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Od Redakcji
Szaro, buro, deszczowo, nudno… Ależ nic podobnego! To nic, że słońce chwilowo nas nie rozpieszcza, że w jeziorach ciemno i zimno, a na świąteczną gorączkę i niespodzianki pod choinką jeszcze trzeba zaczekać. Grudzień
to ostatni moment dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zasłużyć na nic poza rózgą, pozostali niech już piszą listy do Mikołaja. Tymczasem – jakby na przekór jesiennej nostalgii – padł rekord Polski w głę bokim nurkowaniu kobiet! Ela Matuszewska- Benducka, bohaterka tego niezwykłego wydarzenia, zeszła
na głębokość 190 m. Gratulujemy!!! Jak tego dokonała? Szczegółowa relacja czeka na Was oczywiście w nume rze. Nowa Rekordzistka z pewnością nie będzie miała większych problemów z podsumowaniem mijającego roku,
do którego powoli wszyscy się przymierzamy. My również po raz kolejny zwracamy się do Was o pomoc w wytypowaniu najlepszego produktu 2012 r. Któż jest bowiem bardziej wiarygodnym sędzią od zadowolonego użytkownika? Tym razem jednak prosimy Was o zgłaszanie propozycji na PRODUKT ROKU 2012 w dwóch kategoriach:
sprzętu nurkowego, wyróżniającego się innowacyjnością, niezawodnością, jakością itd. oraz szkoły, centrum nurkowego czy instruktora, który Waszym zdaniem wykazał się w mijającym roku największym profesjonalizmem, doświadczeniem i pasją w przekazywaniu wiedzy o nurkowaniu. Jaki sprzęt był Waszym zdaniem hitem 2012 roku,
którą szkołę lub centrum nurkowe z pełnym przekonaniem polecilibyście najlepszemu przyjacielowi? Na zgłoszenia
czekamy do 31 grudnia 2012 r. pod adresem redakcja@nuras.info (w tytule proszę zaznaczyć PRODUKT ROKU)
W styczniu 2013 r. odbędzie się głosowanie, zaś wyniki zostaną ogłoszone w lutym, podczas kolejnej
edycji targów Podwodna Przygoda, na które już dziś wszystkich gorąco zapraszamy.
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Nowy rekord Polski
w głębokim nurkowaniu kobiet – 190 metrów
Dla mnie wszystko zaczęło się w lutym, kiedy to Ela Matuszewska- Benducka w niezobowiązującej rozmowie zapytała mnie, czy nie chciałbym jej
pomóc w przygotowaniach do cyklu nurkowań głębokich. Cykl miałby się zakończyć nurkowaniem ustanawiającym nowy rekord Polski kobiet w głębokim nurkowaniu. Oczywiście od razu się zgodziłem na udział w tym
projekcie.
Przez kilka miesięcy Ela przygotowywała
się sama, układając z trenerem odpowiedni
trening siłowo-wydolnościowy, przygotowując odpowiednią dietę i oczywiście dużo
nurkując w Polsce i za granicą. Pod koniec
sierpnia znów usiedliśmy do stołu, ale były
to już rozmowy bardziej szczegółowe: ustaliliśmy maksymalną głębokość, którą chcemy osiągnąć, zaczęliśmy planowanie
nurkowań.
Jak wiadomo, aby zrobić to dobrze,
zgodnie ze sztuką, potrzebowaliśmy kilku

godzin, a były to plany wstępne, dające
nam zarys wielkości przedsięwzięcia, które
będziemy musieli jeszcze i tak korygować.
Tak więc spotykaliśmy się kilka, a może kilkanaście razy, często wisieliśmy na telefonie wymieniając uwagi i sugestie. Pozostał
jeszcze wybór miejsca, gdzie chcielibyśmy
to zrobić. Ela miała kilka pomysłów, ale ja
z oczywistych względów zaproponowałem
Dahab, a może się uparłem, nie pamiętam.
Oczywiście, współpraca tylko z bazą
Planet Divers wchodziła w grę. Tak czy
4
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siak, po chwili zastanowienia i wysłuchaniu
moich argumentów, Ela zaakceptowała ten
wybór. Oprócz spraw związanych z nurkowaniem na barkach Eli spoczęło załatwienie biletów i hotelu. Ja zająłem się przygotowaniem ekipy supportującej nasze nur-

kowania. Na początku napisałem do Alexey’a Grishin’a vel Tishina, który zgodził się
od razu, choć zaznaczył, że w tym czasie
jest troszkę zajęty prowadzeniem zajęć ze
swoimi studentami, ale coś wymyśli i jest na
tak. Mieliśmy więc gościa pewnego i wie-

fot. Agata El Halwany
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lokrotnie sprawdzonego w supportowaniu
głębokich nurkowań, przeze mnie i Andreya Chistyakova.

fot. Bartek Ratajczak
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Skontaktowałem się również z Andreyem. On, choć również mocno zajęty, odpowiedział, że jeśli będę go potrzebował na
najgłębsze nurkowanie, to jest z nami, bo
akurat będzie w Dahab. Napisałem również
do Leigh’a Cunningham’m –to też dość zapracowany nurek – który również zgodził
się nam pomóc w razie potrzeby. Zaprosiłem do naszej ekipy Ahmeda el Halwany
vel Mimi i Pawła Ciechelskiego.

Pozostała jeszcze sprawa sprzętu. Trzeba tu zaznaczyć, że jest go dużo i czasami
niestandardowego. Chciałem między innymi, abyśmy mieli większe niż standardowe
worki wypornościowe, więc poprosiłem X-DEEP o przygotowanie czterech worków o
pojemności około 80lbs. Dwa tygodnie
przed wylotem do Egiptu już mogliśmy je
opływać. Brakowało automatów, więc zadzwoniłem do właściciela Ocean Pro, któ-

fot. Bartek Ratajczak
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ry zawsze mi pomaga przy moich projektach, zgodził się i teraz. Ela dostała nowiusieńkie Aqualungi Legendy. Sprawa automatów nie była jeszcze zamknięta, kilka
wypożyczyliśmy od firmy Vector Sport, były to Poseidony Cyklony 5000.
Wiedziałem, że na głębokości jaką planujemy, może przydać się światło, choć nie
zawsze. Mnie nie było potrzebne. Wszystko
zależy od warunków danego dnia i od miejsca nurkowania w samym Dahab. Ela wybrała małą głowicę Led 33 Nano z akumulatorem 5Ah. Wybór tej głowicy był oczywisty, można ją bez problemu zamontować
na kasku czy kapturze nurkowym, a dzięki
temu mieć wolne ręce.
W połowie października do ekipy dołączył Darek „Dynar” Dynarzewski, który
skontaktował nas z dystrybutorem komputerów Liquivision. Dzięki temu kontaktowi
Ela otrzymała dwa nowiutkie X1. Gdy komputery dotarły do Egiptu, trzeba było zapłacić cło, mimo wystawionej faktury zerowej
z zapisem, że są to egzemplarze demonstracyjne. Na miejscu w Dahab okazało się
również, że komputery to tylko hardware,
oprogramowanie trzeba dokupić. Koszty
projektu ciągle rosły. Przekonałem Elę, że
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tu nie ma co oszczędzać i trzeba soft kupić,
ponieważ muszą być dwa identyczne mierniki. Darek z przyczyn niezależnych od niego niestety nie mógł pojechać.
Były jeszcze perypetie z suchym skafandrem. Tutaj wybór padł oczywiście na Bare
model XCS2 Pro Dry. Suchy dojechał do
nas w drugim tygodniu pobytu.
Sprawa sprzętu była załatwiona, ale zostało najważniejsze…
Nurkowania poniżej 130 m – jeśli chce
się mieć ubezpieczenie – trzeba zgłaszać
do DAN i przedstawić im plany nurkowań
(run time’y) w celu akceptacji. Kontaktowaliśmy się w tym celu z dr. Adelem Taher’em, który jest szefem DAN Egipt. Przy
moich wcześniejszych projektach kontaktowałem się z nim osobiście, przedstawiałem
run time’y do wglądu i dr Adel je akceptował, nie było problemu. Teraz niestety trzeba było przesłać wszystkie plany do DAN
Europe. Niestety, nie chcieli nas ubezpieczać. Miałem jednak drugie wyjście – był
nim dr Ahmed el Sherif ze specjalistycznego szpitala w Dahab. Z nim również współpracowałem już od 2005 roku. Po przejrzeniu planów i wysłuchaniu szczegółów
naszych przygotowań zgodził się zabezpie-

czać medycznie to przedsięwzięcie, zaproponował również sesję czyszczącą w komorze dekompresyjnej przed najgłębszym
nurkowaniem. Mieliśmy zielone światło.
Trzy pierwsze dni spędziliśmy na Light
House, sprawdzając nasze wyważenie i
trym, ćwicząc z supportem procedury, wykonując przy okazji nurkowania do głębokości 60 m. Kiedy to mieliśmy przygotowa-

ne, przyszedł czas zająć się głębokimi nurkowaniami.
Plany były gotowe, ekipa i my również.
Mohamed Ragab vel Mr Butla poprosił o zamówienie gazów, jakie chcemy mieć i
chwilę później zaczął mieszać. Plan pierwszego nurkowania – 100 m z czasem pobytu na dnie 10 minut. Było bardzo przyjemnie, czuliśmy się znakomicie, support spi-

fot. Bartek Ratajczak
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sał się świetnie, całkowity czas nurkowania
122 minuty. Drugie nurkowanie to 120 m,
wykonujemy je w Blue Hole, jak poprzednie. Zanurzamy się wewnątrz Blue Hole’a i
przez Arch wypływamy na zewnątrz. Na
dnie mamy tylko dwie minuty. Całe nurkowanie zamknęło się w 93 min. Trzecie nur-

kowanie wykonujemy na zewnątrz Blue
Hole. Opadamy jak zwykle bardzo szybko,
około 40 m/min, w trakcie dwukrotnie
zmieniając czynnik oddechowy. Hamujemy na 140 m, a pod nami jeszcze minimum
20 m. Jest pięknie, widok Archa z tej głębokości po prostu majestatyczny, niesamowi-

fot. Bartek Ratajczak
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ty, zarazem nieco mroczny. Całkowity czas
nurkowania to 135 minut. Wiemy już, że
czwarte nurkowanie zrobimy w tym samym
miejscu.
Kolejny dzień to nurkowanie zaplanowane na 160 m. Po przygotowaniu się na Blue

fot. Bartek Ratajczak
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Hole, założyliśmy cały sprzęt na siebie i zaczęliśmy powoli płynąć w kierunku siodełka, aby wypłynąć na zewnątrz. Tym razem
morze było trochę bardziej rozkołysane niż
w poprzednich dniach, więc ciężko było
płynąć, o ustaniu w jednym miejscu nie
wspomnę. Zaczęliśmy zanurzenie, jak zwykle prędkość 40 m/min, w 3 min 20 sek. byliśmy na 144 metrach, staliśmy na dnie. Ela

pokazała, że płyniemy po stoku w dół. Popłynęliśmy, przepływając w poziomie około 20 m, osiągnęliśmy planowaną głębokość. Ze 160 m zaczęliśmy się wynurzać w
9 minucie nurkowania, całkowity czas nurkowania to 225 minut.
Kolejny dzień spędziliśmy na przygotowaniach do finalnego nurkowania. O
17:00 mieliśmy umówione spotkanie z dr.

fot. Agata El Halwany
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Ahmedem el Sherif w szpitalu specjalistycznym, w celu odbycia sesji czyszczącej w komorze dekompresyjnej. Sprężenie

fot. Agata El Halwany
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fot. Agata El Halwany
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to trwało 1h i 45 min, a tabela sprężenia to
tzw. HBO.
Po sprężeniu jeszcze chwilę porozmawialiśmy o jutrzejszym nurkowaniu i wcześnie poszliśmy spać, śniadanie mieliśmy
zaplanowane na 6:30.

24.11.2012. pobudka o 6:00. Po śniadaniu czekało nas dużo pracy z analizowaniem gazów i odpowiednim ich oznaczeniem, kilkukrotne powtarzanie zadań poszczególnych osób z supportu, w końcu o
9:00 wyjechaliśmy na Blue Hole. Nurkowa-

fot. Piotr Staszczak
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liśmy z Bells, więc logistyka była mocno
utrudniona, ale cała ekipa ciężko pracowała na nasz wynik. Kierowcy spisali się naprawdę świetnie.
Na Bells musieliśmy już tylko przykręcić
automaty oddechowe do butli, przygotować się mentalnie i mogliśmy się zacząć
ubierać. Odwiedził nas jeszcze szef policji
morskiej – jako oficjalny przedstawiciel ze
strony rządu Egiptu, w obstawie ochrony.
Byli również przedstawiciele Egipskiej Federacji Nurkowej. Goście ci byli zaproszeni na Blue Hole w celu oficjalnego zarejestrowania wyniku nurkowania jako rekord.
W końcu około 11:00 byliśmy w wodzie.
Plan był następujący: Ela schodzi na 190 m,
jeśli jednak osiągnie dno na mniejszej głębokości, to nie będzie nigdzie pływać, tylko
zacznie wynurzanie. Ja natomiast, schodząc
z nią, zostanę na 120 m i będę tam na nią
czekał. Zanurzenie rozpoczęliśmy o 12:15,
po 3 minutach się zatrzymałem, a Ela już
samotnie opadała niżej, w miejsce, o którym jej mówiłem. Zobaczyłem ją w 14 minucie nurkowania. To chyba było najdłuższe jedenaście minut w moim życiu. Serce
waliło jak młot. Gdy znów ją zobaczyłem,
wrócił spokój. Podpłynąłem, zapytałem czy
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wszystko ok. Odpowiedziała że tak, przy
okazji machając drugą ręką z zaciśniętą
pięścią, dając mi tym samym znak, że to
zrobiła. Ale to nie był jeszcze koniec, przed
nami długie godziny dekompresji. Tutaj

muszę powiedzieć, że był to najgorszy z naszych nurkowych dni pod względem warunków pod wodą. Bardzo silny prąd
mocno utrudniał poruszanie się do przodu
– w kierunku Bells i do Blue Hole. Wywia-

fot. Bartek Ratajczak

fot. Piotr Staszczak
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fot. Bartek Ratajczak
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ło nas w kierunku na północ jakieś 500-600
m, a musieliśmy wrócić przynajmniej do
Bells, żeby wyjść z wody. Ela długo zostawała z tyłu z nurkami supportującymi, ja
miałem gazy na prawie całość dekompresji
ze sobą, więc poruszałem się wolno w kie-

runku wyjścia. Support przygotowany był
świetnie, wiedział co robić i jak pomóc.
Dopłynąłem do Bells, poprosiłem o brakujący gaz, support mi go dostarczył i już byłem spokojny, mogłem samotnie odbywać
tę część dekompresji do kiedy support nie

fot. Bartek Ratajczak
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doprowadzi Eli do Bells. Po jakimś czasie i
Ela była w Bells. Tutaj osłonięci od prądu
mogliśmy dalej spokojnie kontynuować dekompresję, a support mógł spokojnie nas
pilnować, podawać napoje i zabawiać wygłupami. Całkowity czas nurkowania Eli i
mój to 262 minuty. Na powierzchni czekał
już w wodzie Ahmed el Halwany, żeby pomóc nam się rozebrać ze sprzętu, jak również reszta ekipy i całkiem sporo publiczności – atmosfera była niesamowita.
Wieczorem rozmawiałem z Andreyem
Chistyakovem. Powiedział, że w Rosji ko-

fot. Bartek Ratajczak
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biecy rekord to 180 m, ale mierzony na
Uwatec’ach, czyli tak naprawdę 175 m. Tak
czy owak doszliśmy do wniosku, że jest to
rekord Centralnej Europy w głębokim nurkowaniu kobiet.
Wielkie podziękowania dla Sponsorów i
Ekipy Supportującej!
Ekipa:
Ela Matuszewska-Benducka
Marcin „Chochor” Chochorowski
Mohamed Ragab „mrButla”
Alexey „Tishina” Grishin
Ahmed “Mimi” el HalwanyLiquivision
Paweł Ciechelski
Piotr
Adam Korczakowski
Agata el Halwany
Bartek Ratajczak

Możemy mieć nurkującą Miss Polski, wszystko zależy od Was.
Bardzo dobra wiadomość, otóż nasza kursantka – Asia Gładysz – 8 grudnia w Płocku będzie
walczyła o koronę Miss Polski!!! Bezwzględnie muszę powiedzieć, że Asia łamie stereotypy
uczestniczek konkursów piękności, w końcu swój kurs nurkowania kończyła w polskim jeziorze. Poznałem ją kilka lat temu, od razu zaimponowała mi otwartością, inteligencją i umiejętnościami w wodzie. Asia to wzorowy nurek – zuch dziewczyna. Z pewnością będzie jej miło,
jeśli brać nurkowa poprze ją i wyśle kilka SMS-ów. Wśród osób, które wyślą SMS-y zostaną
rozlosowane trzy kursy na wybraną specjalizację.
Maciej Jurasz

Sponsorzy:
Dr Ahmed el Sherif
X-DEEP
Ocean Pro
Ammonite System

Aby za głosować na As ię
wyś lij SMS (2,46zł z VAT)
n a num e r 72 480
o tr eści mp.4

Marcin „Chochor” Chochorowski
chochor@techdive.pl
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Pura Vida Costa Rica
Pura Vida – dosłownie = Pura vida życia czystego, ale „czyste życie”
w języku hiszpańskim będzie „Vida pura” zamiast, więc prawdziwe znaczenie jest takie: bliżej do „obfitości życia”, „pełne życia”, „to jest życie”,
„idzie świetnie”, „prawdziwe życie”, „Awesome”” lub „cool!”. Może być stosowany zarówno jako powitanie lub pożegnanie, powszechnie znanym w Kostaryce i została wykorzystana przez wielu Costa Ricans (i emigrantów)
od 1956 roku. Powiedzonko słyszane wielokrotnie każdego dnia…
Wystawiałem swoje ciało na działanie
ciepłych promieni słonecznych jak jakiś
jaszczur. Egipskie słońce w tych ostatnich
dniach października porównać można było
z naszym lipcowym upałem, który w tym
roku jakoś się zapomniał… i nie za często
zastępował chłód i deszcz. Październikowa
pogoda w Polsce bardziej przypominała zimę niż złotą jesień. To już niestety ostatni
dzień pobytu w Safadze – trzeba więc odpocząć i poukładać sprawy do ogarnięcia
zaraz po powrocie do kraju. Czasu przecież
mam mało, trzy dni i kolejna wyprawa. Jakiś obłęd! Chyba nieco za szybko ma nastąpić ten kolejny wyjazd. Jednak nowy
16

kierunek pociąga i podnieca wyprawą
w nieznane. Spokojnie, najpierw trzeba
wrócić do kraju. Wylatujemy z Hurghady
w totalnym upale. Lądowanie w Polsce
szybko daje zapomnieć o wysokiej temperaturze i pełnym słońcu. Jest zimno i wszędzie leży śnieg… Oto co widzę przez małe
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samolotowe okienko! Przeżywamy szok termiczny (35 stopni różnicy). Odbieramy
Heńka (mój osobowy bus Mercedes Vito)
z parkingu. Pierwsza stacja benzynowa;
normalne jedzenie i wiadomości w TV pomagają godzić się z polską rzeczywistością... Poza Bońkiem – nowym prezesem
w powoli kruszącym się betonowym PZPN-ie, spożywanie żurku wypełnia nam informacja o jakimś ogromnym tornado zbliżającym się do USA. Wrócić do domu i odpocząć, tornado do wtorku pewnie się
skończy… Tak właśnie sobie myślałem. Tyle że kolejne informacje o najsilniejszym
huraganie w historii dobre nie były. Pełne
uderzenie we wschodnie wybrzeże USA
miało nastąpić w poniedziałek – dzień
przed naszym wylotem do Nowego Jorku.
Pakowanie przerywałem gapieniem się
w telewizor i monitorowaniem na bieżąco
sytuacji w Stanach. Poniedziałkowy lot
do NYC odwołano. Telefonowanie do LOT-u nie przyniosło żadnej odpowiedzi, więc
rankiem we wtorek ruszyliśmy do Warszawy. Nikt nie miał złudzeń, że uda się nam
wylecieć. Niemożliwe. Żywioł zaatakował
i szybko spowodował wielkie zniszczenia.
W radiu słyszeliśmy o zalanych liniach me-

tra, podtopionych ulicach i zamkniętych
na głucho lotniskach. Ale nasz lot wciąż ma
odbyć się planowo!?! Dopiero ok. godz. 8
rano uzyskaliśmy informację o przełożeniu
lotu o 24 h. W co grał LOT przesuwając
nasz wylot??? W końcu po dotarciu na lotnisko – dwie i pół godziny przed planowanym wylotem mamy informacje o jego
całkowitym odwołaniu. No i co teraz? Na-
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dzieja wygasła. Stres i załamanie, klęska żywiołowa popsuła plany milionów osób
na całym świecie, nie oszczędzając i nas…
Paweł z Krzychem od kilku dni przebywali
już na Kostaryce. Tylko jak mamy do nich
dotrzeć? Najgorszy jest fakt, że skala problemów spowodowanych przez kataklizm
była przeogromna. Teraz wszystko zależy
od obcej pani, kasjerki LOT-u na lotnisku.
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Jej mina nie nastraja optymistycznie. Za nami dziesiątki osób i każdy ma ważny powód, żeby jak najszybciej pojawić się
w USA. Praca, koncert, wizyta u lekarza,
ślub – wszystkie te powody nie mają szans
w starciu z bezlitosną rzeczywistością – jedyne wolne miejsca na lot do Nowego Jorku dostępne są najwcześniej za 10 dni…
Fajnie, tylko że to miał być już koniec naszego pobytu na Kostaryce. Dzwonię
i sprawdzam, czy możemy zawitać w resorcie kilka dni później. Ze względu na różnicę czasu odpowiedź będzie za kilka godzin.
Super! Każda decyzja niesie za sobą (efektem domina) kolejne problemy i kolejne
zmiany. Co z zarezerwowanymi hotelami?
Co z Pawłem i Krzychem? Co z bratem Jarka, który mieszka w NY i ma dolecieć do nas
na Kostarykę za kilka dni? Obłędne zamieszanie. Moja głowa zrobiła się ciężka. Nieprzespana noc i podróż do Warszawy wyczerpałyby mnie i tak, ale zmęczenie psychiczne było totalnym gwoździem wbijanym we mnie pięciokilogramowym młotem.
Co teraz? Pani kasjerka rozłożyła ręce.
Staram się jej wytłumaczyć że my nie lecimy do NYC, ale do Liberii na Kostaryce,
gdzie mamy opłacony drogi resort i że

po prostu musimy tam być jak najszybciej.
Pani zabiera się zatem do szukania trasy alternatywnej. Po kilkudziesięciu minutach
poddaje się, wszystkie inne połączenia są
zajęte – nie ma nawet jednego miejsca, nie
mówiąc o ośmiu…
Zrezygnowani już nieco, rzucamy pomysły na nową trasę – może przez Afrykę, może przez Azję, a może przez Amerykę
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Południową??? Może być i przez Australię… Wylot do Stanów za dwa tygodnie nie
wchodzi w grę. Pani sprowadza nas na ziemię i mówi, że nie może przeholować
z przesiadkami i z naszą trasą. Nowe połączenia nie mogą być zbyt kosztowne dla
LOT-u. Nagle Jarek wypowiada nowe magiczne słowa – Bogota w Kolumbii – byłem
tam niedawno… Ja nawet nie za bardzo ła-
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pię, gdzie to dokładnie jest, ale powtarzam
jak mantrę – BOGOTA, BOGOTA. Pani kasjerka otoczona naszą ekipą wydaje się
przeżywać nasze problemy osobiście. Po
kilku chwilach wydaje z siebie komunikat
– są miejsca!!! Możecie lecieć przez Frankfurt, Bogotę i tam zanocować, a potem nie
do Liberii ale do San Jose. Bierzemy to
w ciemno. Cały czas nie wierząc, że się

udało!!! Czuję, że zaraz pęknie mi głowa.
Spokojnie, wylot jest za 20 godzin. Będzie
czas żeby ochłonąć i załatwić resztę rzeczy.
Trzeba zmienić rezerwacje hoteli, powiadomić resort, dać znać Pawłowi i Krzychowi, zarezerwować hotel w Bogocie i transfery z lotniska. Półprzytomny korzystam
z pomocy Victorii i jej załogi (wielkie dzięki). Chaos panujący w głowie jest nie
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do opisania. W konsekwencji tych zmian
wrócę z Kostaryki i USA – 5 dni później.
Nie ma wyjścia, jechać trzeba. Po nocy spędzonej w hotelu Marriott (oczywiście
na koszt LOT-u) rozpoczęliśmy naszą trzytygodniową przygodę.
Do Frankfurtu dolecieliśmy szybko, tak
samo prędko musieliśmy znaleźć się w samolocie lecącym do Bogoty. Po prawie 11
godzinach w powietrzu byliśmy na miejscu.
Było niestety już ciemno, ale zaskoczyła
nas temperatura. Spodziewaliśmy się niższej, a było naprawdę ciepło. Po szybkim
telefonie do hotelu odnalazł się nasz driver
i po kilkunastu minutach byliśmy już na
miejscu. W pośpiechu rezerwowany hotel
okazał się zupełnie wystarczający, a jego
położenie pozwoliło nam zahaczyć nawet
paradę Helloween w kolumbijskiej stolicy.
Jednak po jej zakończeniu poczuliśmy się
niezbyt bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami pani z recepcji powróciliśmy do hotelu.
Gumowa pościel komfortowego snu nie zapewniła, lecz ostatni etap podróży męczący
naprawdę już nie mógł być. Po dwóch godzinach lotu znaleźliśmy się w San Jose. Byliśmy w końcu na Kostaryce. Pura Vida! Co
prawda wylądowaliśmy daleko od naszego
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resortu, ale mogło naprawdę być gorzej…
Wiedząc, że będziemy długo jechać busem
poprosiliśmy od razu o przewodnika i małe
zwiedzanie. Krępy Fernando okazał się niezłym fachowcem i lokalnym patriotą. Opowiadał nam o Kostaryce przez pół drogi,
zawiózł też nad piękny wodospad, gdzie
mogliśmy się wykąpać i ochłodzić… Pytaliśmy o wszystko, a on chętnie opowiadał.

