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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Sza ro, bu ro, desz czo wo, nud no… Ależ nic po dob ne go! To nic, że słoń ce chwi lo wo nas nie roz piesz cza, że w je -

zio rach ciem no i zim no, a na świą tecz ną go rącz kę i nie spo dzian ki pod cho in ką jesz cze trze ba za cze kać. Gru dzień
to ostat ni mo ment dla wszyst kich, któ rzy jesz cze nie zdą żyli za słu żyć na nic po za ró zgą, po zo sta -
li niech już pi szą li sty do Mi ko ła ja. Tym cza sem – jak by na prze kór je sien nej no stal gii – padł re kord Pol ski w głę -
bo kim nur ko wa niu ko biet! Ela Ma tu szew ska - Ben duc ka, bo ha ter ka te go nie zwy kłe go wy da rze nia, ze szła
na głę bo kość 190 m. Gra tu lu je my!!! Jak te go do ko na ła? Szcze gó ło wa re la cja cze ka na Was oczy wi ście w nu me -
rze. No wa Re kor dzist ka z pew no ścią nie bę dzie mia ła więk szych pro ble mów z pod su mo wa niem mi ja ją ce go ro ku,
do któ re go po woli wszy scy się przy mie rza my. My rów nież po raz ko lej ny zwra ca my się do Was o po moc w wy -
ty po wa niu naj lep sze go pro duk tu 2012 r. Któż jest bo wiem bar dziej wia ry god nym sę dzią od za do wo lo ne go użyt -
kow ni ka? Tym ra zem jed nak pro si my Was o zgła sza nie pro po zy cji na PPRROO  DDUUKKTT  RROO  KKUU 22001122 w dwóch ka te go riach:
sprzę tu nur ko we go, wy ró żnia ją ce go się in no wa cyj no ścią, nie za wod no ścią, ja ko ścią itd. oraz szko ły, cen trum nur ko -
we go czy in struk to ra, któ ry Wa szym zda niem wy ka zał się w mi ja ją cym ro ku naj więk szym pro fe sjo na li zmem, do -
świad cze niem i pa sją w prze ka zy wa niu wie dzy o nur ko wa niu. Ja ki sprzęt był Wa szym zda niem hi tem 2012 ro ku,
któ rą szko łę lub cen trum nur ko we z peł nym prze ko na niem po le ci li by ście naj lep sze mu przy ja cie lo wi? Na zgło sze nia
cze ka my do 31 grud nia 2012 r. pod ad re sem re dak cja@nu ras.in fo (w ty tu le pro szę za zna czyć PRO DUKT RO KU)

W stycz niu 2013 r. od bę dzie się gło so wa nie, zaś wy ni ki zo sta ną ogło szo ne w lu tym, pod czas ko lej nej
edy cji tar gów Pod wod na Przy go da, na któ re już dziś wszyst kich go rą co za pra sza my.
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Przez kil ka mie się cy Ela przy go to wy wa ła
się sa ma, ukła da jąc z tre ne rem od po wied ni
tre ning si ło wo -wy dol no ścio wy, przy go to -
wu jąc od po wied nią die tę i oczy wi ście du żo
nur ku jąc w Pol sce i za gra ni cą. Pod ko niec
sierp nia znów usie dli śmy do sto łu, ale by ły
to już roz mo wy bar dziej szcze gó ło we: usta -
li li śmy mak sy mal ną głę bo kość, któ rą chce -
my osią gnąć, za czę li śmy pla no wa nie
nur ko wań.

Jak wia do mo, aby zro bić to do brze,
zgod nie ze sztu ką, po trze bo wa li śmy kil ku

go dzin, a by ły to pla ny wstęp ne, da ją ce
nam za rys wiel ko ści przed się wzię cia, któ re
bę dzie my mu sie li jesz cze i tak ko ry go wać.
Tak więc spo ty ka li śmy się kil ka, a mo że kil -
ka na ście ra zy, czę sto wi sie li śmy na te le fo -
nie wy mie nia jąc uwa gi i su ge stie. Po zo stał
jesz cze wy bór miej sca, gdzie chcie li by śmy
to zro bić. Ela mia ła kil ka po my słów, ale ja
z oczy wi stych wzglę dów za pro po no wa łem
Da hab, a mo że się upar łem, nie pa mię tam.

Oczy wi ście, współ pra ca tyl ko z ba zą
Pla net Di vers wcho dzi ła w grę. Tak czy

Nowy rekord Polski
w głębokim nurkowaniu kobiet – 190 metrów

Dla mnie wszyst ko za czę ło się w lu tym, kie dy to Ela Ma tu szew ska - Ben -
duc ka w nie zo bo wią zu ją cej roz mo wie za py ta ła mnie, czy nie chciał bym jej
po móc w przy go to wa niach do cy klu nur ko wań głę bo kich. Cykl miał by się za -
koń czyć nur ko wa niem usta na wia ją cym no wy re kord Pol ski ko biet w głę bo -
kim nur ko wa niu. Oczy wi ście od ra zu się zgo dzi łem na udział w tym
pro jek cie.

fot. Bartek Ratajczak
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siak, po chwi li za sta no wie nia i wy słu cha niu
mo ich ar gu men tów, Ela za ak cep to wa ła ten
wy bór. Oprócz spraw zwią za nych z nur ko -
wa niem na bar kach Eli spo czę ło za ła twie -
nie bi le tów i ho te lu. Ja za ją łem się przy-
go to wa niem eki py sup por tu ją cej na sze nur -

ko wa nia. Na po cząt ku na pi sa łem do Ale -
xey’a Gri shin’a vel Ti shi na, któ ry zgo dził się
od ra zu, choć za zna czył, że w tym cza sie
jest trosz kę za ję ty pro wa dze niem za jęć ze
swo imi stu den ta mi, ale coś wy my śli i jest na
tak. Mie li śmy więc go ścia pew ne go i wie -

lo krot nie spraw dzo ne go w sup por to wa niu
głę bo kich nur ko wań, prze ze mnie i An -
dreya Chi sty ako va.

fot. Agata El Halwany fot. Bartek Ratajczak
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Skon tak to wa łem się rów nież z An drey -
em. On, choć rów nież moc no za ję ty, od po -
wie dział, że je śli bę dę go po trze bo wał na
naj głęb sze nur ko wa nie, to jest z na mi, bo
aku rat bę dzie w Da hab. Na pi sa łem rów nież
do Le igh’a Cun nin gham’m –to też dość za -
pra co wa ny nu rek – któ ry rów nież zgo dził
się nam po móc w ra zie po trze by. Za pro si -
łem do na szej eki py Ah me da el Hal wa ny
vel Mi mi i Paw ła Cie chel skie go.

Po zo sta ła jesz cze spra wa sprzę tu. Trze -
ba tu za zna czyć, że jest go du żo i cza sa mi
nie stan dar do we go. Chcia łem mię dzy in ny -
mi, aby śmy mie li więk sze niż stan dar do we
wor ki wy por no ścio we, więc po pro si łem X -
-DE EP o przy go to wa nie czte rech wor ków o
po jem no ści oko ło 80lbs. Dwa ty go dnie
przed wy lo tem do Egip tu już mo gli śmy je
opły wać. Bra ko wa ło au to ma tów, więc za -
dzwo ni łem do wła ści cie la Oce an Pro, któ -

ry za wsze mi po ma ga przy mo ich pro jek -
tach, zgo dził się i te raz. Ela do sta ła no wiu -
sień kie Aqu alun gi Le gen dy. Spra wa au to -
ma tów nie by ła jesz cze za mknię ta, kil ka
wy po ży czy li śmy od fir my Vec tor Sport, by -
ły to Po se ido ny Cy klo ny 5000.

Wie dzia łem, że na głę bo ko ści ja ką pla -
nu je my, mo że przy dać się świa tło, choć nie
za wsze. Mnie nie by ło po trzeb ne. Wszyst ko
za le ży od wa run ków da ne go dnia i od miej -
sca nur ko wa nia w sa mym Da hab. Ela wy -
bra ła ma łą gło wi cę Led 33 Na no z aku mu -
la to rem 5Ah. Wy bór tej gło wi cy był oczy -
wi sty, mo żna ją bez pro ble mu za mon to wać
na ka sku czy kap tu rze nur ko wym, a dzię ki
te mu mieć wol ne rę ce.

W po ło wie paź dzier ni ka do eki py do łą -
czył Da rek „Dy nar” Dy na rzew ski, któ ry
skon tak to wał nas z dys try bu to rem kom pu -
te rów Li qu ivi sion. Dzię ki te mu kon tak to wi
Ela otrzy ma ła dwa no wiut kie X1. Gdy kom -
pu te ry do tar ły do Egip tu, trze ba by ło za pła -
cić cło, mi mo wy sta wio nej fak tu ry ze ro wej
z za pi sem, że są to eg zem pla rze de mon stra -
cyj ne. Na miej scu w Da hab oka za ło się
rów nież, że kom pu te ry to tyl ko har dwa re,
opro gra mo wa nie trze ba do ku pić. Kosz ty
pro jek tu cią gle ro sły. Prze ko na łem Elę, że

fot. Bartek Ratajczak
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tu nie ma co oszczę dzać i trze ba soft ku pić,
po nie waż mu szą być dwa iden tycz ne mier -
ni ki. Da rek z przy czyn nie za le żnych od nie -
go nie ste ty nie mógł po je chać.

By ły jesz cze pe ry pe tie z su chym ska fan -
drem. Tu taj wy bór padł oczy wi ście na Ba re
mo del XCS2 Pro Dry. Su chy do je chał do
nas w dru gim ty go dniu po by tu.

