
kon tak tu z ro syj ską rze czy wi sto ścią. Oka -

za ło się, że utrwa lo ny w nas ob raz Ro sji
– nie rzad ko po wie la ny w me diach – cią gle
bu dził re spekt i nie po kój.

Dzień wy lo tu, spo tka nie na Okę ciu, at -
mos fe ra pod eks cy to wa nia, pierw sze spo tka -
nie i wza jem na pre zen ta cja uczest ni ków.
Na szczę ście imien ne ko szul ki i po la ry
chwi lo wo wy eli mi no wa ły ko niecz ność za -
pa mię ta nia wszyst kich imion. Pod czas
ocze ki wa nia na od pra wę naj wię cej emo cji
bu dził oczy wi ście li mit ba ga żu i wza jem ne
li cy to wa nie się, kto ile po sia da ki lo gra mów,
a tak że pew ne wąt pli wo ści do ty czą ce ja ko -

ści flo ty Ae ro flo tu. Dla pra wie wszyst kich
by ła to pierw sza w ży ciu wy pra wa w tak
„eks tre mal ne” wa run ki. Oka za ło się na
szczę ście, że nie ta ki dia beł strasz ny… Sa -
mo lot był zu peł nie no wym Air bu sem.
Uprzej ma, fa cho wa ob słu ga oraz smacz ny
po czę stu nek nie któ rych bar dzo mi le za sko -
czył.

Pierw szy przy sta nek – Mo skwa. Od ra zu
po za mel do wa niu się w ho te lu wy ru szy li -
śmy na wy ciecz kę po mie ście, z fan ta stycz -

Morze Barentsa
Już sa mo po ło że nie mo że nam po wie dzieć, czym by ła ta wy pra wa: Mo -

rze Ba rent sa znajduje się na po łu dnio wym skra ju Oce anu Ark tycz ne go. Je -
go spe cy fi ka po le ga jed nak na tym, iż dzię ki Prą dom Pół noc no atlan tyc kim
ni gdy nie za ma rza. Sa fari po lar ne z pew no ścią nie na le ża ło do naj ła twiej -
szych. Wy ma ga ło wy so kich umie jęt no ści i od po wied nie go sprzę tu, a tak że
spo re go do świad cze nia od uczest ni ków, z dru giej zaś stro ny to rów nież sta -
no wi ło o wy jąt ko wo ści wy da rze nia i prze żyć z nim zwią za nych.

fot. Piotr Śmietana
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ną pa nią prze wod nik Svie tła ną, świet nie
wła da ją cą ję zy kiem pol skim. Mo skwa by ła
ogrom na, za chwy ca ły mo nu men tal ne pa ła -
ce i po mni ki. Na każ dym kro ku na sza opie -
kun ka ak cen to wa ła wiel kość sto li cy oraz
osią gnię cia Ro sjan. Mnie za sko czy ło jed nak
to, co daw niej by ło nie do po my śle nia:
wspo mnia ła bo wiem rów nież o ułom no -
ściach, wa dach ży cia z okre su pa no wa nia

ca rów, a na wet współ cze sne go świa ta mo -
skwi czan. Wie czór spę dzi li śmy na Pla cu
Czer wo nym, gdzie na wet do póź nych go -
dzin noc nych to czy się ży cie. Na mę skiej
czę ści na szej eki py naj więk sze wra że nie
zro bi ły spa ce ru ją ce Ro sjan ki. In ten syw ny
ma ki jaż, wy de kol to wa ne blu zecz ki i ku se
spód nicz ki nie po zwa la ły ode rwać ła ko me -
go wzro ku. W cią gu jed nej do by nie ma

szans na zwie dze nie wszyst kich lub choć by
tyl ko tych głów nych za byt ków Mo skwy.
Dla te go też dru gie go dnia po sta no wi li śmy
sku pić się na fa scy nu ją cych mo skiew skich
sta cjach me tra. Ich ar chi tek tu ra, szcze gól -
nie tych naj star szych, po pro stu za pie ra
dech w pier si. Bo ga te wnę trza wy ko na ne z
róż nych ga tun ków mar mu ru, ozdo bio ne
wie lo ra mien ny mi kan de la bra mi oraz mo -
sięż ny mi rzeź ba mi wy wo łu ją nie sa mo wi te
wra że nie, aż trud no uwie rzyć, że po wsta ły
w okre sie so cja li zmu. Tak że trud no uwie -
rzyć, że me tro mo skiew skie by ło od za wsze
nie za wod nie funk cjo nu ją cym me cha ni -
zmem, prze wo żą cym co dzien nie 9 mln pa -
sa że rów! Po mi mo ty lu wra żeń nie do syt
po zo stał, na stęp nym ra zem ko niecz nie mu -
si my na Mo skwę po świe cić przy naj mniej
je den dzień dłu żej!

Choć z dru giej stro ny… nie mo gli śmy już
do cze kać się nur ko wań!

Mur mańsk – wie czor ny lot z Mo skwy
trwał trzy go dzi ny i za koń czył się o pół no -
cy, po mi mo te go na ho ry zon cie na dal wi -
docz ne by ło słoń ce! Tu, za krę giem po lar-
nym, przy wi tał nas rześ ki dzień po lar ny. Li -
piec, tem pe ra tu ra po wie trza 10 stop ni, kil -
ka go dzin wcze śniej w Mo skwie 35 stop ni.

fot. Piotr Śmietana
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Wy lą do wa li śmy na ma leń kim lot ni sku
wśród la sów i wo dy. O tej po rze ro ku wią -
że się to z praw dzi wą pla gą ko ma rów, z
któ rą na wet nie spo sób wal czyć. Już na lot -
ni sku cze ka ła na nas de le ga cja z ło dzi sa fa -
ri oraz sza ry, ma ło mó wią cy pan (Ser gey) z
FSB, któ ry to wa rzy szył nam do dnia wy lo tu
z Mur mań ska. Z Mur mań ska w dal szą po -
dróż pro wa dzi ła nas po cząt ko wo as fal to wa,
a na stęp nie szu tro wa dro ga przez tun drę w
kie run ku pół noc no -wschod nim do por tu
Te ri bier ka. Daw niej był to po tęż ny ośro dek
ba daw czo -na uko wy zaj mu ją cy się ba da -
niem oce anu lo do we go oraz ho dow lą i za -
sie dle niem kra ba kam czac kie go. Obec nie
zna leź li śmy go w przy gnę bia ją cej, to tal nej
ru inie. Na szczę ście po nu ry na strój po pra -
wił nam nie ba wem wi dok na sze go stat ku,
któ ry cał kiem oka za le pre zen to wał się przy
zde ze lo wa nym nad brze żu. Na sza „łódź sa -
fa ri”, któ ra na swój po kład za bie ra ła mak -
sy mal nie 12 tu ry stów, mie rzy ła 37 m
dłu go ści. Peł ne wy po sa że nie, mes sa, du że
ogrze wa ne dwu oso bo we ka bi ny, każ da z
ła zien ką z pod grze wa ną pod ło gą i na tu ral -
nie cie płą wo dą w kra nach mi le za sko czy -
ły wszyst kich uczest ni ków. Nasz sta tek
oka zał się jed nost ką do brze przy go to wa ną

do te go ty pu sa fa ri w wa run kach po lar nych.
Za ło ga skła da ła się aż z 10 osób, w tym 3
in struk to rów nur ko wa nia. Był to spraw nie i
od po wie dzial nie dzia ła ją cy ze spół lu dzi
dba ją cych o wszel kie na sze wy go dy, atrak -
cje, a szcze gól nie bez pie czeń stwo. W cią -
gu ca łe go rej su ko lej ny raz oka zu je się, że
bez po śred nie re la cje mię dzy Po la ka mi a
Ro sja na mi są do sko na łe. Znik nę ły wszel kie
oba wy i uprze dze nia, któ re jesz cze przed

wy pra wą nie któ rzy po sia da li. W trak cie rej -
su roz ma wia li śmy tak że o draż li wych dla
na szych na ro dów kwe stiach jak: mord w
Ka ty niu, ka ta stro fa w Smo leń sku, na pa dzie
ZSRR na Pol skę w 1939 r., oku pa cji ro syj -
skiej. Na praw dę, przy naj mniej tym na szym
Ro sja nom te te ma ty nie by ły ob ce.

Or ga ni za cja nur ko wa nia by ła pod każ -
dym wzglę dem pro fe sjo nal nie przy go to wa -
na. Po dzie li śmy się na trzy gru py, każ da

fot. Piotr Śmietana
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pro wa dzo na by ła przez in struk to ra ro syj -
skie go. Na si in struk to rzy: Igor – dok tor bio -
lo gii MGU, spa do chro niarz; Pa sha – dok tor
bio lo gii, spa do chro niarz, snaj per, rok w
spec naz’ie; Di ma – dok tor w In sty tu cie
Spor tu, daw niej w re pre zen ta cji ju nio rów w
ho ke ju. Co dzien nie nur ko wa li śmy po dwa
ra zy, przed każ dym nur ko wa niem od by wa -
ła się szcze gó ło wa, rze tel na od pra wa, po
któ rej nikt nie miał już py tań. Każ da gru pa
po sia da ła swój pon ton ze ster ni kiem, któ -
rym by ła do wo żo na na miej sce nur ko wa -
nia. Pon ton po zo sta wał w re jo nie nur ko-
wa nia, w każ dej chwi li był go to wy do pod -
ję cia nur ków z lo do wa tej dwu stop nio wej
wo dy. Mię dzy trze ma pon to na mi a stat kiem
by ła utrzy my wa na sta ła łącz ność ra dio wa.
Ze stat ku oraz z pon to nów pro wa dzo no ob -
ser wa cję re jo nu nur ko we go. Do dat ko wo
ob słu ga pon to nów od bie ra ła od nas sprzęt i
po ma ga ła wyjść. Wszyst kie nur ko wa nia
uza leż nio ne by ły od prą dów pły wo wych,
któ re na Mo rzu Ba rent sa są szcze gól nie sil -
ne i osią ga ją pręd kość do 5 wę złów. Go dzi -
ny ak cji nur ko wej uza leż nio ne by ły od tzw.
sto ją cej wo dy. Ze wzglę du na ni ską tem pe -
ra tu rę wo dy re al ny czas nur ko wań wa hał
się mię dzy 50-65 mi nut. W na szej gru pie

mie li śmy róż ne au to ma ty i róż ne ska fan dry,
nikt nie na rze kał na brak kom for tu ciepl ne -
go, każ dy ze ska fan drów się spraw dził, cza -
sem za wo dzi ły tyl ko pier ście nie do su chych
rę ka wic i tu taj mu szę po ku sić się o ma łe
spo strze że nie, je dy ne nie za wod ne oka za ły
się na sze ro dzi me pier ście nie. Zde cy do wa -
na więk szość po sia da ła tak że na sze kra jo -
we oświe tle nie, któ re do sko na le spraw dzi ło
się w tych wa run kach. Nie nur ko wa li śmy
głę bo ko, po nie waż w wie lu miej scach naj -

bar dziej in te re su ją ce obiek ty znaj do wa ły
się płyt ko. Z wy ko na nych dwu na stu nur ko -
wań tyl ko czte ry by ły w gra ni cach 30-40 m.
Wo da mia ła ko lor tur ku so wy, by ła czy sta i
przej rzy sta. Wi docz ność pod wo dą, w za -
leż no ści od miej sca, wy no si ła oko ło 20 m,
w nie któ rych miej scach śmiem twier dzić,
że wy no si ła na wet 30 m.

Po ziom umie jęt no ści na szej dru ży ny był
wy rów na ny, dys cy pli na i zor ga ni zo wa nie
gru py by ło wzo ro we. Nie jed no krot nie Ro -

fot. Piotr Śmietana
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sja nie nas wy chwa la li, pod kre śli li, że rzad -
ko spo ty ka ją tak do brze przy go to wa ną, wy -
po sa żo ną i na wy rów na nym po zio mie
eki pę, z któ rą nie mie li żad nych pro ble mów.

Flo ra i fau na Mo rza Ba rent sa jest nie zwy -
kle bo ga ta i za ska ku ją ca. Wszyst kie oka zy
są na praw dę du żych roz mia rów i nie rzad ko
wy stę pu ją w ogrom nych ilo ściach. Szcze -
gól ną oso bli wo ścią jest to, po co przy je cha -
li śmy, czy li ol brzy mie kró lew skie, kam cza-
c kie kra by, któ rych mę skie osob ni ki osią ga -
ją mon stru al ne roz mia ry do 2,5 m roz pię to -
ści ra mion i do 15 kg wa gi. Ta kich gi gan tów
na tu ral nie, a mo że na szczę ście, nam nie
uda ło się spo tkać. Przy każ dym nur ko wa -
niu spo ty ka li śmy na to miast praw dzi wą ma -
sę kra bów. Nie któ re osob ni ki by ły na praw-
dę du że i bar dzo groź nie wy glą da ły, zwła-
sz cza przez roz pię tość ra mion. Na dnie
przy po mi na ły ol brzy mie pa ją ki z hor ro rów,
któ re je den przez dru gie go kłę bi ły się w po -
szu ki wa niu zdo by czy. Oprócz ol brzy mów
na gmin nie wy stę pu je tu krab po spo li ty, du -
ży krab pu stel nik, nie zli czo na ilość róż no -
ko lo ro wych roz gwiazd, wie le od mian
je żow ców, ukwia łów, śli ma ków, musz li,
któ re ma so wo za le ga ją na dnie mo rza. Z ka -
mie ni ste go dna wy ra sta ły praw dzi we la sy li -

stow nic. Wszyst ko mia ło bar wy za ska-  ku -
ją co in ten syw ne, kon tra stu ją ce z su ro wym
kra jo bra zem na po wierzch ni.

Kra by szyb ko po wsze dnie ją, naj więk szą
atrak cją dla nur ków są pod wod ne spo tka -

nia z fo ka mi oraz za pie ra ją ce dech nur ko -
wa nie z pta ka mi. Dzi kie fo ki są bar dzo pło -
chli we i mie li śmy spo ro szczę ścia spo ty-
ka jąc je w re zer wa cie przy Wy spach Bra ci.
Te cał kiem cie kaw skie ssa ki po ja wia ły się

fot. Andrey Bizyukin



Nuras.info 10/2012

25

na gle, na chwi lę od pły wa ły, by po now nie
wró cić i bacz nie nam się przy glą dać. Mie -
li śmy wra że nie, że na wią zu je my cał kiem
przy ja zny i świa do my kon takt wzro ko wy,
wszy scy by li tak za afe ro wa ni, że wła ści cie -
le apa ra tów za po mnie li zro bić zdję cia!
Jesz cze kil ka krot nie w cią gu nur ko wa nia

mie li śmy krót kie spo tka nia z po je dyn czy mi
fo ka mi i w pa rach.

Nur ko wa nie z pta ka mi w re zer wa cie
ptac twa wod ne go, przy wy spie Ku vshyn.
Na pół kach skal nych po bli skiej wy spy znaj -
du ją się lę go wi ska nu rzy ków, al ki, mew,
ma sko nu rów. Pod wod ny kra jo braz jest wy -

jąt ko wo cie ka wy, do sko na ła wi docz ność,
nur ko wa nie do 20 me trów, ale im pły cej,
tym cie ka wiej, pod wod ne skal ne za ka mar -
ki, ol brzy mie gła zy po ro śnię te czer wo ny mi
wo do ro sta mi, miej sca mi la sy bru nat nic,
dno usia ne je żow ca mi, roz gwiaz da mi, od
cza su do cza su pa ra du ją na sze ulu bio ne gi -
gan ty. Tak na zy wa li śmy szcze gól nie oka za -
łe kam czac kie osob ni ki. Wszyst kie gru py
roz pro szy ły się w po szu ki wa niu pta ków,
na sza po sta no wi ła za wró cić i po cze kać
przy czer wo nych gła zach, Di ma z Igo rem
jak zwy kle odłą czy li się w ce lu zbie ra nia
prze grzeb ków (nie za po mnia ny przy smak
tej wy pra wy) oraz po lo wa li na kra by, któ re
tu taj moż na odła wiać do wo li. Po now nie
spo tka ło nas szczę ście, nie cze ka li śmy zbyt
dłu go jak po ja wił się „zwia dow ca”, po roz -
po zna niu ulot nił się. Po chwi li spod wo dy,
w po zio mie, w na szym kie run ku sztur mo -
wa ła za stra sza ją co du ża eska dra nu rzy ków,
któ rej nie spo sób by ło ogar nąć wzro kiem.
Pta ki do słow nie na wy cią gnię cie rę ki roz -
pły wa ły się we wszyst kie stro ny, krą ży ły
wo kół, wy ska ki wa ły na po wierzch nię, po
czym po now nie z im pe tem w stru dze po -
wie trza nur ko wa ły w mo rzu. To wszyst ko
by ło nie sa mo wi te! Te atr trwał bar dzo dłu -

fot. Piotr Śmietana
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go, pta ki naj wy raź niej znu dzo ne na szym
to wa rzy stwem za in te re so wa ły się są sied nią
gru pą, tak że po zo sta li do świad czy li tych
nie za po mnia nych wra żeń.

Nur ko wa li śmy tak że przy urwi stych ścia -
nach, któ re opa da ły znacz nie po niżej 100

metrów głę bo ko ści, na któ rych swo je ko lo -
nie ulo ko wa ły wie lo barw ne ukwia ły. W to -
ni wod nej ma je sta tycz nie prze pły wa ły me -
du zy, któ re w świe tle la ta rek oka zy wa ły się
bar dzo barw ny mi two ra mi z wie lo me tro wy -
mi pa rzy deł ka mi.

fot. Andrey Bizyukin fot. Piotr Śmietana
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fot. Piotr Śmietana
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Każ de nur ko wa nie do star czy ło wie lu
wra żeń, na pew no pierw sze spo tka nia z
kam czac ki mi kra ba mi, bli skie spo tka nia z
fo ką sza rą i wresz cie z chma rą nur ku ją cych
pta ków. Za chwy cał tak że kra jo braz pod -

wod ny: od zwy kłych ka mien nych osu wisk,
po przez ja sne, bia łe ska ły, do ciem nych,
czar nych gi gan tycz nych blo ków skal nych z
tu ne la mi, za ka mar ka mi, wą wo za mi oraz do
ide al nie pio no wych, urwi stych ścian opa -

da ją cych na du że głę bo ko ści. Za każ dym
ra zem to wa rzy szy ły nam kra by, je żow ce,
roz gwiaz dy.

W re jon ten naj le piej przy je chać w
czerw cu lub w lip cu, więc i nam po go da
do pi sa ła. Trwał dzień po lar ny, jesz cze ty -
dzień wcze śniej cią gle pa dał deszcz. Za to
my mie li śmy pięk ną, sło necz ną po go dę.
Jed nak za każ dym ra zem, gdy py ta li śmy o
po go dę sły sze li śmy, że dzi siaj mo że być:
słoń ce, chmu ry, deszcz, śnieg, mgła i
wszyst ko w su mie się spraw dza ło. Na przy -
kład był bar dzo sło necz ny dzień i na gle w
cią gu 30 mi nut po ja wi ła się gę sta mgła, któ -
ra po go dzi nie, dwóch się roz pły nę ła. No,
tyl ko śnieg nie spadł. Czas wol ny spę dza li -
śmy na roz ma itych wy ciecz kach na ląd,
pon to na mi do sta wa li śmy się na brzeg,
gdzie wspi na li śmy się na po bli skie szczy ty,
al bo wę dro wa li śmy wzdłuż do li ny rwą cej
rze ki, zwie dza li śmy re zer wat ptac twa wod -
ne go na wy spie Har łov, po zo sta ło ści po
strzel ni cach ar mat nich z okre su dru giej
woj ny świa to wej, któ re ani ra zu nie zo sta ły
uży te. By li śmy na praw dzi wym od lu dziu,
po za cy wi li za cją, w cią gu sze ściu dni spo -
tka li śmy tyl ko 3 oso by: straż ni ka w re zer -
wa cie i dwóch eme ry to wa nych mi li cjan tów

fot. Andrey Bizyukin
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na ry bach, na ho ry zon cie dwa stat ki, w tym
je den okręt wo jen ny.

Wie czo ry umi la li śmy ło wie niem ryb.
Wy star czy ło za rzu cić węd kę z ha czy ka mi i
w cią gu 30 se kund ło wi ła się ry ba. Nie kie -
dy, je śli na żył ce by ło wię cej ha czy ków,
jed no cze śnie ło wi ły się dwie, a na wet trzy
ry by! Ło wie nie udzie li ło się wszyst kim na -
szym uczest ni kom, a czysz cze nie musz li

prze grzeb ków sta ło się ko lej ną atrak cją tu -
ry stycz ną.

Po nad to czas wol ny spę dza li śmy na wie -
lo go dzin nych roz mo wach i bie sia do wa niu
w mes sie, przy wy kwint nych da niach przy -
go to wa nych przez dba ją cych o nas ku cha -
rzy. Co dzien ne od by wa ły się de gu sta cje
owo ców mo rza, któ rych wy bór z pew no -
ścią za spo ko ił by na wet wy bred nych sma ko -
szy: oczy wi ście kra by, prze grzeb ki, ikra z
je żow ca, świe żo zło wio ne ry by, wy śmie ni -
te sa łat ki z ka pu sty mor skiej, za smaż ki ze
śli ma ków. Po nad to tra dy cyj ne da nia kuch -
ni ro syj skiej: piel mie nie, ucha, so lian ka,
borszcz, ża rien naya ku ri ca, żu lien ci ki, bu -
tier bro dy.