Co prawda powtarzał pewne kwestie bardzo często, szczególnie magiczne słowo
Guanacaste, czyli nazwę jednej z siedmiu
kostarykańskich prowincji. To właśnie tam
mieliśmy mieszkać. Trochę się z niego podśmiewaliśmy, ale robiliśmy to naprawdę
subtelnie. Jak się później okazało, Fernando był również naszym przewodnikiem
na wycieczce na wulkan Arunal – chociaż
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nazwa tej wycieczki była dosyć mylna…
Wulkan widzieliśmy z bardzo daleka. Mogliśmy za to u jego stóp zrelaksować się
w fajnym resorcie wykorzystującym gorące
źródła, z wodą podgrzewaną właśnie przez
Arunal. Odwiedziliśmy także park narodowy położony niedaleko, a w nim oglądaliśmy: dzikie kolibry, niezliczone gatunki
innych barwnych ptaków, iguany, motyle
i kilka gatunków jadowitych żab, nie wspominając o bujnej i różnorodnej roślinności.
To było naprawdę coś. Telewizja przyrodnicza w realu…
Zanim nastąpiła jednak ta wycieczka
przez trzy dni z rzędu zanurzaliśmy się podczas lokalnych nurkowań w Oceanie Spokojnym. Cóż z tego, że jak zwykle przed
wizytą w nowym miejscu sprawdziłem wrażenia innych, czytałem, oglądałem fotki
i filmy z nurkowań w wodach kostarykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Dopiero pierwsze spojrzenie pod powierzchnię wody dało
obraz tego, co nas czeka tutaj pod wodą.
No cóż, pierwsze dwa dni nie powaliły widocznością, było z nią naprawdę kiepsko.
Zmieszany, zielonkawy ocean zalany momentami purpurową wodą (kolor spowodowany zakwitem alg) wyglądały z powierz-
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chni pięknie, ale zabrały przejrzystość. Wynosiła ona na początku niespełna kilka metrów. Nie przeszkodziło to jednak w zauważeniu obfitości życia podwodnego. Po pierwsze sporo było szkół złożonych z dziesiątek ryb, głównie lucjanowatych. Udało nam
się zobaczyć rekiny i żółwie, ale najwięcej
było nadymek i najeżek. Pływały one w
ogromnych ilościach, tworząc coś przypominającego gęsty dywan nabity kolcami

i ciekawskimi wybałuszonymi oczami. Nadymki, z gracją, ale i pewną śmieszną manierą, kręciły się wokół szczelin
i zakamarków podwodnych skał. Fajny widok dawała „przestraszona” najeżka, która
z kształtu przypominała podwodnego Zeppelina, zmieniając się w chwili trwogi w nastroszony kolcami balon. Co prawda szybko
wracała do smuklejszej sylwetki, ale show
robiła fantastyczne. Pura Vida! Do tego żół-
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wie, rekiny rafowe, orlenie i wielkie
płaszczki. To właśnie one nie zawodziły
i na każdym nurkowaniu czekały na nasze
ciekawskie spojrzenia. Wielkie niczym latające dywany, najpiękniejszy widok dawały przepływając blisko skał w otoczeniu
ławic innych ryb. Do rodziny płaszczek zalicza się ogólnie: drętwy, ogończe, raje,
manty i orlenie. Mant nie widziałem, ale ta-

kiej ilości orleni nigdzie wcześniej nie było.
Rozmiary jakie przybierały ogończe również były rzadko spotykane (widziałem tak
duże tylko w Mozambiku…). Tym bardziej
robiąc im zdjęcia, starałem się nie skończyć
jak Steve Irvin. Znany australijski przyrodnik i prezenter telewizyjny zginął przecież
kilka lat temu po przebiciu kolcem ogończy. Wody naszej zatoki były zatem domem
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dla ogromnej ilości tych ryb, których silnie
grzbietobrzusznie spłaszczone ciało wieńczy ogon zakończony kolcem jadowym,
często z haczykami (tak jest właśnie u ogończy). Jeden moment strachu był – spłoszona
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przez kogoś będącego przede mną ogończa
zatrzymała się dokładnie pode mną. Ja, zamurowany, wiszący maksymalnie kilka centymetrów nad nią, zamiast nacisnąć migawkę (licząc na wyjątkowe ujęcie) odepchnąłem się od niej przy użyciu aparatu. Poczułem szybki i mocny ruch wody. Uff, odpłynęła… Nogi jak z waty miałem przez kilka
dobrych minut. Naprawdę było niebez-

piecznie. Najbardziej niebezpieczne były
jednak łachy piachu, wypełniające oceaniczne dno, miejsca nie pokryte skałą wulkaniczną. Tam właśnie, ogończe zakopywały się w podłożu, wystawiając do góry jedynie otwory skrzelowe (tzw. tryskawki) i szeroko osadzone oczy. Po „mojej” akcji z ogromną płaszczką miałem złudzenie,
że każdy kawałek piasku kryje kolejną
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ogończę nastawiającą swój kolec jadowy
na mnie… Trauma na szczęście tak samo
jak szybko przyszła, szybko też odeszła.
Widziałem pod wodą również kilka
drętw, które w celach obronnych potrafią
wytwarzać prąd elektryczny! Kilka razy obserwowaliśmy także szybkie i czujne orlenie patrolujące nasze nurkowiska. Trzymały
jednak spory dystans. Zresztą cały czas czułem, że obserwuje nas coś dużego; tylko widoczność nie pozwalała tego zobaczyć…
Na szczęście po kilku dniach nastąpiła
poprawa przejrzystości wody, chociaż
planktonu zostało w niej sporo; no i miała
ona jeszcze odcień nieco zielonkawy. Podzieleni na dwie łodzie i grupy wykonywaliśmy lokalne nurkowania niedaleko naszej
plaży Ocotal. Wymiana spostrzeżeń i opisy
podwodnego życia powracały zaraz po nurkowaniach. Wszyscy spotykaliśmy się kilka
metrów od brzegu, przy naszym centrum
nurkowym i przy basenie. Otwierany specjalnie dla nas bar oferował drinki i jak się
pod koniec wyjazdu okazało, także całkiem
smacznie hamburgery i inne przekąski. Kilkanaście minut przy zimnej pinacoladzie
lub cuba libre, smażenie się na słońcu i siatkówka wodna to był czas spędzany po nur-
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kach, ale jeszcze przed lunchem… Zmęczeni słońcem, grą, no i drinkami wdrapywaliśmy się niczym himalaiści stromą
asfaltową drogą do naszego ośrodka. Tam,
w restauracji ulokowanej na tarasie widokowym z panoramą całej plaży i okolicznych wysepek, czekał na nas obiad. All
inclusive traktowaliśmy naprawdę poważnie. Jako praktycznie jedyni goście nasze-

go resortu (nie licząc parki wychudzonych
amerykanek i kilku geriavitów) musieliśmy
dać pracę kucharzom, kelnerom i wszystkim innym pracownikom resortu. Smakowało nam wszystko, apetyty dopisywały,
w związku z tym ciąża gastronomiczna postępowała wyraźnie do przodu. Nieliczni
z nas (Wojtek-Maciek) próbowali rano pływać, biegać, ale większość raczej ograni-
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czała się tylko do siatkówki basenowej.
Wspomnieć należy, iż nasze mecze były
zacięte i pełne bezkompromisowego po-
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święcenia. Przegrani liczyli na rewanż
w dniu następnym, a wygrani wcale nie
mieli zamiaru do tego dopuścić. Mecze
przeżywaliśmy aż do wieczora… Po lunchu
(2 przystawki, danie główne no i 2-3 desery na głowę) przychodził czas na relaks
i przygotowanie się do kolacji… Ona też
była niezłym wyzwaniem! Zamawialiśmy
sumiennie: przystawki (różne sałatki lub np.

tatar z tuńczyka), dania główne (wśród których królowały krwawe befsztyki oraz seabass w sosie z owoców morza) i desery
podlewane winem czy drinkami. Pura Vida!
Po kilku dniach nurkowań postanowiliśmy pojechać na wycieczkę do Nikaragui.
Dla nas byłby to kolejny kraj do zobaczenia, a do wjazdu tam przekonała nas perspektywa zobaczenia jedynego jeziora
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na świecie, gdzie żyją spore rekiny i …wizyta w fabryce cygar.
Nasz nowy przewodnik, Luis, na wstępie
opowiedział o przejściu granicy i co obowiązkowo mamy kupić w sklepie bezcło-
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wym… Formalności, które pomógł nam załatwić poszły w miarę sprawnie. Było jednak trochę pisania, ponieważ każdą
deklarację graniczno-celną musieliśmy wypełnić osobno po dwa razy. Obligatoryjnym
zakupem okazała się butelka (czy też butelki) – podobno najlepszego na świecie – nikaraguańskiego rumu… Faktycznie sprawdziliśmy jego jakość dość szybko, jak się
zaraz okazało – przewodnik miał rację!
Droga prowadząca do Nikaragui stanowiła

jeden z odcinków autostrady Panamerykańskiej, łączącej kraje Ameryki Łacińskiej
z USA. Była ona dość wąska, zupełnie jak
trasy na Warmii i Mazurach i przy samej
granicy nieco zatłoczona. W kolejkach
po obu stronach ustawionych było mnóstwo wielkich postamerykańskich ciężarówek wyładowanych po brzegi. Wysłużone,
wielkie auta przewoziły na jeszcze większych naczepach głównie zbiory z plantacji cytrusów, kawy i trzciny cukrowej.
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Pierwsze kilometry od granicy to wyraźnie biedniejsze zabudowania i ludzie, których łączyło ubogie, ewidentnie trudniejsze
niż na Kostaryce życie. Jak mówił nasz
przewodnik, był to efekt wielu lat wojny.
Niewypowiedziana wojna USA przeciwko
Nikaragui trwała od 1981 do 1989. W jej
trakcie zginęło 40 tys. ludzi, głównie cywili zamordowanych przez Contras. Schyłek
zimnej wojny przyczynił się do porozumienia między walczącymi stronami w sierpniu 1989 roku. W wolnych wyborach
w 1990 zwyciężyła popierana przez USA
kandydatka Narodowej Unii Opozycyjnej
– Violeta Chamorro. Również w wyborach
parlamentarnych zwolennicy prezydenta
zwyciężyli nad sandinistami Ortegi. W roku 2006, po prawie 17 latach pozostawania
w opozycji, Daniel Ortega niespodziewanie łatwo wygrał wybory prezydenckie.
Sukces ten zawdzięcza przyjęciu znacznie
bardziej pragmatycznego, a mniej radykalnego programu społeczno-gospodarczego
oraz pojednaniu z wieloma przeciwnikami
politycznymi.
Luis – nasz przewodnik zapytany przeze
mnie o sytuację polityczną w Nikaragui,
uśmiechnął się tylko i powiedział krótko:
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„Politycy kradną tu jak wszędzie na świecie. Różnica jest taka, że akurat tutaj kradną prawie wszystko…”.
Kilkanaście kilometrów za granicą zatrzymaliśmy się przy największym w Ameryce Środkowej jeziorze o nazwie:
Nikaragua. Co ciekawe, żyją w nim właśnie
endemiczne gatunki zwierząt morskich,
które w toku ewolucji przystosowały się

do środowiska słodkowodnego. Najbardziej
znaną rybą występującą w tym zbiorniku
wodnym jest podgatunek żarłacza tępogłowego! Panorama jeziora była piękna, a jej
niesamowity urok potęgowały dwa bliźnie
szczyty wulkanów wystające dumnie ponad
horyzont. Za rowem tektonicznym, wzdłuż
wybrzeża, ciągnie się podobno rząd 40
wulkanów, z których najwyższy jest El Vie-
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jo – 1780 m n. p. m. To musiałby być widok. Pura Vida!
W Nikaragui zwiedziliśmy także Grenadę – czyli miasto kolonialne z dużą hiszpańską spuścizną, np.: fabryką cygar, gdzie
dane nam było obserwować żmudne zwijanie liści tabaki w cygaro. Zakupy zrobione w tym miejscu dały nam (szczególnie
Wojtkowi) zapasy cygar, wypalanych grupowo wieczorami. Robiliśmy to najczęściej
w basenie… Na obiad jedliśmy filety z tilapii pochodzącej z jeziora Nikaragua. Zamiast sjesty ruszyliśmy na pobliskie
stragany. Jednak zdegustowany jakością
proponowanych produktów zrezygnowałem z lokalnej cepelii. Niektórym z nas udało się kupić koszulkę, ale najbardziej
dumny był Darek – szczęśliwy posiadacz
kowbojek z bydlęcej skóry. Były naprawdę
odjechane. Ciekawe, jak zareaguje na jego
buty otoczenie w Polsce…
Zmęczeni podróżą, od następnego dnia
rozpoczęliśmy nasze kolejne dni nurkowe,
po których były drinki, siatkówka, lunch,
sjesta i kolacja…
Uwag nie było, humory dopisywały, jedzenia w naszej restauracji na szczęście nie
brakowało…
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Jakby nam było mało przyjemności, jednego poranka na plaży wydarzył się mały
cud. Nasz ranny ptaszek, Wojtek-Maciek,
który wstawał ok. 5: 00 zapoznał na plaży
Mary… Polkę, mieszkającą od lat w Chicago, a prowadzącą także interesy (restaurację na lotnisku w Liberii) na Kostaryce. Mary
poinformowana o naszej ekipie i naszej wycieczce, zaprosiła nas do położonego przy
tej samej plaży swojego domu.

Luksus generalnie mi jakoś nie przeszkadza, ale to co gospodyni przygotowała dla
naszej bandy było niezwykłe. Barman gotowy do polewania trunków, świeże (złowione rano) ryby, langusty i karby zachęcały do niezłej imprezy. Basen i taras z widokiem na plażę zapierały dech w piersiach.
Gwiazdy i księżyc okryły nas niczym kosmiczna kołderka, zrobiło się klimatycznie.
Nikaraguańskie cygaro smakowało wyśmie-
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nicie. Żal było opuszczać Mary… Ta niesamowita kobieta, widocznie stęskniona za
ojczyzną i Polakami zaprosiła nas jeszcze
raz…, a na sam koniec wydała prawie bal
na lotnisku. Tak się najadłem na pożegnanie z Kostaryką, że ledwo zmieściłem się
w fotel samolotu!
Im było bliżej końca naszego wyjazdu,
tym nurkowania były coraz lepsze. Cały
czas przewodnicy podczas pływania po naszej zatoce szukali przy wyspach i skałach
najlepiej rokującej i przejrzystej wody. Obfite życie w lepszej widoczności cieszyło
nas jeszcze bardziej. Zwieńczeniem naszych zanurzeń był rejs na Bat Islands (nazwa pochodzi od kształtu archipelagu,
który z lotu ptaka przypomina nietoperza).
Droga do wysp to były prawie dwie godziny huśtawki i konieczność kurczowego
trzymania się walczącej z wiatrem i falami
łodzi. W trudnych warunkach, walcząc
z silnym prądem, czatowaliśmy też na bullsharka. Jeden był… plan został wykonany.
Niesamowity widok podczas pływania
na nasze nurkowania stanowiły z pewnością skaczące delfiny, latające ryby, spółkujące żółwie czy wielki wieloryb z drugim,
małym osobnikiem… Pod wodą domino-
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wały najeżki, nadymki, płaszczki, koniki
morskie, żółwie, spore tuńczyki, ostroboki,
ośmiornice, ślimaki nagoskrzelne, barwne
rozgwiazdy, jeżowce, fistułki – czyli duża
ilość zwierzyny.

Niesamowita była także dzika przyroda
na lądzie, a zupełnie zdumiewała ilość
zwierzaków żyjących obok ludzi. Zaczynając od pięknych owadów, płazów i gadów
(np. iguany, węże czy jadowite żaby)
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po ptaki – papugi, sowy, pelikany, rybitwy,
albatrosy i spore ilości dużych ptaków dra-
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pieżnych, kończąc na ssakach – małpach,
szopach praczach czy ostronosach. Kostaryka to istne zoo.
Kraj ten jeszcze słynie z kilku innych rzeczy. Jedną z nich, wyróżniającą Kostarykę
na tle większości państw świata jest brak armii. W 1949 nowy prezydent Ferrer rozwią-

zał armię i od tej pory Kostaryka utrzymuje
jedynie paramilitarną policję. Poza tym ten
podzielony na 7 prowincji niewielki kraj
wygenerował ok. trzydziestu! parków narodowych promujących ekoturystykę.
Sukces kraju w tej dziedzinie potwierdza
wyróżnienie magazynu Forbes z 2011 roku
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dla Parku MANUEL ANTONIA wymienionego jako jeden z najlepszych 12 parków
narodowych świata.
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Podróżując po Kostaryce, cieszyliśmy
oczy ogromnymi ilościami owoców na straganach stojących wzdłuż szos: mango, papaje, ananasy, melony, arbuzy, awokado...
Często podczas przemieszczania się spotykamy dzikie zwierzęta. Musieliśmy np. ustąpić wężowi boa, leniwie przemieszczają-

cemu się po drodze, czy też, obserwowaliśmy małpy skaczące po słupach elektrycznych. Kostaryka to także baseny z gorącymi
źródłami, bary w wodzie, farmy krokodyli
i motyli, przejażdżki konne, stawy z okazami ogromnych ryb tropikalnych, surfing,
wędkarstwo sportowe, zjazdy na linach
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i mnóstwo innych atrakcji. Prawdziwy raj
i totalna egzotyka dla turystów, gdzie każdy
znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.
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Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że
jedna z najciekawszych rzeczy, które zaliczyliśmy na Kostaryce dotyczyła obserwacji żółwi morskich. Widzieliśmy jak wychodzą z morza, jak składają jaja w wygrzebanym dole, obserwowaliśmy świeżo wyklute żółwiki pospiesznie udające się

do oceanu; podglądaliśmy także samą kopulację kilku par żółwi. To będzie mój pomysł na kolejny tekst, który będę mógł
wzbogacić mnóstwem fotek. Uwierzcie;
mieliśmy Discovery Channel na żywo.
Przez wszystkich, nawet tych czasami
marudzących na nienajlepszą widoczność,
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wyjazd uznany został (jak zwykle) za świetny. Trzy kraje Ameryki Łacińskiej mamy zaliczone! Kostarykę poznaliśmy z wielu
stron, spełniając marzenia o życiu w kraju
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idealnym, bez nieprzemyślanej ingerencji
człowieka w ekosystem, kraju, który postawił na naturalne piękno i obronę słabszych
uzależnionych od ludzi zwierzaków. Tęsknię już za Kostaryką i jestem pewien, że tam
po prostu wrócić trzeba. Pura Vida Costa Rica!