Spra wa sprzę tu by ła za ła twio na, ale zo -
sta ło naj wa żniej sze…

Nur ko wa nia po ni żej 130 m – je śli chce
się mieć ubez pie cze nie – trze ba zgła szać
do DAN i przed sta wić im pla ny nur ko wań
(run ti me’y) w ce lu ak cep ta cji. Kon tak to wa -
li śmy się w tym ce lu z dr. Ade lem Ta -
her’em, któ ry jest sze fem DAN Egipt. Przy
mo ich wcze śniej szych pro jek tach kon tak to -
wa łem się z nim oso bi ście, przed sta wia łem
run ti me’y do wglą du i dr Adel je ak cep to -
wał, nie by ło pro ble mu. Te raz nie ste ty trze -
ba by ło prze słać wszyst kie pla ny do DAN
Eu ro pe. Nie ste ty, nie chcie li nas ubez pie -
czać. Mia łem jed nak dru gie wyj ście – był
nim dr Ah med el She rif ze spe cja li stycz ne -
go szpi ta la w Da hab. Z nim rów nież współ -
pra co wa łem już od 2005 ro ku. Po przej -
rze niu pla nów i wy słu cha niu szcze gó łów
na szych przy go to wań zgo dził się za bez pie -

czać me dycz nie to przed się wzię cie, za pro -
po no wał rów nież se sję czysz czą cą w ko -
mo rze de kom pre syj nej przed naj głęb szym
nur ko wa niem. Mie li śmy zie lo ne świa tło.

Trzy pierw sze dni spę dzi li śmy na Li ght
Ho use, spraw dza jąc na sze wy wa że nie i
trym, ćwi cząc z sup por tem pro ce du ry, wy -
ko nu jąc przy oka zji nur ko wa nia do głę bo -
ko ści 60 m. Kie dy to mie li śmy przy go to wa -

ne, przy szedł czas za jąć się głę bo ki mi nur -
ko wa nia mi.

Pla ny by ły go to we, eki pa i my rów nież.
Mo ha med Ra gab vel Mr Bu tla po pro sił o za -
mó wie nie ga zów, ja kie chce my mieć i
chwi lę póź niej za czął mie szać. Plan pierw -
sze go nur ko wa nia – 100 m z cza sem po by -
tu na dnie 10 mi nut. By ło bar dzo przy je-
m nie, czu li śmy się zna ko mi cie, sup port spi -

fot. Bartek Ratajczak
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fot. Bartek Ratajczak
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sał się świet nie, cał ko wi ty czas nur ko wa nia
122 mi nu ty. Dru gie nur ko wa nie to 120 m,
wy ko nu je my je w Blue Ho le, jak po przed -
nie. Za nu rza my się we wnątrz Blue Ho le’a i
przez Arch wy pły wa my na ze wnątrz. Na
dnie ma my tyl ko dwie mi nu ty. Ca łe nur ko -
wa nie za mknę ło się w 93 min. Trze cie nur -

ko wa nie wy ko nu je my na ze wnątrz Blue
Ho le. Opa da my jak zwy kle bar dzo szyb ko,
oko ło 40 m/min, w trak cie dwu krot nie
zmie nia jąc czyn nik od de cho wy. Ha mu je -
my na 140 m, a pod na mi jesz cze mi ni mum
20 m. Jest pięk nie, wi dok Ar cha z tej głę bo -
ko ści po pro stu ma je sta tycz ny, nie sa mo wi -

ty, za ra zem nie co mrocz ny. Cał ko wi ty czas
nur ko wa nia to 135 mi nut. Wie my już, że
czwar te nur ko wa nie zro bi my w tym sa mym
miej scu.

Ko lej ny dzień to nur ko wa nie za pla no wa -
ne na 160 m. Po przy go to wa niu się na Blue

fot. Bartek Ratajczak fot. Bartek Ratajczak
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Ho le, za ło ży li śmy ca ły sprzęt na sie bie i za -
czę li śmy po wo li pły nąć w kie run ku sio deł -
ka, aby wy pły nąć na ze wnątrz. Tym ra zem
mo rze by ło tro chę bar dziej roz ko ły sa ne niż
w po przed nich dniach, więc cię żko by ło
pły nąć, o usta niu w jed nym miej scu nie
wspo mnę. Za czę li śmy za nu rze nie, jak zwy -
kle pręd kość 40 m/min, w 3 min 20 sek. by -
li śmy na 144 me trach, sta li śmy na dnie. Ela

po ka za ła, że pły nie my po sto ku w dół. Po -
pły nę li śmy, prze pły wa jąc w po zio mie oko -
ło 20 m, osią gnę li śmy pla no wa ną głę bo-
kość. Ze 160 m za czę li śmy się wy nu rzać w
9 mi nu cie nur ko wa nia, cał ko wi ty czas nur -
ko wa nia to 225 mi nut.

Ko lej ny dzień spę dzi li śmy na przy go to -
wa niach do fi nal ne go nur ko wa nia. O
17:00 mie li śmy umó wio ne spo tka nie z dr.

Ah me dem el She rif w szpi ta lu spe cja li -
stycz nym, w ce lu od by cia se sji czysz czą -
cej w ko mo rze de kom pre syj nej. Sprę że nie

fot. Agata El Halwany fot. Agata El Halwany
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fot. Agata El Halwany
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to trwa ło 1h i 45 min, a ta be la sprę że nia to
tzw. HBO.

Po sprę że niu jesz cze chwi lę po roz ma -
wia li śmy o ju trzej szym nur ko wa niu i wcze -
śnie po szli śmy spać, śnia da nie mie li śmy
za pla no wa ne na 6:30.

24.11.2012. po bud ka o 6:00. Po śnia da -
niu cze ka ło nas du żo pra cy z ana li zo wa -
niem ga zów i od po wied nim ich ozna cze -
niem, kil ku krot ne po wta rza nie za dań po -
szcze gól nych osób z sup por tu, w koń cu o
9:00 wy je cha li śmy na Blue Ho le. Nur ko wa -

li śmy z Bells, więc lo gi sty ka by ła moc no
utrud nio na, ale ca ła eki pa cię żko pra co wa -
ła na nasz wy nik. Kie row cy spi sa li się na -
praw dę świet nie.

Na Bells mu sie li śmy już tyl ko przy krę cić
au to ma ty od de cho we do bu tli, przy go to -
wać się men tal nie i mo gli śmy się za cząć
ubie rać. Od wie dził nas jesz cze szef po li cji
mor skiej – ja ko ofi cjal ny przed sta wi ciel ze
stro ny rzą du Egip tu, w ob sta wie ochro ny.
By li rów nież przed sta wi cie le Egip skiej Fe -
de ra cji Nur ko wej. Go ście ci by li za pro sze -
ni na Blue Ho le w ce lu ofi cjal ne go za re je-
stro wa nia wy ni ku nur ko wa nia ja ko re kord.

W koń cu oko ło 11:00 by li śmy w wo dzie.
Plan był na stę pu ją cy: Ela scho dzi na 190 m,
je śli jed nak osią gnie dno na mniej szej głę -
bo ko ści, to nie bę dzie ni gdzie pły wać, tyl ko
za cznie wy nu rza nie. Ja na to miast, scho dząc
z nią, zo sta nę na 120 m i bę dę tam na nią
cze kał. Za nu rze nie roz po czę li śmy o 12:15,
po 3 mi nu tach się za trzy ma łem, a Ela już
sa mot nie opa da ła ni żej, w miej sce, o któ -
rym jej mó wi łem. Zo ba czy łem ją w 14 mi -
nu cie nur ko wa nia. To chy ba by ło naj dłu ż-
sze je de na ście mi nut w mo im ży ciu. Ser ce
wa li ło jak młot. Gdy znów ją zo ba czy łem,
wró cił spo kój. Pod pły ną łem, za py ta łem czy

fot. Piotr Staszczak
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wszyst ko ok. Od po wie dzia ła że tak, przy
oka zji ma cha jąc dru gą rę ką z za ci śnię tą
pię ścią, da jąc mi tym sa mym znak, że to
zro bi ła. Ale to nie był jesz cze ko niec, przed
na mi dłu gie go dzi ny de kom pre sji. Tu taj

mu szę po wie dzieć, że był to naj gor szy z na -
szych nur ko wych dni pod wzglę dem wa -
run ków pod wo dą. Bar dzo sil ny prąd
moc no utrud niał po ru sza nie się do przo du
– w kie run ku Bells i do Blue Ho le. Wy wia -

fot. Piotr Staszczak

fot. Bartek Ratajczak

fot. Bartek Ratajczak
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ło nas w kie run ku na pół noc ja kieś 500-600
m, a mu sie li śmy wró cić przy naj mniej do
Bells, że by wyjść z wo dy. Ela dłu go zo sta -
wa ła z ty łu z nur ka mi sup por tu ją cy mi, ja
mia łem ga zy na pra wie ca łość de kom pre sji
ze so bą, więc po ru sza łem się wol no w kie -

run ku wyj ścia. Sup port przy go to wa ny był
świet nie, wie dział co ro bić i jak po móc.
Do pły ną łem do Bells, po pro si łem o bra ku -
ją cy gaz, sup port mi go do star czył i już by -
łem spo koj ny, mo głem sa mot nie od by wać
tę część de kom pre sji do kie dy sup port nie

do pro wa dzi Eli do Bells. Po ja kimś cza sie i
Ela by ła w Bells. Tu taj osło nię ci od prą du
mo gli śmy da lej spo koj nie kon ty nu ować de -
kom pre sję, a sup port mógł spo koj nie nas
pil no wać, po da wać na po je i za ba wiać wy -
głu pa mi. Cał ko wi ty czas nur ko wa nia Eli i
mój to 262 mi nu ty. Na po wierzch ni cze kał
już w wo dzie Ah med el Hal wa ny, że by po -
móc nam się ro ze brać ze sprzę tu, jak rów -
nież resz ta eki py i cał kiem spo ro pu bli-
cz no ści – at mos fe ra by ła nie sa mo wi ta.

Wie czo rem roz ma wia łem z An drey em
Chi sty ako vem. Po wie dział, że w Ro sji ko -

fot. Bartek Ratajczak fot. Bartek Ratajczak
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bie cy re kord to 180 m, ale mie rzo ny na
Uwa tec’ach, czy li tak na praw dę 175 m. Tak
czy owak do szli śmy do wnio sku, że jest to
re kord Cen tral nej Eu ro py w głę bo kim nur -
ko wa niu ko biet.

Wiel kie po dzię ko wa nia dla Spon so rów i
Eki py Sup por tu ją cej!