Na ko niec wy pra wy mu sia ła od być się
tra dy cyj na ką piel w lo do wa tej wo dzie. Ca -
ła ro syj ska eki pa nur ko wa za nu rzy ła się ja -
ko pierw sza. Na stęp nie z na szej eki py
wy ką pa li się pra wie wszy scy. Ko lej ny raz
spraw dzi li śmy się ja ko „swo ja cy”, w wo -
dzie o tej tem pe ra tu rze na praw dę cięż ko
zła pać od dech: cia ło drę twie je, wo da łu pie
w gło wę. Po wyj ściu na sta tek czło wiek za
to sta je się rześ ki, czu je że ży je, po bu dza
się krą że nie, nie któ rzy kil ka ra zy ska ka li, tak
im się spodo ba ło.

fot. Andrey Bizyukin

fot. Piotr Śmietana
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Po tak spę dzo nym wie czo rze, po że gna -
niom nie by ło koń ca. Po śnia da niu wy je -
cha li śmy na lot ni sko, nie ste ty po wrót
prze bie gał w ner wo wej at mos fe rze, znacz -
nie opóź nił się nasz wy lot z Mur mań ska. W
Mo skwie bar dzo dłu go cze ka li śmy na od -
biór ba ga żu, to jest du ży man ka ment prze -
sia dek w Ro sji. Osta tecz nie mie li śmy swój
re je stro wy ba gaż jak ba gaż pod ręcz ny na

po kła dzie sa mo lo tu, łącz nie z no ża mi nur -
ko wy mi, na szczę ście le cie li śmy bus si nes
class, bo w eko no micz nej miejsc dla nas już
nie by ło.

Zmę cze ni, ale w peł ni usa tys fak cjo no wa -
ni do tar li śmy do War sza wy. Ostat nie po że -
gna nia, po dzię ko wa nia, te le fo ny do na-
j bliż szych i po tem wszy scy roz je cha li się w
swo ją stro nę. Uczest ni cy wy pra wy, zwłasz -

cza nie któ rzy, do koń ca by li po wścią gli wi
w swo ich oce nach, ale osta tecz nie jed no -
myśl nie stwier dzi li, ku mo je mu wiel kie mu
za do wo le niu, że by ło war to! Nie któ rzy na -
wet stwier dzi li, że to by ła praw dzi wa wy -
pra wa ży cia, je dy na w swo im ro dza ju.

fot.  Andrey Bizyukin

fot. Piotr Śmietana

fot. Piotr Śmietana
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Jesz cze przed roz sta niem pa dły de kla ra cje
chę ci uczest nic twa w ko lej nych wy pra -
wach do Ro sji: na Baj kał i Kam czat kę, do
Mon go lii, a spo tka li śmy się po now nie w
tym ro ku na Ala sce. Je stem prze ko na ny, że
na praw dę war to uczest ni czyć w te go ty pu

uni ka to wych wy pra wach. Nie ko niecz nie
trze ba jeź dzić na tro pi kal ne sa fa ri. Świat na
pół no cy jest za ska ku ją co bo ga ty i nie raz
dzi wacz ne przy bie ra for my. Każ dy nu rek
ma ją cy do świad cze nie w nur ko wa niu w su -
chym ska fan drze w wa run kach pol skich

spo koj nie dał by so bie ra dę na te go ty pu wy -
pra wie. Nam wy da je się, że wa run ki tam są
nie zwy kle trud ne, a tem pe ra tu ry za trwa ża -
ją co ni skie. Zu peł nie te go tak nie oce niam.
Tem pe ra tu ra po wie trza u nas w le cie też
cza sa mi osią ga 15 stop ni, a tem pe ra tu ra
wo dy jest zbli żo na do tej u nas, z tym że
pod ter mo kli ną.

Pa mię ci Be aty Gniaz dow skiej – wspa nia -
łej to wa rzysz ki po dró ży.

Ja kub Świąt kie wicz

CN Na uti lus

fot.  Andrey Bizyukin
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Ten wy jazd pla no wa li śmy od
stycz nia. To wła śnie w stycz niu da -
ne nam by ło po znać uro ki nur ko -
wa nia na Dol nym Ślą sku. Od
mo men tu po wro tu z warsz ta tów
nur ko wa nia ja ski nio we go czas upły -
wał nam na pla no wa niu po now nych
od wie dzin dziur Dol ne go Ślą ska.
Po wo dów tej de ter mi na cji by ło kil -
ka, głów ny to nie wy tłu ma czal na fa -
scy na cja nur ko wa niem „over he ad”
oraz wy rów na nie ra chun ków z Bro -
wa rem w So bót ce. 

Nad szedł wresz cie dzień, w któ rym pa -
dła do kład na da ta wy jaz du! Od te go cza su
li czy ły się już tyl ko bu tle, za pas ga zu,
oświe tle nie, orin gi, sznur ki, se ka to ry, ka lo -
sze a przede wszyst kim snu cie wi zji o nad -
cho dzą cych nur ko wa niach. W dniu
wy jaz du jesz cze pra co wa łem, cho ciaż bar -
dziej ade kwat nym okre śle niem by ło by „by -
łem w pra cy”. Mam na dzie ję, że moi

prze ło że ni wy ba czy li mi tę chwi lo wą nie -
przy dat ność do ni cze go, ale w ta kim sta nie
na praw dę cięż ko my śleć o czymś in nym niż
za la ne wo dą, ta jem ni cze pie cza ry.

O 18.00 mie li śmy ru szyć w kie run ku
Wro cła wia, więc… fi nal nie o 23.00 by li śmy
już na tra sie. Stan dard, nic no we go w na -
szym przy pad ku. Na szczę ście dru ży na
(czy li Ja rek i ja) ma ta kie ob su wy wkal ku lo -
wa ne i do bra ny do nich sce na riusz al ter na -
tyw ny. Tym ra zem opóź nie nie nie wy ni ka ło
z po trze by lu to wa nia la ta rek czy koń cze nia
pra cy przy ko ło wrot kach (jak to zwy kle by -
wa ło). Po pro stu mu sie li śmy za koń czyć
obo wiąz ki za wo do wo -do mo we. Osiem na -
sta czy dwu dzie sta trze cia – by ło to dla nas
obo jęt ne wo bec te go, co cze ka ło nas nie -
ba wem. Ca ła noc jaz dy? Po ca łym dniu pra -
cy? Po pol skich dro gach? Do za la nej wo dą
pie cza ry? Z przy jem no ścią!!!

O 5 nad ra nem do je cha li śmy do na sze go
punk tu do ce lo we go, sta no wią ce go ba zę wy -
pa do wą na dal sze eks plo ra cje. Wy bra li śmy

ho tel „Miesz ko i Ja gien ka”, po ło żo ny na
Prze łę czy Tą pa ła. Ta ka lo ka li za cja po zwa -
la ła nam ła two i szyb ko do trzeć do wszyst -
kich trzech wy bra nych miejsc nur ko wych.
Ho tel zna leź li śmy dość ła two, bio rąc pod
uwa gę, że nie do koń ca wie dzie li śmy, gdzie
się znaj du je. Nie ste ty przy wi ta ła nas za -
mknię ta bra ma i brak ja kiej kol wiek ży wej
isto ty, z któ rą moż na na wią zać kon takt w
ce lu jej otwar cia. Na szczę ście szko li my się
u naj lep szych, więc na by li śmy rów nież
umie jęt no ści po ko ny wa nia za mknię tych
bram. Umie jęt ność nie zwy kle (i nie ste ty) po -
trzeb ną w nur ko wa niach ja ski nio wych w
na szym kra ju. Po sfor so wa niu prze szko dy
pod je cha li śmy pod ho tel. Tam jed nak na sze
umie jęt no ści się skoń czy ły. To chy ba wyż -
szy po ziom wta jem ni cze nia, a prze cież my
do pie ro po warsz ta tach je ste śmy. Wej ścia
do bu dyn ku strze gły dwa wiel kie ber nar dy -
ny. Psy te są po noć z na tu ry ła god ne, ale gdy
szcze ka na mnie coś wiel ko ści ma łej kro wy
– nie zbyt uf nie pod cho dzę do tej teo rii.

Tajemnice Dolnego Śląska cz. 1
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No cóż, trze ba się by ło pod dać i po pro -
stu za te le fo no wać. Ro biąc re zer wa cję
uprze dza łem, że do je dzie my póź no i z pew -
no ścią po dru giej. Dru ga zo sta ła zro zu mia -
na ja ko czter na sta… Oko ło 5.30 usta li li śmy
plan dnia i po szli śmy spać. O ósmej ra no
pod ję li śmy pierw szą, nie uda ną pró bę re ali -
za cji pla nu. Dru ga pró ba, czte ry go dzi ny
póź niej, już się po wio dła. Plan – jak za wsze
– za wie rał moż li wość opóź nie nia, więc go -
dzi na dwu na sta by ła dla nas tak sa mo do bra
jak ósma. Jak się póź niej oka za ło – na wet
lep sza. Plan za wie rał dwa sce na riu sze. Nur -
ko wa nie w Ma rie Agnes i od na le zie nie Tą -
pa deł, lub tyl ko nur ko wa nie w Ma rie Agnes.
Wy je cha li śmy z ho te lu, uda jąc się w kie run -
ku By strzy cy, na po szu ki wa nie obia du oraz
prze pięk nej, XVI -wiecz nej ko pal ni sre bra.
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Nie ste ty, ni gdzie nie by ło wi dać śla dów
obia do wych. Wraz z upły wa ją cym cza sem
na sza ku li nar na wy bred ność ma la ła, osta -
tecz nie ogra ni cza jąc się do opcji zna le zie -
nia skle pu z kieł ba są. Jed nak skle pu też nie
zna leź li śmy. Cóż, mo że 80 km/h to nie naj -
lep sza pręd kość do szu ka nia ta kich rze czy.

Wy lą do wa li śmy pod wej ściem do Ma rie

Agnes, gdzie spo tka ła nas prze mi ła nie spo -
dzian ka o na zwie „Cha ta nad Sztol nią”. To
przy jem ny „kom pleks ho te lo wy” z jesz cze
przy jem niej szą re stau ra cją. Zje dli śmy po
plac ku i w dro gę!

Zje cha li śmy na dół i wy god nie za par ko -
wa li śmy sa mo chód. Za ją łem się przy go to -
wa niem sprzę tu, a Ja rek po szedł spraw dzić,

czy jest wo da. By ła! Do te go kry sta licz nie
przej rzy sta. Jak by li śmy tam ostat nio, by ło
już tro chę zmą co ne. Tym ra zem naj wy raź -
niej nie by ło tam ni ko go przed na mi!!! Pla -
ny szyb kie go za nu rze nia za bu rzył nam pan
Sta ni sław – lo kal ny kro ni karz, przy ja ciel
nur ków ja ski nio wych.

Po opo wia dał nam o obiek cie, o oko li cy,
to rach ko le jo wych, o Bol ku i miesz kań -
cach. Zro bi li śmy so bie zdję cia do kro ni ki
i… wresz cie pod pię li śmy bu tle, da jąc znak
do star tu. Bez tru du po ko na li śmy nie wiel -
kich roz mia rów wej ście w głąb gó ry i wą -
skim, wy ku tym w li tej ska le ko ry ta rzem
uda li śmy się w kie run ku za la ne go szy bu.

Na koń cu zo ba czy łem to, co Ja rek po ka -
zy wał mi już na na gra nym pod czas re ko ne -
san su fil mie.

Wra że nia nie sa mo wi te! Nie spo ty ka ny
ko lor kry sta licz nej wo dy, któ ra ani tro chę
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nie chcia ła ukryć przed na mi swo je go pod -
wod ne go mu zeum. Po ziom eu fo rii się gnął
ze ni tu. Przy naj mniej tak mi się wy da wa ło,
bo jak się oka za ło, po wyj ściu z wo dy „ze -
nit” był jesz cze „więk szy”. Szyb jest dość
sze ro ki, więc nie ba wem zna leź li śmy się po -
ziom ni żej, gdzie nie wi docz na wo da, srebr -
ne ścia ny i do sko na le za cho wana XVI -wie-
cz na in fra struk tu ra ko pal ni zro bi ły pio ru nu -
ją ce wra że nie.

Po zwie dze niu wszyst kich za ka mar ków,
ze wzglę du na znacz ne po gor sze nie wa run -
ków nur ko wa nia po sta no wi li śmy po ćwi -
czyć. Po świę ci li śmy tro chę cza su na
ćwi cze nia z po ko ny wa nia re stryk cji i na „si -
de mon to wo -no mo un to we” za ba wy. W

dość cia snej Ma rie Agnes nie trud no po ru -
szyć za le ga ją ce na ścia nach i bel kach osa -
dy, szcze gól nie nur kom z do świad cze niem
ta kim jak na sze. Mąt jest na szczę ście dość
cięż ki i szyb ko opa da, więc spę dzi li śmy
tam spo ro cza su, cie sząc się ca ły czas cał -
kiem do brą wi docz no ścią. Wy cho dząc z
wo dy czu łem się po dob nie jak na pierw -
szych nur ko wa niach po kur sie pod sta wo -
wym. Zresz tą jest tu tro chę ana lo gii, tyl ko
wra że nia du żo moc niej sze. Zro bi łem w ży -
ciu kil ka faj nych nur ko wań, jed nak to wła -
śnie nur ko wa nie w Ma rie Agnes by ło
zde cy do wa nie naj wspa nial szym prze ży -
ciem w mo jej krót kiej, pię cio let niej hi sto rii
nur ko wej… Przy oka zji uda ło nam się prze -
pro wa dzić cał kiem spraw ne nur ko wa nie,
bez więk szych błę dów, z pra wi dło wą kon -
tro lą ga zów i w mia rę spraw nym po ru sza -
niem się w środ ku. Wy szli śmy na praw dę
za do wo le ni. W koń cu nie mu sia łem wy li -
czać, ile to rze czy po dro dze spie…em.

Na dal szą część dnia mie li śmy za pla no -
wa ne po szu ki wa nie sztol ni Tą pa dła lub po -
wrót do ho te lu. Wy bra li śmy dru gą opcję,
prze kła da jąc po szu ki wa nia na ra no. Jak się
póź niej oka za ło – by ła to bar dzo do bra de -
cy zja.

Na stęp ne go dnia, już bez opóź nień na
star cie, ru szy li śmy na po szu ki wa nie na sze -
go ko lej ne go ce lu. Wie dzie li śmy nie wie le.
W za sa dzie ty le, że jest on bli sko wsi Tą pa -
dła na prze łę czy mię dzy Ślę żą a Ra du nią.
Te in for ma cje – a ra czej ich brak – po wo do -
wa ły, że nasz ob szar po szu ki wań był du ży.
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Wy wiad roz po czę li śmy już w ho te lu,
jed nak na si po cho dzą cy z Wro cła wia go -
spo da rze aż tak do brze oko li cy nie zna li.
Pra cu ją cy tam miej sco wi ro bot ni cy tak że
nie bar dzo umie li po móc. Nie zra że ni
pierw szy mi nie po wo dze nia mi ru szy li śmy w
dro gę. Tak czy ina czej trze ba by ło do je chać
naj pierw do Tą pa deł. Po dro dze za trzy ma -
li śmy się przy ma łym par kin gu, z któ re go
od cho dzi ło kil ka tras tu ry stycz nych. Wie -
dzia łem, że sztol nia jest na jed nym ze szla -
ków, co znacz nie za wę ża ło ob szar
po szu ki wań. Na ma pie nie zna leź li śmy
żad nej wska zów ki, ale za to spo tka li śmy lo -
kal nych miesz kań ców, któ rzy do sko na le
wie dzie li o co py ta my. Dro ga pro sta! Do
wsi, w le wo, w pra wo, po tem trzy mać się
pra wej, po tem le wej, tam bę dzie mo stek,
szo pa, zo sta wi cie au to na łą ce i da lej pie -
szo. Ni by ła two, jed nak spo sób po strze ga -
nia pew nych rze czy dla nas i dla nich był
bar dzo róż ny. Dróg by ło tam wię cej niż
mia ło być, most ku nie za uwa ży li śmy, a łą -
ki by ły ab so lut nie wszę dzie. Na szczę ście
by li też in ni lu dzie, któ rzy zna li dro gę.
Znów więc w le wo, pra wo, most kiem i do
łą ki. I tak jesz cze ze dwa ra zy, aż wje cha li -
śmy do la su. Ja dąc la sem, spo tka li śmy czło -

wie ka z ko niem, któ ry skie ro wał nas w
prze ciw nym i osta tecz nym już kie run ku.
Wresz cie do je cha li śmy do wła ści wej łą ki.
Po rzu ci li śmy sa mo chód i po szli śmy szu kać
sztol ni.

Z miej sca, w któ rym się za trzy ma li śmy
od cho dzi ło kil ka dróg. Mie li śmy szczę ście,
bo wy bra li śmy tę wła ści wą. Dro ga oka za ła
się dość dłu ga i per spek ty wa po ko na nia jest
ze sprzę tem, w su chym ska fan drze, nie na -
pa wa ła nas opty mi zmem. Do te go ro bi ło się
co raz cie plej. Im da lej w las… tym bar dziej
pod gó rę. 

W koń cu przed na mi wy ło ni ło się po dej -
rza nie wy glą da ją ce miej sce, któ re obaj bez
sło wa uzna li śmy za cel po dró ży!!!

Nie my li li śmy się! Na do le znaj do wa ła
się za mknię ta na kra tę sztol nia! Kra ta bar -
dzo so lid na, jed nak jak już wspo mi na łem
– nu rek ja ski nio wy po wi nien być na uczo ny
prze ni ka nia przez kra ty.

Ja rek spraw nie prze nik nął przez za kra to -
wa ne wej ście i znik nął w pro wa dzą cym w
nie zna ne tu ne lu. Dość dłu go go nie by ło,
do te go w pew nym mo men cie za czą łem
sły szeć dziw ne dźwię ki. Niedź wie dzia obu -
dził? Oka za ło się, że nie był to niedź wiedź
tyl ko ra do śnie pod śpie wu ją cy Ja rek, któ ry
wła śnie zna lazł wo dę! Po do brej wia do mo -
ści o wo dzie na stą pi ła ta gor sza. Do wo dy
by ło 200 me trów wę drów ki tu ne lem. W su -
mie jed nak nie by ło naj go rzej, w po rów na -
niu z np. 800 me tro wym spa cer kiem po śród
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ba gien ne go la su pro wa dzą ce go do Win ni -
cy. Sam tu nel też dość sze ro ki i – co naj -
waż niej sze – wy so ki na ty le, że więk szość
dro gi moż na by ło przejść wy pro sto wa nym.

Wra ca jąc po sta no wi li śmy nie uwie rzyć
lo kal nym miesz kań com, że sa mo cho dem
da się do je chać tyl ko do łą ki i spró bo wa li -

śmy pod je chać bli żej. Ja rek sła bo oce nił na -
sze szan se, ale mie li śmy do wy bo ru: ry zy -
ko wać za wał ser ca idąc pie cho tą (brak
nur ko wa nia), za ko pa nie na amen sa mo cho -
du a po tem szu ka nie cią gni ka, wy cią ga nie
au ta cią gni kiem (brak nur ko wa nia), pró bę
prze je cha nia new ral gicz ne go punk tu i do -

je cha nia tak wy so ko, jak bę dzie to moż li we
(nur ko wa nie). Pró ba za koń czy ła się suk ce -
sem. Nie bez pro ble mów przedar li śmy się
przez gli nia sto -błot ną pu łap kę, ale po tem
już je cha ło się cał kiem spraw nie. Pro ble my
za czę ły się po now nie, gdy te ren za czął się
wy pię trzać, a wil got ne, gli nia ste pod ło że
sta wa ło się co raz bar dziej śli skie. W koń cu
sta nę li śmy. Am bit nie po sta no wi li śmy po -
wtó rzyć pró bę, któ ra za koń czy ła się fa tal -
nie. Ko lej ne pró by – jesz cze go rzej! Trze ba
by ło po dejść bar dziej me to dycz nie i przy -
go to wać od po wied nio dro gę. Po zi mie by -
ło peł no su chych krza ków i po ła ma nych
ga łę zi. Wy peł ni li śmy ni mi ko le iny, po czym
cał kiem spraw nie i wy so ko wje cha li śmy.
Tej pró by już nie po pra wia li śmy.
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Na de szła wiel ka chwi la „ob stej dżo wa -
nia” no wych, ślicz nie po ma lo wa nych i nie -
ska la nych bu tli. Chwi la nie uwa gi i już ry sa
od obej my, ho no ro wo!

Mie li śmy mnó stwo cza su, więc po sta no -
wi li śmy na spo koj nie po zno sić so bie sprzęt
pod sam szyb. Ro biąc ostat ni kurs, wła ści -
wie już tyl ko po ja kieś dro bia zgi, Ja rek
stwier dził, że zjadł by zu pę! Głód oka zał się
za raź li wy, więc wró ci li śmy do sa mo cho du,
by po si lić się przed uda niem się w głąb nie -
zna ne go nam szy bu. Nie by ło wia do mo,
kie dy wró ci my, więc de cy zja o spo ży ciu
wy da wa ła się być wła ści wą. Jeź dzi my du -
żym sa mo cho dem i za zwy czaj ma my
wszyst ko co jest po trzeb ne do nur ko wa nia
i prze ży cia mię dzy nur ko wa nia mi. Tym ra -
zem oka za ło się, że ma my wszyst ko oprócz
wo dy. Za tem plan zje dze nia zu py tro chę się
od da lił. Ja rek ba daw czo obej rzał bło to po

któ rym się śli zga li śmy, bło to w ro wie, po -
zo sta ło ści ro sy, płyn do spry ski wa cza i in -
ne po ten cjal nie na da ją ce się cie cze i mo kre
miej sca. Nie ste ty wo dy by ło na dal za ma ło
na dwie zu py. Uzbie ra ło się jej na pra wie
jed ną zu pę, więc wy cią gną łem gril la i zje -
dli śmy jesz cze po kieł ba sce.