(wikipedia. org) Kostaryka jest krajem wyżyn-

i Turrialba, 3421 m n. p. m.) oraz Cordillera de Ta-

no-górzystym, położony w strefie aktywności sej-

lamanca z najwyższym szczytem Kostaryki Chirripó

smicznej. Znajdują się tu także liczne wulkany,

Grande (3820 m n. p. m.). Między pasmami Cordil-

niektóre aktywne. Niziny występują jedynie na wy-

lerą Central a de Talamanca znajduje się niewielka

brzeżach oraz w dolinach większych rzek: San Ju-

wyżyna Cartago, położona na wysokości 1400 m n.

an, Tempsique i Cańas. Przez środek kraju biegną

p. m. U podnóży Cordillera Central rozciąga się zaj-

trzy główne pasma górskie: Cordillera de Guanaca-

mująca ok. 900 km˛ śródgórska kotlina Meseta Cen-

Miłosz Dąbrowski

ste (wulkan Miravalles, 2021 m n. p. m.), Cordille-

tralna. Tutaj ulokowała się stolica kraju San José

milosz@aquadiver.pl

ra Central (wulkany Irazú, 3432 m n. p. m.

i inne ważne miasta Kostaryki (Cartago, Alajuela,
Heredia). W sumie mieszka tu ponad połowa
mieszkańców kraju.
Wybrzeże karaibskie ma charakter niskiego wybrzeża lagunowego. Za to wybrzeże pacyficzne ma
dobrze rozwiniętą linię brzegową z licznymi zatokami (Golfo Dulce, Bahía de Coronado, Nicoya, Papagayo). Rzeki Kostaryki są krótkie i bystre.
Do największych rzek należą: San Juan (graniczna),
Reventazón i Chirripó. Brak większych jezior, poza sztucznym zbiornikiem wodnym Arenal.
Klimat Kostaryki to klimat podrównikowy.
Na wybrzeżu karaibskim wiatry pasatowe przynoszą obfite opady przez cały rok (2000-6000 mm
rocznie). Natomiast po stronie pacyficznej opady są
mniejsze (1000-2000 mm) i występują w okresie
od maja do grudnia. W pozostałych miesiącach panuje susza. Średnie roczne temperatury wynoszą
ok. 26°C na wybrzeżu i 18-20°C w głębi kraju,
na wyższych wysokościach.
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W okresie przedkolumbijskim, między 750

de Coronado miejscowi Indianie występowali

konstytucja Kostaryki, która była później kilkakrot-

a 1500, na obszarze dzisiejszej Kostaryki rozwijały

zbrojnie przeciwko Hiszpanom. Kolejne bunty w la-

nie poprawiana. W 1948 roku wybuchła wojna do-

się kultury indiańskie. W 1502 do wybrzeża Kosta-

tach 1673 i 1709 spotkały się z ostrą reakcją kolo-

mowa, a prezydent Teodor Picado Michalski udał

ryki dotarł Krzysztof Kolumb, który spodziewał się

nizatorów

się na emigrację. W 1949 nowy prezydent José Fi-

tu odkryć legendarną krainę złota; nazwał to wy-

całkowitego wyniszczenia.

i

doprowadziły

do

ich

nieomal

gueres Ferrer rozwiązał armię i od tej pory Kostary-

brzeże Costa Rica, czyli „bogate wybrzeże”. Obszar

Kostaryka proklamowała niepodległość w 1821

ten podbił w imieniu Hiszpanii Juan Vasquez de

i wraz z sąsiednimi republikami weszła w skład Sta-

Pod względem struktury etnicznej, Kostaryka to

Coronado w latach 1561-1565. Założył on pierw-

nów Zjednoczonych Ameryki Środkowej. Od 1839

kraj wyjątkowy jak na Amerykę Środkową. Oko-

szą stolicę Kostaryki Cartago. Już w czasie podboju

jest niezależną republiką. W 1871 przyjęta została

ło 84% ludności stanowi ludność biała. Pozostała

ka utrzymuje jedynie paramilitarną policję.

część społeczeństwa to Metysi (10%), Murzyni
i Mulaci (5%) oraz Indianie (1%). Językiem urzędowym jest język hiszpański. Jest on w powszechnym
użyciu. Jedynie Murzyni i Mulaci, zamieszkujący
głównie prowincję Limón posługują się głównie językiem angielskim.
Religie (2000):
Katolicyzm – 71,5% (zobacz: Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Kostaryce)
Protestantyzm – 13,3%: (zobacz: protestantyzm
w Kostaryce)
Zielonoświątkowcy – 7,0%
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – 1,6%
Religie chińskie – 2,2%
Animizm – 0,8%
Mormoni – 0,8%
Świadkowie Jehowy – 0,6% (zobacz: Świadkowie Jehowy w Kostaryce)
Bahaizm – 0,3%[1]
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD
NURKOWY
SKORZYSTAJ
Z KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY
NIECH INNI
TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php
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Sodwana my way
I jestem, na samym północno- wschodnim skrawku RPA, w wiosce
nurkowej Sodwana Bay, położonej
tuż u bram Parku Narodowego iSimangaliso w prowincji KwaZulu- Natal – jednego z pierwszych w tym
kraju wpisanych na listę UNESCO.
Jak się tu znalazłem? Jak to zwykle
bywa, przez totalny przypadek i trochę ryzyka.
Podczas pobytu w Tajlandii na wyspie
Koh Tao, gdzie uczyłem się filmować pod
wodą, poznałem bardzo miłego człowieka,
pochodzącego z RPA, który namawiał mnie
niezbyt silnie, acz uparcie, żebym przyjechał do tego małego nurkowego raju. Jego
główną motywacją była chęć założenia tutaj szkoły filmowania podwodnego i potrzebował mnie w celu zajęcia się stroną
biznesową przedsięwzięcia, gdyż on z wykształcenia jest artystą. Sam pomysł w tej

lokalny członek starszyzny plemienia zulusów podczas swojego ślubu
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chwili jest w zawieszeniu. Opowiadał, że
rekiny wielorybie, że delfiny, że same wieloryby itd. Ja, jak każdy nowoczesny podróżnik, oczywiście pierwsze co zrobiłem –
wygooglowałem to miejsce! Przecież nie
uwierzę na słowo. Nurkowałem wcześniej
trochę po świecie, niewiele, ale zawsze... i
o TAKICH miejscach ogólnodostępnych nie

słyszałem. I nic nie znalazłem. Prawie nic.
Kilka mizernych, na standardy europejskie,
stron internetowych tutejszych lodge-y nurkowych, garstkę informacji na Wikipedii.
Gdybym planował sobie wypad nurkowy
polegając na badaniu internetowym, prawdopodobnie nigdy bym tu nie trafił. A jednak jestem i to całkiem długo. Właśnie

ja podczas filmowania mniej kolorowych kawałków tutejszych raf

fot. Milton Vieira
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piszę artykuł o tym miejscu, chcąc podzielić się wrażeniami z polskimi przyjaciółmi
nurkami, z przyklejonymi do monitora różnymi rodzajami latającego robactwa i na
resztkach baterii. Właśnie przeszła jedna z

ja podczas filmowania mniej kolorowych kawałków
tutejszych raf
fot. Milton Vieira
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„tych” afrykańskich burz, kiedy przez godzinę ilość grzmotów i błyskawic dorównuje całkiem sporemu rozmiarami polu bitwy,
a że tu wiele instytucji działa na zasadzie
„a może da radę”, trzeba się przyzwyczaić
do krótkotrwałych przerw w dostawie prądu. Chyba że ma się szczęście i lokum, któ-

re posiada własne generatory. Dygresja, dygresją, ale burze są tu na porządku dziennym, szczególnie w tutejsze lato. Tropiki.
A..., tak, bo tu przecież rejon tropikalny jest.
Nie wydawałoby się. W informacjach na temat RPA rzadko wspomina się o fakcie istnienia takiej strefy klimatycznej w tym

mój autoportret
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kraju. Sami Południowoafrykańczycy często nie wiedzą, że mają we własnym kraju
takie miejsce. Jako nurkowie z Europy,
prawdopodobnie jedyne co słyszeliście o
nurkowym świecie w RPA, to możliwość
pływania w zimnych wodach podczas corocznej ucieczki sardynek, albo zamknięcia
się w klatce w jeszcze zimniejszych wodach Cape Town i podziwiania żarłaczy
białych. A tu latem, czyli od grudnia do
około kwietnia, temperatura oceanu może
dochodzić i do 28o C. Czemu może, a nie
zawsze dochodzi? Sodwana Bay znajduje
się w bardzo nietypowym geograficznie
miejscu. Na samej granicy strefy równikowej i zwrotnikowej. Wzdłuż wschodniego
brzegu Afryki z Oceanem Indyjskim od północy na południe płynie ciepły Prąd Agulhas, który ma wpływ na temperatury wody.
W tym samym czasie w przeciwną stronę
płynie słabszy prąd zimny, na zasadzie retrofleksji (eng. retroflexion) – kiedy Agulhas
odbija się od Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego niedaleko od Cape Town i
zawraca schłodzony ponownie na Ocean
Indyjski. Często więc w Sodwanie prądy te
walczą ze sobą. Ten, który akurat wygra ma
największy wpływ na warunki klimatyczne.
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W związku z tym w środku lata temperatura wody może nagle z dnia na dzień spaść
do np. 24o C, po to żeby następnego dnia
wzrosnąć o kilka stopni. Wizura również

może zmieniać się drastycznie w zależności od dominujących wiatrów, z przezroczystości w nieskończoność do 5-10 metrów. Przeciętnie jednak można liczyć na

filmuję rekiny black tipy
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dobre 15-20 metrów. Nie ma tu ani portów,
ani rzek w okolicy, więc wizura nie zmienia
się w zależności np. od opadów deszczu,
które spływają do oceanu z rzek wraz z ze-
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branymi zanieczyszczeniami i psują widoczność pod wodą. Ocean jednego dnia
może być płaski jak naleśnik, a drugiego łodzie nie będą w stanie startować. Aha, łodzie. Pierwsze moje kroki w tym miejscu
skierowałem na plażę, 5 km od wioski,
gdzie wszystko się odbywa. Centra nurkowe, a jest ich kilka(naście), przywożą na
plażę codziennie swoje łodzie – zodiaki, takie podrasowane pontony – razem z całym
sprzętem nurkowym. Codziennie, gdyż po

nurkowaniach muszą się stąd zawijać. Jest
to teren parku narodowego i nie można tu
trzymać sprzętu ani niczego budować
oprócz paru palików wbitych w piach. Łodzie, załadowane twoim sprzętem nurkowym (robią to za ciebie), wpychane są do
wody traktorami! Podczas intensywnych
weekendów plaża zamienia się w mrowisko ciężkiego sprzętu przez ilość operujących jednocześnie traktorów w połączeniu

odprawa przed nurkowaniem
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z dużymi łodziami wędkarzy głębokomorskich, którzy polują na wielkie czarne i niebieskie marliny oraz ryby żaglice. Czemu
głównie podczas weekendów? 95% nurków
tutaj przyjeżdżających to lokalni Południowoafrykańczycy, którzy traktują to miejsce
jako kierunek wypadów weekendowych,
kiedy po prostu mają wolne dni od pracy.
Zagranicznych turystów jest tu jak na lekarstwo. Kiedy łódź już jest na wodzie, wska-

Nuras.info 12/2012

oko tygrysiego dorsza skalistego...

kujesz do niej, zakładasz kamizelkę ra- tunkową, nogi w pasy bezpieczeństwa i zaczyna się jazda. Przebijając się przez fale,
tutejsi skipperzy często wykazują się nerwa-

krewetka żyjąca na czarnym koralu batowym

mi ze stali, głównie kiedy fale dwukrotnie
przerastają wysokość łodzi. Pasażerowie
muszą trzymać się mocno. A i jazda na nurkowisko może być „przebojowa”. Przebo-

freediving z rekinem wielorybim
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jowa nie tylko w związku z bujaniem – polecam ciasteczka imbirowe na chorobę
morską – ale też w związku z tym, co można po drodze na nurkowisko spotkać. Tutejsza rafa to tak naprawdę kompleks raf
ciągnących się wzdłuż brzegu hen, hen na
północ do Mozambiku i dalej. Nie da się
określić, gdzie jest definitywny koniec. Najbliższe nurkowiska są zaledwie 5 minut od
plaży, ale czasami udaje się dopłynąć na
dalsze rafy i zajmuje to do 30 minut. Po
drodze zwiększają się szanse na spotkanie
rekinów wielorybich i delfinów, z którymi
można wskoczyć do wody i popływać, ale
bez sprzętu nurkowego. Tak właśnie wyglądało moje pierwsze nurkowanie. Udaliśmy
się na rafę 7 Mile (nazwy raf są bardzo wysublimowane – zaczynają się od 1/4 Mili, 2
Mila, 3 Mila, 5 Mila, 7,8,9 Mila), czyli jakieś 10 km jazdy łodzią od punktu startowego. Po drodze widzieliśmy młodego
rekina młota bujającego się na powierzchni, dwa szybko przepływające żółwie skórzaste – największe żółwie na świecie i
stado delfinów butlonosych przecinających
lustro wody, z którymi sobie pływaliśmy! W
drodze powrotnej po nurkowaniu mieliśmy
spotkania z dwoma 8-10 metrowymi reki-
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tancerz z Durbanu

freediving z żółwiem loggerheadem

freediving z delfinami butlonosymi

na rebreatherze wśród płaszczek

rybka klaun w swoim domku

tak blisko mozesz podplynac do rekina
wielorybiego, jeśli potrafisz
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nami wielorybimi i dwoma wielorybami
humpbackami, mamą z młodym... A ja miałem ze sobą moją obudowę podwodną do
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kamery, ale nie wziąłem kamery!!! Był to
pierwszy raz po kupieniu tej obudowy,
więc chciałem sprawdzić jej szczelność i
kamery nie zabrałem. Całe szczęście później jeszcze miałem masę okazji, żeby te rekiny i delfiny sfilmować. To było moje
pierwsze wrażenie tutaj. Od razu musiałem

przyznać rację mojemu koledze, chociaż
był to dopiero mój pierwszy dzień na oceanie, a ile jeszcze potem podobnych przeżyć miałem… to już w kolejnych częściach
opowieści. Tym akcentem, kiedy nawet nie
wspomniałem jeszcze o samym nurkowaniu, kończę ten odcinek i zapraszam do śle-

widok na plażę z której startują łodzie
fot. Dennis King

dzenia kolejnych opowieści z tej części
Afryki. W następnym opowiem trochę więcej o podwodnym życiu na tutejszych rafach oraz o pewnym żyjącym dinozaurze,
który rezyduje w tamtejszych głębinach.
Większość zdjęć, które możecie oglądać
w tym magazynie, to tak naprawdę klatki
wycięte z moich filmów, nie są robione
aparatem, tylko kamerą video. Polecam wyobrazić sobie obiekty na tych zdjęciach poruszające się, bo tak w rzeczywistości je
złapałem.
Jeśli chcesz śledzić, co ciekawego dzieje
się w Sodwana Bay na bieżąco, zajrzyj na
profil Facebooka: Bart Videography. Staram
się wrzucać co kilka dni ciekawostki morskie i lądowe opatrzone zdjęciami lub filmami.

ja filmuję na rebie

Bart Łukasik
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Nurkowanie w Moszna-Wieś
Elektrociepłownia o nazwie Pruszków II miała być oddana do użytku
w czasach, kiedy na chleb mówiliśmy
„beb”, ale liczne protesty ludności
zupełnie zablokowały inwestycję i w
rezultacie miejsce to nigdy nie zostało oddane do użytku. Na potrzeby elektrociepłowni został stworzony
sztuczny zbiornik do ochładzania jej
urządzeń. Nieliczni nurkowie myślą,
że tam właśnie trzeba wejść do wody...
Elektrociepłownia Pruszków II – nurkowanie w Moszna-Wieś 29 sierpnia, wraz z
zaprzyjaźnionym nurkiem Sergiuszem, postanowiliśmy i my zanurkować w tym obrastającym w legendy, zagadkowym miejscu
pod Warszawą. Z ust do ust bowiem docierają do uszu nurków coraz to ciekawsze informacje o zalanej elektrociepłowni budowanej w latach komunizmu, a nie oddanej
nigdy do użytku.
44
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Z niepotwierdzonych i niezupełnie wiarygodnych źródeł uzyskałem kilka danych.
Cóż to za informacje? Elektrociepłownia o
nazwie Pruszków II miała być oddana do
użytku w czasach, kiedy na chleb mówiliśmy „beb”, ale liczne protesty ludności zupełnie zablokowały inwestycję i w
rezultacie miejsce to nigdy nie zostało od-
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dane do użytku. Na potrzeby elektrociepłowni został stworzony sztuczny zbiornik
do ochładzania jej urządzeń. Nieliczni nurkowie myślą, że to tam właśnie trzeba wejść
do wody...
Prosto na Google maps lub Zumi wklepać nazwę Moszna-Wieś, w której znajduje się owa elektrociepłownia. Zobaczymy
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jakieś zabudowania i zbiornik wodny.
Sprawne oko wypatrzy także komin elektrociepłowni i jego długi cień. Jako punkt charakterystyczny
przy
poszukiwaniach
obrałem zbiornik wodny i byłem niezmiernie zaskoczony, gdy okazało się, że nic takiego nie ma koło komina elektrociepłowni.

Nie ma, bo z poziomu kierowcy nie zobaczymy wody, która znajduje się za wałem.
Jest więc sporym wyzwaniem znalezienie
miejsca, gdzie wchodzi się na nurkowanie!
Ze względu na to, że miejsce jest dość
wymagające pozostawię punkt wejścia do
wody w tajemnicy, aby przypadkowi niedo-
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świadczeni nurkowie nie wpadli na wspaniały pomysł sprawdzenia tam swoich sił.
Po prawie godzinnym poszukiwaniu
miejsca, gdzie wchodzi się do wody (namiary uzyskałem od zaprzyjaźnionej szkoły nurkowania z Warszawy), dotarliśmy
wreszcie do celu. Pogoda nas nie rozpieszczała. Lało jak z cebra i tylko momentami
przestawało.
Konieczność dojechania w taką ulewę
polną drogą – z licznymi dołami, wszechobecną gliną i kałużami – wielu by zniechęciło, ale nie nas!
Na miejscu zastaliśmy małe zbiorniki
(trzy prostokątne baseny z gruzami i powyginanymi prętami na brzegu) wypełnione
turkusową wodą. Przejrzystość na pierwszy
rzut oka około 2 metrów, czyli nic nadzwyczajnego. Zacząłem wątpić w legendy o
czystej wodzie i wspaniałym nurkowaniu.
Dopiero po chwili ujrzeliśmy dwie nadbudówki nad klatką schodową i w mig zorientowałem się, że musi chodzić właśnie o
tamto miejsce. Istotnie – woda turkusowa,
przejrzysta. Można popatrzeć sobie z góry i
z klatki schodowej. Z wcześniejszych relacji słyszałem, że nie ma tam życia, gdyż odczyn pH 14 niespecjalnie nadaje się dla
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flory i fauny. Jakież było moje zdziwienie,
gdy zobaczyłem kijanki żab pływające w
wodzie i owady, choćby np. pływak żółtobrzeżek. Skoro kijanka żaby miała już widoczne tylne nogi, to musiała trochę w tej
wodzie wytrzymać. Myślę, że żaby wykształciły tu wysoką odporność na tak niesprzyjające
chemicznie
warunki
środowiskowe. Dużo wapnia i siarczków –

rozpuszczonych i uwalniających się ze
ścian zalanych korytarzy – nie sprzyja rozwojowi nawet glonów.
Podobno poniżej kilku metrów żyją ryby.
Żadnej nie udało mi się zobaczyć i nie mam
pojęcia skąd by miały tu wziąć się ryby.
Mniemam zatem, że być może moi poprzednicy widzieli pływające kijanki żab, a
że przejrzystość wody na poziomie – 2 zo-
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stawia dużo do życzenia, to moja teoria jest
wysoce prawdopodobna.
Wchodzimy do klatki schodowej. Po kilkunastu schodkach w dół od razu zanurzamy się w wodzie. Z klatki wpływamy do
dużego pomieszczenia, widzimy barierki.
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Znajdują się w miejscu, gdzie w podłodze
są trzy duże otwory do poziomu niżej. Dodatkowo na wprost schodów, gdzie wpływa się do pomieszczenia są kolejne schody
– w dół. To miejsce ma głębokość około 3
metrów, w suficie są duże otwory, ich światło bardzo dobrze oświetla całe pomieszczenie.
Słyszałem nawet plotkę, iż jedna ze szkół
nurkowania w Warszawie prowadzi tu kur-

sy OWD. W mig zrozumiałem, że to jakaś
bzdura z palca wyssana. To miejsce absolutnie nie nadaje się dla początkujących
nurków. Warstwa 2-3 cm wapnia na dnie
przy małym niekontrolowanym machnięciu
płetwami od razu burzy cały urok.
Z pierwszej sali płynie się szerokim na
około 8-10 metrów korytarzem w kierunku
zbiornika wodnego, który ujrzałem jako
pierwszy po przybyciu. Płynie się koło 80
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metrów. Najpierw lekko w dół, tam jest
maksymalna głębokość nurkowania 7,5 metra. Potem korytarz odbija lekko do góry. Po
przepłynięciu w zupełnych ciemnościach dopływa się znowu do jasnego miejsca, gdzie widzimy zwały gruzu – potencjalne niebezpieczne miejsca z prętami, o
które można się zaczepić lub przeciąć skafander. Drabiny, schody w górę, kilka pozostałości po budowlańcach. Oglądamy to
z Serkiem kilka minut i wracamy do naszej
pierwszej sali. Stamtąd wchodzimy teraz na
poziom – 2. Schodzę po schodach i od razu zrozumiałem, że nie ma sensu pływać
dalej z aparatem fotograficznym, gdyż
przejrzystość około 1,5 m nijak nie pasuje
do dobrej fotografii. Zostawiam aparat na
poziomie – 1, blisko naszego wyjścia, i z
poręczowaniem schodów schodzę najbliższym otworem w podłodze na dół. Płynąc
wzdłuż ściany, którą mam po lewej stronie,
dopływamy do kolejnego otworu w podłodze, który jest albo kolejnym wejściem w
dół, albo szybem, gdzie były prowadzone
kable i rury do zwiedzanych wcześniej pomieszczeń. To zbadamy następnym razem!
Po 43 minutach wychodzimy z wody.
Usłyszawszy wcześniej o nie najzdrow-
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szych właściwościach wody, na powierzchni, przy klatce schodowej, przygotowałem
wcześniej wiadro ze słodką wodą. Szybko
płuczemy twarze i głowy.
Podobno poprzednich nurków po godzinnym pływaniu w tej wodzie szczypały
usta i skóra na twarzy. My wcześniej posmarowaliśmy się obficie kremem Nivea i

żadnych objawów szczypania czy pieczenia na szczęście nie mieliśmy.
Ogólnie rzecz ujmując, nurkowanie w
tym miejscu jest inne, przez to ciekawe. Jest
to zdecydowanie nurkowanie typu jaskiniowego. Trzeba to bardzo mocno wziąć sobie
do serca. Jeśli ktoś nie ma odpowiedniego
sprzętu i przeszkolenia, zdecydowanie nie
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powinien tu nurkować, choćby nie wiem
jak ciekawość zżerała. Mokry skafander zostawiamy na wieszaku w domu. Pływalność
musi być tu opanowana do perfekcji.
Co ciekawe, ani ja, ani Serek nie poszliśmy, z czystej ciekawości, do drugiej klatki
schodowej, obok tej gdzie schodziliśmy w
dół. Być może jest tam wejście do innych
korytarzy i to właśnie jest powodem dla którego zdecydowanie tam wrócimy. Szczególnie zimą, kiedy będzie lód.
Przejrzystość wody. W pierwszej komnacie i w tym 80-metrowym korytarzu doskonała, jak na basenie. Na poziomie – 2
bardzo słabiutka, podobnie jak na końcu
korytarza. Gdy wypływaliśmy nieco płycej,
wizura też zdecydowanie spadała, co pokrywałoby się z tym, co widziałem w oczku
wodnym na początku od góry. Podejrzewam, że zimą przejrzystość jest tam dużo
lepsza.
Dojazd na miejsce nich pozostanie tajemnicą z uwagi na bezpieczeństwo początkujących nurków.
Kilka zdjęć pokazuje jakich klimatów
możemy spodziewać się w tych zalanych
korytarzach. Jak na 20-30 minut jazdy od
centrum Warszawy – miejsce jest faktycz-
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nie wciągające i warte wyprawy. Trudno
napisać o nim „polecam”, ale z ciekawskimi i dobrze opływanymi chętnie jeszcze raz
się tam wybiorę.
Kolejna wyprawa
Tym razem pojechaliśmy z Maćkiem.
Nie brałem aparatu, aby dokładniej przyjrzeć się niektórym elementom. Maciek na-

tomiast robił bardzo interesujące zdjęcia, a
że pogodę mieliśmy idealną wyszły rewelacyjne.
Podczas poprzedniej wyprawy deszcz,
błoto i kałuże dosyć skutecznie zniechęcały do chodzenia po okolicy. Tym razem zajrzeliśmy tu i ówdzie i znaleźliśmy nowe,
ciekawe wejścia do wody. Gdzieniegdzie
woda zarośnięta była wywłócznikiem i glo-
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nami, bliżej komina – turkusowa, podobna
w kolorze do tej, w której nurkowałem
wcześniej. W sumie znaleźliśmy dwa dodatkowe miejsca, gdzie można wejść do
wody.
Postanowiłem sobie, że następnym razem wejdę którymś z nich, aby sprawdzić
kolejne korytarze. Kolor i przejrzystość wody bardzo zachęcała.
Teraz jednak wchodzimy ponownie do
pierwszej klatki, tak jak wcześniej zaplanowaliśmy. Słońce oraz brak deszczu zdecydowanie poprawiły widoczność i jakość
nurkowania. Nowe rzeczy, które wypatrzyłem to plankton pływający w pierwszej
komnacie, ale tylko w pierwszej, a konkretnie rozwielitki i larwy wodzienia. Skoro
plankton tu żyje, to może skład chemiczny
wody zaczyna się poprawiać, pomyślałem.
Płyniemy długim, znanym mi już korytarzem w stronę zachodnią. Przejrzystość wody wyśmienita! Teraz dopiero zobaczyłem
ogrom gruzów i prętów zalegających na
dnie, których za pierwszym razem prawie
nie dostrzegałem. Dzisiejsze nurkowanie w
korytarzach elektrociepłowni Pruszków II
pokazało mi piękno, urok i ogrom tego
miejsca.
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Po lewej stronie znalazłem wejście do innego pomieszczenia. Można je przepłynąć
na wylot i wypłynąć mocno zagruzowanym
wyjściem, jednak można wypłynąć zupełnie spokojnie. Po prawej stronie są schody
prowadzące do góry, które poprzednim razem tylko fotografowałem, dziś dokładniej
je spenetrowałem. Z prawej strony, na głębokości około 2,5 m znalazłem zagruzowane wejście do pomieszczenia. Wpływam
tam, aby zobaczyć, gdzie zaprowadzi mnie
korytarz. Za mną idzie w ciemno Maciek.
Okazuje się jednak, że to ślepy zaułek. Pomieszczenie ma około 4 metrów szerokości
i 9 metrów długości. Wracamy do pierwszego pomieszczenia, gdzie wchodziliśmy do
wody.
Wyżej pisałem, że nie widziałem ryb i że
być może ktoś wcześniej pomylił rybę z kijanką. Z pokorą muszę cofnąć te słowa.
Faktycznie po drodze w korytarzu znalazłem zdechłą rybkę. Mała uklejka. Zdechła,
ale przecież musiała tu żyć. Dopłynęliśmy
wreszcie do naszego startowego pomieszczenia i tam z poręczowaniem wchodzimy
na poziom minus dwa. Przejrzystość wody
około 2-3 metry. Dużo lepiej widać niż w
pochmurny, deszczowy dzień.