Eki pa: 
Ela Ma tu szew ska -Ben duc ka
Mar cin „Cho chor” Cho cho row ski
Mo ha med Ra gab „mrBu tla”
Ale xey „Ti shi na” Gri shin
Ah med “Mi mi” el Hal wa ny Li qu ivi sion
Pa weł Cie chel ski
Piotr
Adam Kor cza kow ski
Aga ta el Hal wa ny
Bar tek Ra taj czak

Spon so rzy:
Dr Ah med el She rif
X -DE EP
Oce an Pro
Am mo ni te Sys tem

Mar cin „Cho chor” Cho cho row ski

chochor@techdive.pl

Mo że my mieć nur ku ją cą Miss Pol ski, wszyst ko za le ży od Was.
Bar dzo do bra wia do mość, otóż na sza kur sant ka – Asia Gła dysz – 8 grud nia w Płoc ku bę dzie
wal czy ła o ko ro nę Miss Pol ski!!! Bez względ nie mu szę po wie dzieć, że Asia ła mie ste reo ty py
uczest ni czek kon kur sów pięk no ści, w koń cu swój kurs nur ko wa nia koń czy ła w pol skim je zio -
rze. Po zna łem ją kil ka lat te mu, od ra zu za im po no wa ła mi otwar to ścią, in te li gen cją i umie jęt -
no ścia mi w wo dzie. Asia to wzo ro wy nu rek – zuch dziew czy na. Z pew no ścią bę dzie jej mi ło,
je śli brać nur ko wa po prze ją i wy śle kil ka SMS -ów. Wśród osób, któ re wy ślą SMS -y zo sta ną
roz lo so wa ne trzy kur sy na wy bra ną spe cja li za cję. 

Ma ciej Ju rasz

AAbbyy  zzaaggłłoossoowwaaćć  nnaa  AAssiięę
wwyyśślliijj  SSMMSS  ((22,,4466zzłł  zz  VVAATT))

nnaa  nnuummeerr  7722448800  
oo  ttrreeśśccii  mmpp..44
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Wy sta wia łem swo je cia ło na dzia ła nie
cie płych pro mie ni sło necz nych jak ja kiś
jasz czur. Egip skie słoń ce w tych ostat nich
dniach paź dzier ni ka po rów nać mo żna by ło
z na szym lip co wym upa łem, któ ry w tym
ro ku ja koś się za po mniał… i nie za czę sto
za stę po wał chłód i deszcz. Paź dzier ni ko wa
po go da w Pol sce bar dziej przy po mi na ła zi -
mę niż zło tą je sień. To już nie ste ty ostat ni
dzień po by tu w Sa fa dze – trze ba więc od -
po cząć i po ukła dać spra wy do ogar nię cia
za raz po po wro cie do kra ju. Cza su prze cież
mam ma ło, trzy dni i ko lej na wy pra wa. Ja -
kiś obłęd! Chy ba nie co za szyb ko ma na stą -
pić ten ko lej ny wy jazd. Jed nak no wy

kie ru nek po cią ga i pod nie ca wy pra wą
w nie zna ne. Spo koj nie, naj pierw trze ba
wró cić do kra ju. Wy la tu je my z Hur gha dy
w to tal nym upa le. Lą do wa nie w Pol sce
szyb ko da je za po mnieć o wy so kiej tem pe -
ra tu rze i peł nym słoń cu. Jest zim no i wszę -
dzie le ży śnieg… Oto co wi dzę przez ma łe

Pura Vida Costa Rica
Pu ra Vi da – do słow nie = Pu ra vi da ży cia czy ste go, ale „czy ste ży cie”

w ję zy ku hisz pań skim bę dzie „Vi da pu ra” za miast, więc praw dzi we zna cze -
nie jest ta kie: bli żej do „ob fi to ści ży cia”, „peł ne ży cia”, „to jest ży cie”,
„idzie świet nie”, „praw dzi we ży cie”, „Awe so me”” lub „co ol!”. Mo że być sto -
so wa ny za rów no ja ko po wi ta nie lub po że gna nie, po wszech nie zna nym w Ko -
sta ry ce i zo sta ła wy ko rzy sta na przez wie lu Co sta Ri cans (i emi gran tów)
od 1956 ro ku. Po wie dzon ko sły sza ne wie lo krot nie ka żde go dnia…
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sa mo lo to we okien ko! Prze ży wa my szok ter -
micz ny (35 stop ni ró żni cy). Od bie ra my
Heń ka (mój oso bo wy bus Mer ce des Vi to)
z par kin gu. Pierw sza sta cja ben zy no wa;
nor mal ne je dze nie i wia do mo ści w TV po -
ma ga ją go dzić się z pol ską rze czy wi sto -
ścią... Po za Boń kiem – no wym pre ze sem
w po wo li kru szą cym się be to no wym PZPN -
-ie, spo ży wa nie żur ku wy peł nia nam in for -
ma cja o ja kimś ogrom nym tor na do zbli -
ża ją cym się do USA. Wró cić do do mu i od -
po cząć, tor na do do wtor ku pew nie się
skoń czy… Tak wła śnie so bie my śla łem. Ty -
le że ko lej ne in for ma cje o naj sil niej szym
hu ra ga nie w hi sto rii do bre nie by ły. Peł ne
ude rze nie we wschod nie wy brze że USA
mia ło na stą pić w po nie dzia łek – dzień
przed na szym wy lo tem do No we go Jor ku.
Pa ko wa nie prze ry wa łem ga pie niem się
w te le wi zor i mo ni to ro wa niem na bie żą co
sy tu acji w Sta nach. Po nie dział ko wy lot
do NYC od wo ła no. Te le fo no wa nie do LOT -
-u nie przy nio sło żad nej od po wie dzi, więc
ran kiem we wto rek ru szy li śmy do War sza -
wy. Nikt nie miał złu dzeń, że uda się nam
wy le cieć. Nie mo żli we. Ży wioł za ata ko wał
i szyb ko spo wo do wał wiel kie znisz cze nia.
W ra diu sły sze li śmy o za la nych li niach me -

tra, pod to pio nych uli cach i za mknię tych
na głu cho lot ni skach. Ale nasz lot wciąż ma
od być się pla no wo!?! Do pie ro ok. godz. 8
ra no uzy ska li śmy in for ma cję o prze ło że niu
lo tu o 24 h. W co grał LOT prze su wa jąc
nasz wy lot??? W koń cu po do tar ciu na lot -
ni sko – dwie i pół go dzi ny przed pla no wa -
nym wy lo tem ma my in for ma cje o je go
cał ko wi tym od wo ła niu. No i co te raz? Na -

dzie ja wy ga sła. Stres i za ła ma nie, klę ska ży -
wio ło wa po psu ła pla ny mi lio nów osób
na ca łym świe cie, nie oszczę dza jąc i nas…
Pa weł z Krzy chem od kil ku dni prze by wa li
już na Ko sta ry ce. Tyl ko jak ma my do nich
do trzeć? Naj gor szy jest fakt, że ska la pro -
ble mów spo wo do wa nych przez ka ta klizm
by ła prze ogrom na. Te raz wszyst ko za le ży
od ob cej pa ni, ka sjer ki LOT -u na lot ni sku.
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Jej mi na nie na stra ja opty mi stycz nie. Za na -
mi dzie siąt ki osób i ka żdy ma wa żny po -
wód, że by jak naj szyb ciej po ja wić się
w USA. Pra ca, kon cert, wi zy ta u le ka rza,
ślub – wszyst kie te po wo dy nie ma ją szans
w star ciu z bez li to sną rze czy wi sto ścią – je -
dy ne wol ne miej sca na lot do No we go Jor -
ku do stęp ne są naj wcze śniej za 10 dni…

Faj nie, tyl ko że to miał być już ko niec na -
sze go po by tu na Ko sta ry ce. Dzwo nię
i spraw dzam, czy mo że my za wi tać w re sor -
cie kil ka dni póź niej. Ze wzglę du na ró żni -
cę cza su od po wiedź bę dzie za kil ka go dzin.
Su per! Ka żda de cy zja nie sie za so bą (efek -
tem do mi na) ko lej ne pro ble my i ko lej ne
zmia ny. Co z za re zer wo wa ny mi ho te la mi?
Co z Paw łem i Krzy chem? Co z bra tem Jar -
ka, któ ry miesz ka w NY i ma do le cieć do nas
na Ko sta ry kę za kil ka dni? Obłęd ne za mie -
sza nie. Mo ja gło wa zro bi ła się cię żka. Nie -
prze spa na noc i pod róż do War sza wy wy -
czer pa ły by mnie i tak, ale zmę cze nie psy -
chicz ne by ło to tal nym gwoź dziem wbi ja -
nym we mnie pię cio ki lo gra mo wym mło tem.

Co te raz? Pa ni ka sjer ka roz ło ży ła rę ce.
Sta ram się jej wy tłu ma czyć że my nie le ci -
my do NYC, ale do Li be rii na Ko sta ry ce,
gdzie ma my opła co ny dro gi re sort i że

po pro stu mu si my tam być jak naj szyb ciej.
Pa ni za bie ra się za tem do szu ka nia tra sy al -
ter na tyw nej. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach
pod da je się, wszyst kie in ne po łą cze nia są
za ję te – nie ma na wet jed ne go miej sca, nie
mó wiąc o ośmiu…

Zre zy gno wa ni już nie co, rzu ca my po my -
sły na no wą tra sę – mo że przez Afry kę, mo -
że przez Azję, a mo że przez Ame ry kę

Po łu dnio wą??? Mo że być i przez Au stra -
lię… Wy lot do Sta nów za dwa ty go dnie nie
wcho dzi w grę. Pa ni spro wa dza nas na zie -
mię i mó wi, że nie mo że prze ho lo wać
z prze siad ka mi i z na szą tra są. No we po łą -
cze nia nie mo gą być zbyt kosz tow ne dla
LOT -u. Na gle Ja rek wy po wia da no we ma -
gicz ne sło wa – Bo go ta w Ko lum bii – by łem
tam nie daw no… Ja na wet nie za bar dzo ła -
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pię, gdzie to do kład nie jest, ale po wta rzam
jak man trę – BO GO TA, BO GO TA. Pa ni ka -
sjer ka oto czo na na szą eki pą wy da je się
prze ży wać na sze pro ble my oso bi ście. Po
kil ku chwi lach wy da je z sie bie ko mu ni kat
– są miej sca!!! Mo że cie le cieć przez Frank -
furt, Bo go tę i tam za no co wać, a po tem nie
do Li be rii ale do San Jo se. Bie rze my to
w ciem no. Ca ły czas nie wie rząc, że się

uda ło!!! Czu ję, że za raz pęk nie mi gło wa.
Spo koj nie, wy lot jest za 20 go dzin. Bę dzie
czas że by ochło nąć i za ła twić resz tę rze czy.
Trze ba zmie nić re zer wa cje ho te li, po wia -
do mić re sort, dać znać Paw ło wi i Krzy cho -
wi, za re zer wo wać ho tel w Bo go cie i tran-
s fe ry z lot ni ska. Pół przy tom ny ko rzy stam
z po mo cy Vic to rii i jej za ło gi (wiel kie dzię -
ki). Cha os pa nu ją cy w gło wie jest nie

do opi sa nia. W kon se kwen cji tych zmian
wró cę z Ko sta ry ki i USA – 5 dni póź niej.
Nie ma wyj ścia, je chać trze ba. Po no cy spę -
dzo nej w ho te lu Mar riott (oczy wi ście
na koszt LOT -u) roz po czę li śmy na szą trzy -
ty go dnio wą przy go dę.