Sebastian Szcześniak
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Dla cze go war to nur ko wać na wra -
kach? Co jest po cią ga ją ce go w nur -
ko wa niu na ku pie zło mu, jak to
nie któ rzy okre śla ją? Dla cze go ca ła
rze sza nur ków upodo ba ła so bie aku -
rat nur ko wa nia wra ko we? Co tam
ta kie go jest, że ci z wie lo let nim do -
świad cze niem nie mo gą się do cze -
kać ko lej ne go nur ko wa nia na wra ku?

Nie ma co ukry wać, po cząt ku ją cy nu rek
nie ma zie lo ne go po ję cia o co w tym cho -
dzi, bo dla nie go każ de nur ko wa nie jest
eks cy tu ją cą przy go dą. Z bie giem lat, w wy -
ni ku zdo by wa nia ko lej nych do świad czeń,
każ dy nie ja ko spe cja li zu je się w ja kichś wy -
bra nych nur ko wa niach. Jed ni wy bie ra ją ko -
lo ro we ryb ki, in ni głę bo ko ści, ko lej ni
– oglą da nie wiel kich ryb, fo to gra fie itp.

Wra ki są prze cież róż ne. Po tęż ny pan cer -
nik i sta ry Fiat na dnie ka mie nio ło mu. No
wła śnie, ów Fiat to wrak czy nie? No, mo że
jesz cze nie, ale pew ni nie je ste śmy, co?

Za cznij my do de fi ni cji.
Wrak to nie na da ją cy się do uży cia sta tek,

znaj du ją cy się pod wo dą lub wy rzu co ny na
brzeg. Naj czę ściej jed nak jest to zbio ro wi -

sko roz rzu co nych obiek tów lub ich frag -
men tów.

Wie le jest przy czyn za to nię cia stat ków.
Wpły wa ją na mie li zny lub zde rza ją się z in -

Nurkowanie wrakowe
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ny mi stat ka mi. To ną lub ła mią się na pół w
cza sie sztor mów. Czę sto by ły one pod pa la -
ne przez wan da li lub wła ści cie li li czą cych
na od szko do wa nie. Po żar mógł zo stać wy -
wo ła ny tak że przez nie bez piecz ny ła du nek
lub nie uwa gę za ło gi. Wie le stat ków wy sła -
ły na dno woj ny i ata ki pi ra tów. In ne za czę -
ły prze cie kać i za cu mo wa ne gdzieś w
ci chych za to kach sa me się roz pa dły. I wła -

śnie spo sób, w ja ki sta tek za koń czył swój
ży wot ma istot ny wpływ na to, co mo że my
na nim zna leźć.

Stan wra ku mo że nam wie le po wie dzieć
o przy czy nie za to nię cia stat ku – zwłasz cza,
kie dy nie ma my do dys po zy cji in nych źró -
deł niż sa ma jed nost ka.

Wrak czę sto na zy wa ny jest kap su łą cza -
su. Za po mi na się jed nak, że w mo men cie

za to nię cia na stę pu je du że znisz cze nie, po
czym pro ces de gra da cji prze bie ga przez
wie le lat. Z bie giem cza su na tu ral ne pro ce -
sy za cho dzą ce w mo rzu zmniej sza ją tem po
znisz czeń, lecz one na dal po stę pu ją.

Nur ko wa nie wra ko we jest więc pły wa -
niem, głów nie w mo rzach i oce anach – ale
nie tyl ko – na obiek tach hi sto rycz nych.
Wie lu fo to gra fów pod wod nych – w tym ja
– twier dzi, że wra ki są naj bar dziej fo to ge -
nicz ny mi eks po na ta mi na dnie mo rza. Jest
w tym wie le praw dy. Gdy do ło ży my do te -
go wspa nia łe uję cie nur ku ją cych nad wra -
kiem lu dzi, wy cho dzi nam kom po zy cja tak
nie sa mo wi ta, że cza sa mi sam nie mo gę się
na dzi wić.

Styl nur ko wa nia na wra ku?
Wie lu nur ków nie do ce nia nur ko wa nia

na wra kach. Nie przy go to wu je się do nie go
men tal nie, hi sto rycz nie. Ogra ni cza się tyl -
ko do za nu rze nia tył ka i po oglą da nia cze -
go kol wiek. Czę sto di ve ma ster – np. w
Egip cie – ro biąc tzw. od pra wę przed nur ko -
wa niem na wra ku, mó wi:

– Ko cha ni te raz za nur ku je my na wra ku o
na zwie „ciu ma la”. Zej dzie my po li nie do
stat ku, któ ry jest na oko ło 20 me trach, opły -
nie my go od le wej stro ny. Pa mię taj cie o
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swo ich pa rach! Czas na dnie to 25 mi nut,
po czym wra ca my do li ny i wszy scy się wy -
nu rza my. Przy po mnij my so bie zna ki…

Skąd to zna my? Nie przy po mi na to ja -
kiejś Two jej przy go dy nur ko wej?

Prze cież od pra wa mo że za wie rać rów -
nież istot ne ele men ty hi sto rii wra ku: jak,
kie dy i dla cze go do szło do ka ta stro fy, czy
by ły ja kieś ofia ry. Moż na po dać do dat ko we

cie ka wost ki, jak choć by opis to wa ru, któ ry
sta tek prze wo ził, co się z nim sta ło… Plan
nur ko wa nia na wet na naj prost szym wra ku
moż na przy go to wać w ta ki spo sób, że nur -
ko wie bę dą ro bić opi sy w swo ich log bo -
ok’ach na trzy stro ny.

Bar dzo zna ny jest w Pol sce wrak Wi cher,
le żą cy na dnie Bał ty ku. W za sa dzie po cząt -
ku ją cy nur ko wie mu szą go zo ba czyć, gdyż

spo czy wa dość płyt ko, przy tym jest tak po -
kie re szo wa ny, że uczą się na nim na wi ga -
cji, jak w ma ło któ rym miej scu. Czy ktoś
jed nak zna hi sto rię te go okrę tu? Kto wie, z
ja ki mi pro ble ma mi bo ry kał się pod czas roz -
po czę cia II woj ny świa to wej?

A to już go rzej… Pew nie nie licz ni wie -
dzą, iż ORP Wi cher brał udział w ope ra cji
„Rur ka” i mógł znisz czyć dwa pan cer ni ki
ty pu Schle swig -Hol ste in, ale do stał wy raź ny
roz kaz, aby te go nie ro bić. Miał je jak na
dło ni. Mo że by ich nie za to pił, ale być mo -
że sku tecz nie za blo ko wał pod czas roz po -
czy na ją cej się wła śnie woj ny. Miał naj lep-
szą za ło gę pod wzglę dem cel no ści strza -
łów. Ja ko je dy ny okręt nie zo stał wy sła ny do
An glii pod czas roz po czę cia II woj ny świa to -
wej. Bro nił się w por cie w He lu, na wy ga -
szo nych ko tłach, przed nę ka ją cy mi sa mo-
lo ta mi hi tle row ców. To fak ty z hi sto rii w za -
le d wie kil ku zda niach, ale czy ktoś o nich
wspo mi na przed nur ko wa niem na tym
obiek cie?

Al bo wrak Jan He we liusz. Pa mię tam, jak
pły ną łem tam pierw szy raz, jesz cze z Sas -
snitz w Niem czech. By łem wów czas bar -
dzo pod eks cy to wa ny fak tem, że zo ba czę
du ży sta tek i tro chę ti rów na pol skim pro -
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mie, któ ry za to nął zi mą. No nie ste ty, pod -
czas rej su w kie run ku He we liu sza ów cze-
sny or ga ni za tor zro bił do syć szcze gó ło wą
od pra wę z hi sto rią tej ka ta stro fy. Wszyst kim
mi ny zrze dły i w mig uzmy sło wi li śmy so -
bie, że tu od by ła się wiel ka tra ge dia nie tyl -
ko pro mu, ale i lu dzi. Uwierz cie lub nie, ale
nur ko wa nie mia ło zu peł nie in ny cha rak ter.
Nie po de szli śmy do nie go w spo sób pa miąt -
ko wy – wy rwę ka wa łek ka bla al bo mo że
na wet znaj dę ra dio i bę dę miał pa miąt kę
– ale w spo sób pe łen sza cun ku, po wa gi i
za du my nad ogro mem tra ge dii ja ka wy da -
rzy ła się w ów fe ral ną stycz nio wą noc. No -
ta be ne 14 stycz nia 2012 ro ku to bę dzie
już XX rocz ni ca za to nię cia te go pro mu. Pły -
nie my tam zno wu, tym ra zem zło żyć hołd
ofia rom.

In ny przy kład. Sa lem Express na wy so ko -
ści Sa fa gi w Egip cie. Uto nę ło tam kil ka set
osób. Gdy wpły wa się do ła dow ni i wi dzi
za baw ki, wóz ki dzie cię ce, tor by z na pi sem
„hap py jo ur ney”, nie ma oso by, któ ra nie
zda je so bie spra wy z po wa gi sy tu acji i tra -
ge dii ja ka się tu kie dyś wy da rzy ła.

Wy cią gać pa miąt ki czy nie?
No oczy wi ście, że nie! Ale z dru giej stro -

ny – pew nie, że tak. A kto nie wy cią ga jak

coś znaj dzie? Na tu ral nie w pod ręcz ni kach i
prze pi sach praw nych bę dzie na pi sa ne, że
nie wol no. In struk to rzy na kur sach ostrze -
ga ją, że nie wol no. No i co? Zo ba czysz ja -
kiś faj ny ku bek z wra ku, któ ry za to nął
pod czas I woj ny świa to wej i prze pły niesz
obo jęt nie? Ja koś nie wie rzę. Nie mniej jed -

nak mu si my li czyć się z kon se kwen cja mi,
gdy przy tra fi nam się ja kaś kon tro l na. Naj -
pro ściej opi szę to na przy kła dzie.

Gdy wy jeż dża my z Egip tu, wszy scy wie -
my, że nie wol no wy wo zić mu sze lek i na -
wet naj mniej sze go ka wał ka ra fy, gdyż gro zi
nam za to ol brzy mia ka ra pie nięż na, a na -
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wet wię zie nie – jak stra szą nas prze wod ni -
cy. Gdy ko muś uda się wy wieźć ka wa łek
mu szel ki, my śli so bie.. uff uda ło się. I do -
kład nie tak sa mo jest z tzw. ar te fak ta mi z
wra ków. De cy zja na le ży za wsze do Cie bie!
Ge ne ral nie nie wol no, bo na obiek tach hi -
sto rycz nych każ de zna le zi sko jest wła sno -

ścią pań stwa, ale po każ mi ta kich, któ rzy
tak moc no bio rą so bie ten prze pis do ser ca.
Wy jąt ki są, nie bę dę prze czył.

Wra ki są fa scy nu ją ce nie tyl ko ze wzglę du
na wy gląd, kształt, hi sto rię czy fo to ge nicz -
ność. Sta no wią tak że waż ny aspekt edu ka cji
nur ka. Do nur ko wań wra ko wych trze ba się

od po wied nio przy go to wać, a już szcze gól -
nie wy bie ra jąc się do obiek tów le żą cych w
zim nych wo dach, na więk szej głę bo ko ści.

No i wła śnie, po cząt ku ją cy nu rek tak wy -
obra ża so bie wra ki – głę bo ko, zim no, pew -
nie moż na za błą dzić w środ ku, al bo gdzieś
się za kli no wać, no i w ogó le to ku pa zło -
mu, że nie wspo mnę o sie ciach.

Tym cza sem nur ko wa nie wra ko we, jak
każ de nur ko wa nie, jest fa scy nu ją ce, ale na -
le ży się do nie go od po wied nio przy go to -
wać. Ina czej wy glą da nur ko wa nie w
Egip cie na wra ku le żą cym na 30 me trach, a
ina czej w Bał ty ku.

Spo ro mia łem na swo ich szko le niach sy -
tu acji, kie dy przy cho dzi czło wiek na szko -
le nie wra ko we na Bał ty ku i na py ta nie, czy
nur ko wał już na wra kach, od po wia da:

– Już ze 20 za li czy łem!
– No do brze, ale gdzie?
– W Egip cie i Chor wa cji!
Po czym scho dzi na 5 me trów przy li nie

na Bał ty ku i da je cho du do gó ry, wi dząc ko -
smicz ną róż ni cę.

W zim nych wo dach do cho dzi jed nak
jesz cze kil ka aspek tów szko le nio wych, bio -
rą cych pod uwa gę wa run ki, w któ rych się
nur ku je.



Nuras.info 10/2012

45



Nuras.info 10/2012

46

A pro pos szko leń wra ko wych. Ist nie ją ja -
kieś sztucz ne szy ka no wa nia, że PA DI to li -
pa, że CMAS to jest po rząd ne szko le nie, a
w SSI to to czy siam to i tak da lej. Pa mię taj -
my! Nie li czy się sys tem, w któ rym uczy my
się nur ko wać, li czy się tyl ko to, co ma nam
do prze ka za nia oso ba, któ ra nas szko li. Im

więk sze do świad cze nie po sia da pro wa dzą -
cy, tym na wyż szym po zio mie bę dzie szko -
le nie, bo prze ka że wię cej prak tycz nych
in for ma cji niż po cząt ku ją cy in struk tor, czer -
pią cy wie dzę tyl ko z pod ręcz ni ka. Ge ne ral -
nie nie moż na wcho dzić czy pe ne tro wać
wra ków na pol skich wo dach te ry to rial nych,

chy ba że za spe cjal ną zgo dą, ale wie my ja -
kie jest ży cie. Po dej rze wam, że nie je steś
tym wy jąt ko wym oby wa te lem, któ ry wi -
dząc ogra ni cze nie do 70 km/h na pro stej
dro dze zwal nia i je dzie zgod nie z prze pi sa -
mi. Tak więc od do świad czo nej oso by do -
wiesz się wię cej i na uczysz się wie lu
rze czy, któ rych na pew no nie znaj dziesz w
po drę cze niach.

Na te mat nur ko wa nia wra ko we go z pew -
no ścią moż na pi sać wie le ar ty ku łów, bo
prze cież sa mych wra ków jest mnó stwo. Mo -
że kil ka przed sta wio nych tu zdjęć bę dzie w
sta nie choć tro chę od dać urok, nie sa mo wi -
tość czy wspa nia łą przy go dę, ja ką moż na
prze żyć pod czas nur ko wa nia na wra kach.

Gdzie nur ko wać na wra kach?
No to już trud niej szy te mat. Być mo że

roz wi nę to za gad nie nie w ko lej nym ar ty ku -
le, ale te naj sław niej sze miej sca chęt nie wy -
mie nię.

Oczy wi ście Bał tyk. Ma my tu 100.000 za -
re je stro wa nych po zy cji wra ko wych… Ile
jest jesz cze nie od na le zio nych, hmm... Mo -
że bę dziesz kie dyś uczest ni czył w eks pe dy -
cji, od kry wa jąc ko lej ny?

Sa fa ri wra ko we w Egip cie. Tam moż na w
ty dzień zo ba czyć kil ka na ście wra ków. Wra -
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ki w Chor wa cji, wra ki Na rwi ku, nie sa mo wi -
te wra ki Sca pa Flow w Szko cji, Ze no bia w
Gre cji, Za to ka Co ron na Fi li pi nach. Ech,
moż na by wy mie niać tak kil ka stron. W za -
sa dzie w każ dym miej scu, gdzie po je dzie -
my nur ko wać jest ja kiś wrak. Mo żesz być
pew ny, że je śli nie zre zy gnu jesz z nur ko wa -
nia, to przez naj bliż sze la ta zo ba czysz ich
mi ni mum kil ka na ście. Ża łu ję, że nie li czy -
łem wszyst kich, któ re oso bi ście już wi dzia -
łem, ale sza cu ję, iż jest to licz ba się ga ją ca
kil ku set sztuk. Na to trze ba cza su i do świad -
cze nia, ale wierz cie lub nie – war to.

Stwier dzam, że mo ja naj więk sza pa sja to
wra ki.

W za leż no ści od te go, gdzie roz po czy na -
li śmy przy go dę z nur ko wa niem na wra -
kach, tak bę dzie my je pew nie po strze gać.
Nie mo gę zro zu mieć nur ków, cza sa mi z
du żym już do świad cze niem, któ rzy nie lu -
bią wra ków. Mo gę się tyl ko do my ślać, że to
zu peł nie tak, jak ktoś mó wi nur ko wi, któ ry
ro bił kurs w Egip cie:

– Chodź, za nur ku jesz w pol skim je zio -
rze, zo ba czysz jak bę dzie wspa nia le!

Po czym ów nu rek wi dzi je den metr
przej rzy sto ści wo dy, bo aku rat prze pły nę ło
sta do nur ków przed nim, mar z nie, bo nie

wziął pod uwa gę na szej pol skiej ter mo kli -
ny i jesz cze ma ska mu się za le wa ła, bo coś
tam. Jak za pa mię ta to nur ko wa nie? Bę dzie
chciał nur ko wać w pol skich wo dach? Chy -
ba nie mu sze od po wia dać.

Tak więc, je śli dro gi Czy tel ni ku mia łeś
do tych czas złe wspo mnie nia z nur ko wań

na wra kach, nie znie chę caj się. To wspa nia -
łe miej sca nur ko we, ale mu sisz się do te go
ty pu nur ko wań do brze przy go to wać.

Do zo ba cze nia na wy pra wie wra ko wej.

Tekst i zdję cia: Ru di Stan kie wicz

rudi.stankiewicz@bestdivers.pl
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Bro war „So bót ka” kry je spo ro ta jem nic,
je go hi sto ria zo sta ła spi sa na na stro nach
wie lu pod ręcz ni ków. Nie chcąc za głę biać
się w te ma ty je go dzie jów, za chę cam do sa -
mo dziel ne go ich od kry cia (ko rzy sta jąc np. z
www.zob ten.com). Wierz cie mi, że war to!

Na miej sce za je cha li śmy oko ło 11.00.
Nie zna li śmy do kład nej lo ka li za cji wejść do
wo dy, więc od ra zu roz po czę li śmy po szu ki -
wa nia. Za ję ło nam to oko ło 10 mi nut. Zszo -
ko wa ni wi docz no ścią stwier dzi li śmy, że
„od 15 mi nut po win ni śmy już być w wo -
dzie” (po wie dzon ko za po ży czo ne od mo -
je go ko le gi Sław ka). Cze ka jąc na resz tę
eki py, ja dą cej z Li ber ca i Kra ko wa, zna leź -
li śmy dru gie wej ście. Nie mie li śmy ma py,

więc od ra zu na su wa ły się py ta nia, czy to
jest po łą czo ne, mo że jest jesz cze jed no
wyj ście, gdzie jest głów ne źró dło itd. Kie dy
wresz cie wszy scy do tar li i obej rze li miej sce,
gdzie bę dzie my nur ko wać, zro bi li śmy od -
pra wę: kto, z kim, gdzie, ile cza su, ga zy,
kon fi gu ra cja, po rę czo wa nie, ko ry ta rze, w
le wo, w pra wo... nie da się opi sać emo cji,
ja kie na mi tar ga ły już w trak cie od pra wy.