Tym razem płynę trzymając ścianę z prawej strony. Po przepłynięciu około 20 metrów zrozumiałem, że trafiłem do korytarza,
który prowadzi w stronę komina. Przejrzystość stawała się coraz gorsza. Woda o zabarwieniu brązowym wskazująca na obecność dużej ilości garbników. Gdy zrozumiałem, że jestem w korytarzu, który prowadzi najprawdopodobniej w tamt miejsce,
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postanowiłem zawrócić i zostawić penetrację na następny raz. Tym bardziej, że była
to już 52 minuta nurkowania, a naszemu
nurkowi zabezpieczającemu, Kasi, powiedzieliśmy, że będziemy po 50 minutach z
powrotem.
Podczas wcześniejszego spaceru, zanim
weszliśmy do wody, wypatrzyliśmy klatkę
schodową, która też prowadzi do wody, ale
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przejrzystość była zdecydowanie gorsza.
Jest tu inny skład chemiczny wody, dużo
glonów na powierzchni i wywłóczników.
Faktycznie, tam być może żyją jakieś rybki.
Mogły przepłynąć korytarzem do pomieszczenia nr 1, gdzie rozpoczynaliśmy nurkowanie, ze względu jednak na zły skład
chemiczny wody ryba, którą znalazłem była zdechła.

Zatem, kto wie... może w tej brudniejszej
wodzie żyją rybki i inne organizmy? Inną
sprawą jest kwestia: jak one się tu znalazły?
Przypuszczam, że podczas wiosennych
roztopów mogły się przedostać rowami melioracyjnymi.
Nurkowanie w tym dniu trwało 55 minut.
Zobaczyłem o wiele więcej i nabrałem apetytu na penetrację kolejnych korytarzy. Mo-
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żna tu wykonać kilka dobrych nurkowań i
za każdym razem zobaczyć coś nowego.
Nurkowanie 20 września zaliczam do
bardzo udanych!
Wyprawa po raz trzeci
Tak jak obiecałem sobie w ciepłe dni, tak
też zrealizowałem założenie nurkowania
pod lodem w elektrociepłowni Pruszków II.
Latem wizje nurkowania podlodowego
wydawały się jeszcze bardziej ekscytujące.
Dlaczego? Skoro nurkując jesienią woda w
zalanej elektrociepłowni była czysta jak w
basenie, to jaka przejrzystość będzie, gdy
pojawi się pokrywa lodowa?
Gruba pokrywa lodowa, około 40 cm,
spowodowała opóźnienie nurkowania o
około półtorej godziny. Był to nie lada wysiłek wyciągać bryły lodu takiej grubości.
Niestety okazało się, że przejrzystość wody w głównej komorze, gdzie schodzi się
do wody tzw. klatką schodową, jest nie tyle fatalna, ale dokładnie taka sama jak latem na poziomie minus jeden. Nurkowanie
zatem było krótkie. Głównym celem bowiem miały być niesamowite zdjęcia podwodne z tego obiektu robione w krystalicznie czystej wodzie pod lodem.
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Zrozumiałem w mig, że zima przyniosła
tyleż samo śniegu co i wód gruntowych. Poziom wody podniósł się w zalanej elektrociepłowni o około 60 cm, wypychając
dolne warstwy wody do góry, co spowodowało zmieszanie się dolnej partii wody (z
poziomu minus jeden) z górną, gdzie zawsze przejrzystość była wyśmienita.
Wiadomo już, iż na wiosnę przy roztopach i późną zimą nurkowanie w Moszna-

-Wieś jest możliwe, ale przejrzystość wody
sięga 1-1,5 metra.
Warto też wspomnieć, iż zwykle łatwy
dojazd, zimą praktycznie jest możliwy tylko
traktorem albo dobrym samochodem terenowym.
Następne nurkowanie zatem będzie najwcześniej latem.
Rudi Stankiewicz
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Jak to się robi „po francusku”...
Pomysł wybrania się na wieczorek
zapoznawczy z tym „jak to się robi
po francusku” pojawił się dosyć niespodziewanie i jak zwykle w trybie:
„Ej, a może się przejedziemy do
Majkiego na warsztaty?”.

letni śpiwór zasadniczo dobrze izoluje”,
„Ubrać się w ocieplacz? Nie, nie ma sensu.” Obudziwszy się zgodnie z runtimem
o ósmej, kolejne dziesięć minut zakłada-

Hasło zostało rzucone na bardzo podatny grunt – czyli mnie. Dwa tygodnie później mknęliśmy do Krakowa, brocząc krwią
na tankowaniach i bramkach. Z Poznania
blisko nie jest, ale czasem panie w bramkach są całkiem, całkiem... miłe. Tym oto
sposobem już około drugiej w nocy całowaliśmy bramę Zakrzówka. Na szczęście
wcale (!) nie było mgły, zatem doceniliśmy
GPS. Szczerze mówiąc, czasem to właśnie
on informował nas, że tu jest jakiś zakręt.
Zaparkowaliśmy w jakichś zamglonych
krzakach, nieopodal bramy. Rozbiłem ekspedycyjny, jednoosobowy namiot, wypiliśmy za ocalenie i poszliśmy spać. Przez sen
majaczyły mi się jeszcze słowa rzucane
chyba na wiatr: „Będzie ciepło”, „Nie, ten
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łem 90% ciuchów jakie zabrałem. Poszło
wszystko poza ocieplaczami i suchym.
Okazało się, że obsługa bazy już jest i litościwie nie wyrzuciła nas z terenu obok bra-
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my. Podobno nie wolno tam koczować, czy
coś w tym stylu. Zawinęliśmy się i jako
pierwszy samochód zawitaliśmy nad Zakrzówek. Bezzwłocznie ruszyliśmy do wykonywania K-drilla. Zakrzówek wyglądał
tak zachęcająco, że pojawiły się głębokie
przemyślenia, czy między 8.30 a planowaną zbiórką o 10.00 nie walnąć nura...

Zaczęliśmy prawie punktualnie. Niestety, wiata i kamienie nieopodal same się nie
oporęczują. Zamiast dać nura w rozkosznie
przejrzystą wodę, zaczęliśmy sumiennie
uczyć się podstaw nowej konfiguracji, która składa się – praktycznie rzecz biorąc
– z „niczego”. Najpierw na sucho ćwiczyliśmy stabilizację poręczówki „z gumkami”,
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której stałem się wielkim fanem. Świetna
sprawa: kasowanie luzów, a poręczówka
zachowuje stabilność w razie przypadkowego demontażu jednego z punktów lub
przecięcia. Samo poręczowanie jest również dość wygodne. Niestety kołowrotki
„z dużą dziurą”, które naprędce wypożyczyliśmy przed warsztatami, z powodu braku własnych, okazały się strasznie słabe. I w
dodatku z nawiniętą pływającą linką... Konfiguracja sprzętu poszła na tyle (nie) sprawnie, że pierwszego nura robimy jeszcze
za dnia.
Podstawowe założenie nurkowania było
następujące: ogarnąć nieco podstawowe
skillsy w konfiguracji SM solo. Po kilku
pierwszych minutach nurkowania – spędzonych na symulacji warunków naturalnych przez zmniejszenie widoczności do
zera, co wychodziło całemu zespołowi niezwykle skutecznie – ogarnęliśmy się i przystąpiliśmy do zabaw z naszym sznurkiem
czyli uprzężą. Wpinanie i przepinanie butli,
zamiana automatów, prowadzenie butli
przed sobą, fikołki... Najciekawszym wyzwaniem dla mnie było zdeponowanie obu
butli, opłynięcie Majkiego na bezdechu,
powrót i przeszpejenie się na nowo. Najcie-
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kawszym, z uwagi na wielki kamień, który
dzierżyłem przed sobą, płynąc – w suchym
i krótkich twardych jetach manty – z gracją
freedivera. Po następnym ćwiczeniu, czyli
po zaporęczowaniu kawałka kamieniołomu, wracaliśmy sprzątając po sobie. Mimo
tego solidny opiernicz nas nie ominął, bo
zawsze się znajdzie coś, co należy popra-

wić. Wyciągnęliśmy wnioski. Drugie nurkowanie, już „po ciemaku,” polegające
na grzecznej wycieczce samochodowej
i zwiedzaniu terenów pod platformą z poręczowaniem, podobno nie było już takie tragiczne. Dla większości teamu była to końcówka na sobotę, ja jednak, mając wciąż
sporo wiatru w dwunastkach, machnąłem
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z Marcinem jeszcze jednego nura wzdłuż
„skarpy” zakrzówkowej. Naprawdę żałuję,
że nie miałem kamery... Widoczność była
niesamowita, dochodziła do 15 metrów.
Pod nami otchłań, kilkanaście metrów obok
świetnie widoczna skalna ściana. Pełen relaks. Żadnych stricte zadań. Nurkowanie
skończyło się poręczowaniem całej trasy
i przeciskaniem przez drzewa, które wymagało przełożenia kasku osobno. Spotkaliśmy
jeszcze suma i odnaleźliśmy ciasną szczelinę w ścianie kamieniołomu, do której trzeba będzie kiedyś wrócić. Zmęczeni
i zadowoleni umościliśmy sobie gniazdko
pod wiatą ze ściankami chroniącymi
od wiatru, zbudowanymi z butli, i poszliśmy w kimę przed „the W-day”. Tym razem
ubrałem się w ocieplacz 490.
Bladym świtem zwijamy naszą zeribę, bijemy butle i ruszamy w kierunku obiektu.
Sporo nasłuchaliśmy się i naoglądaliśmy
o Winnicy. Zalana część fortu 53a, korytarze komunikacyjne łączące fort Winnica
z przedpolem. To miejsce zawsze fascynowało mnie podczas oglądania różnych relacji. Nie myślałem, że znajdę się tam tak
szybko. A to co? Hmm, jakoś nie wygląda
tak samo jak na zdjęciach... Aaa, to chyba
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jednak tylko rów melioracyjny obok
oczyszczalni ścieków. Zanim rozpoczniemy akcję czeka nas jeszcze sporo nauki.
Nasz największy wróg – a zarazem zbawienie nurka – poręczówka. Przygotowujemy
szpej. Na nowo poręczujemy teren. Okazuje się, że warto mieć pod wodą samochód
gdzieś na d-ringu, bo w razie braku punk-

tów stabilizacji wystarczy zaparkować i dowiązać się do lusterka. Ćwiczymy poruszanie się przy poręczówce i wycinanie z niej
w warunkach braku widoczności. Nie jest
to wcale takie proste w rękawicach i kawałku dętki na oczach. Na szczęście, działając
powoli i spokojnie, udaje mi się przeżyć
i nie zabić zespołu. Marcin zaczyna jak za-
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wodowiec. Dokonuje cięcia, dowiązuje
swoją linkę do końca „starej” poręczówki
i... Tak, to czego szuka i potrzebuje to koniec, który trzymam ja. Na powierzchni nie
jest to łatwa sprawa, a co dopiero pod wodą. Trzeba ćwiczyć!
Szpeimy się i wyruszamy na Golgotę...
tzn. wzgórze Winnicy. Przez bagna, lasy
i krzaki. Jeśli ktoś – tak jak my – ma zamiar
zabrać stalowe dwunastki, owszem, da radę. Ale radzimy przygotować towarzyszy
na dużą ilość dźwięcznych i wyrazistych
słów w eterze. Otwór wejściowy jest dość
obszerny, tylko w jednym miejscu trzeba się
kawałek podczołgać. Plan zakłada trzaskanie głównym ciągiem, do momentu osiągnięcia przez kogoś limitu gazu. Wszyscy
nurkujemy w konfiguracji solo, ale jednak
w miarę możliwości razem, ze zmianą osoby prowadzącej w każdym umożliwiającym to miejscu. Wchodzimy do wody,
hm… kałuży w przedsionku. Montujemy
szpej na sobie, klarujemy węże, zakładamy
płetwy – choć w większości miejsc, jak się
okaże, wcale nie będą potrzebne – i w drogę. Ruszamy w miarę zwartym szykiem.
Na drugim skrzyżowaniu trochę się dziwię,
bo wszyscy płyną w boczny – w dodatku,
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rozgałęzienie, a ja ruszam z Filipem głównym ciągiem. Zmieniamy się w małej, ciasnej komnatce i dalej płyniemy tylko we
dwójkę. Tym razem widoczność, mimo płynięcia z tyłu, nieustannie pozostaje znakomita. Muszę tutaj dodać (dla lepszego
zrozumienia powagi sytuacji), że większość
ostatnich nurkowań zaliczyłem w wodzie,

jak wynikało z opisu Majkiego, krótki – korytarz... No, ale cóż, już przywykłem do tego, że dzieją się rzeczy, o których nie śniło
się nawet filozofom. Wliczając w to początkową wizurkę, która jakoś za nic nie chciała się wyklarować... Czyżby ujawnił się
zakrzówkowy mąciciel, może to Majki
utrudnia nam realizację zadania? Najwa-

żniejszy jest oczywiście stały kontakt z poręczówką. Po osiągnięciu zawału, zawracamy. Ostatni stają się pierwszymi i w końcu
mogę podziwiać wizurę. Dopływam do obszernego pomieszczenia, w którym spędzam chwilę, resztę zespołu puszczając
przodem. Jak się okazuje, opłaciło się to
bardzo, ponieważ reszta znów wybiera złe
60

Nuras.info 12/2012
w której dwumetrowa wizura oszałamiała
i wprawiała w zachwyt. Ale wróćmy
do Winnicy. Mijamy obszerny zawał,
po którym da się przeczołgać. Nad nami góruje solidny szyb. Zanurzamy się ponownie
po drugiej stronie i napieramy aż do końca
korytarza.
W drodze powrotnej mam potężną zagwozdkę. Czy tu były dwie poręczówki?

Wydaje mi się, że była tylko jedna, kiedy
płynęliśmy „tam”... Gdy jedna z nich dodatkowo zaczyna się poruszać i zwijać, już
wiem, że coś jest nie tak. Podbijam do góry, żeby nie dać się w nią zaplątać i zaczynam myśleć – co się tu do cholery wyrabia?
Kiedy zaczyna mi świtać możliwy scenariusz wydarzeń, wymacuję ręką mojego cudownego klona kołowrotka Patchfinder
(zabrany w razie „w”) i już wiem, że jest
niedobrze. W tym samym momencie czuję,
że coś zaczyna mnie ciągnąć. „Ta druga”
poręczówka idealnie dobiega do mojego
wspaniałego kołowrotka i wyciąga z niego
linkę, przy okazji ciągnie też mnie! Szybka
decyzja i po kłopocie. Dopływamy do zawału, gdzie napotykamy Majkiego pieczołowicie zwijającego resztki mojej linki
z kołowrotka. „Ale ktoś niechlujnie położył
tu poręczówkę, cała luźna. Uznałem, że
zwinę...” Pokiwałem smętnie głową, choć
nie bez poczucia dumy, że mój kołowrotek
sam potrafi poręczować. Jeszcze nauczę go
stabilizacji poręczówki, to dopiero będzie
komfort nurkowania! Analizując całą sytuację, doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej przy przeciskaniu się przez
wejście poluzowałem hamulec, natomiast
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przeczołgując się przez zawał, zaczepiłem
końcem linki o „coś” i takim sposobem narobiłem bigosu. Ważna nauka na przyszłość. Bezpiecznie wracamy do wejścia.
Tak samo wraca, choć w większości na ślepo, reszta zespołu rozproszona po bocznych ciągach. Szpej zostawiamy na kolej-
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nego nura. Na drugim nurze Filip i ja napieramy z planem penetracji pierwszego bocznego ciągu oraz korytarza za „halą”.
Montujemy le jump’a „po francusku” i bardzo sympatycznie zwiedzamy sobie zaplanowane obiekty, napotykając po drodze
dwie gigantyczne cave-żaby. Niestety, widoczność jest mocno skotłowana dzisiejszym wcześniejszym desantem. Pozostaje

jeszcze tylko wyjście z tunelu na światło
dzienne, co dzięki zamontowane linie jest
w ogóle wykonalne. Nie polecam wychodzenia z 2x12 po mokrej glinie. Można trochę się zmachać. Powrót do samochodów,
jak można się było spodziewać po drodze
„tam”, jest gehenną. Na szczęście i temu
wyzwaniu udało się podołać. Szybkie ogarnięcie sprzętu, odprawa, pakowanie i rusza-
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my w drogę powrotną, w trakcie której już
wiem, że jest ona początkiem nowego etapu w moim nurkowaniu. Pierwszą rzeczą,
którą zrobiłem po powrocie z warsztatów
było zaopatrzenie się w czwóreczki, które
niebawem zostały obficie zmacane, podczas dogłębnego zwiedzania malucha
na Kierskim. Warsztaty oceniam jako świetną sprawę, choć należy się już troszkę
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„ogarniać” pod wodą. Ilość materiału
do opanowania jest spora. Dla mnie osobiście nie było to stricte szkolenie, a przede
wszystkim pokazanie, co należy samemu
opanować i nad czym należy pracować.
Chciałbym dodatkowo serdecznie podziękować Majkiemu za zniszczenie mi wielu
kolejnych weekendów, które spędzę turla-

jąc się po różnych dziurach, o których pewnie jeszcze nawet nie słyszałem.
Wielkopolskę reprezentował poznański
FuckupDiversTeam w normalnym składzie,
czyli Marcin + ja. Mazowsze reprezentował
XdiversTeam.
Witek Hoffman
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Zawód czy pasja?
Z nurkowania amatorskiego w profesjonalne
Zastanówmy się nad tym, czym jest
dla nas nurkowanie. Podwodną przygodą, wybieganiem poza nasze limity,
pokonywaniem siebie, podziwia- niem
natury, odkrywaniem wraków, przebywaniem pod wodą, realizacją marzeń,
ucieczką od rzeczywistości... Tyle jest
powodów do uprawiania tej aktywności co ludzi, którzy ją uprawiają.
Rozwijając się w nurkowaniu osiągamy
różne sprawności, mamy bardzo szerokie
pole do popisu, można powiedzieć, że niemalże nieograniczone możliwości. Na początku jest OWD (poziom podstawowy),
koncentracja na samym sobie, na regulowaniu pływalności, wyrównywaniu ciśnienia
w uszach, na technice ruchów nóg czy innych podstawowych umiejętnościach umożliwiających poruszanie się pod wodą.
64
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Potem, wraz z nadejściem drugiego stopnia, nasza uwaga przenosi się na zewnątrz,
na zadanie. Nurek AOWD zaczyna wykonywać zadania, niekoniecznie związane
z obsługą samego siebie – kontroluje kompas, potrafi coś odszukać, wydobyć, zanurkować w nocy, czy zejść już nieco niżej
– do 30 metrów głębokości. Pole świadomości poszerza się, następuje automatyzacja pewnych czynności i mamy szersze
pole do działania.

Zaczynamy szkolić się w zakresie wybranych przez nas specjalizacji. Tutaj pojawiają się zajawki – jedni chwytają za aparaty
fotograficzne, kamery, inni znajdują radość
w eksplorowaniu zamkniętych przestrzeni
– nurkują do jaskiń, wraków. Pojawia się
konieczność zdobywania nowych umiejętności. Żeby nurkować w chłodnych wodach, szkolimy się w zakresie obsługi
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suchych skafandrów. Żeby móc nurkować
do 40 metrów, szkolimy się w zakresie nurkowania głębokiego. Aby w zimie nie siedzieć tylko przed telewizorem, próbujemy
zwiedzać wodę pod lodem... Właśnie
w tym miejscu, podczas AOWD, powstają
szczególne zainteresowania, które potrafią
nas związać na lata z przebywaniem pod
wodą.
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W moim przypadku jest kilka zajawek,
które trzymają mnie pod wodą – fotografia,
poznawanie nowych form życia i głębokość. Nie ciągną mnie szczególnie przestrzenie zamknięte, sidemount czy maski
pełnotwarzowe, które dla wielu mogą być
„tym czymś”, za to z aparatem nie rozstaję
się prawie nigdy, a kiedy mam możliwość
zanurkowania głębiej, robię to. Jestem ciekaw nowych stworzeń i staram się jeździć
tam, gdzie je odnajdę.
Nurek AOWD nie posiada jednak kilku
umiejętności, które w moim odczuciu
świadczą o kompletności wyszkolenia
i kompetencjach do nurkowania samodzielnego, to znaczy w systemie partnerskim, ale
już bez nadzoru. Ci, którzy nie mieli świadomości deficytu w wyszkoleniu powoli go
dostrzegają. Chodzi mi o umiejętności ratownicze, o wiedzę z zakresu wychodzenia
z opresji, rozwiązywania typowych, zdarzających się problemów pod wodą. O ile jeżdżąc samochodem może nam się zdarzyć,
że złapiemy gumę, albo że źle wyliczymy
sobie paliwo i staniemy gdzieś w polu bez
paliwa, albo że po prostu zepsuje nam się
auto, o tyle będąc pod wodą można spodziewać się kilkunastu „typowych” sytuacji

awaryjnych, z którymi nurek po Rescue powinien wiedzieć jak sobie poradzić. Mówię
tutaj nie tylko o jakichś „hardcorach”, ale
o typowych przypadkach: jak zamarznięcie
automatu, brak powietrza u siebie albo
u partnera, zaplątanie się w cokolwiek
– żyłkę, linkę, własną poręczówkę czy inną
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rzecz utrudniającą nam normalne nurkowanie. To może być też zwykłe zmęczenie
i wyczerpanie na skutek płynięcia pod prąd
czy gonienia za czymś interesującym. Ta
ostatnia sytuacja często ma zastosowanie
do mojej osoby, zwłaszcza kiedy zobaczę
coś ciekawego i chcę zrobić temu czemuś
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fajne zdjęcie. Wyścig zazwyczaj przegrywam, ale zdarza się, że fotka wyjdzie
pierwszorzędna i trud się opłaci.
Mówiąc o problemach, nurek Rescue powinien być też przygotowany na sytuacje
mniej typowe, gdzie często jest jedyną osobą mogącą uratować komuś życie. Takie sytuacje mogą wymagać używania bardziej
wyrafinowanych technik – holowania nurka