Do Frank fur tu do le cie li śmy szyb ko, tak
sa mo pręd ko mu sie li śmy zna leźć się w sa -
mo lo cie le cą cym do Bo go ty. Po pra wie 11
go dzi nach w po wie trzu by li śmy na miej scu.
By ło nie ste ty już ciem no, ale za sko czy ła
nas tem pe ra tu ra. Spo dzie wa li śmy się ni -
ższej, a by ło na praw dę cie pło. Po szyb kim
te le fo nie do ho te lu od na lazł się nasz dri ver
i po kil ku na stu mi nu tach by li śmy już na
miej scu. W po śpie chu re zer wo wa ny ho tel
oka zał się zu peł nie wy star cza ją cy, a je go
po ło że nie po zwo li ło nam za ha czyć na wet
pa ra dę Hel lo we en w ko lum bij skiej sto li cy.
Jed nak po jej za koń cze niu po czu li śmy się
nie zbyt bez piecz nie i zgod nie z za le ce nia -
mi pa ni z re cep cji po wró ci li śmy do ho te lu.
Gu mo wa po ściel kom for to we go snu nie za -
pew ni ła, lecz ostat ni etap pod ró ży mę czą cy
na praw dę już nie mógł być. Po dwóch go -
dzi nach lo tu zna leź li śmy się w San Jo se. By -
li śmy w koń cu na Ko sta ry ce. Pu ra Vi da! Co
praw da wy lą do wa li śmy da le ko od na sze go
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re sor tu, ale mo gło na praw dę być go rzej…
Wie dząc, że bę dzie my dłu go je chać bu sem
po pro si li śmy od ra zu o prze wod ni ka i ma łe
zwie dza nie. Krę py Fer nan do oka zał się nie -
złym fa chow cem i lo kal nym pa trio tą. Opo -
wia dał nam o Ko sta ry ce przez pół dro gi,
za wiózł też nad pięk ny wo do spad, gdzie
mo gli śmy się wy ką pać i ochło dzić… Py ta li -
śmy o wszyst ko, a on chęt nie opo wia dał.

Co praw da po wta rzał pew ne kwe stie bar -
dzo czę sto, szcze gól nie ma gicz ne sło wo
Gu ana ca ste, czy li na zwę jed nej z sied miu
ko sta ry kań skich pro win cji. To wła śnie tam
mie li śmy miesz kać. Tro chę się z nie go pod -
śmie wa li śmy, ale ro bi li śmy to na praw dę
sub tel nie. Jak się póź niej oka za ło, Fer nan -
do był rów nież na szym prze wod ni kiem
na wy ciecz ce na wul kan Aru nal – cho ciaż

na zwa tej wy ciecz ki by ła do syć myl na…
Wul kan wi dzie li śmy z bar dzo da le ka. Mo -
gli śmy za to u je go stóp zre lak so wać się
w faj nym re sor cie wy ko rzy stu ją cym go rą ce
źró dła, z wo dą pod grze wa ną wła śnie przez
Aru nal. Od wie dzi li śmy ta kże park na ro do -
wy po ło żo ny nie da le ko, a w nim oglą da li -
śmy: dzi kie ko li bry, nie zli czo ne ga tun ki
in nych barw nych pta ków, igu any, mo ty le
i kil ka ga tun ków ja do wi tych żab, nie wspo -
mi na jąc o buj nej i ró żno rod nej ro ślin no ści.
To by ło na praw dę coś. Te le wi zja przy rod ni -
cza w re alu…

Za nim na stą pi ła jed nak ta wy ciecz ka
przez trzy dni z rzę du za nu rza li śmy się pod -
czas lo kal nych nur ko wań w Oce anie Spo -
koj nym. Cóż z te go, że jak zwy kle przed
wi zy tą w no wym miej scu spraw dzi łem wra -
że nia in nych, czy ta łem, oglą da łem fot ki
i fil my z nur ko wań w wo dach ko sta ry kań -
skie go wy brze ża Pa cy fi ku. Do pie ro pierw -
sze spoj rze nie pod po wierzch nię wo dy da ło
ob raz te go, co nas cze ka tu taj pod wo dą.
No cóż, pierw sze dwa dni nie po wa li ły wi -
docz no ścią, by ło z nią na praw dę kiep sko.
Zmie sza ny, zie lon ka wy oce an za la ny mo -
men ta mi pur pu ro wą wo dą (ko lor spo wo do -
wa ny za kwi tem alg) wy glą da ły z po wierz-
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ch ni pięk nie, ale za bra ły przej rzy stość. Wy -
no si ła ona na po cząt ku nie speł na kil ka me -
trów. Nie prze szko dzi ło to jed nak w za uwa-
że niu ob fi to ści ży cia pod wod ne go. Po pier-
w sze spo ro by ło szkół zło żo nych z dzie sią -
tek ryb, głów nie lu cja no wa tych. Uda ło nam
się zo ba czyć re ki ny i żół wie, ale naj wię cej
by ło na dy mek i na je żek. Pły wa ły one w
ogrom nych ilo ściach, two rząc coś przy po -
mi na ją ce go gę sty dy wan na bi ty kol ca mi

i cie kaw ski mi wy ba łu szo ny mi ocza mi. Na -
dym ki, z gra cją, ale i pew ną śmiesz ną ma -
nie rą, krę ci ły się wo kół szcze lin
i za ka mar ków pod wod nych skał. Faj ny wi -
dok da wa ła „prze stra szo na” na je żka, któ ra
z kształ tu przy po mi na ła pod wod ne go Zep -
pe li na, zmie nia jąc się w chwi li trwo gi w na -
stro szo ny kol ca mi ba lon. Co praw da szyb ko
wra ca ła do smu klej szej syl wet ki, ale show
ro bi ła fan ta stycz ne. Pu ra Vi da! Do te go żół -
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wie, re ki ny ra fo we, or le nie i wiel kie
płaszcz ki. To wła śnie one nie za wo dzi ły
i na ka żdym nur ko wa niu cze ka ły na na sze
cie kaw skie spoj rze nia. Wiel kie ni czym la -
ta ją ce dy wa ny, naj pięk niej szy wi dok da wa -
ły prze pły wa jąc bli sko skał w oto cze niu
ła wic in nych ryb. Do ro dzi ny płasz czek za -
li cza się ogól nie: drę twy, ogoń cze, ra je,
man ty i or le nie. Mant nie wi dzia łem, ale ta -

kiej ilo ści or le ni ni gdzie wcze śniej nie by ło.
Roz mia ry ja kie przy bie ra ły ogoń cze rów -
nież by ły rzad ko spo ty ka ne (wi dzia łem tak
du że tyl ko w Mo zam bi ku…). Tym bar dziej
ro biąc im zdję cia, sta ra łem się nie skoń czyć
jak Ste ve Irvin. Zna ny au stra lij ski przy rod -
nik i pre zen ter te le wi zyj ny zgi nął prze cież
kil ka lat te mu po prze bi ciu kol cem ogoń -
czy. Wo dy na szej za to ki by ły za tem do mem

dla ogrom nej ilo ści tych ryb, któ rych sil nie
grzbie to brzusz nie spłasz czo ne cia ło wień -
czy ogon za koń czo ny kol cem ja do wym,
czę sto z ha czy ka mi (tak jest wła śnie u ogoń -
czy). Je den mo ment stra chu był – spło szo na
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przez ko goś bę dą ce go przede mną ogoń cza
za trzy ma ła się do kład nie po de mną. Ja, za -
mu ro wa ny, wi szą cy mak sy mal nie kil ka cen -
ty me trów nad nią, za miast na ci snąć mi gaw -
kę (li cząc na wy jąt ko we uję cie) ode pchną -
łem się od niej przy uży ciu apa ra tu. Po czu -
łem szyb ki i moc ny ruch wo dy. Uff, od pły-
nę ła… No gi jak z wa ty mia łem przez kil ka
do brych mi nut. Na praw dę by ło nie bez -

piecz nie. Naj bar dziej nie bez piecz ne by ły
jed nak ła chy pia chu, wy peł nia ją ce oce -
anicz ne dno, miej sca nie po kry te ska łą wul -
ka nicz ną. Tam wła śnie, ogoń cze za ko -
py wa ły się w pod ło żu, wy sta wia jąc do gó -
ry je dy nie otwo ry skrze lo we (tzw. try skaw -
ki) i sze ro ko osa dzo ne oczy. Po „mo jej” ak -
cji z ogrom ną płaszcz ką mia łem złu dze nie,
że ka żdy ka wa łek pia sku kry je ko lej ną

ogoń czę na sta wia ją cą swój ko lec ja do wy
na mnie… Trau ma na szczę ście tak sa mo
jak szyb ko przy szła, szyb ko też ode szła.