Na dal je stem pod eks cy to wa ny po tym
nur ko wa niu, choć mi nę ło 10 go dzin…

Klam ka za pa dła, wcho dzi my do wo dy.
By łem w dru giej tu rze z Ba to rym i Piotr -
kiem. Li czy li śmy się z tym, że mo że my już
nie mieć ta kiej do sko na łej wi docz no ści, ale
usta li li śmy, że je śli bę dą ko ry ta rze, to pły -

nie my w zu peł nie in nym kie run ku. Po wyj -
ściu pierw sza trój ka pisz cza ła za rów no z
za chwy tu, jak i prze ra że nia (za chwyt wi -
docz no ścią ja ką za sta li, prze ra że nie po wro -
tem w ze ro wej wi docz no ści). Pły nę li
bar dzo wą skim i ni skim ko ry ta rzem, co spo -
wo do wa ło pod czas po wro tu prak tycz nie
ze ro wą wi docz ność. Nie bę dę cy to wał
słów, któ re pa da ły z ust mo ich przy ja ciół po
po wro cie… Czas na mnie! Wcho dzi my i
przez pe wien czas rów nież pły nie my w ze -
ro wej wi docz no ści. Na gle mo ja lam pa od
ka me ry oświe tla ca ły ko ry tarz, dech mi za -

Nurkowanie w starym browarze Sobótka
Ko lej ny uda ny wy jazd nur ko wo - eks plo ra cyj ny, tak moż na by to ująć w kil -

ku sło wach, ale mu szę to opi sać w szcze gó łach. Jak zwy kle szu ka łem po -
my słu na zor ga ni zo wa nie cze goś cie ka we go z kum pla mi, któ rym mu szę przy
oka zji po dzię ko wać za fa scy nu ją ce nur ki. Prze glą da jąc In ter net, zna la złem fil -
mik z nur ko wa nia w za la nych piw ni cach sta re go bro wa ru w So bót ce. Jak
mo że cie się do my ślać, usta le nie ter mi nu, ze bra nie eki py i za ła twie nie noc -
le gów by ło kwe stią wy ko na nia kil ku te le fo nów. Je dzie my!
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pie ra… Wy glą da to tak, jak bym le wi to wał
w po wie trzu, a nie w wo dzie – krysz tał,
krysz tał, krysz tał – brak mi słów. Pły nie my i
za chwy ca my się pra cą, ja ką mu sie li wło żyć

ro bot ni cy (wła ści wie więź nio -
wie, któ rzy wy ku wa li te chod -
ni ki), że by ta cy ko le sie jak my
mie li gdzie nur ko wać. Część
tych tu ne li za sta li śmy opo rę -
czo wa ną, ale nie wszyst kie. Są
miej sca, gdzie moż na się wy -
nu rzyć, pod wyż sze nie stro pu
lub miej sca, w któ rych wy bu -
do wa no ko mi ny wen ty la cyj -
ne. Jed na z le gend gło si, że
więź nio wie, któ rzy tu zgi nę li pod czas prac,
zo sta li po cho wa ni w za mu ro wa nych po -
miesz cze niach tych że ko ry ta rzy. Fak tem
jest, że prze pły wa li śmy obok za mu ro wa -
nych frag men tów ścian w kształ cie wejść.
Pod czas nur ko wa nia oka za ło się, że oby -
dwa wej ścia do wo dy są po łą czo ne. Nie
uda ło nam się prze pły nąć wszyst kich ko ry -
ta rzy, co nie ozna cza, że nie zro bi my te go

na stęp nym ra zem. Jest ich
tam wie le, kor ci ło nas, że by
spe ne tro wać je wszyst kie, je -
den po dru gim. Ko lej ne nur -
ko wa nia wy ko na li śmy na stę-
p ne go dnia, spraw dza jąc ko -
lej ne ta jem ni cze od no gi. W
prze rwach mię dzy nur ko wa -
niem po zna wa li śmy „miej -
sco wych”. Jak się do myśla-
cie, wzbu dzi li śmy za in te re so -

wa nie oko licz nych „eks plo ra to rów”, któ rzy
sprze da wa li nam nie sa mo wi te opo wie ści o
tym miej scu. Oczy wi ście wszyst ko bra li śmy
z przy mru że niem oka, choć war to wy słu -
chać cier pli wie i wy ła pać ką ski, któ re przy -
da dzą się w po szu ki wa niu ko lej nych
cie ka wych miejsc nur ko wych. Po za koń -
czo nych nur ko wa niach ru szy li śmy na zwie -
dza nie bro wa ru, bu dyn ku i je go pod zie mi.
Te zro bi ły na nas naj więk sze wra że nie,
prze ci ska li śmy się przez ko lej ne nie - wiel -
kie szcze li ny, któ re do pro wa dza ły nas np.
do le ża kow ni i nie sa mo wi tych ko ry ta rzy.
Cie szę się, że na ta kich wy jaz dach mo-ż na
po łą czyć nur kowa nie ze zwie dza niem i po -
zna wa niem hi sto rii miej sca. Szko da tyl ko,
że to wszyst ko po pa da w ru inę...



Nuras.info 10/2012

50

Mam jesz cze jed ną krót ką opo wieść,
szu ka li śmy wej ścia do ko pal ni ma gne zy tu,
aby mieć ob cy ka ne na ko lej ny wy jazd nur -
ko wy. I tu nie ste ty spo tka li śmy się z bar dzo
przy krą nie spo dzian ką. Po li cja ka za ła za -
mu ro wać wej ście do ko pal ni, nie wiem ko -
mu ono prze szka dza ło. A co cie ka we, nad
nią wy bu do wa no pięk ne, no we osie dle
dom ków.

Pod su mo wu jąc ko lej ny uda ny wy jazd,
mo gę po wie dzieć tyl ko ty le: war to tam nur -
ko wać!!!

Mo że nie jest to miej sce dla każ de go, ale
za dbaj my o to, aby każ dy przy jeż dża ją cy
tam nu rek za stał je ta kim jak my za sta li śmy.

Skład eki py: Mar cin Wró blew ski, Grze -
gorz Fo ry siak, Piotr Biel, Piotr Arch man, Se -
ba stian To ma siak, „Chic ken”, „Fe lek”,
Da mian Ba to ry

Mar cin Wró blew ski

No wy dys try bu tor AUP w Pol sce.

Go rą co chcie li śmy Pań stwa po in for mo wać iż od mie sią ca wrze śnia po sia da my w Pol sce no we -
go ge ne ral ne go dys try bu to ra ame ry kań skiej fir my AUP (Ame ri can Un der wa ter Pro ducts). Fir ma
ta bę dzie re pre zen to wa na w na szym kra ju przez ECN Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor -
skie go. 
Dzię ki współ pra cy z ECN oraz jej de ale ra mi bę dą mo gli Pań stwo na być wszyst kie pro duk ty ze
wszyst kich ma rek AUP – Aeris, Oce anic, Oce an pro, Hol lis i La va co re. 
Pierw sze czte ry mar ki ofe ru ją sze ro ką ga mę pro duk tów z bran ży nur ko wej. dzię ki cze mu mo -
gą za spo ko ić wy ma ga nia na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych e po nie waż spe cy fi ka cja pro duk -
tów ofe ro wa nych przez tę mar kę znaj du je o wie le szer sze za sto so wa nie niż tyl ko bran ża
nur ko wa. 
Wszę dzie gdzie wy so ka ter mi ka, wo do od por ność, zdol ność od de cho wa tka nin i wła sno ści
wind stop pe ra są waż ne La va co re speł nia po wyż sze funk cje w 100%. W naj bliż szym cza sie bę -
dzie rów nież Pol ska wi try na in ter ne to wa ale już te raz za pra sza my na stro ny pro du cen ta w ce -
lu za po zna nia się z pro duk ta mi: AUP, Aeris, Oce anic, Oce an pro, Hol lis i La va co re. 
Re asu mu jąc po wyż szą wia do mośc ma my na ryn ku sta re go gra cza z po tęż nym ar se na łem no -
wych moż li wo ści pod wzglę dem wy so kiej ja ko ści pro duk tów i ich atrak cyj nych cen.

Kon takt: ECN – Sys te my Nur ko we e -ma il: fir ma@nur ko wa nie -ecn.pl tel/fax 94 3635 947

http://www.cn-tryton.pl


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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Z mo stem bie gną cym przez za to kę Je zio -
ra Plusz ne oraz zna ko mi tym astro no mem
zwią za na jest miej sco wa le gen da zwa na
„Mo stem Ko per ni ka”. Pod ją łem się zgłę bić
jej ta jem ni cę, za pra sza jąc do po szu ki wań
sta rych przy ja ciół płe two nur ków. Na szą
eki pę two rzy ło wie lu do świad czo nych,
zgra nych ba da czy je zior War mii i Ma zur.

W ostat nich dniach kwiet nia 2003 ro ku
zor ga ni zo wa łem dwu dnio wą ak cję po szu -
ki waw czą, ma ją cą na ce lu od na le zie nie

szcząt ków le gen dar ne go mo stu. Przy go to -
wu jąc się do eks plo ra cji usta li łem, na pod -
sta wie li te ra tu ry i roz mów z miesz kań ca mi
Zie lo no wa, że most mógł sta no wić prze pra -
wę dla bocz nej dro gi pro wa dzą cej nie opo -
dal trak tu nidz bor skie go (hi sto rycz nej dro gi
z Kró lew ca do War sza wy i Kra ko wa). Naj -
praw do po dob niej zo stał on zbu do wa ny
przez bi sku pów war miń skich, czy li co naj -

Pluszne Wielkie – jezioro pełne tajemnic!!!

Most Kopernika
Z lo sa mi Je zio ra Plusz ne go prze pla ta się hi sto ria Mi ko ła ja Ko per ni ka, któ -

ry w la tach 1516- 1521, ja ko ad mi ni stra tor dóbr ka pi tu ły war miń skiej, re zy -
do wał w olsz tyń skim zam ku. Do jed nych z wie lu obo wiąz ków ka no ni ka
na le ża ło za sie dla nie nie za go spo da ro wa nych te re nów w po bli skich wsiach. Z
wła sno ręcz nych za pi sów Ko per ni ka wy ni ka, że pa ro krot nie od wie dzał kon -
no, w asy ście słu żą ce go, wsie Gryź li ny i Plu ski po ło żo ne nad Je zio rem
Plusz nym.

Dłu ga za to ka Je zio ra Plusz ne Wiel kie, wrzy na ją ca
się głę bo ko w mo re no we wzgó rza, czę sto na zy -
wa na jest Je zio rem Plusz ne Ma łe.

„Lo ca tio nes man so rum de ser to rum Ni co laus Co -
per ni cus” czy li wła sno ręcz ne no tat ki Mi ko ła ja
Ko per ni ka z po dró ży służ bo wych do miejsc nad
brze ga mi Je zio ra Plusz ne.
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mniej 250 lat te mu. Mo ją hi po te zę po twier -
dza ły opi sy po dró ży Mi ko ła ja Ko per ni ka do
wsi po ło żo nych nad Je zio rem Plusz ne, któ -
re od by wa ły się w ra mach ob jaz du dóbr ko -
mor nic twa olsz tyń skie go. Na nie miec kiej
ma pie z 1870 ro ku był za zna czo ny most na
za to ce je zio ra oraz dro gi do nie go pro wa -
dzą ce.

W „Ilu stro wa nym prze wod ni ku po Ma -
zu rach Pru skich i War mii” Mie czy sła wa Or -
ło wi cza z 1923 ro ku, na stro nie 193, zna-
la złem opis po zo sta ło ści po tym obiek cie:

„(…) 2 km na wschód na za chod nim
brze gu Je zio ra Plusz ne go le ży wieś Zie le -
niak – Zie lo no wo – Gry nał, gdzie na je zio -
rze są śla dy mo stu, zbu do wa ne go nie gdyś
ja ko by przez bi sku pów war miń skich dla
skró ce nia so bie dro gi do Kra ko wa i War sza -
wy”

Z re la cji miesz kań ców wsi Zie lo no wo
wy ni ka, że dłu go po II woj nie świa to wej z
dna za to ki wy sta wał jesz cze rząd pa li.
Ewen tu al ne od na le zie nie wspo mnia nych
pa li po zwo li ło by na usta le nie wiel ko ści i

prze bie gu bu dow li. W tym miej scu mak sy -
mal na głę bo kość nie prze kra cza ła 8 me trów
i do tej po ry nie by ła przez ni ko go ba da na.
Wszyst kie zgro ma dzo ne in for ma cje wska -
zy wa ły na suk ces na szej wy pra wy. Do ak cji
pod kryp to ni mem „Most Ko per ni ka” do łą -
czy ła rów nież re dak cja „Ma ga zy nu Nur ko -
wa nie” pod wo dzą ów cze sne go re dak to ra
na czel ne go i jed no cze śnie hi sto ry ka z wy -
kształ ce nia Al ka Osta sza.

Po szu ki wa nia pod wod ne roz po czę to tra -
dy cyj nie od sys te ma tycz ne go tra ło wa nia
dna za to ki i spraw dza nia ewen tu al nych za -
cze pów. Gdy li na dwa ra zy za trzy ma ła się
w tym sa mym miej scu, nur ko wie zwia dow -
cy zna leź li dwa ster czą ce z dna pa le o śred -
ni cy 35 i 20 cen ty me trów, dłu gie na kil ka

Na hi sto rycz nej, nie miec kiej ma pie z 1929 ro ku wi dać brze gi Je zio ra Plusz ne, któ re w więk szo ści by ły
po la mi upraw ny mi.

Eki pa płe two nur ków wraz z ze spo łem „Ma ga zy nu
Nur ko wa nie” zgłę bia ta jem ni ce to ni je zio ra.
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me trów. By ło to po mię dzy wsią Zie lo no wo
a stru mie niem wpa da ją cym po za chod niej
stro nie brze gu za to ki. Opi sy wa ne miej sce
znaj do wa ło się na prze wę że niu za to ki i zo -
sta ło wy ty po wa ne ja ko opty mal ne dla
ewen tu al nej lo ka li za cji prze pra wy.

Ran kiem na stęp ne go dnia, po nad dwu -
dzie stu płe two nur ków go to wych do od kry -
wa nia prze szło ści sta wi ło się na pla ży we
wsi Zie lo no wo. Ta ka licz ba chęt nych po -
zwa la ła na spe ne tro wa nie wie lu miejsc pod
po wierzch nią je zio ra.

Pierw sza gru pa ba daw cza zna la zła na
głę bo ko ści 4,5 me tra słu py i de ski. Nie ste ty,
przej rzy stość wo dy by ła nie sprzy ja ją ca ze
wzglę du na moc ny za kwit okrzem ko wy,

więc do kład ne oglę dzi ny zna le zi ska nie by -
ły moż li we. Fak tu ra jed nej z de sek wy do -
by tej na po wierzch nię mia ła ide al nie
wy my te sło je, a jej ogól na oce na wska zy -
wa ła, że drew no jest bar dzo sta re.

Kon struk cja pod wod na za cho wa ła się w
bar dzo złym sta nie. Z rzę dów pa li po zo sta -
ły tyl ko po je dyn cze drew nia ne ba le. Kiep -
ska przej rzy stość wo dy oraz mnó stwo
drew nia nych ele men tów po wszel kiej ma -
ści po mo stach węd kar skich i zwa lo nych
drze wach utrud nia ły pre cy zyj ną iden ty fi ka -
cję. Jak się oka za ło, by ło to je dy ne miej sce,
gdzie zlo ka li zo wa li śmy ster -
czą ce na środ ku za to ki pa le
(od da lo ne od brze gu na od le -
głość kil ku dzie się ciu me trów).

Do dat ko wych wska zó wek
i in for ma cji na bie żą co udzie -
la li nam oko licz ni miesz kań -
cy. Naj wię cej za mie sza nia i
kon ster na cji przy spo rzył miej -
sco wy le śni czy, któ ry sta now -
czo twier dził, że prze bieg
mo stu był cał kiem in ny. Na
pod sta wie opo wie ści oj ca po -
tra fił go zlo ka li zo wać wy łącz -
nie od stro ny pół wy spu.

Pa rę dni po ak cji spraw dzi łem rów nież
ten trop. By ło to tro chę za baw ne, gdyż nad
brze giem je zio ra oka za ło się, że jest to do -
kład nie miej sce, na któ re do tar li śmy wcze -
śniej, prze dzie ra jąc się przez gę stwi nę la su
od stro ny pół wy spu.

Gdy z wo dy wy szła pierw sza gru pa nur -
ków, żąd ni sen sa cji re por te rzy zdą ży li prze -
ka zać w ra dio in for ma cję o „wiel kim
od kry ciu mo stu Ko per ni ka”. Pa rę dni póź -
niej wójt gmi ny Sta wi gu da za ka zał nur ko -
wa nia w tym miej scu na ła mach lo kal nej
ga ze ty. Jed no cze śnie roz ta czał wi zję bu do -

wy skan se nu hi sto rycz -
ne go, co brzmia ło jak
do bry żart.

Fakt ist nie nia mo stu
po twier dza ją znaj du ją ce
się w środ ku la su reszt ki
mły na wod ne go i po zo -
sta ło ści bru ko wa nej dro -
gi, bie gną cej do je zio ra
w miej sce zna le zi ska.
War to do dać, że wspo -
mnia ny młyn oka zał się
bar dzo po moc ny przy
roz szy fro wa niu za gad ki
mo stu.

Po szu ki wa nia pod wod ne pro wa dzo ne by ły przez
wie lu płe two nur ków, nie za leż nie od wie ku. 

W od le gło ści ok. 1,5 km mię dzy
Zie lo no wem i Je zio rem Plusz ne, a
ok. 200 m w li nii pro stej od
brze gu je zio ra znaj du je się bli sko
dwu me tro wy „wo do spad”. Przed
woj ną w tym miej scu znaj do wał
się młyn wod ny (Grünmühle). 
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W 1661 tar tak w po bli skiej wsi Ruś wraz
z trze ma włó ka mi zo stał sprze da ny mły na -
rzo wi An drze jo wi Her ma no wi z Zie lo ne go
Mły na (Grünmühle ko ło Gryź lin). Jed nak
wiek mły na jest o wie le star szy niż in for ma -
cje zna le zio ne w ar chi wach. Naj praw do po -
dob niej w związ ku z bu do wą mły na jed no -
cze śnie po sta wio no most, któ ry po zwa lał
chło pom z war miń skich wio sek na skró ce -
nie dro gi. Czy prze jeż dżał po nim sam Mi -
ko łaj Ko per nik? Te go chy ba ni gdy się nie
do wie my. Wia do mo na to miast, że za ba wa

w po szu ki wa czy do star cza nie za po mnia -
nych wra żeń, a nur ko wa nie jest wy jąt ko wo
atrak cyj nym spo so bem eks plo ra cji wszel -
kich akwe nów.

Ko niec mo stu to okres I woj ny świa to wej.
Wy sa dze nie prze pra wy na stą pi ło pod czas
bi twy pod Tan nen ber giem (obec nie Stą -
bark, gmi na Grun wald) w ostat nich dniach
sierp nia 1914 ro ku. Tym spo so bem Niem -
cy unie moż li wi li ucie ka ją cym car skim żoł -
nie rzom prze pra wę na dru gą stro nę je zio ra.

Prze pro wa dzo na w 2003 ro ku ak cja po -

zwo li ła od kryć no we ta jem ni ce je zio ra
zwią za ne z wiel ką bi twą ma ją cą miej sce na
po cząt ku I woj ny świa to wej. Przy po mnia ła
o mo ście bie gną cym przez za to kę je zio ra,
któ ry mi mo „wskrze sze nia” na pa ru stro -
nach w In ter ne cie oraz lo kal nej pra sie, nie
do cze kał się ba dań z praw dzi we go zda rze -
nia.

Z opi sy wa ną w mo im ar ty ku le oko li cą
wią że się rów nież le gen da „skar bu Sam so -
no wa”. O tej i in nych ta jem ni cach zwią za -
nych z bi twą pod Tan nen ber giem w 1914
ro ku w na stęp nej czę ści „Plusz ne – je zio ro
peł ne ta jem nic”.

Pa weł La skow ski

Cen trum Szko leń i Ba dań Pod wod nych „Ol nur”

ac ti ve2@o2.pl

Zdję cia: Ja kub Ba ran, Pa weł La skow ski, In ter net

W od le gło ści ok. 1,5 km mię dzy Zie lo no wem i Je zio rem Plusz ne, a ok. 200 m w li nii pro stej od brze gu
je zio ra znaj du je się bli sko dwu me tro wy „wo do spad”. Przed woj ną w tym miej scu znaj do wał się młyn
wod ny (Grünmühle). 

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Nur ko wa nie, jak wszy scy wie my,
jest pa sjo nu ją cym spor tem. Nie mniej
mu si my być świa do mi za gro żeń ja kie
ze so bą nie sie. Na kur sach or ga ni -
zo wa nych przez róż ne fe de ra cje je -
ste śmy edu ko wa ni – jak uni kać
za gro żeń, na któ re nasz or ga nizm
jest wy sta wio ny pod czas nur ko wa nia. 