wraz z wykonywaniem sztucznego oddychania i rozbierania jego i siebie ze sprzętu
nurkowego, czy technik wyjścia z wody
z osobami nieprzytomnymi, odpowiednich
do różnych rodzajów nabrzeży. Na tym
kursie poznajemy też zasady pierwszej pomocy, podawania tlenu czy procedury ewakuacji z miejsca nurkowego.
W każdym razie, szkoląc się na stopień
Rescue, wykraczamy już nieco dalej ponad
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to, co robiliśmy do tej pory – wykraczamy
poza hobbystyczne nurkowanie na poziomie AOWD (chyba że pomaganie i ratowanie jest naszym hobby). Uczymy się
umiejętności specyficznych, których znajomość oby nigdy się nie przydała, ale jeśli
zajdzie taka potrzeba, właśnie nurek od poziomu Rescue będzie znał procedury postępowania w sytuacjach pomagania poszkodowanym nurkom.
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W tym miejscu często następuje odkrycie następnego pola świadomości – otoczenia innych. Nagle zaczynamy zwracać
uwagę na rzeczy, których nie zauważaliśmy

dotąd, albo takich, które dla nas nie miały
większego znaczenia. Widzimy, że ktoś
idzie z niedopiętą butlą, że komuś trzeba
pomóc, że niektórzy nurkowie stają się zestresowani przed nurkowaniem itp. Dostrzegamy innych i możemy antycypować
problemy. Pojawia się u nas coś w rodzaju
prewencji i wyczulenia na innych i dostrzeganie potencjalnych problemów. Jednocześnie partnerzy, którzy z nami nurkują czują
się bardziej bezpiecznie. Do tej pory zawsze w parze znajdowaliśmy się o pół głowy w tyle za bardziej doświadczonym
partnerem, a tu nagle to my jesteśmy liderami w parze. Staliśmy się „pełnowartościowymi” nurkami.
W tym miejscu często pojawia się chęć
pójścia dalej. Bycie kompetentnym nurkiem, pomagającym innym i czującym się
panem sytuacji często pcha nas do wkroczenia na ścieżkę nurkowania zawodowego, profesjonalnego. Właśnie nurkowie
Rescue często decydują się na dalsze szkolenie na stopień Divemastera i Instruktora
nurkowania.
Jak do tej pory nurkowanie jest dla nas
ewidentną pasją, podróżą w zależny od nas
świat, gdzie robimy co chcemy i mamy co68

raz większe możliwości, wiedzę i umiejętności. Idziemy dalej.
Stopień Divemastera to pierwszy krok
do zarabiania pieniędzy z nurkowania,
z prowadzenia grup, z asyst podczas szkoleń czy zabierania nienurkujących pod wodę. Divemaster będzie spotykał się z nurkami, którzy będą chcieli odświeżyć sobie
umiejętności, oraz z ludźmi, którzy będą
mieli ochotę nauczyć się samego snorkelingu. Tutaj też zaczynają się często pojawiać
pytania odnośnie celu nurkowania, co tak
naprawdę chcemy od tej aktywności. Tutaj
pasja może przerodzić się w zawód, który
dla niektórych będzie jeszcze większą pasją, ale innych może prowadzić w zupełnie
przeciwną stronę – odchodzenia od nurkowania. Właśnie tym momentem i dalszymi
krokami w rozwoju chciałbym się zająć.
Bycie profesjonalistą jest już inną jakością, która pojawia się wraz z przekroczeniem pewnej granicy – granicy odpowiedzialności za samego siebie. Wykonywany
przez nas zawód niesie ze sobą zobowiązanie wobec ludzi, od których pobieramy wynagrodzenie. Pojawiają się momenty, gdy
musimy coś robić, czy tego chcemy czy nie,
musimy wykonywać czynności wchodzące
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w zakres naszych zawodowych obowiązków. Jako profesjonaliści wchodzimy w takie same zależności jakie występują we
wszystkich pracach na świecie – będziemy
mieli masę sytuacji pozytywnych, dających
nam satysfakcję, ale też będą się zdarzały
takie, gdzie trzeba się będzie nagiąć, bo taki jest nasz zawód.
Poza obowiązkami, które zazwyczaj odbieramy jako coś „przymusowego” bycie
profesjonalistą nagradza nas też w inny sposób. Uzyskujemy większy prestiż w środowisku nie tylko nurkowym, nasz wizerunek
zdecydowanie się poprawia, możemy się
wybić. Już nie jesteśmy zwykłymi nurkami.
Ale dla Divemasterów niekiedy niewygodne jest pozostawanie w cieniu przełożonego – instruktora. Niby podczas asyst szkoleniowych jesteśmy bliżej kursantów niż instruktor, osoby szkolone częściej z nami
rozmawiają, to my jesteśmy duszami towarzystwa, ale jednak to On przechadza się
na wyżynach prestiżu i poważania, On ma
decydujące słowo i jest tym, którego umiejętności są dla nas i innych niedoścignionym wzorem. To instruktor może brylować
swoimi demonstracjami, wiedzą, ciekawymi nieprawdopodobnymi historiami. To On

wie co dobre, co złe, wyznacza nam miejsce w szeregu i tasuje składy grup. Rozdziela nam zadania i nie pyta, czy nam się
podoba, czy nie. Tak naprawdę, dopiero instruktor jest panem sytuacji o wysokim i niepodważalnym autorytecie. Z drugiej strony
możemy odejść i powrócić do nurkowania
na poziomie amatorskim, przestać asystować podczas kursów i pozostać na pozio-
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mie dobrze wyszkolonego nurka z wysokimi umiejętnościami.
Bycie divemasterem rzadko kiedy daje
nam możliwość godziwych zarobków
z nurkowania. Naszym wynagrodzeniem
często jest możliwość darmowego nurkowania czy niewielkie zadośćuczynienie
za naszą ciężką, bądź co bądź, pracę pod
dyktando instruktora.

Nuras.info 12/2012
W tym momencie często dochodzi
do decyzji – co dalej? Znam wielu nurków,
którzy nie poszli w szeregi instruktorów,
a pozostali na tym poziomie i od czasu
do czasu, w ramach przyjemności, dowartościowania się czy innych pobudek, przyłączają się do nurkowego grona pedagogicznego, niosąc im nieocenioną pomoc

podczas kursów. Właśnie ta grupa jest przeze mnie postrzegana jako ta, która z pełną
świadomością kontynuuje hobbystyczne
nurkowania, również na poziomie profesjonalnym.
Zdecydowana większość jednak podąża
dalej, aby wyzwolić się spod jarzma przełożonego i samemu dostąpić instruktorskiej
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półki. Tutaj też lądują ci, dla których stopień Divemastera nie był nigdy celem, a tylko koniecznością w drodze po stopień
instruktorski. Właśnie w tym miejscu kariery prędzej czy później pojawia się w ich
głowach pytanie – czy to, co robię, to jeszcze moje hobby, czy może zawód nurka
sprowadził tę piękną aktywność do poziomu ciężkiej i monotonnej pracy. A praca
wcale nie jest lekka. Często nurkowie z początkowych poziomów, zachwyceni i zachłyśnięci urokami życia podwodnego
zazdroszczą nam „lekkości zawodu”, połączenia hobby z pracą i innych. Bo cóż to
jest za przyjemność siedzenia w biurze 8
godzin dziennie, 5 razy w tygodniu w porównaniu z zawodem instruktora nurkowania – podróżuje, nurkuje, ogląda naturę, jest
wolny i innym pokazuje uroki podwodnego świata.
Instruktor nurkowania po kilku latach
pracy widzi to jednak troszkę inaczej
– przeprowadza po raz setny nurkowanie
numer 3 albo 4 z kursu OWD, idzie po raz
siedemdziesiąty na nurkowanie głębokie
z Advancami, albo po raz dwusetny robi
ćwiczenia nawigacyjne na kompas. Musi
wykazywać się twórczością względem sa-
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mego siebie, aby wykładając tę samą teorię
po raz setny, być pełnym entuzjazmu i zarażać nim innych. Mając gorsze dni musi
zamieść je pod dywan i zapomnieć, że są
gorsze. Pracuje często po 12 godzin na dobę, miewa zapalenia uszu, zaziębienia, co
drugi weekend jeździ z nurkami na wody
otwarte, gdzie ciężko pracuje i musi wykazywać się profesjonalizmem, zorganizowaniem, dyscypliną, uśmiechem, cierpliwością i entuzjazmem. Jemu nie wolno nie
wejść do wody podczas wyjazdu kursowego, bo inni zapłacili za szkolenie i oczekują pełnego zaangażowania.
W czasie gdy inni mają wybór co robić
w weekend – leżeć do góry brzuchem,
pójść na grzyby, pooglądać TV, zanurkować czy wyskoczyć na działkę, Instruktor
leci na wody otwarte i ochoczo po raz dwudziesty w tym sezonie robi te same nurkowania szkoleniowe.
W tym miejscu chciałbym dodać, że nie
narzekam na bycie instruktorem, chcę jedynie pokazać obie strony medalu. Ktoś, kto
chce zostać Instruktorem powinien je dobrze znać, zanim zdecyduje się wydać niemałe pieniądze na kurs. Bo o ile dla mnie
bycie podwodnym fotografem, przyrodni-

kiem i eksploratorem głębin jest prawdziwym hobby, to bycie Instruktorem też. Ja
po prostu lubię nauczać i mam zapał dydaktyczny. Mogę powiedzieć, że łączę dydaktykę z nurkowaniem i to jest też moje
hobby. Ktoś, komu ciężko przychodzi nauczanie innych, kto nie ma cierpliwości i
nie jest elastyczny powinien wybrać inną
drogę rozwoju, bo w tym zawodzie nie
utrzyma się długo (chyba że robi kurs dla
samego prestiżu i osiągnięcia).
Według statystyk jedynie dziesięć procent Instruktorów nurkowania uprawia ten
zawód w trzy lata po uzyskaniu stopnia.
Może to świadczyć o dostrzeżeniu wszystkich za i przeciw dopiero z poziomu zawodowego. Zwabieni wizją łatwego, przyjemnego zarobku, ciekawych podróży, imprez i towarzystwa, możemy się rozczarować, gdy zamiast podziwiać podwodne
rafy, będziemy prowadzić nadzór nad nieogarniającymi nurkami, spotkać się z problemami logistycznymi i po tygodniowym
wyjeździe wrócimy jeszcze bardziej zmęczeni niż byliśmy przed.
Dla tych jednak, którzy lubią być nauczycielami i czerpią satysfakcję z nadzoru, dydaktyki i pomagania innym w po71

konywaniu ich słabości, zawód instruktora
może być najlepszym zawodem na świecie.
Takich ludzi też znam, sam do nich należę.
Uprawiając tę profesję nie można zapominać o typowych regułach charakterystycznych dla wszystkich zawodów świata.
Po pierwsze – potrzebujemy urlopów.
Może to się wydać dziwne dla innych – ale
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tak. Potrzebujemy urlopów od kursantów,
nadzorowanych nurków, klubowiczów,
wszystkich, którzy mają inną niż nasza wizję odpoczynku... Potrzebujemy odpoczynku od szkoleń. W tym czasie najlepiej jest
udać się na nurkowanie hobbystyczne, bez
nadzorowanych uczestników. Najlepiej ze
sprawdzonym buddym albo paczką innych
instruktorów, którzy tak samo jak my chcą
odpocząć od nauczania.
Po drugie – ulegamy wypaleniu zawodowemu. To, co trafia często instruktorów, to
wypalenie. Dla nas długotrwale szkolenie
tych samych rzeczy często kończy się upadkiem zainteresowania nurkowaniem i odejściem od tej aktywności. Instruktor, który
na samą myśl o wejściu z kursantami
do wody dostaje dreszczy i odczuwa przejmującą niechęć, nie powinien szkolić.
Z kilku powodów – jego szkolenia nie będą
dobre, brak entuzjazmu to coś, co jest
świetnie wyczuwalne przez kursantów i powoduje u nich zniechęcenie, wreszcie pogrąża takiego instruktora w negatywnych
emocjach do zawodu, sensu szkolenia i samego nurkowania. Rada dla instruktorów
– jeśli zaczynacie czuć objawy wypalenia
zawodowego, zmieńcie zakres szkoleń.

Przestańcie szkolić OWD i zajmijcie się
wyższymi stopniami albo specjalizacjami.
Albo zostawcie szkolenia na jakiś czas, żeby się zregenerować.
Po trzecie – czujemy często, że nasz rozwój zatrzymał się i stoimy w tym samym
miejscu. Instruktor po kilku latach szkoleń
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nie ma już świadomości samorozwoju. Coraz częściej odczuwa pewien marazm i zatrzymanie w miejscu odnośnie własnych
umiejętności. Nie widzi kontynuacji ścieżki
nurkowej. Dobrym rozwiązaniem jest poszukanie sobie jakiejś innej możliwości rozwoju. Kursy techniczne czy rebreatherowe,
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w których będziemy brali udział mogą nam
dać sporo entuzjazmu do nurkowania, kurs
nurkowania jaskiniowego, archeologia podwodna, uczestniczenie w nietypowych projektach nurkowych czy szkolenie się na
wyższe stopnie instruktorskie dadzą powiew świeżości.

Podsumowując mój wywód stwierdzam,
że droga rozwoju profesjonalnego może dawać szalenie dużo satysfakcji z wykonywanego zawodu, podtrzymywać nasze zainteresowanie nurkowaniem i naszą pasję, jednak aby tak było, musimy mieć w sobie żyłkę nauczyciela, bo bez niej pójście drogą

profesjonalną może być tak naprawdę zabiciem pasji nurkowej. Wykonując zawód
nurka profesjonalisty, nie zapominaj- my
o tym, co dawało nam najwięcej satysfakcji
zanim zaczęliśmy być pro i wracajmy do tego, aby podtrzymywać pasję. Nie zapominajmy o dalszym szkoleniu i o innych drogach rozwoju, które można realizować
równolegle do zawodu Divemastera czy Instruktora.
Poza profesjonalną ścieżką, po której
kroczymy znajduje się bowiem ta mniej formalna, wolna od zobowiązań, hobbystyczna droga, która na długo utrzyma nas w pełni entuzjazmu i chęci do nurkowania.
Piotr Kędzia-Stępkowski
fot. Miłosz Dąbrowski

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Magazyn Nuras.info pobierany jest średnio w 60000 egz.,
nie może zabraknąć w nim Twojej reklamy
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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.
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszystkie firmy kierujące swoją ofertę do
nurków serdecznie zapraszamy do współpracy przy wspólnym tworzeniu systemu lojalnościowego. Partnerami programu mogą
zostać bazy i szkoły nurkowe, biura podróży
oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu nurkowego. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.
Podstawowym założeniem Karty Rabatowej jest udzielenie klientom rabatu na
wszystkie oferowane przez Państwa towary i
usługi. Sami decydujecie o wysokości przyznanego rabatu.
Bezpłatna Karta Rabatowa to znakomity
sposób na promocję i dotarcie do coraz szerszego grona osób oraz stworzenia grupy stałych, zadowolonych klientów. Zostając
Partnerem projektu wyróżniasz się na tle
konkurencji, budujesz pozytywny wizerunek
firmy, dbającej o klienta i jego potrzeby.
Każdy posiadacz Karty Rabatowej z pewnością na bieżąco będzie sprawdzał ofertę
firm, w których może dokonać korzystnych
zakupów. Jeśli dotąd nie znał profilu działalności lub nie wiedział o istnieniu danej fir-

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

Partnerzy programu
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Zimnik
Zimnik to miejscowość w województwie dolnośląskim, w gminie Mściwojów. We wsi znajduje się nieczynny kamieniołom granitu, który jest bardzo
atrakcyjnym miejscem nurkowym, posiada dobre zejście do wody. Jest bardzo malowniczy, położony w pięknej scenerii. Pod wodą znajdują się pionowe ścianki granitowe i półki skalne przypominające kształtem schody.
Maksymalna głębokość wyrobiska to około 28 m.
Długi nurek zimnikowy – 14 października 2012
Wizurka w Zimniku na razie jest całkiem
znośna. Wchodziliśmy z Wieśkiem od strony południowej jako pierwsi i zrobiliśmy
kółeczko w lewo. Od razu trafiliśmy na rejony maksymalnej głębokości, gdzie mój
Gekkon pokazał 29,6 metra. Niestety czas
leciał szybko i wynurzaliśmy się na granicy
deko. Trochę dziwnie działają te komputery, bo np. na jedenastu metrach miałem
cztery minuty do deko, a na dziewięciu już
kilkadziesiąt. Na kółku poćwiczyliśmy pływalność, potem bojka. Na końcu mój popi-

sowy numer, czyli nawigacja w kierunku
„powrót”, niestety w przeciwnym do wejścia. Musieliśmy więc przećwiczyć również
pływanie w toni na azymut. Na szczęście
wyszło idealnie i z wody wyszedłem z 10
atm. Nurkowanie trwało 128 minut. Zabrałem za mało balastu (7 kg) i na koniec walczyłem z wypornością. Dodatkowo
w zboczonej konfiguracji, z czasem gdy
ubywa gazu zmienia się trym i to drastycznie. Moje lekkie stalówki zaczynają zachowywać się jak butle aluminiowe i kładzie
mnie na twarz, pomimo tego, że cały balast
(oprócz stalowej płyty) mam na wysokości
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pasa. Rozwiązaniem może być dociążenie
denek butli i/lub rezygnacja z płyty poprzez
wykonanie własnej uprzęży. Używanie
do SM zwykłego worka, który spętałem siatką, trochę mnie irytuje. Poza tym stalowa
płyta na plecach nieznacznie ogranicza
uczucie swobody pod wodą.

Nuras.info 12/2012
Lustereczko powiedz przecie – 24 października 2012

Przeglądając stare, nieużytkowane pomieszczenie na poddaszu Komisariatu, znalazłem całkiem zgrabne lustro wiszące. Lu-

stro pamiętające towarzysza Gierka było
niegdyś własnością pracujących tutaj milicjantów i z pewnością widziało niejedno
przykre zdarzenie. Ponieważ zostało przeznaczone na śmietnik, z radością je przytuliłem. Dzisiaj rano, razem z Jackiem i
Darkiem, zawiozłem je do Zimnika celem
potwierdzenia, że pod wodą jestem równie
przystojny, jak i na powierzchni. Lustro spoczęło na 10 metrach, lekko w prawo od
wejścia przy stołach. Myślę, że można ustawić azymut równo na południe, albo wejść
na wprost od stołów, zejść na 10 metrów
i rozejrzeć się po ściance. Przy wizurce,
którą zastaliśmy widać je bardzo dobrze.
Widoczność – jak dla mnie – bardzo fajna,
od powierzchni do 20 metrów całkiem dobrze, miejscami bardzo dobrze. Poniżej 20
metrów pomarańczowy bełt, w który wpadliśmy poszukując największej głębokości.
W bełcie trzymaliśmy się blisko, jednak
i tak zgubiliśmy prowadzącego Jacka.
Przed zakończeniem nura sprawdziliśmy
z Jackiem swoje „kaczory” (jakkolwiek to
zabrzmiało), tzn. z jakiej odległości słychać
pneumatyczny sygnalizator dźwiękowy.
Niestety zabrakło linki na Jackowej szpulce, co oznaczało, że odgłos „kaczora” sły77

chać nawet z odległości większej niż 30
metrów. Z praktyki wiem, że trzeba jednak
wiedzieć, że partner ma kaczora i jak on
brzmi, ponieważ zdarzało się, że słyszałem,
ale nie zwracałem na to uwagi. Swojego kaczora umieściłem na osobnym wężu LP,
dzięki czemu mam do niego swobodny dostęp, łatwo go wypiąć i można z niego strzelić bojkę, co też na koniec uczyniłem.
W dzisiejszej konfiguracji bojkę miałem
na lewym d-ringu biodrowym, ale na stałe
zamierzam „nosić” na prawym, żeby nie
kolidowała ze stejdżem. Nadal mam problem z plątaniną przewodów. Trzeba koniecznie założyć krótki wąż do suchara
i wyprowadzić inflator od dołu – wtedy powinno być dobrze. Jeszcze kanister latarki
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na tył i będzie idealnie. Najważniejsza
rzecz, której dzisiaj doświadczyłem, to zjeżdżające w dół butle w pozycji „na powierzchni wody”. Butle zjeżdżają w dół, bo
trzymają się tylko na gumach. W pozycji
poziomej jest super, ale w pozycji pionowej
– lipa. Dlatego chyba będę je dodatkowo
zapinał karabinkiem od góry (jak przy noszeniu na lądzie), a guma będzie je tylko
dociskała do ciała.
Dzisiaj pływało mi się bardzo komfortowo, a to głównie za sprawą prawidłowego
rozłożenia balastu. Dołożyłem po kilogramie na denka butli i jest idealnie zarówno
na początku, jak i na końcu nurkowania.
Długość gumek do podwieszenia zaworów
butli też wydaje się być w miarę dobra, ale

jeszcze poeksperymentuję. Nurkowanie odbyło się w towarzystwie Roberta, który był
odziany w piankę i dysponował niepełną
piętnastką. Dlatego plan był taki, żeby nie
schodzić poniżej termokliny i zobaczyć
szczupaka. Weszliśmy od strony pomostu,
który ktoś zajumał, czyli już go tam nie ma.
Dzięki temu wejście do wody jest bardzo
wygodne. Popłynęliśmy w prawo i na 5-10
metrach szukaliśmy czegoś ciekawego.
Po dopłynięciu do zatoczki zawróciliśmy.
Na południowej stronie spotkałem suma
Lolka, niestety nie zdążyłem pokazać go
Robertowi. Zakończyliśmy nura po 45 minutach, co jak wiadomo nie jest dla mnie
czasem zadowalającym, dlatego drugiego
zrobiłem już solo. Warto było, bo wyszły
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fajne fotki i spotkałem małego szczupaczka. Niestety, żeby porobić zdjęcia, trzeba
pływać solo. Drugie nurkowanie, 64 minuty, jako tako mnie zaspokoiło. W przyszłym
tygodniu zaplotę własnoręcznie uprząż
do SM, więc znowu będą eksperymenty.
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Setne nurkowanie na Zimniku – 2 listopada 2012
Miałem jechać do Hermanic, jednak nastąpiła nieoczekiwana zmiana planów i wylądowałem z Dorotką w Zimniku. Było to
moje setne nurkowanie w Zimniku, więc
oczekiwałem jakiejś nagrody w postaci bliskiego spotkania z czymś dużym, np. sumem Bolkiem albo szczupakiem powyżej
metra. Do wody wszedłem z mojego ulubionego zachodniego brzegu. Zaplanowałem zrobić głębokie poprzez skuter
do domku i wypłycenie z odwiedzeniem
malucha i jaskinki. Kiedyś w tym rejonie widziałem ogromnego szczupaka. Na początku zszedłem od razu do zdewastowanego
skutera, potem odwiedziłem rower. Wizur-

ka fajna (4-5 metrów) do około 10 metra,
potem coraz gorzej, poniżej 20 metra bełcik. Czas pod wodą płynął szybko, a jeszcze szybciej limit deko. Chyba płynąłem
zbyt wolno, bo koło domku zostały mi 3 minuty. Porobiłem trochę fotek do czasu, aż
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komp zapiszczał przeraźliwie i naliczył
za karę 5 minut deko, lecz kiedy wyszedłem
na 9 metrów dostałem rozgrzeszenie. Zawróciłem do malucha i po chwili dostałem
swoją nagrodę – ławicę małych okonków.
Nie była to zwykła ławica, ale ogromna ławica, tysiące rybek długości 5-10 cm.
W pewnym momencie otaczały mnie z każdej strony. Po maluchu zwiedziłem tradycyjnie jaskinkę. Z butlami po bokach
mogłem sobie pozwolić, żeby przykleić się
plecami do sufitu.
Moje lustro stoi nadal na półce na 10 metrach i ma się dobrze. Mam nadzieję, że nikomu nie będzie przeszkadzać. Ponieważ
obiecałem żonce, że będę plumkał tylko
półtorej godziny, wyszedłem po 90 minu-
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tach. W drodze powrotnej zadzwonili
do mnie Jacek z Wieśkiem twierdząc, że
w Hermanicach przy wejściu była wizurka
ok. 20 metrów. Zrobili porządnego dekompresyjnego nura. Następnego nurkowania
w Hermanicach na pewno nie odpuszczę,
chociaż w Zimniku też było fajnie.
Mszywioły są wśród nas – 4 listopada 2012
Pokusiłem się dzisiaj, aby ustalić, co to
za cudaki żyją w naszych kamieniołomach.
Wyglądają jak przezroczyste glisty. Według
Wikipedii są to kolonie zwierzątek bezkręgowych, które występują na Ziemi od ponad 500 milionów lat, a ich polska nazwa,
to MSZYWIOŁY. Są tak malutkie, że bardzo

trudno je sfotografować i niestety mi się to
nie udało (zdjęcia wyszły mało wyraźne).
Może trzeba spróbować w ręcznych ustawienia aparatu. Zwierzątka są dobrze widoczne na kółkach wózka. Oprócz fotek
mszywiołów warto wspomnieć, że udało mi
się dzisiaj pierwszy raz zapiąć samodzielnie suchara. Poszło w miarę sprawnie
i szybko. Równie szybko sam się rozpiąłem.
Wreszcie będę niezależny. Jak zwykle
wchodziłem z zachodniego brzegu, gdzie
wizurka wynosiła miejscami ok. 5 metrów.
Temperatura wody maksymalnie 10 stopni.
Nurkujących tłumów nie było, raptem kilka
samochodów. Ktoś przesunął moje lustro
o kilka metrów – następnym razem przykleję na supergluta. Lustro jest widoczne z kil-
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ku metrów zarówno w pionie, jak i w poziomie, dlatego nie sposób na nie nie trafić.
Popływałem 73 minuty i wylazłem, bo zrobiło mi się chłodno. Na koniec spotkałem
małego szczupaczka, miał około 30 cm długości.
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9 listopada 2012
Dzisiaj z Jackiem zrobiliśmy porannego
nura w Zimniku. Przećwiczyłem pływanie
w sidemount ze stejdżem i byłem mile zaskoczony. Butle boczne w ogóle nie przeszkadzają przy stejdżu, procedura zmiany

gazu odbywa się bezproblemowo, nic się
nie miesza, ani nie plącze. Nie ma również
problemu z depozytowaniem. Sporadycznie zdarza się, że stejdż obija się o butlę,
ale to naprawdę nie przeszkadza. Założyłem też kieszenie balastowe na uprząż i je-
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żeli chodzi o wygodę i trym – jest bardzo
dobrze. Nic nie naciska na kręgosłup, praktycznie nie czuję balastu. W twinie czułem
nacisk na część krzyżową kręgosłupa
i po dłuższym nurkowaniu nie było komfortowo. Jeszcze gorzej było z ołowiem na pa-
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Barbórkowy Puchar Śląska we freedivingu

sie balastowym. Teraz tego problemu już
nie mam. Jeżeli chodzi o wizurkę, to jak
zwykle poniżej 20 metrów biały bełt, a płycej różnie bywało – zazwyczaj ok. 3 metrów. Trafiliśmy też na fajną widoczność
na ok. 20 metrach w rejonie dużej opony
(na lewo od stołów), czyli koło plakatu wody Żywiec. Plumkaliśmy ponad 90 minut
i pod koniec zmarzłem nieco w stopy i dłonie. Pomimo tego że maksymalna temperatura wody wynosi 10 stopni, nie da się już
za bardzo rozgrzać po wypłyceniu. Na koniec znalazłem takie ładne i fajne cuś do łowienia ryb. Opracowaliśmy też z Jackiem
niecny plan na kolejnego nura w Zimniku…