Wi dzia łem pod wo dą rów nież kil ka
drętw, któ re w ce lach obron nych po tra fią
wy twa rzać prąd elek trycz ny! Kil ka ra zy ob -
ser wo wa li śmy ta kże szyb kie i czuj ne or le -
nie pa tro lu ją ce na sze nur ko wi ska. Trzy ma ły
jed nak spo ry dy stans. Zresz tą ca ły czas czu -
łem, że ob ser wu je nas coś du że go; tyl ko wi -
docz ność nie po zwa la ła te go zo ba czyć…

Na szczę ście po kil ku dniach na stą pi ła
po pra wa przej rzy sto ści wo dy, cho ciaż
plank to nu zo sta ło w niej spo ro; no i mia ła
ona jesz cze od cień nie co zie lon ka wy. Po -
dzie le ni na dwie ło dzie i gru py wy ko ny wa -
li śmy lo kal ne nur ko wa nia nie da le ko na szej
pla ży Oco tal. Wy mia na spo strze żeń i opi sy
pod wod ne go ży cia po wra ca ły za raz po nur -
ko wa niach. Wszy scy spo ty ka li śmy się kil ka
me trów od brze gu, przy na szym cen trum
nur ko wym i przy ba se nie. Otwie ra ny spe -
cjal nie dla nas bar ofe ro wał drin ki i jak się
pod ko niec wy jaz du oka za ło, ta kże cał kiem
smacz nie ham bur ge ry i in ne prze ką ski. Kil -
ka na ście mi nut przy zim nej pi na co la dzie
lub cu ba li bre, sma że nie się na słoń cu i siat -
ków ka wod na to był czas spę dza ny po nur -
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kach, ale jesz cze przed lun chem… Zmę -
cze ni słoń cem, grą, no i drin ka mi wdra py -
wa li śmy się ni czym hi ma la iści stro mą
as fal to wą dro gą do na sze go ośrod ka. Tam,
w re stau ra cji ulo ko wa nej na ta ra sie wi do -
ko wym z pa no ra mą ca łej pla ży i oko licz -
nych wy se pek, cze kał na nas obiad. All
in c lu si ve trak to wa li śmy na praw dę po wa -
żnie. Ja ko prak tycz nie je dy ni go ście na sze -

go re sor tu (nie li cząc par ki wy chu dzo nych
ame ry ka nek i kil ku ge ria vi tów) mu sie li śmy
dać pra cę ku cha rzom, kel ne rom i wszyst -
kim in nym pra cow ni kom re sor tu. Sma ko -
wa ło nam wszyst ko, ape ty ty do pi sy wa ły,
w związ ku z tym cią ża ga stro no micz na po -
stę po wa ła wy raź nie do przo du. Nie licz ni
z nas (Woj tek -Ma ciek) pró bo wa li ra no pły -
wać, bie gać, ale więk szość ra czej ogra ni -

cza ła się tyl ko do siat ków ki ba se no wej.
Wspo mnieć na le ży, iż na sze me cze by ły

za cię te i peł ne bez kom pro mi so we go po -
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świę ce nia. Prze gra ni li czy li na re wa nż
w dniu na stęp nym, a wy gra ni wca le nie
mie li za mia ru do te go do pu ścić. Me cze
prze ży wa li śmy aż do wie czo ra… Po lun chu
(2 przy staw ki, da nie głów ne no i 2-3 de se -
ry na gło wę) przy cho dził czas na re laks
i przy go to wa nie się do ko la cji… Ona też
by ła nie złym wy zwa niem! Za ma wia li śmy
su mien nie: przy staw ki (ró żne sa łat ki lub np.

ta tar z tuń czy ka), da nia głów ne (wśród któ -
rych kró lo wa ły krwa we bef szty ki oraz se -
abass w so sie z owo ców mo rza) i de se ry
pod le wa ne wi nem czy drin ka mi. Pu ra Vi da!

Po kil ku dniach nur ko wań po sta no wi li -
śmy po je chać na wy ciecz kę do Ni ka ra gui.
Dla nas był by to ko lej ny kraj do zo ba cze -
nia, a do wjaz du tam prze ko na ła nas per -
spek ty wa zo ba cze nia je dy ne go je zio ra

na świe cie, gdzie ży ją spo re re ki ny i …wi -
zy ta w fa bry ce cy gar.

Nasz no wy prze wod nik, Lu is, na wstę pie
opo wie dział o przej ściu gra ni cy i co obo -
wiąz ko wo ma my ku pić w skle pie bez cło -
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wym… For mal no ści, któ re po mógł nam za -
ła twić po szły w mia rę spraw nie. By ło jed -
nak tro chę pi sa nia, po nie waż ka żdą
de kla ra cję gra nicz no -cel ną mu sie li śmy wy -
peł nić osob no po dwa ra zy. Ob li ga to ryj nym
za ku pem oka za ła się bu tel ka (czy też bu tel -
ki) – po dob no naj lep sze go na świe cie – ni -
ka ra gu ań skie go ru mu… Fak tycz nie spra-
w dzi li śmy je go ja kość dość szyb ko, jak się
za raz oka za ło – prze wod nik miał ra cję!
Dro ga pro wa dzą ca do Ni ka ra gui sta no wi ła

je den z od cin ków au to stra dy Pan ame ry kań -
skiej, łą czą cej kra je Ame ry ki Ła ciń skiej
z USA. By ła ona dość wą ska, zu peł nie jak
tra sy na War mii i Ma zu rach i przy sa mej
gra ni cy nie co za tło czo na. W ko lej kach
po obu stro nach usta wio nych by ło mnó -
stwo wiel kich po sta me ry kań skich cię ża ró -
wek wy ła do wa nych po brze gi. Wy słu żo ne,
wiel kie au ta prze wo zi ły na jesz cze więk -
szych na cze pach głów nie zbio ry z plan ta -
cji cy tru sów, ka wy i trzci ny cu kro wej.

Pierw sze ki lo me try od gra ni cy to wy raź -
nie bied niej sze za bu do wa nia i lu dzie, któ -
rych łą czy ło ubo gie, ewi dent nie trud niej sze
niż na Ko sta ry ce ży cie. Jak mó wił nasz
prze wod nik, był to efekt wie lu lat woj ny.
Nie wy po wie dzia na woj na USA prze ciw ko
Ni ka ra gui trwa ła od 1981 do 1989. W jej
trak cie zgi nę ło 40 tys. lu dzi, głów nie cy wi -
li za mor do wa nych przez Con tras. Schy łek
zim nej woj ny przy czy nił się do po ro zu mie -
nia mię dzy wal czą cy mi stro na mi w sierp -
niu 1989 ro ku. W wol nych wy bo rach
w 1990 zwy cię ży ła po pie ra na przez USA
kan dy dat ka Na ro do wej Unii Opo zy cyj nej
– Vio le ta Cha mor ro. Rów nież w wy bo rach
par la men tar nych zwo len ni cy pre zy den ta
zwy cię ży li nad san di ni sta mi Or te gi. W ro -
ku 2006, po pra wie 17 la tach po zo sta wa nia
w opo zy cji, Da niel Or te ga nie spo dzie wa -
nie ła two wy grał wy bo ry pre zy denc kie.
Suk ces ten za wdzię cza przy ję ciu znacz nie
bar dziej prag ma tycz ne go, a mniej ra dy kal -
ne go pro gra mu spo łecz no -go spo dar cze go
oraz po jed na niu z wie lo ma prze ciw ni ka mi
po li tycz ny mi.

Lu is – nasz prze wod nik za py ta ny prze ze
mnie o sy tu ację po li tycz ną w Ni ka ra gui,
uśmiech nął się tyl ko i po wie dział krót ko:
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„Po li ty cy krad ną tu jak wszę dzie na świe -
cie. Ró żni ca jest ta ka, że aku rat tu taj krad -
ną pra wie wszyst ko…”.

Kil ka na ście ki lo me trów za gra ni cą za -
trzy ma li śmy się przy naj więk szym w Ame -
ry ce Środ ko wej je zio rze o na zwie:
Ni ka ra gua. Co cie ka we, ży ją w nim wła śnie
en de micz ne ga tun ki zwie rząt mor skich,
któ re w to ku ewo lu cji przy sto so wa ły się

do śro do wi ska słod ko wod ne go. Naj bar dziej
zna ną ry bą wy stę pu ją cą w tym zbior ni ku
wod nym jest pod ga tu nek żar ła cza tę po gło -
we go! Pa no ra ma je zio ra by ła pięk na, a jej
nie sa mo wi ty urok po tę go wa ły dwa bliź nie
szczy ty wul ka nów wy sta ją ce dum nie po nad
ho ry zont. Za ro wem tek to nicz nym, wzdłuż
wy brze ża, cią gnie się po dob no rząd 40
wul ka nów, z któ rych naj wy ższy jest El Vie -

jo – 1780 m n. p. m. To mu siał by być wi -
dok. Pu ra Vi da!

W Ni ka ra gui zwie dzi li śmy ta kże Gre na -
dę – czy li mia sto ko lo nial ne z du żą hisz -
pań ską spu ści zną, np.: fa bry ką cy gar, gdzie
da ne nam by ło ob ser wo wać żmud ne zwi -
ja nie li ści ta ba ki w cy ga ro. Za ku py zro bio -
ne w tym miej scu da ły nam (szcze gól nie
Wojt ko wi) za pa sy cy gar, wy pa la nych gru -
po wo wie czo ra mi. Ro bi li śmy to naj czę ściej
w ba se nie… Na obiad je dli śmy fi le ty z ti la -
pii po cho dzą cej z je zio ra Ni ka ra gua. Za -
miast sje sty ru szy li śmy na po bli skie
stra ga ny. Jed nak zde gu sto wa ny ja ko ścią
pro po no wa nych pro duk tów zre zy gno wa -
łem z lo kal nej ce pe lii. Nie któ rym z nas uda -
ło się ku pić ko szul kę, ale naj bar dziej
dum ny był Da rek – szczę śli wy po sia dacz
kow bo jek z by dlę cej skó ry. By ły na praw dę
od je cha ne. Cie ka we, jak za re agu je na je go
bu ty oto cze nie w Pol sce…

Zmę cze ni pod ró żą, od na stęp ne go dnia
roz po czę li śmy na sze ko lej ne dni nur ko we,
po któ rych by ły drin ki, siat ków ka, lunch,
sje sta i ko la cja…

Uwag nie by ło, hu mo ry do pi sy wa ły, je -
dze nia w na szej re stau ra cji na szczę ście nie
bra ko wa ło…
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Jak by nam by ło ma ło przy jem no ści, jed -
ne go po ran ka na pla ży wy da rzył się ma ły
cud. Nasz ran ny pta szek, Woj tek -Ma ciek,
któ ry wsta wał ok. 5: 00 za po znał na pla ży
Ma ry… Po lkę, miesz ka ją cą od lat w Chi ca -
go, a pro wa dzą cą ta kże in te re sy (re stau ra -
cję na lot ni sku w Li be rii) na Ko sta ry ce. Ma ry
po in for mo wa na o na szej eki pie i na szej wy -
ciecz ce, za pro si ła nas do po ło żo ne go przy
tej sa mej pla ży swo je go do mu.