Jed nym z nich, choć mo że nie naj po pu -
lar niej szym, jest „Za tru cie Tlen kiem Wę -
gla”. To na nim wła śnie chciał bym się
sku pić. Tle nek wę gla two rzy się pod czas
spa la nia – ga zu, drew na, ole ju, ben zy ny,
naf ty, pro pa nu, wę gla oraz ro py – na sku tek
bra ku od po wied niej ilo ści tle nu nie zbęd ne -
go do cał ko wi te go spa la nia. Gaz ten jest
bez barw ny, bez won ny (na szczę ście po -
przez łą cze nie z in ny mi wo do ra mi moż na
wy czuć woń) i sil nie tok sycz ny. Tle nek wę -
gla ma zdol ność roz pusz cza nia się we krwi.
Łą cząc się z he mo glo bi ną, po wo du je
zmniej sze nie trans por tu tle nu do tka nek,

do pro wa dza jąc do hi pok sji. Ta ka sy tu acja,
je śli nie zo sta nie szyb ko opa no wa na, do -
pro wa dzić mo że do cięż kie go uszczerb ku
na zdro wiu, a na wet śmier ci. Pod czas nur -
ko wa nia efek ty za tru cia sta ną się jesz cze
bar dziej skom pli ko wa ne. Na więk szych głę -

bo ko ściach ci śnie nie par cjal ne tle nu spo -
wo du je zna czą cy wzrost ilo ści roz pusz czo -
ne go tle nu, co opóź ni ob ja wy za tru cia.
Sy tu acja zmie ni się dia me tral nie w chwi li,
gdy nu rek – z po wo du bó lu gło wy, za mę tu,
kon wul sji lub wy mio tów – za cznie się wy -
nu rzać, tra cąc przy tom ność na sku tek nie -
do tle nie nia, wy wo ła ne go przez spa da ją ce
ci śnie nie oto cze nia, nie za pew nia ją ce od po -
wied niej ilo ści tle nu w pla zmie. Sy tu acja ta -
ka mo że stać się jesz cze bar dziej nie bez-

Cichy zabójca
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piecz na, gdy ca ła gru pa ko rzy sta ła z te go
sa me go źró dła po wie trza. Tle nek wę gla, z
któ rym nur ko wie się spo ty ka ją po cho dzi
naj czę ściej ze spa lo ne go ole ju pom po wa -
ne go do bu tli pod czas na peł nia nia. Jest to
spo wo do wa ne przez nie wła ści wą ob słu gę i
ser wis (za nim za cznie my nur ko wa nie, po -
win ni śmy spraw dzić w ja kich wa run kach
jest prze cho wy wa na i w ja kim sta nie jest
sprę żar ka). Dru gim czyn ni kiem, któ ry mo -
że wy wo łać za tru cie jest nie wła ści we usy tu -

owa nie sprę żar ki, np. w po bli żu za dy mio -
nych miejsc ta kich jak: ogni ska lub par king,
gdzie ilość spa lin mo że unie moż li wić oczy-
sz cze nie po wie trza przez fil try znaj du ją ce
się w sprę żar ce. Rów nież pa le nie pa pie ro -
sów pod no si stę że nie tlen ku wę gla w or ga -
ni zmie, osła bia jąc trans port tle nu. Le cze nie
po le ga głów nie na po da niu tle nu lub pod -
da niu się te ra pii w ko mo rze hi per ba rycz nej.
Po da nie tle nu dzia ła jak an ti do tum, zwięk -
sza jąc uwal nia nie tlen ku wę gla z he mo glo -

bi ny, do pro wa dza do nor mal ne go trans por-
tu tle nu. Z po wo du zwięk szo ne go ci śnie nia
par cjal ne go oto cze nia tle nek wę gla jest dla
nur ków szcze gól nie nie bez piecz ny, dla te -
go nie wol no lek ce wa żyć nie bez pie czeń -
stwa zwią za ne go z wy stę po wa niem te go
zja wi ska. Ten ci chy za bój ca co ja kiś czas
za zna cza swo ją obec ność, do pro wa dza jąc
do cięż kich za truć, cza sem na wet śmier ci.

Łu kasz Kruk

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://www.tecline.com.pl/Site/MAIN.html
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Ta ki jest bi lans te go rocz nej ak cji
sprzą ta nia ka mion ki Piast w Opo lu.
Pu ste bu tel ki, pusz ki i zu ży te opo ny
to tyl ko część z rze czy, któ re uda ło
się nam wy ło wić z za le d wie po ło wy
akwe nu. 

Mi mo nie zbyt do brej po go dy fre kwen cja
do pi sa ła. Po ja wi ło się du żo wię cej osób niż
w ze szłym ro ku – oko ło stu – w tym oso by
nie tyl ko z Opolsz czy zny, rów nież z wo je -
wódz twa dol no ślą skie go i ślą skie go, a tak że

z oko lic War sza wy i Po zna nia, co by ło dla
nas ogrom ną nie spo dzian ką. Wia do mo, ka -
mion ka to pe reł ka na ska lę re gio nu, ale że
za chę ci do przy jaz du z tak da le ka, to się nie
spo dzie wa li śmy. Ak cję zor ga ni zo wa ło Sto -
wa rzy sze nie Di ving -Eco lo gy -Edu ca tion z
Lesz kiem Kło now skim, któ ry za dbał nie tyl -
ko o do brą pro mo cję even tu, ale tak że o pa -
miąt ko we ko szul ki dla wo lon ta riu szy oraz
ta lerz go rą cej gro chów ki z wę dzo nym
pstrą giem.

Pod no si na du chu fakt, że co raz więk szej
licz bie osób za le ży na tym cu dow nym miej -
scu i to nie tyl ko nur kom. Wśród nas by li
też węd ka rze, har ce rze i stra ża cy, ale co
naj bar dziej cie szy, zwy kli miesz kań cy mia -
sta. O dzi wo, po ja wił się rów nież przed sta -
wi ciel Ra tu sza, któ ry sam za ka sał rę ka wy i
za brał się do pra cy. Miej my na dzie ję, że po
tej ak cji przed sta wi cie le mia sta bli żej przyj -
rzą się pro ble mo wi czy sto ści ka mion ki, z
któ rej co ro ku wy ła wia my to ny śmie ci. Mi -

mo że w tym ro ku by ło ich bli sko o po ło wę
mniej, to jed nak i tak zde cy do wa nie za du -
żo.

Ka mion ka Piast to ozna ko wa ny uży tek
eko lo gicz ny, jed nak na tym ro la mia sta w
ochro nie akwe nu się koń czy. Tym cza sem
na Pia ście po win ny po ja wić się ku bły na
śmie ci, by lu dzie mie li gdzie wy rzu cać od -

11 ton śmieci
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pad ki. Ak cje po rząd ko we, zle ca ne przez
urząd mia sta, po win ny od by wać się co naj -
mniej raz w mie sią cu. Na sza ak cja po ka zu -
je, że los ka mion ki nie jest nam obo jęt ny.
Co wię cej, bę dzie my mie li w rę ku ar gu -
ment, któ rym mo że my prze ko nać urzęd ni -

ków do te go, by zle ci li grun tow ne po rząd -
ki w tym miej scu oraz wy ka za li więk sze za -
in te re so wa nie te ma tem eko lo gii.

Efek ty na szych sta rań są wi docz ne go łym
okiem – wie lu nur ku ją cych po twier dza, że
śmie ci jest zde cy do wa nie mniej, dzię ki cze -
mu pły wa się przy jem niej. W przy szłym ro -
ku tak że bę dzie my sprzą tać ka mion kę,
jed nak tym ra zem sku pi my swo je si ły na
dru giej stro nie akwe nu, do tej po ry nie -

uprząt nię tej. Jed nym z pro ble mów bę dzie
wy cią gnię cie za to pio nych kon te ne rów na
śmie ci, znaj du ją cych się na oko ło 6 m. Jak
te go do ko nać, bę dzie my się mar twić za rok.

Ka ro li na Ni ska

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info


http://partnernurkowy.pl


http://www.atmosport.pl
http://www.ekspedycja.eu
http://www.batysfera.pl
http://www.mazurydiving.pl
http://www.beuchat.pl
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Słoń ce już od sa me go po ran ka
dwoi się i troi, aby wo da w je zio rze
by ła cie plut ka za nim do trą pierw si
te go dnia pla żo wi cze. To bar dzo od -
po wie dzial ne za da nie, w koń cu to
naj więk sza pla ża sto li cy War mii i
Ma zur, w do dat ku prze cież są wa ka -
cje. 

To wła śnie tu, na Pla ży Miej skiej nad je -
zio rem Ukiel w upal ne dni wy po czy wa na -
wet 12 ty się cy spra gnio nych wo dy i słoń ca
za rów no wcza so wi czów, jak i miesz kań -
ców Olsz ty na. Mi ło śni cy pięk nej opa le ni -
zny wy grze wa ją się na le żacz kach,
po mię dzy po wsta ją cy mi jak grzy by po
desz czu pia sko wy mi for ty fi ka cja mi, wzno -
szo ny mi przez naj młod szych. Ką pie li sko
przy po mi na wiel ki plac za baw, nad któ rym
raz za ra zem prze la tu ją ko lo ro we pił ki.
Szczę śli wa Amel ka ogła sza gło śnym pi -
skiem wszem i wo bec, że oto wła śnie po

raz pierw szy unio sła się na wo dzie! Dwo je
na sto lat ków spa ce ru je wzdłuż brze gu, chło -
dząc się zim ny mi na po ja mi w czer wo nych
pusz kach, któ re po chwi li lą du ją w wo dzie,
rzu co ne pod czas kon kur su, kto da lej…

Czysty Ukiel



Nuras.info 10/2012

63



Nuras.info 10/2012

64

Wiel ka dmu cha na kacz ka ma ło nie do sta ła
w gło wę! 

Przy jem ny po wiew od stro ny la su bar dzo
sprzy ja fa nom wszel kie go sprzę tu pły wa ją -
ce go na pę dza ne go wia trem. Ka ja ka rze wy -
ka zu ją się nie la da umie jęt no ścia mi,
upra wia jąc sla lom mię dzy hal su ją cym jach -
ta mi. Po mę czą cym wio sło wa niu czas na
chłod ny de ser… Po chwi li bu tel ki z lo go
jed ne go z po pu lar nych bro wa rów prze sta ją
być po trzeb ne. Pu ste? To za bur tę... 

Tak w ra do snej at mos fe rze bez tro ski i
wy po czyn ku mi ja la to w jed nym z naj pięk -
niej szych re gio nów w na szym kra ju. 

Po wa ka cjach na sta ła bło ga ci sza, przy -
ro da ode tchnie od zgieł ku, przy go tu je się
do ko lej ne go se zo nu. Co praw da w pięk ną
wrze śnio wą nie dzie lę je zio ro wciąż jest
ustro jo ne ma ły mi ża gla mi opty mi stek wal -
czą cych w re ga tach, a spa ce ru ją cy na mo -
lo ła pią ostat nie te go la ta cie płe pro mie nie
słoń ca, ale na pla ży za pa no wa ła ci sza…

Rap tem pod sam brzeg ką pie li ska pod -
jeż dża sa mo chód, po chwi li ko lej ne…. Jak
to? Na pla żę? Czyż by chcie li je tak po pro -
stu umyć??? 

We so ła eki pa, ku za cie ka wie niu spa ce -
ro wi czów, za miast wy cią gać spod nóg wy -
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cie racz ki do trze pa nia, za czę ła stro ić się w
prze dziw ne kom bi ne zo ny, za koń czo ne
wen ty la mi, do te go z ca łą ma są wę ży ków,
ru rek. Na wet la tar ki mie li, a prze cież jest
śro dek sło necz ne go dnia!

Już wkrót ce oka za ło się, że to człon ko -
wie War miń sko -Ma zur skie go Cen trum Nur -

ko we go po sta no wi li wy do być pa miąt ki po -
zo sta wio ne przez pla żo wi czów na dnie.
Nur ko wa ło po nad 20 ochot ni ków, z mo zo -
łem za peł nia jąc ko lej ne czar ne wor ki. Wy -
ło wi li ok. 200 kg śmie ci. Po szu ki wa czy
„skar bów” wspie ra ły dwie jed nost ki pły wa -
ją ce oraz 10 osób na po wierzch ni. Jed ną z
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mi sji by ło oczysz cze nie dna ką pie li ska i
oko lic, dru gą zaś od na le zie nie ław ki, któ rą
kil ka dni wcze śniej ktoś praw do po dob nie
po sta no wił na uczyć pły wać. Nie ste ty oka -
za ło się, że eks pe ry ment po wiódł się na ty -
le, że… nie uda ło jej się od na leźć.

Zna le zio no za to ogrom ny pręt, o dłu go -
ści ok. 10 m, szkie let krze sła, ko twi cę, któ -

ra jed nak po zo sta ła na swo im miej scu, i
oczy wi ście ogrom ne ilo ści opa ko wań po
na po jach. Naj cie kaw szym wy ło wio nym
przed mio tem by ło… że laz ko. Przed miot
dość ma ło po pu lar ny na pol skich pla żach. 

Czyż by to pa miąt ka po or ga ni zo wa nej
przez in ne cen trum nur ko we ak cji pra so wa -
nia pod wo dą? Prze cież wszy scy ko rzy sta ją -

cy ze zbior ni ków wod nych, od nur ków i że -
gla rzy, po wszel kiej ma ści ga dy – na wet
kro ko dy le – po win ni za wsze sta wiać na
pierw szym miej scu eko lo gię, do pie ro póź -
niej za ba wę, pro mo cję itd… 

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom
sprzą ta nia Pla ży Miej skiej w Olsz ty nie
wspa nia łej ini cja ty wy. W przy szłym ro ku
rów nież bę dzie my Wam ki bi co wać.

AB
Reklama

http://www.decathlon.com.pl


http://www.atmosport.pl
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Po czu li śmy się nie ja ko wy wo ła ni do ta -
bli cy i uzna li śmy, że spra wy nie moż na tak
zo sta wić. Po sta no wi li śmy jed nak pójść o
krok da lej i wy my śli li śmy pro jekt pod na -
zwą „Ca non Po wer Shot D2 0 w po dró ży i
pod wo dą”.

Je go za ło że nie by ło pro ste – bie rze my
kil ka Ca no nów D2 0, je dzie my wraz z gru -
pą kil ku na stu nur ków na wy pra wę nur ko -
wą, nur ku je my na głę bo ko ściach znacz nie
prze kra cza ją cych 10 me trów i spraw dza my,

jak spi szą się apa ra ty. Pod czas ta kich wy -
jaz dów nur ko wa nia od by wa ją się w więk -
szo ści na głę bo ko ściach z prze dzia łu 20-40
me trów, a każ dy z uczest ni ków kil ka lub
kil ka na ście ra zy scho dzi pod wo dę. Ma my
więc du żą licz bę nur ko wań, kil ka osób te -
stu ją cych i prze te sto wa nych nie je den, a
kil ka eg zem pla rzy apa ra tu. Te go ty pu test
po zwo li nam więc zwe ry fi ko wać te zę, że
Ca non to ide al ny apa rat dla każ de go nur ka
z upraw nie nia mi do 40 m. Trze ba jed nak
pa mię tać, iż zgod nie ze spe cy fi ka cją pro du -
cen ta z apa ra tem mo że my nur ko wać na
głę bo ko ści 10 me trów, a wszel kie głęb sze
nur ko wa nia użyt kow nik wy ko nu je na wła -
sne ry zy ko. My zde cy do wa li śmy się je pod -
jąć.

Wy po ży czy li śmy więc od Ca non Pol -
ska 4 sztu ki apa ra tów Po wer Shot D2 0 i za -
czę li śmy prze glą dać ofer tę wy jaz dów, aby

Canon PowerShot D20 w podróży
i pod wodą cz. 1

Ca non Po wer Shot to zwy cięz ca w te sto wa nej przez nas gru pie wo do od -
por nych kom pak tów. Nie ste ty nie któ re na sze sfor mu ło wa nia uza sad nia ją ce
zwy cię stwo nie przy pa dły do gu stu Czy tel ni kom i spo tka ły się z ostrą kry -
ty ką. Za rzu co no nam, iż test był prze pro wa dzo ny tyl ko na jed nym eg zem -
pla rzu i w tej sy tu acji re ko men da cja nie po win na mieć miej sca, gdyż pi sząc,
że moż na nur ko wać na więk szych głę bo ko ściach z apa ra tem wo do od por -
nym do 10 m (wg spe cy fi ka cji), na ra ża my użyt kow ni ków na je go uszko dze -
nie i utra tę gwa ran cji.
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wy brać cie ka we miej sce te stu wo do od por -
nych kom pak tów. Chwa li li śmy je głów nie
za świet ną ja kość fil mów, ko lo ry sty kę zdjęć
pod wod nych wy ko na nych na więk szych
głę bo ko ściach, świet ny tryb ma kro, a tak że
szyb ką pra cę i do pra co wa ny au to fo kus. Po -
wer Shot D2 0 na sze uzna nie zdo był też
dzię ki nie zwy kle so lid nej obu do wie, któ ra
da je moż li wość fo to gra fo wa nia na głę bo ko -
ści po nad 30 me trów. Po zwo li ło nam to na -

pi sać, że każ dy nu rek nie tech nicz ny (z
upraw nie nia mi do 40 m) nie mo że przejść
obo jęt nie obok Po wer Sho ta D2 0, 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.

Wy bór padł na Lo fo ty, czy li prze pięk ny
ar chi pe lag wysp po ło żo ny 300 km za ko -
łem pod bie gu no wym u pół noc no -za chod -

nich wy brze ży Nor we gii. Jest to zu peł ne
prze ci wień stwo tłocz nych i cie płych ku ror -
tów wa ka cyj nych, tym bar dziej, że tem pe -
ra tu ra wo dy w le cie nie prze kra cza
tam 10-12o Cel sju sza. Za tem otrzy ma ne od
Ca non Pol ska apa ra ty cze kał cięż ki spraw -
dzian, łącz nie kil ka dzie siąt głę bo kich nur -
ko wań w zim nych wo dach Mo rza Nor we -
skie go.

Nor we gia jest zna na ze swo ich wy so kich
cen i w związ ku z tym, że je dze nie kosz tu -
je tam 3-4 ra zy wię cej niż w Pol sce, zde cy -
do wa li śmy się na za bra nie pro wian tu.
Tor by ze sło ika mi, wę dli na mi, chle bem i
zup ka mi chiń ski mi, w po łą cze niu z ubra -
nia mi oraz sprzę tem nur ko wym, zaj mo wa -
ły tak du żo miej sca, że na Lo fo ty zde cy -

Widok na miasto Ballstad na Lofotach.                                     fot. Wojciech Warchoł
Tryb Auto, Ogniskowa 28 mm

Lofoty – wyspa Moskenesřya
Tryb P, Ogniskowa 28 mm
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do wa li śmy się do je chać sa mo cho dem. Po -
za tym by ło by fi nan so wym sa mo bój stwem
wy bie rać się w po dróż sa mo lo tem, ma jąc
kil ka dzie siąt ki lo gra mów nad ba ga żu. Dzię -
ki te mu, trwa ją ca oko ło 50 go dzin po dróż,
w trak cie któ rej spę dzi li śmy 23 go dzi ny na
pro mach i prze je cha li śmy po nad 1500 km

sa mo cho dem, po zwo li ła nam prze te sto wać,
jak Ca non Po wer Shot D2 0 spraw dza się
pod czas wa ka cyj nych wy jaz dów.

Na pierw szy ogień po szedł wbu do wa ny
mo duł GPS, o któ rym pi sa li śmy już w na -
szym te ście. Urzą dze nie nie ma pro ble mów
z ini cja li za cją i dość szyb ko od bie ra sy gnał z

sa te li tów. Do dat ko wo ofe ru je ono moż li -
wość śle dze nia tra sy. Na wet gdy apa rat był
scho wa ny w tor bie le żą cej na fo te lu w sa mo -
cho dzie, bez pro ble mu uda ło się za re je stro -
wać w lo gach GPS na szą tra sę prze jaz du.

Wraz z apa ra tem pro du cent do star cza
apli ka cję Ima ge Brow ser EX, w któ rej znaj -

Lofoty – Nusfjord, fot. Waldek Wnorowski
Tryb Auto, Ogniskowa 28 mm

Lofoty,                 fot. Waldek Wnorowski
Tryb Auto, Ogniskowa 28 mm

Lofoty,                 fot. Waldek Wnorowski
Tryb Auto, Ogniskowa 28 mm
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dzie my na rzę dzie Map Uti li ty, po zwa la ją -
ce wy świe tlić tra sę ja ką prze by li śmy każ de -
go dnia oraz ozna czyć miej sca, gdzie
wy ko ny wa li śmy zdję cia. In ter fejs jest bar -
dzo in tu icyj ny, a sam pro gram ko rzy sta z
Go ogle Maps.

Ak ty wu jąc w me nu funk cję śle dze nia tra -
sy, mu si my jed nak pa mię tać, że od bior nik
GPS dzia ła na wet po wy łą cze niu apa ra tu i
zu ży wa aku mu la tor. Na szczę ście nie jest
on prą do żer ny i bez pro ble mu uda ło nam
się za re je stro wać ca łą dwu dnio wą po dróż i
wy ko nać w jej trak cie oko ło 100 zdjęć.

Ko lej ną cie ka wą funk cją, któ rą wy ko rzy -
sta li śmy pod czas noc ne go po sto ju gdzieś w
Szwe cji jest tryb „Sce ny noc ne ręcz nie”,
któ ry we dług pro du cen ta ma być przy dat ny
pod czas fo to gra fo wa nia w sła bych wa run -
kach oświe tle nio wych, bez ko niecz no ści
uży wa nia sta ty wu.

Gdzieś w Szwecji, godzina 22:11
tryb „Sceny nocne ręcznie”
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Po je go usta wie niu apa rat wy ko nu je se rię
zdjęć na wy so kiej czu ło ści i na stęp nie skle -
ja je w jed ną fo to gra fię, wy ko rzy stu jąc frag -
men ty po zba wio ne szu mu. Po sta no wi li śmy
spraw dzić, czy rze czy wi ście tak jest i wy -
ko na li śmy dwa zdję cia te sto we.

Wi dać wy raź nie, że tryb „Sce ny noc ne
ręcz nie” speł nia swo je za da nie i po zwa la
uzy ski wać zdję cia po zba wio ne szu mów, na
któ rych nie trze ba sto so wać sil nych al go ryt -
mów od szu mia nia de gra du ją cych szcze gó ły.

In ną przy dat ną pod czas wo ja ży funk cją
jest moż li wość wy ko ny wa nia zdjęć pa no ra -
micz nych. Nie ste ty w Ca no nie D2 0 nie
znaj dzie my try bu, któ ry au to ma tycz nie po -
skle ja nam fo to gra fie w pięk ną pa no ra mę i
je dy ne z cze go mo że my sko rzy stać, to tryb
uła twia ją cy wy ko ny wa nie zdjęć, z któ rych
pa no ra mę mo że my stwo rzyć za po mo cą
spe cjal ne go opro gra mo wa nia na kom pu te -
rze. Ca non ofe ru je tu taj dość ar cha icz ną już

apli ka cję Pho to Stich 3.1, któ ra na szczę ście
spraw dza się dość do brze i po zwa la uzy -
skać za do wa la ją ce efek ty.