W dniach 07-08.12.2012 roku na basenie Centrum Sportu i Rekreacji Rybniku odbędzie się trzecia juz edycja Barbórkowego Pucharu Śląska we freedivingu.
Będą to tradycyjnie już dwudniowe zawody obejmujące wszystkie
konkurencje basenowe i po raz trzeci w Polsce klasyfikację drużynową. By zdobyć punkty
w klasyfikacji drużynowej, drużyna musi składać się z trzech osób w tym z co najmniej jednej
zawodniczki. Taki układ drużyny ma na celu przede wszystkim promocje sportowego freedivingu wśród pań. By bardziej zachęcić Was do poszukiwania koleżanek do drużyn dodam tylko, że najcenniejsze nagrody przyznane będą właśnie w tej kategorii. O udziale w zawodach
decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma odrębnych limitów dla zawodników polskich i zagranicznych. Impreza ma charakter otwarty, oczekujemy na przybycie nie tylko freediverów.
Na miejscu zawodów należy okazać zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania (może być to wpis do książeczki nurkowej) oraz podpisać odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności. Należy posiadać również ważny dowód tożsamości lub paszport.
Zakończenie zawodów i wręczenie nagród w sobotę.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o zawodach oraz w celu dokonania rejestracji
zapraszam na stronę imprezy http://rybnik.free-diving.pl
Radek Gaca
Freediving Poland

Robert Perżan
robertperzan@poczta.onet.pl
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nia parcjalnego tlenu w nurkowaniach rekreacyjnych do 1,2 a nawet jednego bara.
Dlaczego? Łatwo zrozumieć nurków rebreatherowych: otóż CCR stara się utrzymać
stałe, ustawione pPO2. Przy ustawieniu wartości np. 1,4 bara szybkie zanurzenie powoduje chwilowy wzrost pPO2 powyżej tej
wartości. Czyli nurek rebreatherowy ustawiając pPO2 na poziomie 1,4 bara, ma średnie pPO2 na tym poziomie, a maksymalne –
większe! W istocie taki nurek ustawiając sobie pPO2 na poziomie 1,2 bara, uzyskuje
ekspozycję na tlen podobną do tej jaką ma
w tym nurkowaniu nurek na obiegu otwartym. Oczywiście to, co ma sens na rebreatherze – nie ma żadnego przełożenia na
nurkowanie na obiegu otwartym.
Inni mówią, że ograniczenie pPO2 w fazie dennej daje mniejszą ekspozycję na
tlen, mniejszą dawkę zegara toksyczności
mózgowej i płucnej w fazie dennej, co potem wykorzystujemy w trakcie dekompresji
tlenowej.
Oczywiście przy ograniczeniu pPO2 musimy pogodzić się z dłuższą dekompresją.
Przyjrzyjmy się, jakie są rzeczywiste konsekwencje takich wyborów. Tabela 2:
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ekspozycję na tlen. Minimalna wartość zegara toksyczności mózgowej występuje
przy niemal najbogatszej mieszance dobranej dla pPO2 1,4 bara! Tak czy inaczej dobór mieszanki w fazie dennej nie ma
praktycznie wpływu na fakt, iż ta ekspozycja przekracza niemal dwukrotnie dopuszczalny limit. Tak więc dobór gazu o obniżonej zawartości tlenu przynosi nam małe
straty, ale i też nie daje praktycznie żadnej
korzyści.
Powyższe trzy przykłady obejmują relatywnie długie nurkowania na wybrane głębokości z dekompresją na dobrze dobranych gazach dekompresyjnych. Mimo tej
długości w tych nurkowaniach ekspozycja
na tlen w fazie dekompresji dominuje nad
ekspozycją w fazie dennej. Przyjrzyjmy się
więc nurkowaniu płytkiemu i długiemu, bez
zmiany gazu. Tabela 7:
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do dekompresji! W takich przypadkach należy szczegółowo przeanalizować wszystkie „za i przeciw” dokonywanych
wyborów, pamiętając iż długie dekompresje są bardziej ryzykowne od krótkich.
W typowych nurkowaniach rekreacyjnych nie ma sensownego uzasadnienia dla
takich praktyk i rozsądnym wyborem jest
pozostawanie przy ustalonych przez większość organizacji limitach zbliżonych do
1,4 bara w fazie dennej nurkowania.

UWAGA! Przy analizie długości dekompresji może się pojawić pokusa przekraczania limitu pPO2 ustalonego dla fazy dennej
na 1,4 (lub 1,5 bara w idealnych warunkach). Taka praktyka jednak powoduje powstanie
nieakceptowalnego
ryzyka
wystąpienia drgawek tlenowych i śmierci,
tak więc tego po prostu nie należy robić! Na
ten temat napiszę w innym artykule.
Paweł Poręba

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
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HUBERT URBAŃCZYK
Z zawodu lekarz onkolog, pracownik
naukowy Instytutu Onkologii
w Gliwicach,
Instruktor techniczny TDI/SDI,
prowadzący kursy do stopnia Adv. Nitrox
i Divemastera włącznie, różnego rodzaju
specjalizacje łącznie z kursem
skuterowym, jak również warsztaty
przede wszystkim z zakresu trymu,
pływalności, technik poruszania się,
w tym przygotowujące do kursu
GUE Fundamentals.
Można mnie znaleźć na Facebooku
lub pod internetowym adresem:
hubert@io.gliwice.pl

Magazyn Nuras.info pobierany jest średnio w 60000 egz.,
nie może zabraknąć w nim Twojej reklamy
kliknij po szczegóły
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Widziane bez maski
Cóż my robimy przed wejściem do wody?
I dlaczego wszyscy tak dziwnie na nas patrzą...
Miesiąc temu napisałem, że partnerstwo zaczyna się jeszcze na
brzegu. Z moich obserwacji wynika,
że w przeważającej większości przypadków niestety nie da się zaobserwować nurkowania partnerskiego
wśród tzw. „nurków rekreacyj- nych”.
Oczywiście absolutnie nie chcę nikogo urazić i przepraszam wszystkich,
którzy tym zdaniem poczuli się dotknięci.
Dla wielu z Was, tak jak dla mnie, partnerstwo nurkowe jest jedną z najważniejszych rzeczy. A jednak, gdy w sierpniu
płynąc „Formozą” Andrzeja Sali na pozycję, robiliśmy z Tomkiem GUE EDGE, kole-

dzy nurkowie na łodzi prawie pukali się
w czoła: „Co oni takiego robią???!” Może
poniższy tekst pozwoli na wyjaśnienie tego,
jak obecnie rozumiem partnerskie nurkowanie i dlaczego uważam, że będąc na poziomie P2, czyli typowego, średniozaawansowanego nurka rekreacyjnego, nie miałem
o nim zielonego pojęcia…
Sprawa pierwsza. Odpowiadam (każdy
w zespole odpowiada) zarówno za siebie,
jak i za partnerów. Obowiązuje zasada
„najsłabszego ogniwa”, czyli zespół jest tak
mocny, jak najsłabszy nurek w zespole. Jeżeli czuję się dziwnie, podziębiłem się, jestem przemęczony, nie mogę, np. z powodów zawodowych, skupić się na nurkowaniu – o „zespole dnia drugiego” nie
94

wspomnę – wykonuję telefon do mojego
partnera – dzisiaj nie nurkujemy. Ewentualnie jeśli czuję się „na granicy” decyzji o powstrzymaniu się od nurkowania, tak samo
dzwonię, informuję o tym i razem podejmujemy decyzję.
Oczywiście ta zasada dotyczy każdego
z członków zespołu. I nikt z nas nigdy nie
będzie miał pretensji do partnera, że ten odwołał nurkowanie. Niezależnie od tego jak
miało być wspaniałe, jak długo się przygotowywaliśmy itd. Bo w takiej sytuacji,
wchodząc do wody, już robimy pierwszy
krok do wypadku…
Sprawa druga. Nurkowanie zaczynamy
przed wyjściem z domu. Przed wyjściem
sprawdzam sprzęt i przygotowuję wstępny

Nuras.info 12/2012
plan nurkowania. Przed wyjściem z domu
również rozpoczynam nawadnianie organizmu (jeżeli mamy zrobić nurkowania z zaplanowaną, akcelerowaną dekompresją,
nawadnianie to rozpoczynam już poprzedniego dnia). Przed wyjściem przygotowuję
wstępny plan nurkowania i sprawdzam, czy
mamy (cały zespół) odpowiednie gazy
w wystarczającej ilości.
Przyjeżdżamy nad wodę. Tutaj bardzo
staramy się składać sprzęt razem, czyli koło siebie, wzajemnie się kontrolując. Czasami wzbudza to komentarze typu: „To
który z was nie potrafi?” Potrafimy, spokojnie. Tylko nie ma ludzi nieomylnych. Ja też
nieomylny nie jestem. Krytyczna ocena
partnera może nas uchronić przed niespodziankami pod wodą. Dlatego mój Partner
sprawdza mnie a ja Jego. Podobnie wzajemnie kontrolujemy sprawdzenie zawartości gazu w butli. Zawsze od każdego
z partnerów, także od kursantów, rygorystycznie wymagam analizy gazu dokonanej
w mojej obecności. Czasami, głównie od
kursantów, słyszę protesty: „Ale po co? Ja
mam powietrze!” Kolego, ty masz na plecach MÓJ ZAPASOWY GAZ W SYTUACJI
AWARYJNEJ. I dlatego ja mam prawo do te-

go, by w mojej obecności sprawdzić, co
masz w butli… Zrozumienie tego, że każdy
z nas ma na plecach gaz partnera, że
pod wodą to nie nurek ma brak gazu lub inny problem a ZESPÓŁ ma sytuację awaryjną jest kluczową sprawą w nurkowaniu
partnerskim. Dlatego pojęcie „mój gaz” lepiej zastąpić pojęciem „gaz mojego zespołu”… Zgodnie z tymi zasadami partner
może zwrócić mi uwagę, że np. linka mocująca karabińczyk do latarki albo długiego węża się przeciera i należy przed nurkowaniem ją wymienić. Po przygotowaniu
i sklarowaniu sprzętu omawiamy plan nurkowania, potem ubieramy się. Gdy wszyscy
są już ubrani, z założonym sprzętem przystępujemy do procedury kontrolnej. Najlepiej wykonywać ją wg określonego schematu, a taki schemat najłatwiej zapamiętać
przy użyciu akronimu. Przedstawię dwa
akronimy pochodzące z dwóch federacji,
z którymi najbardziej jestem związany. Ale
proszę nie interpretować tego w taki sposób, że te dwie konkretne są najlepsze. Każdy schemat zawierający podobne czynności będzie równie dobry. Ja upodobałem sobie akronim GUE EDGE. Omawiamy po kolei poszczególne literki.
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G – goal (cel) nurkowania – nie chodzi tu
o powtórzenie planu, ale o krótkie, dosłownie jednozdaniowe przypomnienie zasadniczego celu nurkowania, np. penetracja
jaskini takiej a takiej, albo odwiedzenie
wraku takiego a takiego, zobaczenie „Antka” na Koparkach, albo po prostu ćwiczenia pływalnościowe na platformie.
U – unified team (zjednoczony zespół) tu
znowu krótkie przypomnienie, kto jest liderem zespołu (mogą w trakcie poszczególnych części nurkowania liderować różne
osoby), jaki jest szyk zespołu, jakie miejsce
poszczególnych członków zespołu.
E – equipment. Kontrolę sprzętu możemy
przeprowadzić częściowo w wodzie, częściowo na lądzie. Zaczynamy od góry: stan
zaworów (zmodyfikowany V-drill, czyli zamknięcie każdego zaworu o pół obrotu
i następnie odkręcenie do końca), maska
(mamy z partnerami zwyczaj zakładać maskę na głowę, tył na przód, pasem mocującym na czoło – wtedy na pewno jej nie
zapomnę, a równocześnie nie mam zajętej
nią ręki), następnie automaty, główny i zapasowy, z każdego wykonujemy po trzy
wdechy (przy niskiej a zwłaszcza ujemnej
temperaturze wykonać to należy w wodzie

Nuras.info 12/2012
– na powierzchni, ale z pierwszymi stopniami zanurzonymi pod wodę! I oczywiście
nie dotyczy to nurkowań na mieszankach
o zawartości tlenu poniżej 18%, wtedy też
ten element musimy wykonać później,
po zanurzeniu na głębokość wystarczającą,
by ppO2 przekroczyło 0,16 a najlepiej 0,18
atm.) Kolejnym elementem jest kontrola
źródła wyporu, dodajemy gaz do worka
i upuszczamy go zarówno przy użyciu inflatora, jak i dolnego zaworu nadmiarowego. Po sprawdzeniu głównego źródła
wyporu sprawdzamy zapasowe, czyli suchy
skafander. Dodajemy gazu zaworem dodawczym i sprawdzamy, czy zawór upustowy jest całkowicie odkręcony. Sprawdzamy
czy możemy wypiąć i przypiąć manometr,
równocześnie kontrolując ciśnienie gazu,
wyjmujemy i chowamy nóż, sprawdzamy
czy mamy na rękach komputer i kompas
oraz zawartość kieszeni (zapasowa maska,
wetnotes, bojka, szpulka markery do linki
itp.). Sprawdzamy czy pas kroczny jest zapięty i czy płetwy są w zasięgu ręki. Ostatnim elementem kontroli sprzętu jest sprawdzenie bąbli (tzw. burble check – czy z jakiegoś elementu sprzętu nie wydostają się
pęcherzyki gazu, co oczywiście możemy

sprawdzić dopiero w wodzie) i zmodyfikowany S-drill, czyli podanie automatu partnerowi, a właściwie sprawdzenie, czy możemy swobodnie wyciągnąć cały długi wąż
(po S-drillu nie wykonujemy już żadnych
czynności ze sprzętem, a jeśli musimy coś
poprawić to powtarzamy S-drilla).
Drugie E – exposure (ekspozycja). Tu
znowu podajemy maksymalny czas nurkowania i maksymalną głębokość.
D – decompression, mówimy wg jakiego
schematu prowadzimy dekompresję (dokładnie przedstawioną wcześniej w trakcie
omawiania planu!) czyli Minimum Deco albo Racio Deco 1: 1 i np. czas przystanków.
G – gases, ostateczna kontrola jakie mamy gazy i w jakiej ilości.
Ostatnie E – environment (środowisko)
przypomnienie czy w trakcie nurkowania
spotkamy jakieś szczególne zagrożenia.
Drugim schematem, który przedstawię jest
procedura START wg SDI/TDI. Pozwalam sobie zacytować jej spolszczoną wersję:
S – S-drill / V-drill / Bubble Check;
T – Test sprzętu (całego);
A – Analiza gazów (kto czym oddycha,
czy butle dobrze opisane, ciśnienie powrotu, dekompresja, itp.);
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R – Runtime (głębokość maksymalna,
czas denny);
T – Trasa (sposób wejścia/wyjścia z wody, punkt na trasie, punkt zwrotny, zadania
do wykonania pod wodą).
Często słyszę, że taka kontrola jest niepotrzebna, zabiera dużo czasu i, jeśli jest
ciepło, zdążymy się spocić przed wejściem
do wody. Z tym czasem zgadzam się w pełni, ale… na etapie szkolenia. W zespołach,
z którymi nurkuję GUE EDGE zajmuje nam
z reguły od 20 sekund do minuty. Na oczekiwanie w suchaczu w gorący dzień też jest
rada, wystarczy przed założeniem sprzętu
na chwilę wskoczyć do wody. Wierzcie mi,
działa. I to nie tylko w Polsce, ale nawet
w Egipcie czy Meksyku… Natomiast taka
kontrola zdecydowanie zwiększa nasze
bezpieczeństwo pod wodą.
Kolejnym niedocenianym elementem
podwodnego partnerstwa, który „dotarł”
do nurkowań rekreacyjnych z nurkowań jaskiniowych jest komunikacja światłem. Ale
o tym w następnym odcinku…
Życzę bezpiecznych i ciekawych nurkowań.
Hubert Urbańczyk
hubert@io.gliwice.pl
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PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA
podwodny świat w obiektywie Piotra Stósa
Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą z wód otaczających
Europę, Afrykę, Azję i Amerykę Południową. Zostały wykonane w
trakcie wypraw nurkowych prowadzonych przez autora, a zorganizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej „NAUTICA” z
Krakowa.
Piotr Stós – rocznik 1965, krakowianin. Z wykształcenia hydrobiolog, absolwent Wydziału BiNoZ Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z nurkowaniem i fotografią podwodną związany od roku 1986.
Wychowanek Akademickiego Klubu Podwodnego „Krab” w Krakowie. Instruktor nurkowania i fotografii podwodnej. W latach 1993-1996 pracownik Zakładu Biologii Wód PAN, gdzie
prowadził badania organizmów zamieszkujących stawy tatrzańskie. Współzałożyciel centrum nurkowego „Nautica”, działającego od 1998 roku. Nurkował na Malediwach, Karaibach,
Mauritiusie, Galapagos, w Indonezji, Malezji, Egipcie, Rosji, Hiszpanii, Włoszech i w Chorwacji. Jego fotografie podwodne można
spotkać w czasopismach ilustrowanych, folderach, kalendarzach,
plakatach i na stronach internetowych.
8.12.2012 r.
Akwarium Gdyńskie
MIR – PIB
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
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Wyjedź na Sylwestra Nurkowego
do Egiptu ZA DARMO !!!
Biuro Turystyki Aktywnej Activtour w związku z
otwarciem swojego profilu na Facebooku - ogłosili
konkurs gdzie nagrodą jest ....
ZUPEŁNIE DARMOWY WYJAZD NA SYLWESTRA NURKOWEGO DO EGIPTU!!!
http://www.facebook.com/pages/Activtour/570612196298385?sk=app_482182578480117
Termin wyprawy zgodnie z uczczeniem Nowego Roku, ustalony jest na 29/12-05/01/2013
Gra warta jest świeczki, gdyż Sylwester odbędzie się w Wadi Lahmi - najbardziej dziewiczym
i niezbadanym miejscu Egiptu, gdzie przeżyjesz niezapomniane chwile pod wodą!
4 nurkowania dziennie (w tym 1 nocne) na najpiękniejszych, bajecznie kolorowychegipskich
rafach Fury Shoals, nietkniętych ludzką ręką (i płetwą!), spotkanie z rekinami, ostrobokami i
tuńczykami, zakwaterowanie w prawdziwie beduińskich bungalowach/namiotach, smakowite potrawy regionalne, sylwestrowa
zabawa do białego rana a przede
wszystkim – niezastąpiona, wspaniała nurkowa atmosfera -czekają właśnie na Ciebie!!
Grupa nurkowo-sylwestrowa jest już
w pełni zwarta i gotowa
– wypatruje tylko:
ZWYCIĘZCY KONKURSU.
Szczegóły na facebooku
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NA REKLAMĘ
ŚWIĄTECZNĄ
I NOWOROCZNĄ

Jedyny warunek to życzenia
zawarte w reklamie
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Dzień otwarty archeologii podwodnej
w Instytucie Archeologii UW
7 grudnia 2012 roku Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na “Dzień otwarty archeologii podwodnej” organizowany
w związku z kolejnym naborem na
studia podyplomowe, licencjackie
oraz magisterskie w roku akademickim 2012/2013 (nabór na semestr
letni) oraz 2013/2014.
Przedstawiciele Instytutu Archeologii
UW zaprezentują ofertę edukacyjną przygotowaną w ramach specjalizacji archeologia podwodna.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać jednocześnie swoje zainteresowania archeologiczne oraz nurkowe. Nasi studenci
mają do wyboru bogatą ofertę zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów w
dziedzinie archeologii podwodnej m.in. proseminarium i seminarium oraz wykład mono100
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graficzny. Zarówno studenci stacjonarni jak i
podyplomowi uczestniczą w wykopaliskach
podwodnych w Polsce lub zagranicą. Kompleksowa edukacja naukowa oraz wspieranie
rozwoju umiejętności nurkowych umożliwia
absolwentom Instytutu Archeologii UW
uczestniczenie w ekspedycjach podwodnych
zarówno w Polsce jak i na świecie. – mówi dr
Radosław Karasiewicz – Szczypiorski, Wicedyrektor Instytutu Archeologii UW.
Instytut co roku organizuje ekspedycje,
których częścią są badania podwodne. Aktualnie takie prace są prowadzone na Krymie (Ałuszta) oraz na akwenach śródlądowych w Polsce (Mazury i Suwalszczyzna).
Wśród planów na najbliższe lata jest m.in.
rozszerzenie poszukiwań na Krymie o nurkowania w sąsiedztwie antycznego miasta
Chersonez Taurydzki. Rysują się też perspektywy organizacji badań i praktyki studenckiej w Chorwacji, Gruzji oraz Sudanie.
Uczestnicy dnia otwartego poznają program nauczania, realizowane przedmioty,
system praktyk studenckich oraz zasady i
terminy rekrutacji. Dodatkowo będą mogli
uczestniczyć w otwartych wykładach dotyczących najciekawszych odkryć podwodnych ubiegłego sezonu w Polsce.