Luk sus ge ne ral nie mi ja koś nie prze szka -
dza, ale to co go spo dy ni przy go to wa ła dla
na szej ban dy by ło nie zwy kłe. Bar man go -
to wy do po le wa nia trun ków, świe że (zło -
wio ne ra no) ry by, lan gu sty i kar by za chę ca -
ły do nie złej im pre zy. Ba sen i ta ras z wi do -
kiem na pla żę za pie ra ły dech w pier siach.
Gwiaz dy i księ życ okry ły nas ni czym ko -
smicz na koł der ka, zro bi ło się kli ma tycz nie.
Ni ka ra gu ań skie cy ga ro sma ko wa ło wy śmie -

ni cie. Żal by ło opusz czać Ma ry… Ta nie sa -
mo wi ta ko bie ta, wi docz nie stę sk nio na za
oj czy zną i Po la ka mi za pro si ła nas jesz cze
raz…, a na sam ko niec wy da ła pra wie bal
na lot ni sku. Tak się naja dłem na po że gna -
nie z Ko sta ry ką, że le d wo zmie ści łem się
w fo tel sa mo lo tu!

Im by ło bli żej koń ca na sze go wy jaz du,
tym nur ko wa nia by ły co raz lep sze. Ca ły
czas prze wod ni cy pod czas pły wa nia po na -
szej za to ce szu ka li przy wy spach i ska łach
naj le piej ro ku ją cej i przej rzy stej wo dy. Ob -
fi te ży cie w lep szej wi docz no ści cie szy ło
nas jesz cze bar dziej. Zwień cze niem na -
szych za nu rzeń był rejs na Bat Is lands (na -
zwa po cho dzi od kształ tu ar chi pe la gu,
któ ry z lo tu pta ka przy po mi na nie to pe rza).
Dro ga do wysp to by ły pra wie dwie go dzi -
ny huś taw ki i ko niecz ność kur czo we go
trzy ma nia się wal czą cej z wia trem i fa la mi
ło dzi. W trud nych wa run kach, wal cząc
z sil nym prą dem, cza to wa li śmy też na bul -
l shar ka. Je den był… plan zo stał wy ko na ny.

Nie sa mo wi ty wi dok pod czas pły wa nia
na na sze nur ko wa nia sta no wi ły z pew no -
ścią ska czą ce del fi ny, la ta ją ce ry by, spół ku -
ją ce żół wie czy wiel ki wie lo ryb z dru gim,
ma łym osob ni kiem… Pod wo dą do mi no -
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wa ły na je żki, na dym ki, płaszcz ki, ko ni ki
mor skie, żół wie, spo re tuń czy ki, ostro bo ki,
ośmior ni ce, śli ma ki na go skrzel ne, barw ne
roz gwiaz dy, je żow ce, fi stuł ki – czy li du ża
ilość zwie rzy ny.

Nie sa mo wi ta by ła ta kże dzi ka przy ro da
na lą dzie, a zu peł nie zdu mie wa ła ilość
zwie rza ków ży ją cych obok lu dzi. Za czy na -
jąc od pięk nych owa dów, pła zów i ga dów
(np. igu any, wę że czy ja do wi te ża by)

po pta ki – pa pu gi, so wy, pe li ka ny, ry bi twy,
al ba tro sy i spo re ilo ści du żych pta ków dra -
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pie żnych, koń cząc na ssa kach – mał pach,
szo pach pra czach czy ostro no sach. Ko sta -
ry ka to ist ne zoo.

Kraj ten jesz cze sły nie z kil ku in nych rze -
czy. Jed ną z nich, wy ró żnia ją cą Ko sta ry kę
na tle więk szo ści państw świa ta jest brak ar -
mii. W 1949 no wy pre zy dent Fer rer roz wią -

zał ar mię i od tej po ry Ko sta ry ka utrzy mu je
je dy nie pa ra mi li tar ną po li cję. Po za tym ten
po dzie lo ny na 7 pro win cji nie wiel ki kraj
wy ge ne ro wał ok. trzy dzie stu! par ków na ro -
do wych pro mu ją cych eko tu ry sty kę.

Suk ces kra ju w tej dzie dzi nie po twier dza
wy ró żnie nie ma ga zy nu For bes z 2011 ro ku

dla Par ku MA NU EL AN TO NIA wy mie nio -
ne go ja ko je den z naj lep szych 12 par ków
na ro do wych świa ta.
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Pod ró żu jąc po Ko sta ry ce, cie szy li śmy
oczy ogrom ny mi ilo ścia mi owo ców na stra -
ga nach sto ją cych wzdłuż szos: man go, pa -
pa je, ana na sy, me lo ny, ar bu zy, awo ka do...
Czę sto pod czas prze miesz cza nia się spo ty -
ka my dzi kie zwie rzę ta. Mu sie li śmy np. ustą -
pić wę żo wi boa, le ni wie prze miesz cza ją -

ce mu się po dro dze, czy też, ob ser wo wa li -
śmy mał py ska czą ce po słu pach elek trycz -
nych. Ko sta ry ka to ta kże ba se ny z go rą cy mi
źró dła mi, ba ry w wo dzie, far my kro ko dy li
i mo ty li, prze ja żdżki kon ne, sta wy z oka za -
mi ogrom nych ryb tro pi kal nych, sur fing,
węd kar stwo spor to we, zjaz dy na li nach

i mnó stwo in nych atrak cji. Praw dzi wy raj
i to tal na eg zo ty ka dla tu ry stów, gdzie ka żdy
znaj dzie coś od po wied nie go dla sie bie.
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Wszy scy jed no gło śnie stwier dzi li śmy, że
jed na z naj cie kaw szych rze czy, któ re za li -
czy li śmy na Ko sta ry ce do ty czy ła ob ser wa -
cji żół wi mor skich. Wi dzie li śmy jak wy -
cho dzą z mo rza, jak skła da ją ja ja w wy grze -
ba nym do le, ob ser wo wa li śmy świe żo wy -
klu te żół wi ki po spiesz nie uda ją ce się

do oce anu; pod glą da li śmy ta kże sa mą ko -
pu la cję kil ku par żół wi. To bę dzie mój po -
mysł na ko lej ny tekst, któ ry bę dę mógł
wzbo ga cić mnó stwem fo tek. Uwierz cie;
mie li śmy Di sco ve ry Chan nel na ży wo.

Przez wszyst kich, na wet tych cza sa mi
ma ru dzą cych na nie naj lep szą wi docz ność,

wy jazd uzna ny zo stał (jak zwy kle) za świet -
ny. Trzy kra je Ame ry ki Ła ciń skiej ma my za -
li czo ne! Ko sta ry kę po zna li śmy z wie lu
stron, speł nia jąc ma rze nia o ży ciu w kra ju
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ide al nym, bez nie prze my śla nej in ge ren cji
czło wie ka w eko sys tem, kra ju, któ ry po sta -
wił na na tu ral ne pięk no i obro nę słab szych
uza le żnio nych od lu dzi zwie rza ków. Tę sk -
nię już za Ko sta ry ką i je stem pe wien, że tam
po pro stu wró cić trze ba. Pu ra Vi da Co sta Ri -
ca!

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

(wi ki pe dia. org) Ko sta ry ka jest kra jem wy żyn -

no -gó rzy stym, po ło żo ny w stre fie ak tyw no ści sej -

smicz nej. Znaj du ją się tu ta kże licz ne wul ka ny,

nie któ re ak tyw ne. Ni zi ny wy stę pu ją je dy nie na wy -

brze żach oraz w do li nach więk szych rzek: San Ju -

an, Temp si que i Ca ńas. Przez śro dek kra ju bie gną

trzy głów ne pa sma gór skie: Cor dil le ra de Gu ana ca -

ste (wul kan Mi ra val les, 2021 m n. p. m.), Cor dil le -

ra Cen tral (wul ka ny Irazú, 3432 m n. p. m.

i Tur rial ba, 3421 m n. p. m.) oraz Cor dil le ra de Ta -

la man ca z naj wy ższym szczy tem Ko sta ry ki Chir ri pó

Gran de (3820 m n. p. m.). Mię dzy pa sma mi Cor dil -

le rą Cen tral a de Ta la man ca znaj du je się nie wiel ka

wy ży na Car ta go, po ło żo na na wy so ko ści 1400 m n.

p. m. U pod nó ży Cor dil le ra Cen tral roz cią ga się zaj -

mu ją ca ok. 900 km˛ śród gór ska ko tli na Me se ta Cen -

tral na. Tu taj ulo ko wa ła się sto li ca kra ju San José

i in ne wa żne mia sta Ko sta ry ki (Car ta go, Ala ju ela,

He re dia). W su mie miesz ka tu po nad po ło wa

miesz kań ców kra ju.

Wy brze że ka ra ib skie ma cha rak ter ni skie go wy -

brze ża la gu no we go. Za to wy brze że pa cy ficz ne ma

do brze roz wi nię tą li nię brze go wą z licz ny mi za to -

ka mi (Gol fo Dul ce, Bahía de Co ro na do, Ni coya, Pa -

pa gayo). Rze ki Ko sta ry ki są krót kie i by stre.