Tak więc pro ces two rze nia pa no ra my jest
du żo bar dziej skom pli ko wa ny niż w przy -
pad ku apa ra tów ofe ru ją cych funk cję „pa no -
ra ma z rę ki”, jed nak gdy uda nam się przez
nie go prze brnąć, to w re zul ta cie bez pro -
ble mów mo że my uzy skać zdję cie pa no ra -
micz ne o roz dziel czo ści 53 Mpix, lub
na wet wię cej.

Jest jesz cze jed na za le ta two rze nia pa no -
ra my z po je dyn czych zdjęć. W przy pad ku
try bu „Pa no ra ma z rę ki” pa ra me try eks po -
zy cji są usta wia ne tyl ko raz – dla pierw sze go
ka dru. Te pa ra me try nie ko niecz nie mu szą się
spraw dzić w in nych miej scach fo to gra fo wa -
nej sce ny i w re zul ta cie czę sto zda rza się,
że na pa no ra mie po ja wia ją się moc no prze -
pa lo ne lub nie do świe tlo ne frag men ty. W
przy pad ku skła da nia pa no ra my z po je dyn -

czych zdjęć, pa ra me try eks po zy cji są do bie -
ra ne dla każ de go z nich z osob na i dla te go
mo że my cie szyć się pra wi dło wo na świe tlo -
ną pa no ra mą.

Prze glą da jąc ko lej ne try by fo to gra ficz ne
ofe ro wa ne przez Ca no na D2 0, na tknie my
się na kil ka cie ka wych opcji, któ re mo gą
nam się przy dać w naj róż niej szych sy tu -
acjach pod czas wa ka cji. War to przyj rzeć
im się bli żej, a być mo że uda nam się je kre -
atyw nie wy ko rzy stać. Jed ną z ta kich opcji
jest tryb „Su per ży we ko lo ry”. Pro gram ten
dość zna czą co zwięk sza kon trast i wy ra zi -
stość barw na fo to gra fii, dzię ki cze mu na -
sze zdję cie mo że zy skać w od bio rze.
Wy star czy spoj rzeć na dwie po niż sze fo to -
gra fie, z któ rych pierw sza zo sta ła wy ko na na
w try bie P, a dru ga w try bie „Su per ży we ko -
lo ry”.

Idąc da lej, na po tka my na zna ne z wcze -
śniej szych apa ra tów kom pak to wych fir my
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Ca non pro gra my po zwa la ją ce na za mia nę
ko lo rów na zdję ciu oraz na wy od ręb nie nie
wy bra ne go ko lo ru. Po zwa la ją one uzy skać
dość in te re su ją ce efek ty.

Nie za bra kło tak że bar dzo po pu lar ne go
ostat nio efek tu mi nia tu ry, a tak że efek tu

apa ra tu za baw ko we go i sy mu la cji ry bie go
oka.

Jed nak naj więk szą fraj dę spra wia ją try by
de dy ko wa ne do fo to gra fii pod wod nej i
moż li wo ści, ja kie one da ją. O tym bę dzie -
cie mo gli prze czy tać już w na stęp nej czę -

ści, z któ rej do wie cie się tak że, jak głę bo ko
uda ło nam się za nur ko wać z Ca no na mi D2 -
0, ile apa ra tów uda ło nam się za lać, a ile
uto pić.

Po sta ra my się też zna leźć od po wie dzi na
py ta nia, czy roz gwiaz dy mu szą być żół te

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie „Superżywe kolory”

Tryb „Tylko jeden kolor”

Tryb „Tylko jeden kolor”

Tryb „Zamiana koloru”

Tryb „Efekt rybiego oka”
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oraz cze mu je żow ce na Lo fo tach cza sem
świe cą na ró żo wo?

Ale przede wszyst kim bę dzie cie mo gli
po znać opi nie nur ków o róż nym po zio mie
do świad cze nia, któ rzy mie li oka zję ra zem
z na mi te sto wać apa ra ty w zim nych wo -
dach Mo rza Nor we skie go.

Ro bert Olech

Nurkowanie z Canonem D20

Tryb „Pod wodą”



http://aquadiver.pl
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IX edy cja Mię dzy na ro do wych
Warsz ta tów Płe two nur ków My śli -
bórz 2012 ni niej szym prze szła do hi -
sto rii. Wspo mi na jąc pierw sze war-
sz ta ty, trud no uwie rzyć, że już od
dzie wię ciu lat brać nur ko wa spo ty ka
się nad Je zio rem My śli bor skim, do -
sko na ląc swo je umie jęt no ści, pro pa -
gu jąc za rów no nur ko wa nie, jak i
eko lo gię, in te gru jąc płe two nur ków z
róż nych kra jów, wy do by wa jąc przy
oka zji to ny śmie ci z dna zbior ni ka,
jak rów nież wy mie nia jąc do świad cze -
nia przy wie czor nym ogni sku.

Te go rocz ny zjazd od był się w dniach 8-
9 wrze śnia. Mi mo że nie by ły to naj licz niej -
sze warsz ta ty w hi sto rii i trwa ły sto sun ko wo
krót ko – at mos fe ra jak zwy kle by ła wspa nia -
ła. Pierw sze go dnia, przy bar dzo sprzy ja ją -
cej, sło necz nej po go dzie, od by ły się dwa

IX Międzynarodowe Warsztaty
Płetwonurków OSP
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nur ko wa nia w Je zio rze My śli bor skim i jed -
no w Je zio rze Oczko – któ re urze kło nur ku -
ją cych nie zwy kle bo ga tą ro ślin no ścią,
ilo ścią ryb i nie sa mo wi tą wi docz no ścią. Nie
mo gąc się na sy cić pod wod ny mi atrak cja mi
Oczka, uczest ni cy warsz ta tów za go ści li tam
po raz ko lej ny już na dru gi dzień.

Po raz pierw szy nie mo że my się po chwa -
lić to na mi wy do by tych śmie ci. Je dy nym te -
go rocz nym tro feum zo sta ło ory gi nal ne

krze seł ko bo ga to zdo bio ne mu szel ka mi, po -
rzu co ne za pew ne przez któ rąś z pod wod -
nych dam. Mo że po uzu peł nie niu
bra ku ją cych musz li na le ża ło by je zwró cić?

Jed nym z głów nych punk tów pro gra mu
dzie wią tej edy cji warsz ta tów – prócz nur -
ko wa nia, pro mo wa nia re kre acji i wy po -
czyn ku – by ło me ry to rycz ne przy go to wa nie
do ju bi le uszu dzie się cio le cia. Już dziś za -
pra szam wszyst kich na X Mię dzy na ro do we

Warsz ta ty Płe two nur ków My śli bórz 2013,
któ re od bę dą się na prze ło mie ma ja i
czerw ca 2013 ro ku. Ma my na dzie ję, że bę -
dzie to praw dzi we świę to nur ko we z wie -
lo ma atrak cja mi i oczy wi ście w bar dzo
du żym gro nie.

Ju bi le uszo we spo tka nie przy go to wu je my
z my ślą o wszyst kich, któ rzy choć raz by li
obec ni pod czas na szej im pre zy nad Je zio -
rem My śli bor skim, a tak że o no wych
uczest ni kach, któ rzy za si lą na sze sze re gi.

Za in te re so wa nych uczest nic twem za pra -
sza my na stro nę in ter ne to wą www.osp.my -
sli borz.in fo.pl – już w stycz niu po ja wią się
tam in for ma cje na te mat re zer wa cji miejsc.

Na czel nik OSP My śli bórz

An drzej Sa wic ki
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Mie siąc te mu, w pierw szej czę ści na pi sa -
łem o au to ma tach od de cho wych, ska fan -
drach i BCD. Dziś ko lej na resz tę sprzę tu.

Płe twy. Chy ba już kil ka dzie siąt lat te mu
na ryn ku po ja wi ły się pierw sze jet fi ny i są
pro du ko wa ne do tej po ry. Za czy na je wy -
twa rzać co raz wię cej pro du cen tów. Je że li
po pa trzy my na nur ków tech nicz nych i ja -

ski nio wych, to po nad 90% z nich uży wa
wła śnie ta kich płetw. Dla cze go w ta kim ra -
zie są dość rzad ko wy bie ra ne przez po zo -
sta łych nur ków? Nie wiem. Po zo sta je mi
po wtó rzyć zda nie, któ re na pi sa łem już
przed mie sią cem: czy je że li ja kieś roz wią -
za nie jest lep sze, prost sze, ła twiej sze dla
nur ko wań ja ski nio wych lub tech nicz nych,

to czy ist nie je ja ki kol wiek po wód, by by ło
ono gor sze, bar dziej skom pli ko wa ne i trud -
niej sze dla tzw. nur ko wań re kre acyj nych
(ro zu mia nych ja ko nur ko wa nia open wa ter
w za kre sie tzw. li mi tów bez de kom pre syj -
nych)? Wiem na to miast, że co do tych płetw
po wta rza ne są pew ne mi ty. Naj czę ściej sły -
szy my lub czy ta my, że „mę czą one no gi i
są przy czy ną skur czów”. To nie płe twy mę -
czą no gi i po wo du ją skur cze, a przede
wszyst kim nie pra wi dło wa pra ca nóg, czy li
bra ki tech nicz ne. Nie po ma ga tak że je den z
naj więk szych wro gów nur ków – od wod nie -
nie, czy li np. nur ko wa nie „w dzień po”,
dość po pu lar ne, szcze gól nie wła śnie wśród
osób nur ku ją cych wy łącz nie na urlo pach…

Widziane bez maski
Co kupić, otóż jest pytanie…
I dlaczego właśnie „Hogarthian style”? cz. 2

Na po cząt ku dro gi nur ko wej każ dy sta wia so bie to pierw sze py ta nie. I
prak tycz nie każ dy od po wia da na nie nie zbyt traf nie. Tak też by ło w mo -
im przy pad ku. Z ca łe go sprzę tu, ja ki wów czas ku pi łem, po zo stał mi kom -
pu ter, któ re go za sad ni czo już nie uży wam, i au to mat od de cho wy
(trak to wa ny – wraz z do ku pio nym pierw szym stop niem, ta kim sa mym jak
w ze sta wie po cząt ko wym – ja ko ze staw spe cjal ny do nur ko wań ja ski nio -
wych). Nic wię cej. Ca łą resz tę od sprze da łem, na ogół z du żą stra tą.
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Jak że czę sto pro po no wa ną ra dą jest sto so -
wa nie płetw „oszczę dza ją cych no gi”, czy li
roz dwo jo nych (z roz cię tym pió rem) i do te -
go bar dzo mięk kich. Ku pie nie ta kich roz cię -
tych płetw, to je den z naj więk szych błę dów,
ja kie mo że zro bić po cząt ku ją cy nu rek. Skąd
wiem? Sam kie dyś ta kie ku pi łem. Dziś twier -
dzę, że by ła to bzdu ra. Moż li wo ści ma new -
ro wa nia w tych płe twach są… żad ne.
Je dy ną tech ni ką, ja ką da się pły nąć jest
kraul, zaś wy si łek, ja ki trze ba wło żyć w
prze pły nię cie ta kie go sa me go dy stan su jest
więk szy niż przy pra wi dło wym uży ciu nor -
mal nych płetw. Po łą cze nie bra ków tech -
nicz nych, zbyt mięk kich płetw, prze wa-
że nia i gru bej pian ki, któ ra z głę bo ko ścią tra -
ci wy por ność, mo że pro wa dzić do tra ge dii.

Ma ska. Po win na za pew niać jak naj szer -
sze po le wi dze nia i być przy tym jak naj -
mniej szej ob ję to ści. Po win na być szczel na,
czy li mu si być ide al nie do pa so wa na do
twa rzy. Jak pra wi dło wo do brać ma skę? Naj -
le piej, krok po kro ku, zro bić to tak: 

1. Przy mie rzyć co naj mniej 20 róż nych
ma sek. Do brze do bra na to nie ta, któ ra się
przy sy sa. To ma ska, któ ra w tym sa mym mo -
men cie do ty ka twa rzy na ca łym ob wo dzie
far tu cha.

2. Wy brać mniej wię cej trzy ma ski, naj -
le piej pa su ją ce.

3. Po ży czyć wy żej wy mie nio ne trzy ro -
dza je ma sek od ko le gów/zna jo mych, lub
ew. ku pić jed ną sztu kę, i wy pró bo wać na
ba se nie. Wy brać naj lep szą z tych trzech.

4. Ku pić (o ile nie zo sta ła ku pio na wcze -
śniej) i wy pró bo wać ma skę na wo dach
otwar tych.

5. Je śli jest w po rząd ku – ku pić w naj tań -
szym źró dle ko lej ne, dwie iden tycz ne ma -
ski (back -up + na za pas w ra zie znisz cze -
nia, zgu bie nia, kra dzie ży itd.).

Te raz war to pod dać na sze ma ski pew -
nym prze rób kom. Po pierw sze gu mo wy pa -
sek ma ski jest jej naj słab szym ele men tem,
któ ry bar dzo ła two ze rwać. Za mień my go
na tzw. strip, czy li ka wa łek neo pre nu z do -
szy ty mi pa ska mi, za koń czo ny mi rze pa mi.
Ta ki pa sek le piej się trzy ma, nie pę ka i ma -
ska jest zde cy do wa nie ła twiej sza do za ło -
że nia, szcze gól nie pod wo dą. Po dru gie
– pla sti ko we ele men ty do mo co wa nia gu -
mo we go pa ska. To zno wu sła be miej sce,
mo gą ce do pro wa dzić do po lu zo wa nia czy
ze rwa nia ma ski, szcze gól nie w zim nej wo -
dzie. Pro po nu ję, o ile kon struk cja ma ski na
to po zwa la, usu nąć je wszyst kie i za stą pić

pro stym ka wał kiem dru tu ze sta li nie rdzew -
nej, na któ rym do sko na le bę dzie my mo gli
za mo co wać pa ski na sze go stri pe’a.

Faj ka. Jest to trze ci (po ma sce i płe twach)
ele ment tzw. ABC. Na py ta nie – ja ką faj kę
wy brać – naj traf niej od po wia da mój przy -
ja ciel, ob da rzo ny ogrom nym, choć z lek ka
zło śli wym po czu ciem hu mo ru, tak że bę dą -
cy in struk to rem nur ko wa nia oraz nur kiem
ja ski nio wym i tech nicz nym:

– Faj ka? Prze cież nu rek nie po wi nien pa -
lić…

Na po waż nie – mo je faj ki (mam dwie) od
kil ku lat le żą nie uży wa ne w sza fie. Dla cze -
go nie uży wam ich w trak cie nur ko wań ze
sprzę tem? Po wo dów jest kil ka:

1. Faj ka ko li du je z „dłu gim wę żem”,
więc oba te roz wią za nia wy klu cza ją się
wza jem nie;

2. Faj ka ge ne ru je do dat ko we, dość
znacz ne, opo ry pod wo dą. Mo że tak że sta -
no wić do dat ko wy punkt za cze pów, o ty le
groź nych, że zry wa ją cych z twa rzy ma skę
(al ter na ty wą eli mi nu ją cą pro ble my opi sa ne
w punk tach 1 i 2 mo że być za bie ra nie gięt -
kiej faj ki scho wa nej do kie sze ni, nie mniej
faj kę ta ką dość ła two zgu bić);

3. Faj ka jest zwy czaj nie nie po trzeb na,
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przy pra wi dło wym pla no wa niu ga zów.
Dla cze go za tem jest za li czo na do sprzę -

tu ABC, któ re go po sia da nie jest ko niecz ne
na pra wie wszyst kich kur sach pod sta wo -
wych? Z jed nej stro ny, po dob nie jak w
przy pad ku jac ke tu, jest to kwe stia wie lo let -
nie go przy zwy cza je nia do te go ele men tu
sprzę tu, z dru giej, fak tycz nie pew ne ele -
men ty szko le nia pod sta wo we go wy god nie
jest prze pro wa dzić w sprzę cie ABC, za nim
ubie rze się kur san ta w ze staw SCU BA.
Więc ja ką faj kę ku pić? Jak naj prost szą i jak
naj tań szą, bo po kur sie prak tycz nie nie bę -
dzie po trzeb na.

Boj ka i szpul ka. Wbrew po zo rom za li -
czył bym je do sprzę tu pod sta wo we go. Boj -
ka po win na być w ko lo rze po ma rań czo-
wym, dość du żych roz mia rów i za mknię ta.
Naj le piej ta ka, aby moż na ją by ło na dmu -
chać za rów no usta mi, jak i przy uży ciu wę -
ży ka do su che go ska fan dra lub in fla to ra.
Oczy wi ście pod wo dą nie uży wa my wę ży -
ka do dmu cha nia boj ki, ale na po wierzch ni
moż na na dmu chać ją bar dzo moc no i wy -
ko rzy stać w cha rak te rze pły wa ka, ko ła ra -
tun ko we go, czy po spię ciu 2-3 bo jek ze
so bą, na wet pro wi zo rycz nej tra twy. Ta ką
boj ką moż na z du żej od le gło ści da wać zna -

ki, ma cha jąc nią nad gło wą. Z bo jek otwar -
tych lub z ka czym dzio bem na po wierzch -
ni ucie ka gaz, więc ich przy dat ność jest
moc no ogra ni czo na.

Je że li cho dzi o szpul kę, to naj le piej ko -
rzy stać z tych wy ko na nych z der li nu, gdyż
po sia da ją względ nie neu tral ną pły wal ność.
Dla nur ków na po zio mie OWD/P1/OWSD
wy star cza ją ca bę dzie szpul ka z 18 m lin ki.
Dla bar dziej za awan so wa nych ko niecz na
bę dzie dłuż sza. Jed nak więk szą szpul kę ła -
twiej jest ob słu gi wać w gru bych rę ka wi -
cach, więc do ra dzam od ra zu za kup szpul ki
z 30 m lin ki.

Nóż. Na rzę dzie tną ce jest pod sta wo wym
ele men tem wy po sa że nia nur ka. W za sa dzie
nóż po wi nien być za wsze ele men tem
sprzę tu za bie ra nym pod wo dę. Na ryn ku są
dzie siąt ki róż nych no ży, od ma lut kich, do
wiel kich kos a’la Ram bo. Ja ko mło dy nu rek,
za ku pi łem ogrom ny nóż. Te raz jed nak
wiem, że naj lep sze miej sce na coś ta kie go,
to ścia na nad ko min kiem. Nóż do nur ko wa -
nia po wi nien być nie du ży, nie rdzew ny i
bar dzo ostry. Naj lep sze miej sce do mo co -
wa nia no ża to pas brzusz ny po le wej stro -
nie. Je że li nur ku je my w wa run kach, gdzie
mo że my się spo dzie wać sie ci, li nek, ży łek

itp., war to za brać do dat ko we na rzę dzie, ale
nie nóż, tyl ko np. se ka tor ko wa deł ko wy,
nóż ha ko wy al bo tzw. eazy cut. Dla osób
nur ku ją cych bez dzie lo nej la tar ki (z ka ni -
strem), na to miast z dłu gim wę żem, do brym
miej scem do mo co wa nia no ża mo że być
też pra wa stro na pa sa brzusz ne go, wów -
czas słu ży on do dat ko wo do sta bi li za cji
dłu gie go wę ża.

We tno tes. Ko lej nym nie do ce nia nym ele -
men tem sprzę tu jest no tes pod wod ny.
Umoż li wia on naj pre cy zyj niej szą ko mu ni -
ka cję z part ne rem pod wo dą (pi sa nie), jak
rów nież za bra nie pod wo dę za pi sa ne go
pla nu nur ko wa nia. Przy na praw dę nie wiel -
kiej ce nie, war to się w nie go od ra zu za opa -
trzyć.

Kom pu ter lub bot tom ti mer. Nu rek mu si
w każ dej chwi li nur ko wa nia mieć pre cy zyj -
ną in for ma cję na te mat cza su ja ki prze by -
wa pod wo dą oraz głę bo ko ści na ja kiej się
znaj du je. Py ta nie, ja ki przy rząd ku pić, jest
chy ba naj trud niej sze, ja kie moż na po sta wić
przy oka zji pierw szych za ku pów. Oczy wi -
ście kom pu te ry nur ko we uła twia ją nur kom
ży cie, wy li cza jąc za nich mak sy mal ny dla
tzw. nur ko wań bez de kom pre syj nych czas,
ja ki moż na prze by wać na da nej głę bo ko ści.
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Z dru giej stro ny jed nak, kom pu te ry ro dzą
po ku sę nie pla no wa nia nur ko wań, tyl ko
nur ko wa nia „na kom pu ter”, co nie jest naj -
lep szą prak ty ką. Dla mnie naj istot niej szą
ce chą kom pu te ra jest ja sny i czy tel ny wy -
świe tlacz. Obec nie pod tym wzglę dem naj -
lep sze są kom pu te ry z wy świe tla cza mi LED,
nie ste ty są one rów nież naj droż sze. Opcją
naj tań szą, a przy tym zmu sza ją cą nur ka do
pla no wa nia nur ko wań, jest tzw. Di gi tal.
Kom pu ter nie po wi nien być umiesz czo ny w
kon so li, tyl ko na rę ce. Kon so la jest ele men -
tem, któ ry stwa rza do dat ko we opo ry, po za
tym z re gu ły jest źle umo co wa na i nur ko -
wie „orzą” z jej po mo cą dno, uszka dza jąc
je go de li kat ne ele men ty (ra fa) oraz po wo -
du ją wzbu dza nie osa dów den nych, po gar -
sza jąc wi docz ność. Uży wa nie kon so li
wy łą cza też nur ko wi jed ną rę kę z wy ko ny -
wa nia in nych czyn no ści, w mo men cie od -
czy ty wa nia głę bo ko ści (zwy kle le wą, czy li
np. nie moż li we jest, a przy naj mniej bar dzo
utrud nio ne, rów no cze sne od czy ty wa nie
głę bo ko ści i na peł nia nie lub opróż nia nie
BCD). Umiesz cze nie kom pu te ra na rę ce
(pra wej – kon tro lu je my głę bo kość pod czas
ob słu gi le wą rę ką BCD, mo że my oświe tlić
kom pu ter la tar ką umiesz czo ną na le wej

dło ni itd.) jest roz wią za niem i wy god niej -
szym, i bez piecz niej szym.