Program dnia otwartego archeologii podwodnej IAUW :
7 grudnia (piątek) 2012
13:00 - 13:30 Przedstawienie oferty edukacyjnej z zakresu archeologii podwodnej,
czas na pytania i odpowiedzi, dr Radosław
Karasiewicz - Szczypiorski - Wicedyrektor
Instytutu Archeologii UW
13:30 - 14:00 Wrak Miedziowiec punkt
zwrotny w polskiej archeologii morskiej dr
hab. Waldemar Ossowski (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku)
14:00 - 14:30 Wydobycie zaginionych
skarbów z czasów Potopu szwedzkiego z
dna Wisły dr Hubert Kowalski, Instytut Archeologii UW
Podczas imprezy będzie można obejrzeć
wystawę zdjęć podwodnych zawieszoną w
„Galerii Korytarz” – w Instytucie Archeologii na 1 piętrze, po drodze do sali 209.
Dzień otwarty odbędzie się w budynku
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w sali 209, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, Kampus Główny UW.
Wstęp: wolny
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Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego to największy ośrodek archeologiczny w Europie. Archeologię podwodną można studiować od października
2011 roku. Kształcenie odbywa się w ramach dziennych lub zaocznych studiów licencjackich i magisterskich oraz w ramach
studiów podyplomowych. Oficjalna współpraca w zakresie archeologii podwodnej
uwzględniająca specyfikę badań podwodnych jest prowadzona przez IA UW z: Instytutem Oceanografii UG – dzięki temu
studenci biorą udział w zajęciach praktycznych na statku „Oceanograf” oraz w ćwiczeniach w pracowniach Instytutu Oceanografii UG w Gdyni; Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni; Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim; Krymską Filią Instytutu
Archeologii NANU – w ramach tej współpracy co roku na Krymie nurkuje grupa badaczy i studentów IA UW. IAUW współpracuje także z Centralnym Muzeum Morskim zapraszając pracowników CMM na
wykłady do IA UW.
Kontakt w sprawie rekrutacji na studia
Archeologia podwodna w IAUW:
archeologiapodwodna@gmail.com
www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=924
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Dystrybutor kamer sportowych Redleaf w Polsce, firma Foxfoto wprowadza do sprzedaży dwa
nowe modele kamer sportowych: RD600 oraz RD60. Obie kamery posiadają taką samą, metalową obudowę. Dzięki swojej pancernej konstrukcji, kamery znacznie przewyższają wytrzymałością wszystkie kamery wykonane z tworzyw sztucznych. Przeznaczone dla tych, dla
których wytrzymałość jest priorytetem. Obudowa jest odporna na uderzenia, kurz, wodę, wysokie ciśnienie. Kamera może pracować pod wodą, do głębokości 30m! Oba modele różnią
się od siebie rozdzielczością oraz jakością obrazu.
1. Redleaf RD600 to kamera sportowa o rozdzielczości FullHD, i bardzo dobrej jakości obrazu, dzięki zastosowaniu układu Ambarella oraz matrycy CMOS 1/2.5 cala. Nagrywa filmy FullHD z dźwiękiem oraz robi zdjęcia z maksymalną rozdzielczością 12MP. Maksymalny kąt
widzenia to 170 stopni. Kamera posiada możliwość zmiany parametrów, takich jak balans
bieli, rodzaj sceny, rozdzielczość, jakość kompresji. Dzięki funkcji nagrywania w pętli, może
służyć jako wideorejestrator samochodowy lub motocyklowy. Akumulator litowo-jonowy
o pojemności 1100mAh umożliwia ciągłe nagrywanie do 3 godzin.
Urządzenie posiada złącze mini USB oraz HDMI. Do zapisu danych RD600 wykorzystuje
karty microSD (do 32GB, min. klasa 6). Wszystkie złącza oraz mikrofon znajdują się z tyłu urządzenia i są chronione uszczelnianą nakrętką.
System zróżnicowanych mocowań umożliwia
zamontowanie obu kamer na prawie dowolnym
przedmiocie. W komplecie znajduje się uchwyt
na kierownicę rowerową, podpora przyklejana
i trzy głowice. Bogata oferta dodatkowych akcesoriów montażowych Redleaf umożliwia dopasowanie mocowania do indywidualnych wymagań.
Produkty są już dostępne na rynku.
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Olympus OM-D E-M5 pod wodą cz. 1
W tym miesiącu zaprezentujemy
możliwości topowego bezlusterkowca
firmy Olympus, modelu OM- D E- M5,
który miał swoją premierę w lutym
tego roku. Skupimy się na szczegółowym opisaniu nowego systemu akcesoriów podwodnych, jakie producent oferuje do OM- D.
Obudowa podwodna
Sercem systemu jest wodoszczelna do 45
metrów obudowa Olympus PT-EP08. Została ona wykonana z poliwęglanów i jest dedykowana do O-MD. Jeżeli chodzi
o zabezpieczenie przed wilgocią oraz system mocowania aparatu i zamykania pokrywy, to nie odbiegają one od wcześniejszych
modeli, przeznaczonych do aparatów
Olympus PEN. Szczelność obudowy zapewnia duży o-ring, a do zamykania służy
wygodny zatrzask z blokadą. Nic nie zmieniło się też w kwestii możliwości kontroli
szczelności obudowy, gdyż poniżej szybki
chroniącej ekran LCD producent umieścił
104
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okienko monitorowania dla detekcji przenikania wody.
Cała konstrukcja waży ponad 1,5 kg,
a po włożeniu aparatu wraz z obiektywem
otrzymujemy sprzęt o masie ponad 2,2 kg.
Na szczęście podczas nurkowania nie stanowi to najmniejszego problemu, gdyż
pod wodą obudowa ma lekko dodatnią pły-

walność i trzymanie jej to czysta przyjemność.
Samo wkładanie aparatu do obudowy
jest dziecinnie proste, gdyż zaprojektowano ją w taki sposób, że OM-D niejako wpasowuje się w nią sam i w zasadzie nie ma
możliwości nieprawidłowego umieszczenia
korpusu w jej wnętrzu. Aparat możemy

umieścić wraz z podłączaną do portu akcesoriów zewnętrzną lampą błyskową Olympus FL-LM2, którą możemy nabyć razem
z aparatem i obiektywem M. ZUIKO DIGITAL ED 12–50 mm f/3,5–6,3 EZ w tzw.
„Premium Kit”.
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Pozwoli nam to na skorzystanie z zewnętrznych podwodnych lamp błyskowych
– takich jak np. Olympus UFL-1 czy Olympus UFL-2 – obudowę wyposażono bowiem
w dwa porty światłowodowe pozwalające
na wyzwalanie zewnętrznych fleszy.
Gdy zdecydujemy się skorzystać z jednej
lampy błyskowej, możemy ją podpiąć za
106
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pośrednictwem długiego, lub krótkiego ramienia.
W przypadku korzystania z dwóch lamp
konieczne jest zaopatrzenie się w specjalny wspornik Olympus PTBK-E02. Do końcówek wspornika doczepiamy następnie

specjalne adaptery i do nich możemy wówczas przymocować lampy za pośrednictwem wspomnianych wcześniej ramion.
Trochę smuci fakt, że producent do tak rozbudowanego systemu nie oferuje ramion
elastycznych, które dają niemal nieograni107

czone możliwości w kierowaniu strumienia
światła i w takim przypadku musimy posiłkować się produktami innych producentów.
Wróćmy do samej obudowy. Po włożeniu aparatu okazuje się, że konstruktorzy
zadbali o dostęp do wszystkich manipula-
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torów znajdujących się na korpusie OM-D.
Dzięki temu nie mamy problemów z korzystaniem z dwóch kół nastaw i koła wyboru
trybów. Także guziki funkcyjne znalazły

swoich odpowiedników na ściankach PT-EP08. Musimy się jednak liczyć z faktem,
że część manipulatorów na obudowie podwodnej zmieniła swoje położenie w stosun108

ku do ich lokalizacji na korpusie aparatu.
Jednak do tego osoby zajmujące się fotografią podwodną powinny być już przyzwyczajone.
Podczas nurkowania możemy też skorzystać z wizjera elektronicznego, jednak
w obudowie nie zastosowano żadnej soczewki powiększającej i dlatego przykładając oko (a w zasadzie maskę) do muszli
ocznej, zobaczymy obraz z bardzo mocnym winietowaniem. W związku z tym
pod wodą lepiej jest korzystać z ekranu LCD, tym bardziej, że jest on doskonałej
jakości i nie sprawia najmniejszych problemów podczas kadrowania.
Bez problemów możemy też zmieniać
ogniskową, bowiem obudowę wyposażono
w dużą gałkę służącą do zoomowania. Znalazła się ona na bocznej ściance, dzięki
czemu mamy do niej bardzo łatwy dostęp
i obsługuje się ją o wiele wygodniej niż np.
tę znaną z obudowy podwodnej do aparatu E-PL3. Tradycyjnie, chcąc z niej korzystać, musimy dokupić specjalny pierścień,
który po założeniu na tubus obiektywu zazębia się z mechanizmem gałki. W ofercie
Olympusa znajdziemy dwa tego typu pierścienie. Pierwszy z nich to PPZR-EP01 de-
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dykowany do obiektywu M. Zuiko Digital
14–42 mm f/3,5–5,6 ED, a drugi – o oznaczeniu PPZR-EP02 – pasuje do obiektywów M. Zuiko Digital 9–18 mm f/4,0–5,6
ED oraz M. Zuiko Digital 14–42 mm f/3,5–
5,6 II (R).
Porty i obiektywy
Skoro jesteśmy już przy temacie obiektywów, to nie sposób nie wspomnieć tutaj
o najciekawszej rzeczy, która znalazła się
w opisywanej obudowie. W końcu doczekaliśmy się bagnetu pozwalającego na
zmianę portów obiektywów. Funkcjonalność ta była do tej pory oferowana w obudowach podwodnych do lustrzanek
E-Systemu i pierwszy raz znalazła się

w obudowie do bezlusterkowca Mikro
Cztery Trzecie. Choć samo mocowanie portów uległo zmianie, to producent nie zapomniał
o
wcześniejszym
systemie
i do PT-EP08 możemy podpiąć kilka portów, które były oferowane do obiektywów
Cztery Trzecie.
Sama wymiana portów nie stwarza najmniejszych problemów, bowiem po przesunięciu blokady wystarczy obrócić duży
pierścień i ściągnąć port, po założeniu nowego portu jedynie zaciskamy pierścień,
a blokada zamyka się samoczynnie. Proces
ten zajmuje zaledwie kilka sekund i pozwala cieszyć się niemal nieograniczonymi możliwościami konfiguracji obudowy.
Chcąc korzystać z obiektywów Mikro
Cztery Trzecie musimy zaopatrzyć się
w port PPO-EP01, który współpracuje z następującymi modelami:
M. Zuiko Digital 14–42 mm f/3,5–5,6 ED
M. Zuiko Digital 14–42 mm f/3,5–
5,6 II (R)
M. Zuiko Digital 9–18 mm f/4,0–5,6 ED
M. Zuiko Digital 45 mm f/1,8
M. Zuiko Digital 60 mm f/2,8 ED Macro
M. Zuiko Digital 75 mm f/1,8 ED
M. Zuiko Digital 12–50 mm f/3,5–6,3 ED EZ
109

Olympus PPO- EP01

Widać więc, że kupując jeden port możemy wykorzystać go zarówno do fotografii podwodnych krajobrazów, wysokiej
jakości zdjęć z wykorzystaniem doskonałych „stałek”, makrofotografii, a także podczas wideofilmowania, gdzie możemy
cieszyć się płynną zmianą ogniskowej
w obiektywie M. Zuiko Digital 12–50 mm
f/3,5–6,3 ED EZ. Jakby tego było mało, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby do obudowy
podłączyć konwerter makro Olympus
PTMC-01. Wystarczy jedynie wyposażyć
się w odpowiedni adapter.
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Trzeba przyznać, że producent pomyślał
tu o prawie wszystkich aspektach fotografii
podwodnej, a jedyne czego nam w tym
wszystkim brakuje, to port kopułkowy. Jednak i z tym możemy sobie poradzić, gdyż
w ofercie Olympusa jest adapter PAD-EP08,
który zmienia nam mocowanie portów,
na to znane z obudów podwodnych do lustrzanek E-Systemu.

Adapter portów PAD- EP08

Adapter Olympus MMF- 3

Otwiera nam to szereg nowych możliwości. Przede wszystkim mamy do dyspozycji
wówczas port kopułkowy PPO-E04, a także
dwa porty płaskie PPO-E01 i PPO-E03.
Są one co prawda dedykowane do obiektywów systemu Cztery Trzecie, jednak nic
nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać tutaj z adaptera Olympus MMF-3. Pozwala on
na podpięcie do OM-D obiektywów E-Systemu i korzystania z ich pełni możliwości,
czyli autofokusu oraz przekazywania informacji o przysłonie do korpusu.
Wówczas wraz z E-M5 możemy zabrać
pod wodę przede wszystkim Zuiko Digital 8 mm f/3,5 ED Fish-Eye, a także Zuiko
Digital 35 mm f/3,5 Macro oraz Zuiko Digital 50 mm f/2,0 Macro ED.
To jednak nie wszystko. Uniwersalnością
obudowy PT-EP08 oraz znakomitą jakością
obrazów oferowanych przez OM-D zainteresowali się już producenci niezależni.
Dzięki temu w ich ofercie znaleźć można
dedykowane do podwodnego systemu
110

Olympusa porty kopułkowe, które współpracują nie tylko z obiektywami M. Zuiko
Digital 9–18 mm f/4,0–5,6 ED oraz M. Zuiko Digital 14–42 mm f/3,5–5,6, ale także
Panasonic Lumix G Vario 7–14mm F4
ASPH i Panasonic Lumix G FISHEYE 8 mm
f/3,5.
Akcesoria
System do fotografii podwodnej Olympus
OM-D to nie tylko obudowa i porty obiektywów. W ofercie producenta znajdziemy
też liczne akcesoria. Wśród tych oferowanych wraz z obudową znajdziemy uszczelniającą pastę silikonową, opaskę na rękę,
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saszetki z żelem higroskopijnym oraz osłonę przeciwsłoneczną na ekran LCD i wizjer.
Oprócz tego możemy się zaopatrzyć
w pierścienie antyodbiciowe, które montuje się wewnątrz obudowy i które eliminują
promienie światła wpadające do niej
pod niewłaściwym kątem i mogące powodować powstawanie odblasków na fotografiach. Dla osób ceniących komfort Olympus
oferuje wygodne opaski neoprenowe oraz
solidny uchwyt ułatwiający noszenie obudowy, gdy mamy podpięte do niej dwie
lampy błyskowe. Na komfort użytkowania
OM-D pod wodą mogą też wpłynąć dodatkowe sztabki balastowe, które w zależności
od konfiguracji naszego zestawu fotograficznego pozwolą dopasować jego pływalność do naszych preferencji. Całości dopeł-

niają wszelkiego rodzaju dekielki oraz dyfuzory na lampy błyskowe.
Podsumowanie
Bez wątpienia wraz z bardzo udanym
bezlusterkowcem Olympus zaoferował nam
kompletny system do fotografii podwodnej.
Producent nie zapomniał o najmniejszych
detalach, dzięki czemu użytkownicy otrzymali niemal nieograniczone możliwości jego konfiguracji. Nie mogliśmy więc
doczekać się, aż będziemy mogli sprawdzić
jego możliwości w praktyce. Udało nam się
to podczas ostatniego wyjazdu do Egiptu,
ale o tym będziecie mogli przeczytać w kolejnej części.
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Olympus Polska.
Robert Olech

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na
fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Automaty do zadań specjalnych
Biorąc pod uwagę zbliżający się okres zimowy i sezon na nurkowania podlodowe postanowiliśmy się zwrócić z
prośbą do wszystkich dystrybutorów automatów oddechowych aby przesłali nam wykaz automatów przeznaczonych
do nurkowań podlodowych. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, iż nie jest ich zbyt wiele, ale mimo to każdy z
Czytelników może po lekturze i zapoznaniu sięz parametrami technicznymi podjąć właściwą decyzję przy zakupie
automatu, który bez problemu będzie mógł zabrać pod lód.

XTX FSR

XTX FSR

(wyst pujcy najcz ciej w zestawach XTX200, równie w wersji
TUNGSTEN)

(występujący najczęściej w zestawach XTX200,
również w wersji TUNGSTEN)
Kompaktowa budowa.

Kompaktowa budowa.
4 umieszczone pod kątem porty LP (3/8”)
2 umieszczone pod kątem porty HP ( 7/16”).
Sucha komora., odciążony

4 umieszczone pod k tem
porty LP (3/8”)
2 umieszczone pod k tem
porty HP ( 7/16").

Kolor srebrny, chromowany z gumowymi elementami
Wymienialne gniazdo.

Kolor srebrny, chromowany z
gumowymi elementami

Sucha komora., odci ony

Wymienialne gniazdo.
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XTX FST
(występujący najczęściej w zestawach XTX100)
Kompaktowa budowa.,
sucha komora, odciążony
4 port LP I 2 port HP umieszczone pod kątem (odwrotnie niż w FSR)
Kolor srebrny satynowy.

XTX DST
(wyst pujcy równie w wersji NITROX)

XTX DST
(występujący również w wersji NITROX)

Sucha, komora, odci ony, z
ruchom głowic

Sucha, komora, odciążony, z ruchomą głowicą

4 porty LP, umieszczone na
obrotowej głowicy

4 porty LP, umieszczone na obrotowej głowicy

2 porty HP umieszczone
przeciwlegle na korpusie

2 porty HP umieszczone przeciwlegle na korpusie
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(wyst pujcy najcz ciej w zestawach A
wersji TUNGSTEN,NITROX)

DS4
(występujący najczęściej w zestawach ATX, XTX,
również w wersji TUNGSTEN,NITROX)
Sucha, komora,
odciążony
Jednolita konstrukcja
4 porty LP 3/8”
1 port HP 7/16”

Sucha, komora, odci ony

Tungsten

Jednolita konstrukcja

Tak oznaczone zostały automaty bazujące na popularnej,

4 porty LP 3/8”
1 port HP 7/16”

limitowanej serii CZARNA PERŁA.
Jest to powłoka (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie automatu)
chroniąca automat przed agresywnym środowiskiem zewnętrznym.ną tytanu, chromu i
cyrkonu nanoszoną metodą PVD (Physical Vapor Deposition), czyli kontrolowaną
komputerowo metodą gwarantującą doskonałe i powtarzalne wyniki. Powłoka ta
uodparnia automat zwłaszcza na korozję, zanieczyszczenia i drobne uszkodzenia
mechaniczne.
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Tungsten

Tak oznaczone zostały automaty bazuj
limitowanej serii CZARNA PERŁA.
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Dystrubutor:

XTX/ATX
II stopnie serii XTX o odróżnieniu od serii ATX posiadają możliwość przełożenia węża
na lewą jak i na prawą stronę puszki, a także możliwość szybkiej zmiany kierownicy
wydechowej (na długą bądź krótszą np. podczas korzystania z puszki jako octopus),
Wszystkie drugie stopnie atx/xtx 40, 50, 100, 200 posiadają takie same parametry pracy
i mogą współpracować z każdym (oprócz FLIGHT) I stopniem Apeksa.
Jedynie atx/xtx40 nie posiadają zewnętrznej (ale wewnętrzną do ustawienia w serwisie
jak najbardziej) śruby służącej do regulacji oporów otwarcia.
Wszystkie drugie stopnie posiadają wspomaganie Venturiego.

TECHNIKA PODWODNA Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 80
01-466 WARSZAWA
tel. (+48 22) 666 13 04
faks. (+48 22) 666 13 06
e-mail: office@technikapodwodna.pl

Atomic Aquatics B2
B2 zaprojektowany jako najbardziej komfortowy drugi stopień na świecie, B2 jest następcą
znanego automatu Atomic B1. B1 otrzymał więcej pochwał i przychylnych opinii w prasie
branżowej oraz niezależnych testach niż jakikolwiek inny automat w historii nurkowania
(zarówno za działanie jak i funkcjonalność). B2 prezentuje identyczny design oraz działanie
jak T2x, największą różnicą jest zastosowanie tytanu. B2 to jedyny na rynku drugi stopień w
całości wykonany z tytanu oraz pierwszy stopień z chromowanego mosiądzu oraz stali
nierdzewnej typu 316. Waga drugiego stopnia jest tak niewielka, że podczas użytkowania
prawie się go nie czuje.
Wysoki standard oddychania: duży wydatek (zminimalizowany wysiłek przy oddychaniu
na głębokości oraz duża ilość dostarczanego czynnika oddechowego) pozwala na naturalne
i komfortowe oddychanie.
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Nitrox: automat jest fabrycznie przystosowany do użycia z nitroxem o zawartości do 40% tlenu.
Tytanowa konstrukcja drugiego stopnia: jedyny na rynku drugi stopień w całości wykonany z tytanu co zapobiega korozji oraz
przeciążeniu szczęki (mała waga). Komfortowy podwójny silikonowy ustnik: z niezwykle miękkiej i elastycznej gumy silikonowej
(odpornej na przegryzienie).
Jedyny tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to odporność na zamarzanie i zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami.
Wygląd pierwszego stopnia: kompaktowy pierwszy stopnień posiada niskociśnieniowy zawór 5-portowy i wyjatkowy tłok “Jet
Seat”. Wyjątkowo wydajny system oddychania: łatwość wdychania nawet na dużych głębokościach i odpowiednie tempo oddychania
z naturalną i komfortową dostawą mieszanki oddechowej.
Wyjątkowo komfortowy obrotowy wąż do drugiego stopnia automatu Atomic:Aquatics.
Comfort Swiveljedyny taki drugi stopień (obrotowy wąż) - umożliwiający stosowanie bez względu na położenie puszki. Głowica
umożliwia dostosowanie się automatu do najmniejszego ruchu - w celu zwiększenia komfortu oddychania. Wykonany z polerowanej
stali nierdzewnej Typu 316.
Standardowo montowany w modelach:
B2, ST1 (stal nierdzewna), Z2x (chromowany mosiądz) oraz w T2x (tytan). Wygodny wąż “obrotowy”może być również dodany do
każdego drugiego stopnia firmy Atomic, w celu zapewnienia swobodnego poruszania wężem w 30-stopniowym zakresie ruchów, co
eliminuje konieczność ciągnięcia lub przywiązywania węża. (Patent nr 7,188,869).
NAJATRAKCYJNEJSZA GWARANCJA W NURKOWANIU:
Pomyśl o 300 nurkowaniach… Jak długo Ci to zajmie?
Chcemy, aby nurkowie używający automatów Atomic Aquatics czuli się pewnie
– nawet w najodleglejszych miejscach, w których ciężko znaleźć zaufany punkt
serwisowy. Każdy regulator AtomicAquatics jest zbudowany z najlepszych
materiałów, które nie tylko opierają się procesom korozji, lecz również zmniejszają
do minimum ilość zabiegów związanych z konserwacją.
Technologie stosowane w produkcji automatów pozwalają na wydłużenie okresu
użytkowania sprzętu, dlatego przeglądy wykonywane są średnio co 2 lata.
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Atomic Aquatics M1 Monel
M1 Monel jest automatem przeznaczonym do użytku w każdych warunkach, jakie tylko są możliwe; zarówno dla nurkowań
rekreacyjnych jak i technicznych. Bez względu na poziom wyszkolenia użytkownika, M1 nigdy nie zawiedzie. Automat ten powstał na
bazie popularnych modeli B1 i T1. Wysoki standard oddychania: duży wydatek (zminimalizowany wysiłek przy oddychaniu na głębokości
oraz duża ilość dostarczanego czynnika oddechowego) pozwala na naturalne i komfortowe oddychanie.
Materiały: w pierwszym stopniu został użyty Monel stop odporny na korozję, wytrzymały oraz nadającey się do używania z czystym
tlenem lub zamiennie z nitroxem do 50%. w drugim stopniu została użyta stal nierdzewna typu 316, mosiądz pokryty palladem, cyrkonem
(Pd/Zr) oraz tytan. Nitrox: automat jest fabryczne przystosowany do użycia z nitroxem o zawartości do 50% tlenu lub mieszanin
tlenowych o zawartości do 100% tlenu (przy przestrzeganiu szczegółowych wytycznych i czystości tlenowej).
Jedyny tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to odporność na zamarzanie i zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami.
Wygląd pierwszego stopnia: kompaktowy pierwszy stopnień posiada niskociśnieniowy zawór 5-portowy i wyjatkowy tłok “Jet
Seat”. Wyjątkowo wydajny system oddychania:
łatwość wdychania nawet na dużych głębokościach
i odpowiednie tempo oddychania z naturalną i
komfortową dostawą mieszanki oddechowej.
Specjalna ochrona automatu: nowa osłona przeznaczona jest specjalnie do nurkowań w silnych
prądach lub do nurkowań morskich w sytuacjach
dużego falowania, przeciwdziała samodzielnemu
wzbudzeniu się automatu z powodu silnego prądu
lub szybkiego przemieszczania się.
Szeroki deflektor:deflektor strumienia wydychanego powietrza został poszerzony, aby umożliwić jeszcze lepszą widoczność (rozdzielanie
strumienia bąbli). Zimne wody: specjalnie do nurkowania w zimnych wodach, pierwszy stopień jest
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zabezpieczony przed wpływem wody oraz zanieczyszczeń. Drugi stopień posiada radiator
termalny oraz super suchy zawór wydechowy. Komfortowy podwójny silikonowy
ustnik: wykonany jest z niezwykle miękkiej i elastycznej gumy silikonowej (odpornej na
przegryzienie).
Automatyczne sterowanie przepływem (AFC): Po prostu ciesz się nurkowaniem. Bez
zbędnych pokręteł i przycisków - automat automatycznie dostraja się podczas nurkowania.
Jest to pierwszy i jedyny automat reagujący sie na głębokość dzięki zastosowaniu zwężki
Venturiego, która automatycznie równoważy wydajność i stabilność jego działania. Komputerowo zaprojektowany płat wewnątrz ustnika
zmienia pozycję w zależności od głębokości aby zapewnić ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddychanie na wszystkich głębokościach.