Do naj więk szych rzek na le żą: San Ju an (gra nicz na),

Re ven ta zón i Chir ri pó. Brak więk szych je zior, po -

za sztucz nym zbior ni kiem wod nym Are nal.

Kli mat Ko sta ry ki to kli mat pod rów ni ko wy.

Na wy brze żu ka ra ib skim wia try pa sa to we przy no -

szą ob fi te opa dy przez ca ły rok (2000-6000 mm

rocz nie). Na to miast po stro nie pa cy ficz nej opa dy są

mniej sze (1000-2000 mm) i wy stę pu ją w okre sie

od ma ja do grud nia. W po zo sta łych mie sią cach pa -

nu je su sza. Śred nie rocz ne tem pe ra tu ry wy no szą

ok. 26°C na wy brze żu i 18-20°C w głę bi kra ju,

na wy ższych wy so ko ściach.
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W okre sie przed ko lum bij skim, mię dzy 750

a 1500, na ob sza rze dzi siej szej Ko sta ry ki roz wi ja ły

się kul tu ry in diań skie. W 1502 do wy brze ża Ko sta -

ry ki do tarł Krzysz tof Ko lumb, któ ry spo dzie wał się

tu od kryć le gen dar ną kra inę zło ta; na zwał to wy -

brze że Co sta Ri ca, czy li „bo ga te wy brze że”. Ob szar

ten pod bił w imie niu Hisz pa nii Ju an Va squ ez de

Co ro na do w la tach 1561-1565. Za ło żył on pierw -

szą sto li cę Ko sta ry ki Car ta go. Już w cza sie pod bo ju

de Co ro na do miej sco wi In dia nie wy stę po wa li

zbroj nie prze ciw ko Hisz pa nom. Ko lej ne bun ty w la -

tach 1673 i 1709 spo tka ły się z ostrą re ak cją ko lo -

ni za to rów i do pro wa dzi ły do ich nie omal

cał ko wi te go wy nisz cze nia.

Ko sta ry ka pro kla mo wa ła nie pod le głość w 1821

i wraz z są sied ni mi re pu bli ka mi we szła w skład Sta -

nów Zjed no czo nych Ame ry ki Środ ko wej. Od 1839

jest nie za le żną re pu bli ką. W 1871 przy ję ta zo sta ła

kon sty tu cja Ko sta ry ki, któ ra by ła póź niej kil ka krot -

nie po pra wia na. W 1948 ro ku wy bu chła woj na do -

mo wa, a pre zy dent Teo dor Pi ca do Mi chal ski udał

się na emi gra cję. W 1949 no wy pre zy dent José Fi -

gu eres Fer rer roz wią zał ar mię i od tej po ry Ko sta ry -

ka utrzy mu je je dy nie pa ra mi li tar ną po li cję.

Pod wzglę dem struk tu ry et nicz nej, Ko sta ry ka to

kraj wy jąt ko wy jak na Ame ry kę Środ ko wą. Oko -

ło 84% lud no ści sta no wi lud ność bia ła. Po zo sta ła

część spo łe czeń stwa to Me ty si (10%), Mu rzy ni

i Mu la ci (5%) oraz In dia nie (1%). Ję zy kiem urzę do -

wym jest ję zyk hisz pań ski. Jest on w po wszech nym

uży ciu. Je dy nie Mu rzy ni i Mu la ci, za miesz ku ją cy

głów nie pro win cję Li món po słu gu ją się głów nie ję -

zy kiem an giel skim.

Re li gie (2000):

Ka to li cyzm – 71,5% (zo bacz: Po dział ad mi ni -

stra cyj ny Ko ścio ła ka to lic kie go w Ko sta ry ce)

Pro te stan tyzm – 13,3%: (zo bacz: pro te stan tyzm

w Ko sta ry ce)

Zie lo no świąt kow cy – 7,0%

Ko ściół Ad wen ty stów Dnia Siód me go – 1,6%

Re li gie chiń skie – 2,2%

Ani mizm – 0,8%

Mor mo ni – 0,8%

Świad ko wie Je ho wy – 0,6% (zo bacz: Świad ko -

wie Je ho wy w Ko sta ry ce)

Ba ha izm – 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
ffoorruumm--nnuurraass..ccoomm//ccaalleennddaarr..pphhpp

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://www.pletwal.eu
http://www.bron-militaria.pl
http://www.bron-militaria.pl/index.php/air-soft-gun.html?dir=asc&order=news_from_date
http://www.bron-militaria.pl/index.php/a-ucznictwo.html?dir=desc&order=name 
http://www.bron-militaria.pl/index.php/survival-i-turystyka.html
http://www.bron-militaria.pl/index.php/noze-i-scyzoryki.html
http://www.bron-militaria.pl/index.php/obrona-i-ochrona.html
http://www.bron-militaria.pl/index.php/wiatrowki.html
http://www.bron-militaria.pl/index.php/latarki.html?dir=desc&order=news_from_date
http://www.bron-militaria.pl/index.php/odziez-i-obuwie-1/kurtki.html
http://www.bron-militaria.pl/index.php/odziez-i-obuwie-1/spodnie.html?p=1
http://www.bron-militaria.pl/index.php/survival-i-turystyka/termosy-i-kubki.html
http://www.bron-militaria.pl/index.php/wiatrowki/wiatrowki-pcp.html?dir=asc&order=price
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I jestem, na samym północno-
- wschodnim skrawku RPA, w wiosce
nurkowej Sodwana Bay, położonej
tuż u bram Parku Narodowego iSi-
mangaliso w prowincji KwaZulu- Na-
tal – jednego z pierwszych w tym
kraju wpisanych na listę UNESCO.
Jak się tu znalazłem? Jak to zwykle
bywa, przez totalny przypadek i tro-
chę 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 przyje-
chał do tego małego nurkowego raju. Jego
główną motywacją była chęć założenia tu-
taj szkoły filmowania podwodnego i potrze-
bował mnie w celu zajęcia się stroną
biznesową przedsięwzięcia, gdyż on z wy-
kształcenia jest artystą. Sam pomysł w tej

Sodwana my way

lokalny członek starszyzny plemienia zulusów podczas swojego ślubu
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chwili jest w zawieszeniu. Opowiadał, że
rekiny wielorybie, że delfiny, że same wie-
loryby itd. Ja, jak każdy nowoczesny pod-
różnik, 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 nur-
kowych, garstkę informacji na Wikipedii.
Gdybym planował sobie wypad nurkowy
polegając na badaniu internetowym, praw-
dopodobnie nigdy bym tu nie trafił. A jed-
nak jestem i to całkiem długo. Właśnie

piszę artykuł o tym miejscu, chcąc podzie-
lić się wrażeniami z polskimi przyjaciółmi
nurkami, z przyklejonymi do monitora ró-
żnymi rodzajami latającego robactwa i na
resztkach baterii. Właśnie przeszła jedna z

ja podczas filmowania mniej kolorowych kawałków tutejszych raf fot. Milton Vieira
ja podczas filmowania mniej kolorowych kawałków
tutejszych raf fot. Milton Vieira
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„tych” afrykańskich burz, kiedy przez go-
dzinę ilość grzmotów i błyskawic dorównu-
je 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 prą-
du. Chyba że ma się szczęście i lokum, któ-

re posiada własne generatory. Dygresja, dy-
gresją, ale burze są tu na porządku dzien-
nym, szczególnie w tutejsze lato. Tropiki.
A..., tak, bo tu przecież rejon tropikalny jest.
Nie wydawałoby się. W informacjach na te-
mat RPA rzadko wspomina się o fakcie ist-
nienia takiej strefy klimatycznej w tym

kraju. Sami Południowoafrykańczycy czę-
sto 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 co-
rocznej ucieczki sardynek, albo zamknięcia
się w klatce w jeszcze zimniejszych wo-
dach 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 równiko-
wej i zwrotnikowej. Wzdłuż wschodniego
brzegu Afryki z Oceanem Indyjskim od pół-
nocy na południe płynie ciepły Prąd Agul-
has, który ma wpływ na temperatury wody.
W tym samym czasie w przeciwną stronę
płynie słabszy prąd zimny, na zasadzie re-
trofleksji (eng. retroflexion) – kiedy Agulhas
odbija się od Antarktycznego Prądu Około-
biegunowego 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.

mój autoportret
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W związku z tym w środku lata temperatu-
ra 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 zależno-
ści od dominujących wiatrów, z przezro-
czystości w nieskończoność do 5-10 me-
trów. Przeciętnie jednak można liczyć na

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-

filmuję rekiny black tipy
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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. Ło-
dzie, załadowane twoim sprzętem nurko-
wym (robią to za ciebie), wpychane są do
wody traktorami! Podczas intensywnych
weekendów plaża zamienia się w mrowi-
sko ciężkiego sprzętu przez ilość operują-
cych jednocześnie traktorów w połączeniu

z dużymi łodziami wędkarzy głębokomor-
skich, którzy polują na wielkie czarne i nie-
bieskie marliny oraz ryby żaglice. Czemu
głównie podczas weekendów? 95% nurków
tutaj przyjeżdżających to lokalni Południo-
woafrykańczycy, którzy traktują to miejsce
jako kierunek wypadów weekendowych,
kiedy po prostu mają wolne dni od pracy.
Zagranicznych turystów jest tu jak na lekar-
stwo. Kiedy łódź już jest na wodzie, wska-

branymi zanieczyszczeniami i psują wi-
doczność pod wodą. Ocean jednego dnia
może być płaski jak naleśnik, a drugiego ło-
dzie nie będą w stanie startować. Aha, ło-
dzie. Pierwsze moje kroki w tym miejscu
skierowałem na plażę, 5 km od wioski,
gdzie wszystko się odbywa. Centra nurko-
we, a jest ich kilka(naście), przywożą na
plażę codziennie swoje łodzie – zodiaki, ta-
kie podrasowane pontony – razem z całym
sprzętem nurkowym. Codziennie, gdyż po

odprawa przed nurkowaniem



Nuras.info 12/2012

41

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

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

jowa nie tylko w związku z bujaniem – po-
lecam ciasteczka imbirowe na chorobę
morską – ale też w związku z tym, co mo-
żna po drodze na nurkowisko spotkać. Tu-
tejsza 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. Naj-
bliższe 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 wyglą-
dało moje pierwsze nurkowanie. Udaliśmy
się na rafę 7 Mile (nazwy raf są bardzo wy-
sublimowane – zaczynają się od 1/4 Mili, 2
Mila, 3 Mila, 5 Mila, 7,8,9 Mila), czyli ja-
kieś 10 km jazdy łodzią od punktu starto-
wego. Po drodze widzieliśmy młodego
rekina młota bujającego się na powierzch-
ni, dwa szybko przepływające żółwie skó-
rzaste – 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-

oko tygrysiego dorsza skalistego... krewetka żyjąca na czarnym koralu batowym

freediving z rekinem wielorybim
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nami wielorybimi i dwoma wielorybami
humpbackami, mamą z młodym... A ja mia-
łem ze sobą moją obudowę podwodną do

freediving z delfinami butlonosymi

rybka klaun w swoim domku
tak blisko mozesz podplynac do rekina
wielorybiego, jeśli potrafisz

tancerz z Durbanu

freediving z żółwiem loggerheadem

na rebreatherze wśród płaszczek
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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 póź-
niej jeszcze miałem masę okazji, żeby te re-
kiny i delfiny sfilmować. To było moje
pierwsze wrażenie tutaj. Od razu musiałem