La tar ka, a wła ści wie la tar ki. Wpraw dzie
la tar ka nie jest sprzę tem pod sta wo wym,
jed nak z re gu ły pierw szy (w mo im przy pad -
ku trzy pierw sze) ku pio ny eg zem plarz nie
jest naj lep szym wy bo rem. Za sta nów my się,
do cze go nur ko wi pod wo dą po trzeb na jest
la tar ka? Po mi ja jąc sprzęt bar dzo spe cja li -
stycz ny (oświe tle nie fo to/vi deo), funk cja
oświe tla nia jest wbrew po zo rom funk cją
do dat ko wą. Pod sta wo wym za da niem świa -
tła jest ko mu ni ka cja. Przy czym ko mu ni ka -
cja od by wa się na za sa dzie: Part ne rze
wi dzisz mo je świa tło? Jest sta bil ne, nie ma -
cham nim? Zna czy, że u mnie wszyst ko w
po rząd ku. Do ta kie go za sto so wa nia naj le -
piej spraw dza ją się la tar ki o bar dzo wą skim
sku pie niu wiąz ki (na pew no po ni żej 10
stop ni, opty mal nie oko ło 6) i mo cy co naj -
mniej 10 W. Prak tycz nie wy mu sza to roz -
dzie le nie pal ni ka i aku mu la to ra, któ re
po łą czo ne są prze wo dem, cza sa mi wy po -
sa żo nym w tzw. mo kre złą cze, czy li moż li -
wość roz pię cia go pod wo dą. Naj wy go-
d niej sza la tar ka to ta ka, któ rej uży cie nie
po wo du je wy łą cza nia rę ki z in nych czyn -
no ści, czy li wy po sa żo na w uchwyt Go od -

ma na (ang. Go od man Han dle). La tar ka
umiesz czo na jest wte dy na grzbie cie dło ni
(le wej) a sa mą dło nią mo że my wy ko ny wać
in ne czyn no ści. La tar ka opi sa na po wy żej,
to tzw. la tar ka głów na, któ rą ma my włą czo -
ną przez ca ły czas nur ko wa nia. Prócz te go
bie rze my pod wo dę la tar kę (a na wet dwie)
za pa so wą. Ro la tej la tar ki jest pro sta – ma
nam po zwo lić do koń czyć nur ko wa nie w
sy tu acji awa rii la tar ki głów nej. Tyl ko ty le – i
aż ty le. Dla te go la tar ka za pa so wa po win na
być przede wszyst kim nie za wod na i po sia -
dać jak naj prost szą kon struk cję. Jak ta za sa -
da po win na być zre ali zo wa na w prak ty ce?

1. Brak wy łącz ni ka, włą cza nie od by wa się
po przez do krę ce nie kor pu su do gło wi cy.

2. Kon struk cja me ta lo wa.
3. Uży wa nie „nie do vol to wa nych” ża ró -

wek, ża rów ka po win na móc pra co wać z
wyż szym na pię ciem niż po da wa ne jest
przez ba te rie.

4. Uży cie jed no ra zo wych ba te rii al ka -
licz nych, a nie aku mu la to rów. Nad tym
punk tem za trzy mam się chwi lę dłu żej. Dla -
cze go ba te rie?

- Sko ro włą cze nie la tar ki za pa so wej
ozna cza rów no cze śnie uru cho mie nie pro -
ce du ry za koń cze nia nur ko wa nia, to z tej la -
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tar ki nie bę dzie my ko rzy stać za czę sto. Po
co nam w ta kim ra zie aku mu la tor?

- Aku mu la tor mo że my za po mnieć na ła -
do wać (o roz ła do wy wa nej i ła do wa nej za
każ dym ra zem la tar ce głów nej bę dzie my
pa mię tać, o za pa so wej nie ko niecz nie);

- Za si la nie ba te ria mi po wo du je to, że la -
tar ka bę dzie świe cić co raz sła biej, ale aż do
cał ko wi te go wy czer pa nia ba te rii, w przy -
pad ku aku mu la to rów nie ko niecz nie.

Do dam jesz cze, że do brą za sa dą jest wy -
mie nia nie ba te rii w la tar kach za pa so wych
po każ dym uży ciu a nie uży wa nych raz na
pół ro ku.

Tak jak na pi sa łem po wy żej, la tar ka czy la -
tar ki nie są wy po sa że niem pod sta wo wym.
Uwa żam, że nur ku jąc do mniej wię cej 20 m,
w dzień, przy do brej wi docz no ści, moż na
do sko na le po ra dzić so bie bez niej. Jed nak
wie lu po cząt ku ją cych dość szyb ko chce na -
być ten ele ment sprzę tu. Czę stym po my słem
jest „na ra zie ku pię, ta ką, jak ku pię nor mal ną
la tar kę głów ną, to ta bę dzie za pa so wą”. Po -
mysł o ty le nie szcze gól ny, że pra wi dło wo
skon stru owa na la tar ka za pa so wa nie spraw -
dzi się ja ko la tar ka głów na. Więc je że li wy -
ko nu je my nur ko wa nia wy ma ga ją ce uży cia
świa tła, to po win ni śmy mieć od po wied nie la -

tar ki. Je że li zaś ta kich nur ko wań nie wy ko nu -
je my, to po co nam one w ogó le? War to by
za kup był prze my śla ny i wy bra ne la tar ki słu -
ży ły nur ko wi dłu żej, a nie by ły wy rzu ca ne
lub sprze da wa ne po kil ku nur ko wa niach.
Nie do pusz czal ne jest tak że, by nu rek uży wał
sprzę tu nie do koń ca gwa ran tu ją ce go bez pie -
czeń stwo, bo od pew ne go po zio mu świa tło
to rów nież bez pie czeń stwo… Obec nie, je że -
li cho dzi o la tar ki głów ne, to w dal szym cią -
gu kró lu ją tzw. HID -y (ang. High -In ten si ty
Di schar ge), choć w ostat nim okre sie po ja wi -
ło się pa rę dość uda nych kon struk cji LED
(ang. li ght -emit ting dio de). La tar ki za pa so we
to pra wie w 100% kon struk cje LED.

Ży czę bez piecz nych i cie ka wych nur ko -
wań.

Hu bert Urbań czyk

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 tech nicz nym TDI/SDI, pro wa dzą cym kur sy
do stop nia TMX i Asy sten ta In struk to ra 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. 
Au to ra moż na zna leźć na Fa ce bo oku lub pod in -
ter ne to wym ad re sem: hu bert@io.gli wi ce.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://nautilus.com.pl
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Podwodna Pomarańcza
21 wrze śnia, wie czór, Na le śni -
kar nia Po ma rań cza w Olsz ty -
nie. Sar dy nia – Wło chy.
W ten wrze śnio wy pią tek za -
pro si łam do swo jej re stau ra cji
na smacz ne po tra wy i pi wo.
Spe cjal ne sar dyń skie me nu w
niż szych, pro mo cyj nych ce -
nach sku si ło nie ma łą grup kę
osób. Ape tyt mia ły pod krę cić
zdję cia in struk to ra nur ko wa -

nia Mi ło sza Dą brow skie go (www. aqu adi ver. pl) upa mięt nia ją ce wa ka cyj -
ną wy pra wę do ja skiń Sar dy nii. 
Fo to gra fie wy eks po no wa ne na ścia nach Po ma rań czy świet nie kom po no -
wa ły się z po tra wa mi oraz opo wie ścia mi o Sar dy nii.
Mi ło spę dza ny czas upły wał szyb ko, a te ma ty roz mów do ty czy ły głów nie
nur ko wa nia i kuch ni. Po dró żo wa nie to pa sja wie lu lu dzi. 
Do bra kuch nia, nur ko wa nie oraz od wie dza nie no wych miejsc – to wszyst -
ko po łą czy ło nas te go wie czo ru. 
Za pra sza jąc do Po ma rań czy na pysz ne na le śni ki, za chę cam do obej rze nia
tych nie zwy kłych fo to gra fii, a tak że na ko lej ne pod wod ne wy sta wy.

Wszyst kich au to rów pod wod nych fo tek za pra sza my do współ pra cy…

Mał go rza ta Lesz czyń 

skanalesnikarniapomarancza@wp.pl



Nuras.info 10/2012

84

Oczysz cza nie wo dy w akwa rium
mor skim nie jest ła twą spra wą i wy -
glą da zu peł nie ina czej niż w przy -
pad ku akwa riów słod ko wod nych.
Tu taj nie wy star czy tyl ko fil te rek z
gąb ką i pod mia na wo dy. Fil tra cja w
akwa rium mor skim opie ra się na fi -
zy ce, che mii i bio lo gii wo dy mor skiej.

Na po cząt ku akwa ryst ki mor skiej sta ra no
się za adap to wać spo so by fil tra cji z akwa ry -
sty ki słod ko wod nej lub na wet oczek wod -
nych. Pod akwa rium sta wia no wiel kie fil try
ka ni stro we sto so wa ne do sta wów, w któ -
rych two rzo no war stwy z róż nych ma te ria -
łów fil tra cyj nych. Jed nak ta ki sys tem nie
spraw dził się zbyt do brze. W akwa riach

Akwarium morskie
Filtracja w akwarium morskim
Odpieniacz to podstawa

Wysokiej wydajności pompa w odpieniaczu
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moż na by ło utrzy mać je dy nie glo ny mor -
skie i nie zbyt wy ma ga ją ce ry by. Do pie ro
głęb sze za sta no wie nie się nad fi zy ką wo dy
i re ak cja mi za cho dzą cy mi w mo rzu po zwo -
li ły na opra co wa nie – do tej po ry naj sku -
tecz niej sze go spo so bu fil tra cji wo dy
mor skiej – od pie nia cza.

Pod sta wo wa za sa da dzia ła nia od pie nia -
cza nie zmie ni ła się od mo men tu je go wy -
na le zie nia. Głów ną za sa dą jest
wpro wa dze nie do wo dy du żej ilo ści drob -
nych bą bel ków po wie trza. Do tle nu, ja ko
jed ne go ze skład ni ków po wie trza, przy łą -
cza ją się biał ka, li pi dy, tłusz cze, fe no le i
wie le in nych sub stan cji, two rząc pia nę. Mo -
że cie ob ser wo wać ta kie zja wi sko pod czas
sztor mu, pla że są wte dy czę sto po kry te

brud ną, żół to brą zo wą pia ną. Ta sa ma re ak -
cja za cho dzi w od pie nia czu. Pia nę, czy li to
co wy czy ści od pie niacz, zbie ra się w tzw.
kub ku od pie nia cza, z któ re go wy le wa się
ze bra ną maź. Do dat ko wym skut kiem dzia -
ła nia od pie nia cza jest po tęż ne na tle nie nie

Odpieniacz na wtrysku

Odpieniacz ATI power cone

Odpieniacz Bubble King
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wo dy, któ re da je du żą ilość roz pusz czo ne -
go tle nu nie zbęd ne go dla ryb i ko ra low ców.
Do pie ro po la tach oka za ło się, że ko lej ną
za le tą wy ni ka ją cą z na tle nia nia jest sta bi li -
za cja od czy nu (pH) wo dy mor skiej oraz
przy spie szo ny wzrost bak te rii od po wia da -
ją cych za pro ce sy tle no we roz kła du.

Jak już pi sa łem, bu do wa od pie nia cza nie
zmie ni ła się zna czą co na prze strze ni lat. W

dal szym cią gu pod sta wę sta no wi ru ra, zwa -
na ko mo rą re ak cyj ną, ku bek w któ rym zbie -
ra na jest gę sta pia na oraz urzą dze nia
ge ne ru ją ce bą bel ki po wie trza. Ta za sa da
trzech ele men tów jest nie zmien na i nikt na -
wet nie za sta na wia się, jak do dać in ne ele -
men ty do tej kon struk cji. Pro du cen ci sku pi li
się ra czej na ostat nim ele men cie ukła dan ki,
czy li na urzą dze niu wy twa rza ją cym bą bel -
ki.

Za sad ni czo od pie nia cze mo że my po -
dzie lić na kil ka pod ty pów.

Od pie nia cze kost ko we – naj bar dziej pry -
mi tyw ne, wy po sa żo ne w pomp kę na po wie -
trza ją cą (ta ką jak do na po wie trza nia akwa -
rium słod ko wod ne go) za koń czo ną kost ką z
drew na li po we go, któ ra two rzy dość drob -
ne pę che rzy ki po wie trza. Za le tą ta kie go ze -
sta wu jest moż li wość ła twe go zwięk sza nia
ilo ści po wie trza przez do dat nie ko lej nej
pomp ki z kost ką li po wą. Wa dą jest szyb kie
zu ży wa nie się ko stek i ko niecz ność ich wy -
mia ny co kil ka ty go dni. Wy daj ność ta kie go
od pie nia cza mo że być na praw dę du ża, o
ile bę dzie on czę sto kon ser wo wa ny.

Od pie nia cze na wtry sku – ro dzaj od pie -
nia cza, w któ rym bą bel ki po wie trza po -
wsta ją w wy ni ku wtry sku wo dy pod

ci śnie niem w dy szę z pod łą czo nym wę ży -
kiem za sy sa ją cym po wie trze. Dy szę mo gą
być róż ne go ty pu: ven tu ri, miz zger, bac ket,
ale wszyst kie wy ma ga ją bar dzo sil nych
pomp, któ re bę dą w sta nie stwo rzyć na ty le
sil ne ci śnie nie, aby wpro wa dzić wy star cza -
ją cą ilość po wie trza do wo dy. Wa da mi ta -
kie go roz wią za nia są: wy so ki po bór prą du
przez sil ne pom py oraz ła twość za ty ka nia
się dy szy przez za nie czysz cze nia. Za le ty to
pro sto ta bu do wy i moż li wość do wol nej
kon fi gu ra cji pomp z od pie nia czem. Prak -
tycz nie każ dą pom pę o zbli żo nej wy daj no -
ści moż na za sto so wać do od pie nia cza
da nej wiel ko ści.

Od pie nia cze z wir ni kiem igieł ko wym
– obec nie naj bar dziej po pu lar ne i naj wy -
daj niej sze. Pia na two rzo na jest za po mo cą
pom py wy po sa żo nej w zmo dy fi ko wa ny
wir nik po sia da ją cy sze reg igieł roz drab nia -
ją cych po wie trze do star cza ne na wir nik.
Od pie nia cze te go ty pu ma ją naj więk szą
wy daj ność, po nie waż jed na pom pa mo że
za ssać na wet kil ka ty się cy li trów po wie trza
na go dzi nę. Za sad ni czo im więk sza ilość
po wie trza jest do star czo na do ko lum ny od -
pie nia cza, tym ca łe urzą dze nie dzia ła wy -
daj niej. Ko lej ną za le tą jest ni ski po bór

Piana w odpieniaczu
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prą du, któ ry jest na wet kil ka krot nie mniej -
szy niż pomp w od pie nia czach z wtry -
skiem. Wa dą jest na to miast ce na oraz brak
moż li wo ści wy mia ny ele men tów mię dzy
kon struk cja mi. Każ dy od pie niacz ma de dy -
ko wa ną do nie go pom pę o pa ra me trach do -
sto so wa nych do je go śred ni cy, wy so ko ści
oraz ob cią że nia.

Do bór od pie nia cza do akwa rium za leż ny
jest bar dzo moc no od ob cią że nia bio lo gicz -

ne go w wo dzie, czy li głów nie ilo ści ryb w
akwa rium. Klu czo wa jest tu taj rów nież pla -
no wa na ob sa da ko ra low ców. Ko ra low ce
ma ją co praw da róż ne wy ma ga nia co do
czy sto ści wo dy, ale jed no jest nie zmien ne,
im czyst sza wo da w akwa rium, tym le piej
bę dą się czu ły w niej wszyst kie zwie rzę ta!
Wśród akwa ry stów ca ły czas wy stę pu je
stwier dze nie, że od pie niacz po wi nien być
dwa ra zy moc niej szy niż wiel kość akwa -
rium. Każ dy pro du cent po da je do ja kiej ob -
ję to ści akwa rium jest prze wi dzia ny je go
od pie niacz i je że li wy bie rze my mo del ma -
ją cy od po wied nio więk szą wy daj ność, bę -
dzie my mo gli spać spo koj nie.

Prze dział ce no wy od pie nia czy jest na -
praw dę spo ry. Za od pie niacz do dwu stu li -
tro we go akwa rium mo że my za pła cić od
kil ku set do na wet kil ku ty się cy zło tych.

Skąd ta kie róż ni ce? Ja kość wy ko na nia,
do pra co wa nie kon struk cji, za pas mo cy
pom py, uży te ma te ria ły oraz te sty w la bo -
ra to riach pro du cen tów. To wszyst ko skła da
się na koń co wą ce nę pro duk tu.

Ma tu taj prze ło że nie za sa da, że oszczęd -
ny trzy ra zy pła ci. Je że li już na sa mym po -
cząt ku wy bie rze my od pie niacz sła by,
nie sta bil ny lub po pro stu źle za pro jek to wa -
ny, to kon se kwen cje te go bę dą się za na mi
cią gnę ły i mo gą po wo do wać spo re pro ble -
my z akwa rium.

Nie ste ty bru tal na praw da jest ta ka, że od -
pie niacz to ser ce sys te mu fil tra cyj ne go w
akwa rium mor skim i jest jed ną z nie wie lu
rze czy, na któ rych nie war to oszczę dzać.

Mi chał Lu tyń ski

mi chal@re ef ma nia.pl

Urobek odpieniacza

http://www.sklep.reefmania.pl
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WA TER SHOT D1 800 150 m
Nie daw no na pol skim ryn ku po ja wi ła się mar ka Wa ter shot, któ ra zna na jest przede wszyst kim z pro duk cji wy so kiej ja ko ści oświe tle -
nia nur ko we go, do fo to gra fii pod wod nej, a tak że z kil ku mo de li obu dów do apa ra tów. Kom plet D18 00 stwo rzo ny zo stał z my ślą o nur -
ku po trze bu ją cym moc ne go świa tła, bę dą ce go w sta nie oświe tlić naj więk sze głę bi ny oce anu. Nie wiel kich roz mia rów so lid na gło wi ca,
wy ko na na z naj wyż szej ja ko ści kom po zy tów, wy po sa żo na jest w du ży, ła two do stęp ny przy cisk włą cza ją cy, a wo kół nie go za mon -
to wa no nie wiel ki, ale bar dzo do brze wi docz ny sy gna li za tor in for mu ją cy nas o po zio mie na ła do wa nia li to wo -jo no wej ba te rii. Ba te rię
z głów ką łą czy my za po mo cą do łą czo ne go do ze sta wu prze wo du, pro ste go lub sprę ży no we go. Mo del ten po sia da w kom ple cie uni -
wer sal ny neo pre no wy uchwyt na dłoń, do któ re go za po mo cą jed nej śrub ki mo że my za mon to wać gło wi cę. Uchwyt mo że my za ło żyć
za rów no na pra wą, jak i na le wą dłoń, a dzię ki rze pom ła two do sto so wać je go roz mia ry. Wa ter shot po sia da tak że w swo jej ofer cie
tań sze mo de le z mniej szy mi i szczel ny mi do 40 m ba te ria mi, ale każ da gło wi ca jest szczel na do 150 m, dla te go je śli ktoś zde cy du je
się na głęb sze nur ko wa nie, to nie trze ba wy mie niać ca łe go sprzę tu, wy star czy do ku pić sa mą ba te rię. 

Sy gna li za tor
Gdy przy naj moc niej szym try bie sy gna li za tor świe ci na zie lo no – po zo sta ło od 3 do 1,5 go dzi ny pra cy, gdy za czy na mi gać na zie lo -
no – po zo sta ło od 1,5 go dzi ny do 30 mi nut, kie dy świe ci na żół to – zo sta ło od 30 do 10 mi nut, a gdy mi ga na czer wo no to zna czy,
że zo sta ło mniej niż 10 mi nut pra cy. War to po kre ślić, że moc świa tła jest sta ła i nie
słab nie, na wet gdy ba te ria jest na wy czer pa niu, a po now ne jej na ła do wa nie trwa tyl -
ko 2,5 go dzi ny. La tar ka po sia da tak że opcję stro bo sko pu, któ ry uru cha mia my po przez
wci śnię cie i przy trzy ma nie włącz ni ka (przy wy łą czo nej la tar ce) przez 4 se kun dy.