Atomic Aquatics ST1
Proekologiczny, jedyny na świecie automat wykonany ze stali nierdzewnej. Atomic Aquatics po raz kolejny stworzył pierwszy na
rynku produkt do nurkowania - automat ST1 wykonany ze stali nierdzewnej. Pierwszy stopnień jest doskonale wytoczony ze specjalnej
stali nierdzewnej typu 316, która jest dwa razy mocniejsza od mosiądzu i jest tak samo odporna na korozję jak tytan. Wielu ekspertów
ochrony środowiska kwalifikuje stal nierdzewną jako “zielony” metal przyszłości. Stal nierdzwewna nie wymaga żadnych dodatkowych
procesów ochronnych, jak chromowania czy niklowania, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Stal nierdzewna podlega 100%
recyklingowi. Drugi stopień zawiera tylko tytanowe komponenty, jakie można znaleźć w modelach T2x i B2.
Tytanowa konstrukcja całego drugiego stopnia: jedyny na rynku drugi stopień zbudowany tylko z komponentów tytanowych - lekkich
i odpornych na korozję.
Nitrox: gotowy do użycia z mieszanką gazów oddechowych do 40% Nitrox.
Jedyny tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to
odporność na zamarzanie i zabezpiecza przed zanieczyszczeniami.
Pierwszy stopnień wykonany ze stali nierdzewnej typu 316, o dwa razy większej
trwałości niż mosiądz i odpornośći na korozję zbliżonej do tytanu. Kompaktowy pierwszy
stopnień posiada niskociśnieniowy zawór 5-portowy i wyjatkowy tłok “Jet Seat”.
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Wyjątkowo wydajny system oddychania: łatwość wdychania nawet na dużych głębokościach i odpowiednie tempo oddychania z
naturalną i komfortową dostawą mieszanki oddechowej.
Wyjątkowo komfortowy obrotowy wąż do drugiego stopnia automatu Atomic:Aquatics.
Comfort Swivel jedyny taki drugi stopień (obrotowy wąż) - umożliwiający stosowanie bez względu na położenie puszki. Głowica
umożliwia dostosowanie się automatu do najmniejszego ruchu - w celu zwiększenia komfortu oddychania. Wykonany z polerowanej
stali nierdzewnej Typu 316.
Standardowo montowany w modelach:
B2, ST1 (stal nierdzewna), Z2x (chromowany mosiądz) oraz w T2x (tytan). Wygodny wąż “obrotowy”może być również dodany do
każdego drugiego stopnia firmy Atomic, w celu zapewnienia swobodnego poruszania wężem w 30-stopniowym zakresie ruchów, co
eliminuje konieczność ciągnięcia lub przywiązywania węża. (Patent nr 7,188,869).
Automatyczne sterowanie przepływem (AFC): Po prostu ciesz się nurkowaniem. Bez zbędnych pokręteł i przycisków - automat
automatycznie dostraja się podczas nurkowania. Jest to pierwszy i jedyny automat reagujący się na głębokość dzięki zastosowaniu zwężki
Venturiego, która automatycznie równoważy wydajność i stabilność (Pat. # 5678541) jego działania. Komputerowo zaprojektowany płat
wewnątrz ustnika zmienia pozycję w zależności od głębokości aby zapewnić ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddychanie na wszystkich
głębokościach.

T2x Tytan
Zaprojektowany jako najlepszy i
najlepiej wyglądający automat na rynku.
T2x jest doskonałym automatem do
podróżowania
szczególnie
podczas
dalekich podróży gdzie liczy się każdy
gram bagażu a naprawa automatu nie jest
możliwa. Pierwszy i drugi stopień zostały
wykonane w całości z tytanu co owocuje
wyjątkowo małą waga i odpornością na
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korozje. Nowy II stopień o zwiększonych przepływach z przeprojektowaną puszką i dźwignią ma znacznie zmniejszone opory
oddechowe na każdej głębokości od płytkiej wody aż poza limity. Metalowe akcenty na drugim stopniu podkreślają ekskluzywność i
wyjątkowość konstrukcji. Jedyny tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to odporność na zamarzanie i
zabezpiecza przed zanieczyszczeniami. Nitrox: automat jest fabryczne przystosowany do użycia z nitroxem o zawartości do 40% tlenu.
Tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to odporność na zamarzanie i zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami.
Wygląd pierwszego stopnia: kompaktowy pierwszy stopnień posiada niskociśnieniowy zawór 5-portowy i wyjatkowy tłok “Jet
Seat”. Wyjątkowo wydajny system oddychania: łatwość oddychania nawet na dużych głębokościach i odpowiednie tempo oddychania
z naturalną i komfortową dostawą mieszanki oddechowej.
Comfort Swivel jedyny taki drugi stopień (obrotowy wąż) - umożliwiający stosowanie bez względu na położenie puszki. Głowica
umożliwia dostosowanie się automatu do najmniejszego ruchu - w celu zwiększenia komfortu oddychania. Wykonany z tytanu.
Standardowo montowany w modelach:
B2, ST1 (stal nierdzewna), Z2x (chromowany mosiądz) oraz w T2x (tytan). Wygodny wąż “obrotowy”może być również dodany do
każdego drugiego stopnia firmy Atomic, w celu zapewnienia swobodnego poruszania wężem w 30-stopniowym zakresie ruchów, co
eliminuje konieczność ciągnięcia lub przywiązywania węża. (Patent nr 7,188,869).
AFC (automatyczna kontrola przepływu (ang. Automatic Flow Control) patent firmy Atomic
Automatyczne sterowanie przepływem (AFC): Po prostu ciesz się nurkowaniem. Bez zbędnych pokręteł i przycisków - automat
automatycznie dostraja się podczas nurkowania. Jest to pierwszy i jedyny automat
reagujący się na głębokość dzięki
zastosowaniu zwężki Venturiego, która
automatycznie równoważy wydajność
stabilność (Pat. # 5678541) jego działania. Komputerowo zaprojektowany płat
wewnątrz ustnika zmienia pozycję w
zależności od głębokości aby zapewnić
ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddychanie na wszystkich głębokościach.
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Atomic Aquatics Z2
To najbardziej ekonomiczny oraz kompaktowy automat
oddechowy na świecie. Jest najtańszym produktem linii Atomic, ale
zestawienie jakości działania, zastosowanych materiałów oraz
ergonomiczności zadowoli nawet najbardziej wygórowane
oczekiwania. Automat ten powstał na bazie popularnych modeli
B1,T1 i posiada te same cechy użytkowe.
Wysoki standard oddychania: duży wydatek (zminimalizowany
wysiłek przy oddychaniu na głębokości oraz duża ilość
dostarczanego czynnika oddechowego) pozwala na naturalne i
komfortowe oddychanie. Materiały: pierwszy stopień Z2 jest
wykonany z chromowanego mosiądzu oraz nierdzewnej stali typu 316. Drugi stopień wykonany jest z mosiądzu pokrytego cyrkonem
(Zr); około 3-4 razy bardziej odpornego na rdzę od konwencjonalnego pokrycia. Dźwignia, oraz sprężyna drugiego stopnia wykonane
są z tytanu. Nitrox: automat jest fabryczne przystosowanie do użycia z nitroxem do 40%
Jedyny tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to odporność na zamarzanie i zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami.
Wygląd pierwszego stopnia: kompaktowy pierwszy stopnień posiada niskociśnieniowy zawór 7-portowy i wyjatkowy tłok “Jet
Seat”. Wyjątkowo wydajny system oddychania: łatwość wdychania nawet na dużych głębokościach i odpowiednie tempo oddychania
z naturalną i komfortową dostawą mieszanki oddechowej.
Automatyczne sterowanie przepływem (AFC): Po prostu ciesz się nurkowaniem. Bez zbędnych pokręteł i przycisków - automat
automatycznie dostraja się podczas nurkowania. Jest to pierwszy i jedyny regulator reagujący na głębokość dzięki zastosowaniu zwężki
Venturiego, która automatycznie równoważy wydajność i stabilność jego działania. Komputerowo zaprojektowany płat wewnątrz ustnika
zmienia pozycję w zależności od głębokości aby zapewnić ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddychanie na wszystkich głębokościach.
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Atomic Aquatics Z2x
To najbardziej ekonomiczny oraz kompaktowy automat oddechowy na świecie. Jest najtańszym produktem linii Atomic Aquatics, ale
zestawienie jakości działania, zastosowanych materiałów oraz ergonomiczności zadowoli nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.
Automat ten powstał na bazie popularnych modeli B1,T1 i posiada te same cechy użytkowe. Drugi stopień zawiera tylko tytanowe
komponenty, jakie można znaleźć w modelach T2x i B2 co znajduje odzwierciedlenie w niewielkiej masie i trwałości.
Wysoki standard oddychania: duży wydatek (zminimalizowany wysiłek przy oddychaniu na głębokości oraz duża ilość dostarczanego
czynnika oddechowego) pozwala na naturalne i komfortowe oddychanie.
Materiały: pierwszy stopień Z2x jest wykonany z chromowanego mosiądzu oraz nierdzewnej stali typu 316. Drugi stopień wykonany
jest z mosiądzu pokrytego cyrkonem (Zr); około 3-4 razy bardziej odpornego na rdzę od konwencjonalnego pokrycia. Dźwignia, oraz
sprężyna drugiego stopnia wykonane są z tytanu.
Nitrox: automat jest fabryczne przystosowanie do użycia z nitroxem do 40%
Jedyny tłokowy pierwszy stopień kompletnie odizolowany od wody zwiększa to odporność na zamarzanie i zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami.
Wygląd pierwszego stopnia: kompaktowy pierwszy stopnień posiada niskociśnieniowy zawór 7-portowy i wyjatkowy tłok “Jet
Seat”. Wyjątkowo wydajny system oddychania: łatwość wdychania nawet na dużych głębokościach i odpowiednie tempo oddychania
z naturalną i komfortową dostawą mieszanki oddechowej.
AFC (automatyczna kontrola przepływu (ang. Automatic Flow Control) patent firmy Atomic
Automatyczne sterowanie przepływem (AFC): Po prostu ciesz się
nurkowaniem. Bez zbędnych pokręteł i przycisków - automat automatycznie
dostraja się podczas nurkowania. Jest to pierwszy i jedyny automat reagujący się
na głębokość dzięki zastosowaniu zwężki Venturiego, która automatycznie
równoważy wydajność i stabilność jego działania. Komputerowo zaprojektowany płat wewnątrz ustnika zmienia pozycję w zależności od głębokości aby
zapewnić ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddychanie na wszystkich głębokościach.
Wyjątkowo komfortowy obrotowy wąż do drugiego stopnia automatu Atomic:
Aquatics.
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Comfort Swivel jedyny taki drugi stopień (obrotowy wąż) - umożliwiający stosowanie bez względu na położenie
puszki. Głowica umożliwia dostosowanie się automatu do najmniejszego ruchu - w celu zwiększenia komfortu
oddychania. Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej Typu 316.
Standardowo montowany w modelach:
B2, ST1 (stal nierdzewna), Z2x (chromowany mosiądz) oraz w T2x (tytan). Wygodny wąż “obrotowy”może
być również dodany do każdego drugiego stopnia firmy Atomic, w celu zapewnienia swobodnego poruszania
wężem w 30-stopniowym zakresie ruchów, co eliminuje konieczność ciągnięcia lub przywiązywania
węża. (Patent nr 7,188,869).
NAJATRAKCYJNEJSZA GWARANCJA W NURKOWANIU:
Pomyśl o 300 nurkowaniach… Jak długo Ci to zajmie?
Chcemy, aby nurkowie używający automatów AtomicAquatics czuli się
pewnie – nawet w najodleglejszych miejscach, w których ciężko znaleźć
zaufany punkt serwisowy. Każdy regulator AtomicAquatics jest zbudowany z najlepszych materiałów, które nie tylko opierają się procesom korozji,
lecz również zmniejszają do minimum ilość zabiegów związanych z konserwacją.
Technologie stosowane w produkcji automatów pozwalają na wydłużenie okresu użytkowania sprzętu, dlatego przeglądy wykonywane są średnio
co 2 lata.
AtomicAquatics gwarantuje: serwis automatu co 2 lata, lub 300 nurkowań przez okres 30 lat od daty zakupu.
Dystrybutor: ECN- Systemy Nurkowe
ul. Jana Sobieskiego 6
78-500 Drawsko Pom
tel/fax: 94 36 359 47
www.atomicaquatics.pl
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SCUBATECH R 2 ICE
Doskonałe parametry automatów serii R2 sprawdziły się
zarówno w praktyce jak i w laboratoriach badawczych Zakładu
Technologii Nurkowań i Prac Podwodnych Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Na podstawie badań wszystkie
automaty SCUBATECH uzyskały certyfikaty CE 1463 zaświadczające, że spełniają wymagania normy EN 250, 2000, określającej surowe
parametry techniczne dla regulatorów przeznaczonych na zimne wody.
Automaty serii R2 mają niezwykle niskie opory oddechowe co wpływa na zmniejszenie zużycia powietrza.
I-szy stopień redukcji R 2 ICE
- membranowy
- dodatkowa sucha komora: COLD KIT
- odciążony
- 4 wyjścia LP
- 2 wyjście HP
- max. ciśnienie robocze 300 Bar
- max. wydatek przy ciś 20 MPa: 3823 L/min
- ciśnienie międzystopniowe 8,5 Bar
- materiał: BRĄZ MORSKI
- waga: 730 g
- można używać z NITROXEM do 40%
Wykonany z Brązu Morskiego o wysokiej pojemności cieplnej
- zdolność magazynowania ciepła zwiększająca odporność na zamarzanie.
Membranowy - środowisko pracy zaworu wysokiego ciśnienia i pozostałych
elementów wewnętrznych odcięte od wpływu środowiska zewnętrznego.
Dodatkowa protekcja cieplna w postaci suchej komory „ICE”
- zastosowano komorę powietrzną wydzieloną przez membranę zasadniczą i membranę dodatkowego Cold Kitu.
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2 wyjścia HP pozwalające na użycie klasycznego manometru równolegle
z nadajnikiem do komputera.
4 wyjścia LP w obrotowej głowicy - idealne rozwiązanie dla konfiguracji
rekreacyjnych jednobutlowych jak i technicznych z zastosowaniem
zestawów dwubutlowych.
II-gi stopień redukcji R 2 ICE
- regulacja podciśnienia wdechu
- regulacja oporów oddechowych
- opory oddechowe: 0,983 – 1,004 J/L
- max. wydatek przy ciś. 20 MPa:
850 L/min
- można używać z NITROXEM
do 40%
- materiał: POLYAMID
- waga 180 g
Wykonany z polimerów
wysokiej wytrzymałości.
Mosiężna obsada gniazda
zaworu stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed zamarzaniem II stopnia.
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AUTOMATY SERII R 5
Regulator zapotrzebowania R 5 ICE/TEC
Jest automatem nurkowym o działaniu wymuszonym (nurek decyduje, kiedy automat ma dostarczać powietrze), dwustopniowym, o
rozdzielonych wężem międzystopniowym stopniach redukcji ciśnienia. Składa się z pierwszego stopnia redukcji ciśnienia, węża
międzystopniowego i drugiego stopnia redukcji ciśnienia.
W automacie zostały wykorzystane sprawdzone rozwiązania stosowane przez wiodące firmy, co ma swój wyraz w parametrach pracy
oddechowej tego automatu. Opisując ten automat, można posłużyć się terminami technicznymi typu: sucha komora, współbieżny układu
redukcji ciśnienia (down stream), wartość ciśnienia zredukowanego 0,95 MPa, skręcane złącza węży, wysokiej jakości wąż
średniociśnieniowy o ciśnieniu roboczym 1,7 MPa, pokrętło regulacji oporów oddechowych, nastawny deflektor dyszy Venturi.
Z zapisu graficznego parametrów oddechowych można odczytać wartości oporów oddechowych, jak również wartość pracy
całkowitej. Norma określa maksymalne podciśnienia wdechu i nadciśnienie wydechu rzędu odpowiednio +2500 Pa i –2500 Pa, a
całkowitą pracę oddechową 3,0 J/l. Z przedstawionego wykresu i wartości średniej z wszystkich kilkudziesięciu badań, jakim były
poddane próbki automatów możemy ustalić, iż wartości z dużym marginesem mieszczą się w granicach normy. Wartości średnie, jakie
charakteryzują ten automat, to: 1,35J/l dla pracy oddechowej i +1500 Pa oraz -1000 Pa odpowiednio wartości podciśnienia wdechu i
nadciśnienia wydechu. Praca włożona podczas oddychania jest
podobna do wartości pracy, jaką wymuszają pozostałe automaty
znajdujące się aktualnie na rynku. W wielu przypadkach R 5
ICE/TEC stanowi dla nich konkurencję.
Dodatkowe atuty to ergonomia wykonania i konfiguracja stałych
elementów AO, takich jak: standardowe (5/8”) cztery porty ciśnienia
zredukowanego oraz standardowe dwa porty wysokiego ciśnienia
(7/16”). Zaletą rozwiązań standardowych w kwestii połączeń ciśnieniowych jest przede wszystkim fakt, iż nie zmusza to użytkownika
do dodatkowych kosztów w postaci stosowania redukcji przy konfigurowaniu automatu z innymi elementami wyposażenia nurkowego.
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Kompatybilność automatu jest cechą bardzo praktyczną.
Wyposażenie I stopnia redukcji ciśnienia w tzw. suchą komorę (użycie membrany
izolującej tłok) dało swoje odbicie podczas testu pracy automatu w warunkach zimnej
wody, (czyli takiej, której temperatura jest niższa od 10°C). Biorąc pod uwagę położenie
geograficzne naszego kraju, jak również termikę polskich jezior i Morza Bałtyckiego,
podwyższona odporność na zamarzanie jest dużym atutem dla automatu. R 5 ICE/TEC nie
jest podatny na zamarzanie w zimnej wodzie przy ciężkiej pracy (zużycie powyżej 62
l/min)
W przypadku R 5 ICE/TEC badanie laboratoryjne i funkcjonalne zrealizowane w
Zakładzie Technologii Nurkowań i Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte w Gdyni, na zlecenie firmy certyfikującej Polski Rejestr Statków S.A., potwierdza, że automat jest bezpieczny w
użytkowaniu. Wynik tego badania pod względem wartości parametrów oddechowych plasuje go na porównywalnym poziomie z
automatami oddechowymi znajdującymi się obecnie na rynku.
Regulator zapotrzebowania (automat oddechowy) R 5 ICE/TEC jest powietrznym automatem nurkowym doskonale nadającym się do
zastosowania w nurkowaniach rekreacyjnych i komercyjnych. Przeznaczony jest do
wykorzystania z dowolnym zestawem butlowym
o ciśnieniu roboczym do 30 MPa. Jest kompatybilny ze wszystkimi zakresami ciśnienia
roboczego butli nurkowych występujących obecnie na rynku. Automat z powodzeniem może
być wykorzystany w zimnych polskich wodach,
podczas nurkowań zimowych, a także podczas
wypraw w ciepłe wody tropików w zakresie
głębokości dla nurkowań powietrznych.
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I-szy stopień redukcji R 5 ICE
- membranowy
- dodatkowa sucha komora: COLD KIT
- odciążony
- 4 wyjścia LP
- 2 wyjście HP
- maks. ciśnienie robocze 300 barów
- maks. wydatek przy ciś 20 MPa: 3823 l/min
- ciśnienie międzystopniowe 8,5 barów
- materiał: brąz morski
- waga: 720 g
- można używać z nitroksem do 40%

II-gi stopień redukcji R 5 ICE
- regulacja podciśnienia wdechu
- regulacja oporów oddechowych
- opory oddechowe: 0,983 – 1,004 J/l
- maks. wydatek przy ciśn. 20 MPa: 850 l/min
- można używać z nitroksem do 40%
- materiał: poliamid
- waga 210 g
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I-szy stopień redukcji R 5 TEC
- membranowy;
- dodatkowa sucha komora COLD KIT;
- odciążony;
- wyjścia: 4 LP, 2 HP;
- rozmieszczenie i ułożenie portów LP i HP ułatwiające konfigurację zestawów dwubutlowych;
- max ciśnienie robocze 300 bar;
- maks.wydatek przy ciś. 20 MPa: 3823 l/min;
- ciś. międzystopniowe 8,5 bar; - materiał: brąz morski;
- waga 822 g; - można używać z nitroxem do 40%;
- opory oddechowe 0,983-1,004 J/l;
- spełnia wymagania normy EN 250; - CE1463

II-gi stopień redukcji R 5 TEC
- odciążony;
- regulacja podciśnienia wdechu;
-szeroka, elastyczna kierownica wydechu;
- regulacja oporów oddechowych;
- opory oddechowe 0,983 - 1,004 J/l;
- maks. wydatek przy ciśnieniu 20 MPa: 850 l/min;
- można używać z nitroksem do 40%;
- materiał poliamid;
- waga 210 g;
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www.scubatech.pl
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Magazyn Nuras.info pobierany jest średnio w 60000 egz.,
nie może zabraknąć w nim Twojej reklamy
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ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów.
Jeżeli znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym,
szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój
artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W
zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie,
zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły
czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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