Pa ra me try:
Moc świa tła: 1800 lu me nów,
Try by pra cy: 4 – moc ny, śred ni, eko no micz ny i stro bo,
Kąt świe ce nia: 9,
Czas świe ce nia: moc ny – 3 h, śred ni – 6 h, eko no micz ny – 12 h, stro bo – 30 h,
Wo dosz czel ność: ba te ria i gło wi ca – 150 m,
Wskaź nik na ła do wa nia ba te rii.
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WA TER SHOT V1 800 Ac tion Sports
Mo del V1 800 Ac tion Sports jest wręcz stwo -
rzo ny do współ pra cy z ka me rą Go Pro lub in -
ny mi ka me ra mi/apa ra ta mi pod wod ny mi.
Po sia da in no wa cyj ny uchwyt z po kry ciem z
twar dej gu my, w któ ry wbu do wa na jest so lid -
na li to wo -jo no wa ba te ria w alu mi nio wej obu -
do wie. Gło wi ca skła da ją ca się z dwóch
re flek to rów LED z dy fu zo rem ge ne ru je moc 1800 lu me nów i wy twa rza rów no mier ny, sze ro ki
i ide al ny do fil mo wa nia kąt świe ce nia – 75°. Mon to wa na jest bez po śred nio do głów ne go uchwy -
tu/ba te rii po przez mo co wa nia kul ko we, pro sty prze wód z po dwój ny mi O -rin ga mi i za cisk
ULCS, a uni wer sal ny wspor nik po zwa la na ła twy mon taż sprzę tu fo to/vi deo. W ofer cie do stęp -
ny jest rów nież mo del z po je dyn czym re flek to rem o mo cy 900 lu me nów.

Pa ra me try:
Moc świa tła: 1800 lu me nów,
Bar wa świa tła: 5600 K,
Try by pra cy: 4 – moc ny, śred ni, eko no micz ny i stro bo,
Kąt świe ce nia: 75°,
Czas świe ce nia: moc ny – 1,5 h, śred ni – 3 h, eko no micz ny – 6 h, stro bo – 15 h,
Wo dosz czel ność: ba te ria i gło wi ca – 150 m,
Wskaź nik na ła do wa nia ba te rii.

DYS TRY BU CJA:
WA TER FALL
ul. Jo dło wa 27, 02-907 War sza wa, tel.  22 842 68 61, 604 10 10 59
of fi ce@wa ter fall.pl, in fo@wa ter fall.pl
www.wa ter fall.pl
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Olym pus To ugh TG - 820 to na stęp -
ca za pre zen to wa ne go w ze szłym ro -
ku apa ra tu TG - 810. Mi mo że oba
apa ra ty dzieli je dy nie 11 mie się cy, to
w no wym mo de lu pro du cent wpro -
wa dził wie le zmian. 

Przede wszyst kim zre zy gno wa no z 14-
me ga pik se lo wej ma try cy CCD i za stą pio no
ją sen so rem CMOS BSI o roz dziel czo ści 12
Mpix. Zmie nił się tak że pro ce sor ob ra zo wy
i w re zul ta cie w TG -820 znaj dzie my układ
o na zwie Tru ePic VI. W kon se kwen cji apa -
rat ofe ru je nam więk szy za kres czu ło ści
(ISO 100–6400), tryb wi deo Full HD 1080p,
a tak że szyb szy tryb zdjęć se ryj nych, któ ry
wg spe cy fi ka cji po zwa la osią gnąć do 5 kl/s.
No wy To ugh zo stał też wy po sa żo ny w lep -
szy ekran LCD, któ re go prze kąt na wy no si
na dal 3 ca le, a roz dziel czość wzro sła do
po nad 1 mln punk tów. Prze pro jek to wa no
tak że obu do wę, któ ra choć jest bar dzo zbli -
żo na do po przed ni ka i na dal po zwa la na
za nu rze nie na głę bo ko ści 10 me trów, to
róż ni się kil ko ma de ta la mi i ukła dem przy -
ci sków.

Spójrz my za tem, czy zmia ny te wy szły
Olym pu so wi na do bre.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Obu do wa TG -820 spra wia bar dzo do bre

wra że nie. Kor pus apa ra tu jest sztyw ny i so -
lid nie wy ko na ny, a za sto so wa ne ma te ria ły
nie bu dzą za strze żeń pod wzglę dem ich ja -
ko ści. W apa ra cie nic nie skrzy pi, brak jest
ja kich kol wiek lu zów, a przy ci ski są do brze
wpa so wa ne. Na przed niej ścian ce znaj dzie -
my płyt kę ze szczot ko wa ne go alu mi nium,
po zo sta łe ele men ty wy ko na no z bar dzo
twar de go two rzy wa sztucz ne go.

Pro du cent zde cy do wał się na zmia nę
ukła du przy ci sków w sto sun ku do star sze -
go mo de lu i dzię ki te mu uło żo ne w pio nie,
ma ło wy god ne gu zi ki do zmia ny ogni sko -
wej za stą pio no dźwi gnią umiesz czo ną na
gór nej ścian ce. Obok niej zna lazł się spust
mi gaw ki i włącz nik.

Tyl na ścian ka za wie ra spo rą wy pust kę na
kciuk, w któ rej ulo ko wa no przy cisk uru cha -
mia ją cy tryb wi deo. Po ni żej ma my gu zik

Test aparatów podwodnych 2012 - część I

Olympus Tough TG-820
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od po wie dzial ny za prze łą cze nie apa ra tu w
tryb pod glą du zdjęć oraz zna ny z TG -810
dżoj stik, któ ry do dat ko wo mo że my na ci -
snąć w ce lu za twier dze nia wy bra nych
opcji. Oprócz po ru sza nia się po me nu, po -
zwa la on tak że na usu wa nie zdjęć w try bie
pod glą du i szyb ką zmia nę in for ma cji wy -

świe tla nych na ekra nie. Idąc da lej, na tra fi -
my na przy cisk ME NU oraz nie wiel ki gu zi -
czek ze zna kiem za py ta nia, któ ry wy świe tla
nam na ekra nie skró co ną in struk cję ob słu gi.
Trze ba przy znać, że ta ki układ ma ni pu la to -
rów spraw dza się du żo le piej niż ten zna ny
z wcze śniej sze go mo de lu.

Na po chwa łę za słu gu je też szyb ka chro -
nią ca ekran LCD, któ ra jest bar dzo sztyw na
i na wet na głę bo ko ści po nad 10 m ule ga je -
dy nie mi ni mal ne mu ugię ciu.

Tra dy cyj nie na bocz nej ścian ce Olym pu -
sa zna la zła się du ża klap ka kry ją ca aku mu -
la tor li to wo -jo no wy LI -50B, slot na kar tę
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pa mię ci (SD/SDHC/SDXC), a tak że złą cze
USB i HDMI. Klap ka zo sta ła wy po sa żo na w
blo ka dę, a jej ob słu ga nie spra wia więk -
szych pro ble mów.

Na ko niec na le ży wspo mnieć o dol nej
ścian ce, gdzie zna lazł się gło śni czek i cen -
tral nie umiesz czo ny gwint sta ty wo wy.

Eks plo ata cja
W tej czę ści tra dy cyj nie mu si my po na -

rze kać na ru cho mą klap kę przy kry wa ją cą
obiek tyw. Nie dość, że kle ko cze ona pod -
czas po trzą sa nia apa ra tem, a tak że włą cza -
nia i wy łą cza nia, to bar dzo lu bi się za ci nać,
co nie jest trud ne w sy tu acji, gdy apa rat ma -
my na pla ży i w po bli że me cha ni zmu do -
sta nie się dro bin ka pia sku.

Czysz cze nie apa ra tu nie jest już tak
uciąż li we, jak w przy pad ku TG -810, jed nak
mi mo to war to pa mię tać o prze płu ka niu go
w słod kiej wo dzie po wyj ściu z mo rza.

Ty dzień in ten syw ne go użyt ko wa nia w
za sa dzie nie po zo sta wił na kor pu sie więk -
szych skaz. Wy jąt kiem jest tu je dy nie szyb -
ka chro nią ca ekran LCD, na po wierzch ni

któ rej dość szyb ko za czę ły po ja wiać się
drob ne ry ski, a ich licz ba zwięk sza ła się z
dnia na dzień.

Funk cje do dat ko we
Olym pu sy To ugh za wsze przo do wa ły w

tej ka te go rii. Naj lep szym przy kła dem jest tu
ze szło rocz ny mo del, któ ry chwa li li śmy za
re we la cyj ny głę bo ko ścio mierz, ci śnie nio -
mierz, a tak że mo duł GPS. Nie ste ty w TG -
-820 wszyst kich tych ga dże tów za bra kło, a
na po cie sze nie po zo sta wio no nam mar nie
dzia ła ją cy tryb zdjęć pa no ra micz nych. Po
wy ko na niu pierw sze go ka dru i prze su nię -
ciu apa ra tu, np. w pra wo, na wy świe tla czu
za zna cza ny jest punkt, do któ re go mu si my
wy rów nać ob raz. Pro blem po le ga na tym,
że czę sto punkt ten „ucie ka”, unie moż li wia -
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jąc po praw ne zło że nie zdję cia wy ni ko we -
go. W re zul ta cie mu si my się nie źle na tru -
dzić, aby uzy skać za do wa la ją cy efekt, a w
nie któ rych przy pad kach apa rat nie jest w
sta nie po praw nie zło żyć pa no ra my. Na do -
miar złe go pro ces skła da nia zaj mu je po nad
pół mi nu ty.

Wo dosz czel ność
Pro du cent po da je, że z apa ra tem mo że -

my za nu rzyć się mak sy mal nie na głę bo -
kość 10 m. Nam uda ło się wy ko nać zdję cie

na 12 me trach, jed nak mniej wię cej na tej
głę bo ko ści po ja wia ją się pro ble my z ob słu -
gą apa ra tu, gdyż ci śnie nie wo dy wci ska
dżoj stik, co po wo du je, że zmia na usta wień
apa ra tu jest nie moż li wa i prze sta je on re -
ago wać na na ci ska nie spu stu mi gaw ki.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Za cznie my tu taj od rze czy naj bar dziej

iry tu ją cej, czy li po ru sza nia się po me nu
pod ręcz nym. Czyn ność ta jest nie zmier nie
fru stru ją ca, gdyż nie za leż nie jak by śmy się

sta ra li i tak jej nie przy spie szy my. Prze łą -
cza nie się po mię dzy po szcze gól ny mi
opcja mi uru cha mia ani ma cje, któ re trwa ją i
trwa ją, i trwa ją. Dla te go mo że my za po -
mnieć o szyb kiej zmia nie try bów te ma tycz -
nych, lub ja kich kol wiek opcji. Jak by te go
by ło ma ło, za twier dze nie każ dej z opcji
wy ma ga dość sil ne go na ci śnię cia dżoj sti ka,
co spra wia, że cza sem przed wci śnię ciem
prze krzy wi się on lek ko i za twier dzi my są -
sied nią opcję. W re zul ta cie trze ba stwier -
dzić, iż ob słu ga wcze śniej sze go mo de lu jest
nie co wy god niej sza.

Bu do wa me nu głów ne go i pod ręcz ne go
nie róż ni się ni czym od star sze go mo de lu.
Ma my więc do wy bo ru te sa me, ma ło uży -
tecz ne try by do zdjęć pod wod nych:
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ZDJĘ CIE – do wy ko ny wa nia zdjęć na pla -
ży lub w ba se nie,

SZE RO KI KĄT 1 – ide al ny dla pod wod -
nych kra jo bra zów,

SZE RO KI KĄT 2 – ide al ny dla pod wod -
nych zdjęć ak cji,

MA KRO – ide al ny dla pod wod nych zbli -
żeń obiek tów.

W ich dzia ła niu prak tycz nie nic się nie
zmie ni ło od ostat nie go te stu i w re zul ta cie
w try bie SZE RO KI KĄT 1 apa rat wy mu sza
błysk lam py bły sko wej, w try bie SZE RO KI
KĄT 2 nie po zwa la na zmia nę ogni sko wej,
a po włą cze niu try bu MA KRO au to ma tycz -
nie usta wia ogni sko wą na 140 mm. W re -
zul ta cie koń czy się to tym, że przed
wej ściem do wo dy uru cha mia my tryb SZE -
RO KI KĄT 1 i w me nu wy łą cza my lam pę

bły sko wą, bo pod czas snor klo wa nia i nur -
ko wa nia do ni cze go nam się nie przy da je, a
je dy nie po wo du je szyb kie roz ła do wa nie
aku mu la to ra i wy eks po no wa nie za nie -
czysz czeń pły wa ją cych w wo dzie, od któ -
rych od bi ja się świa tło. Dla przy kła du
za miesz cza my po ni żej zdję cie wy ko na ne
pod wo dą z lam pą bły sko wą.

Jak wi dać, kon struk to rzy Olym pu sa z
upo rem ma nia ka sto su ją w swo ich pod wod -
nych apa ra tach zu peł nie nie prak tycz ne try -
by te ma tycz ne. A my, tak że z upo rem
ma nia ka, po raz ko lej ny mu si my je skry ty -
ko wać.

Tra dy cyj nie, na po cie sze nie po zo sta je
fakt, że wy nu rza jąc się z wo dy, nie ma ko -
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niecz no ści prze dzie ra nia się przez me nu, w
ce lu zmia ny try bu te ma tycz ne go, gdyż au -
to ma ty ka apa ra tu dość do brze ra dzi so bie z
od wzo ro wa niem ko lo rów na zdję ciach wy -
ko na nych na po wierzch ni w try bie pod -
wod nym.

Po wej ściu do wo dy war to też upew nić
się, że w me nu ma my usta wio ny ma try co -
wy tryb po mia ru świa tła ESP, gdyż spraw -
dza się on du żo le piej pod wo dą. Gdy
sto su je my po miar punk to wy, apa rat mie rzy
ja sność w dość ma łym ob sza rze i w re zul ta -
cie czę sto otrzy mu je my zdję cia o nie pra wi -
dło wej eks po zy cji.

TG -820 z pew no ścią trze ba po chwa lić
za lep sze roz lo ko wa nie przy ci sków niż

mia ło to miej sce w po przed nim mo de lu.
Do brze spraw dza się dźwi gnia zmia ny
ogni sko wej i ope ru je się nią du żo le piej niż
przy ci ska mi umiesz czo ny mi w pio nie na
tyl nej ścian ce. Le piej do stęp ny jest też przy -
cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo.

Au to fo kus te sto wa ne go To ugh dzia ła bar -
dzo szyb ko i cel nie. Nie na po tka li śmy więc
więk szych pro ble mów z usta wia niem ostro -
ści w try bie zdję cio wym, a za pi sy wa nie pli -
ków na kar cie od by wa się bar dzo szyb ko.
Na po chwa ły za słu gu je tak że ekran LCD,
któ ry zna ko mi cie spraw dza się w sil nym
słoń cu. Wi docz ny na nim ob raz za wsze jest
wy raź ny i kon tra sto wy, a prze kąt na wy no -
szą ca 3 ca le i je go im po nu ją ca roz dziel czość
tyl ko po głę bia ją na sze po zy tyw ne od czu cia.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych

Oglą da jąc zdję cia pod wod ne z TG -820,
do cho dzi my do wnio sku, że nad ich ko lo ry -
sty ką pro gra mi ści mu szą jesz cze po pra co -
wać. Bar wy wi docz ne na fo to gra fiach nie
za chwy ca ją, a na więk szych głę bo ko ściach,
gdzie Ca non i Pa na so nic ra dzą so bie bar -
dzo do brze, wi dzi my już tyl ko od cie nie nie -
bie skie go. Rów nież na płyt kich wo dach nie
jest naj le piej, gdyż oprócz do bre go od wzo -
ro wa nia głę bi mo rza, Olym pus nie ma się
tu czym po chwa lić. Za strze że nia moż na
mieć też do eks po zy cji, gdyż fo to gra fie wy -
da ją się zbyt ciem ne. Dzi wi nas to bar dzo,
gdyż pro du cent po ka zał już, że wie ja kie al -
go ryt my za sto so wać w pod wod nym ba lan -
sie bie li, cze go naj lep szym przy kła dem jest
Olym pus E -PL3 i Olym pus XZ -1, któ re
świet nie ra dzą so bie w wal ce z nie bie ską
do mi nan tą na zdję ciach.

Na szczę ście pod wzglę dem od wzo ro -
wa nia szcze gó łów Olym pus TG -820 ra dzi
so bie zna ko mi cie. Au to fo kus nie pła ta fi gli
i fo to gra fie w więk szo ści wy pad ków są
ostre, a ich wy ra zi stość za rów no w cen -
trum, jak i na brze gu ka dru świad czy o do -
brej opty ce. Do dat ko wo spo śród te sto wa nej
gru py apa rat ra dzi so bie naj le piej pod czas
fo to gra fo wa nia pod słoń ce, gdyż spa dek
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kon tra stu jest wów czas mi ni mal ny. Trze ba
więc przy znać, że zmia na sen so ra wy szła
tu taj Olym pu so wi na do bre.

W zie lo nych i męt nych wo dach apa rat
spraw dza się nad zwy czaj do brze. Ko lo ry sty -
ka zdjęć jest naj lep sza ze wszyst kich te sto -
wa nych tu mo de li, a od wzo ro wa nie szcze-
gó łów stoi na bar dzo wy so kim po zio mie. Do -
dat ko wo trze ba po chwa lić au to fo kus, któ ry
nie spra wia pro ble mów w sy tu acjach, gdy
pod wo dę do cie ra du żo mniej świa tła.

Ja kość fil mów pod wod nych nie ste ty mu -
si my skry ty ko wać, gdyż apa rat zu peł nie nie
ra dzi so bie z ich ko lo ry sty ką. Na pły ci znach
jest jesz cze przy zwo icie, jed nak już na głę -
bo ko ści 3 me trów ob ra zy są sil nie zdo mi -
no wa ne przez bar wę nie bie ską. Na
po cie sze nie po zo sta je fakt, że z od wzo ro -
wa niem szcze gó łów nie jest naj go rzej, jed -
nak au to fo kus dość czę sto się gu bi, co
nie ste ty psu je koń co wy efekt.

Pod su mo wa nie

Po dob nie jak po przed nio, pod su mo wa -
nie roz pocz nie my od za pre zen to wa nia li sty
za let i wad te sto wa ne go apa ra tu:

Za le ty: 
– trwa ła i so lid nie wy ko na na obu do wa,
– przy zwo ite od wzo ro wa nie szcze gó łów

na fil mach,
– szyb ki i cel ny au to fo kus w try bie zdję -

cio wym,
– od por ność na na cisk 100 kg,
– wy god ny su wak zmia ny ogni sko wej,
– du ży ekran LCD o wy so kiej roz dziel czo ści,
– wy świe tlacz czy tel ny pod wo dą na wet

przy sil nym słoń cu,
– sztyw na szyb ka ochron na ekra nu LCD,

od por na na ci śnie nie wo dy,
– wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw -

dza się pod wo dą,
– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -

nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym,
– do bra ja kość i ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -

ny wa nych w zie lo nych wo dach.
Wa dy: 
– scho wa ny obiek tyw utrud nia je go

czysz cze nie,
– klap ka przy kry wa ją ca obiek tyw mo że

się za blo ko wać,
– wy mu szo ny błysk w try bie „SZE RO KI
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KĄT 1” unie moż li wia szyb kie wy ko na nie
kil ku zdjęć,

– nie uży tecz ne nie któ re try by pod wod ne,
– pro ble my z au to fo ku sem w try bie wi deo,
– opóź nie nia pod czas po ru sza nia się po

me nu,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych (z

wy jąt kiem zie lo nych wód),
– sła ba ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych,
– ma ło uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz -

nych.
Nie ste ty nie do cze ka li śmy się do pra co -

wa nia przez pro du cen ta nie zbyt funk cjo nal -
nych try bów pod wod nych, jed nak na
po cie sze nie do sta li śmy zu peł nie no wą ma -
try cę, co z pew no ścią po zy tyw nie prze ło -
ży ło się na ja kość zdjęć i fil mów. Nie ste ty
ich ko lo ry sty ka wy ma ga jesz cze do pra co -
wa nia, po dob nie jak opóź nie nia po ja wia ją -
ce się pod czas po ru sza nia się po me nu.

Olym pus TG -820 kosz tu je obec nie
ok. 985 zł i zna ko mi cie za peł nia lu kę po -
mię dzy du żo droż szym Ca no nem i Pa na so -
ni kiem, a naj tań szym Fu ji XP50. Za tę ce nę
do sta je my przy zwo ity apa rat, z któ rym mo -
że my po nur ko wać na więk szych głę bo ko -
ściach. O ile po go dzi my się z bra kiem do da-
t ko wych ga dże tów zna nych z wcze śniej -

szych mo de li i za ak cep tu je my tro chę fru -
stru ją cą ob słu gę, to z pew no ścią bę dzie my
za do wo le ni z za ku pu, tym bar dziej, że apa -
rat ro bi świet ne zdję cia na po wierzch ni.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

Z okazji nadchodzącej 
20 rocznicy zatonięcia promu
Jan Heweliusz (14.01.2013)

zapraszamy
zainteresowane osoby

do wzięcia udziału
w wyprawie na wrak

Heweliusza 
w styczniu 2013. 

Szczegóły na stronie
BestDivers.pl

Płyniemy złożyć hołd pamieci
ofiarom tragedii.

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 14 s.

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 15 s

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

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012/filmy/02oly_02.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012/filmy/01oly_01.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012/filmy/00oly_00.MOV
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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


Nuras.info 10/2012

99

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

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!

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://www.tecline.com.pl/Site/MAIN.html
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