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

dzenia kolejnych opowieści z tej części
Afryki. W następnym opowiem trochę wię-
cej o podwodnym życiu na tutejszych ra-
fach 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 wy-
obrazić sobie obiekty na tych zdjęciach po-
ruszające 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 mor-
skie i lądowe opatrzone zdjęciami lub fil-
mami.

Bart Łukasik
ja filmuję na rebie

widok na plażę z której startują łodzie
fot. Dennis King
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Elek tro cie płow nia o na zwie Prusz -
ków II mia ła być od da na do użyt ku
w cza sach, kie dy na chleb mó wi li śmy
„beb”, ale licz ne pro te sty lud no ści
zu peł nie za blo ko wa ły in we sty cję i w
re zul ta cie miej sce to ni gdy nie zo -
sta ło od da ne do użyt ku. Na po trze -
by elek tro cie płow ni zo stał stwo rzo ny
sztucz ny zbior nik do ochła dza nia jej
urzą dzeń. Nie licz ni nur ko wie my ślą,
że tam wła śnie trze ba wejść do wo -
dy... 

Elek tro cie płow nia Prusz ków II – nur ko -
wa nie w Mosz na -Wieś 29 sierp nia, wraz z
za przy jaź nio nym nur kiem Ser giu szem, po -
sta no wi li śmy i my za nur ko wać w tym ob ra -
sta ją cym w le gen dy, za gad ko wym miej scu
pod War sza wą. Z ust do ust bo wiem do cie -
ra ją do uszu nur ków co raz to cie kaw sze in -
for ma cje o za la nej elek tro cie płow ni bu do-
wa nej w la tach ko mu ni zmu, a nie od da nej
ni gdy do użyt ku.

Nurkowanie w Moszna-Wieś
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Z nie po twier dzo nych i nie zu peł nie wia -
ry god nych źró deł uzy ska łem kil ka da nych.
Cóż to za in for ma cje? Elek tro cie płow nia o
na zwie Prusz ków II mia ła być od da na do
użyt ku w cza sach, kie dy na chleb mó wi li -
śmy „beb”, ale licz ne pro te sty lud no ści zu -
peł nie za blo ko wa ły in we sty cję i w
re zul ta cie miej sce to ni gdy nie zo sta ło od -

da ne do użyt ku. Na po trze by elek tro cie -
płow ni zo stał stwo rzo ny sztucz ny zbior nik
do ochła dza nia jej urzą dzeń. Nie licz ni nur -
ko wie my ślą, że to tam wła śnie trze ba wejść
do wo dy... 

Pro sto na Go ogle maps lub Zu mi wkle -
pać na zwę Mosz na -Wieś, w któ rej znaj du -
je się owa elek tro cie płow nia. Zo ba czy my
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ja kieś za bu do wa nia i zbior nik wod ny.
Spraw ne oko wy pa trzy ta kże ko min elek tro -
cie płow ni i je go dłu gi cień. Ja ko punkt cha -
rak te ry stycz ny przy po szu ki wa niach
ob ra łem zbior nik wod ny i by łem nie zmier -
nie za sko czo ny, gdy oka za ło się, że nic ta -
kie go nie ma ko ło ko mi na elek tro cie płow ni.

Nie ma, bo z po zio mu kie row cy nie zo ba -
czy my wo dy, któ ra znaj du je się za wa łem.
Jest więc spo rym wy zwa niem zna le zie nie
miej sca, gdzie wcho dzi się na nur ko wa nie!

Ze wzglę du na to, że miej sce jest dość
wy ma ga ją ce po zo sta wię punkt wej ścia do
wo dy w ta jem ni cy, aby przy pad ko wi nie do -

świad cze ni nur ko wie nie wpa dli na wspa -
nia ły po mysł spraw dze nia tam swo ich sił.

Po pra wie go dzin nym po szu ki wa niu
miej sca, gdzie wcho dzi się do wo dy (na -
mia ry uzy ska łem od za przy jaź nio nej szko -
ły nur ko wa nia z War sza wy), do tar li śmy
wresz cie do ce lu. Po go da nas nie roz piesz -
cza ła. La ło jak z ce bra i tyl ko mo men ta mi
prze sta wa ło.

Ko niecz ność do je cha nia w ta ką ule wę
po lną dro gą – z licz ny mi do ła mi, wszech -
obec ną gli ną i ka łu ża mi – wie lu by znie chę -
ci ło, ale nie nas!

Na miej scu za sta li śmy ma łe zbior ni ki
(trzy pro sto kąt ne ba se ny z gru za mi i po wy -
gi na ny mi prę ta mi na brze gu) wy peł nio ne
tur ku so wą wo dą. Przej rzy stość na pierw szy
rzut oka oko ło 2 me trów, czy li nic nad zwy -
czaj ne go. Za czą łem wąt pić w le gen dy o
czy stej wo dzie i wspa nia łym nur ko wa niu.
Do pie ro po chwi li uj rze li śmy dwie nad bu -
dów ki nad klat ką scho do wą i w mig zo rien -
to wa łem się, że mu si cho dzić wła śnie o
tam to miej sce. Istot nie – wo da tur ku so wa,
przej rzy sta. Mo żna po pa trzeć so bie z gó ry i
z klat ki scho do wej. Z wcze śniej szych re la -
cji sły sza łem, że nie ma tam ży cia, gdyż od -
czyn pH 14 nie spe cjal nie na da je się dla
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flo ry i fau ny. Ja kież by ło mo je zdzi wie nie,
gdy zo ba czy łem ki jan ki żab pły wa ją ce w
wo dzie i owa dy, choć by np. pły wak żół to -
brze żek. Sko ro ki jan ka ża by mia ła już wi -
docz ne tyl ne no gi, to mu sia ła tro chę w tej
wo dzie wy trzy mać. My ślę, że ża by wy -
kształ ci ły tu wy so ką od por ność na tak nie -
sprzy ja ją ce che micz nie wa run ki
śro do wi sko we. Du żo wap nia i siarcz ków –

roz pusz czo nych i uwal nia ją cych się ze
ścian za la nych ko ry ta rzy – nie sprzy ja roz -
wo jo wi na wet glo nów.

Po dob no po ni żej kil ku me trów ży ją ry by.
Żad nej nie uda ło mi się zo ba czyć i nie mam
po ję cia skąd by mia ły tu wziąć się ry by.
Mnie mam za tem, że być mo że moi po -
przed ni cy wi dzie li pły wa ją ce ki jan ki żab, a
że przej rzy stość wo dy na po zio mie – 2 zo -

sta wia du żo do ży cze nia, to mo ja teo ria jest
wy so ce praw do po dob na.

Wcho dzi my do klat ki scho do wej. Po kil -
ku na stu schod kach w dół od ra zu za nu rza -
my się w wo dzie. Z klat ki wpły wa my do
du że go po miesz cze nia, wi dzi my ba rier ki.
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Znaj du ją się w miej scu, gdzie w pod ło dze
są trzy du że otwo ry do po zio mu ni żej. Do -
dat ko wo na wprost scho dów, gdzie wpły -
wa się do po miesz cze nia są ko lej ne scho dy
– w dół. To miej sce ma głę bo kość oko ło 3
me trów, w su fi cie są du że otwo ry, ich świa -
tło bar dzo do brze oświe tla ca łe po miesz -
cze nie.

Sły sza łem na wet plot kę, iż jed na ze szkół
nur ko wa nia w War sza wie pro wa dzi tu kur -

sy OWD. W mig zro zu mia łem, że to ja kaś
bzdu ra z pal ca wy ssa na. To miej sce ab so -
lut nie nie na da je się dla po cząt ku ją cych
nur ków. War stwa 2-3 cm wap nia na dnie
przy ma łym nie kon tro lo wa nym mach nię ciu
płe twa mi od ra zu bu rzy ca ły urok.

Z pierw szej sa li pły nie się sze ro kim na
oko ło 8-10 me trów ko ry ta rzem w kie run ku
zbior ni ka wod ne go, któ ry uj rza łem ja ko
pierw szy po przy by ciu. Pły nie się ko ło 80

me trów. Naj pierw lek ko w dół, tam jest
mak sy mal na głę bo kość nur ko wa nia 7,5 me -
tra. Po tem ko ry tarz od bi ja lek ko do gó ry. Po
prze pły nię ciu w zu peł nych ciem no -
ściach do pły wa się zno wu do ja sne go miej -
sca, gdzie wi dzi my zwa ły gru zu – po ten -
cjal ne nie bez piecz ne miej sca z prę ta mi, o
któ re mo żna się za cze pić lub prze ciąć ska -
fan der. Dra bi ny, scho dy w gó rę, kil ka po -
zo sta ło ści po bu dow lań cach. Oglą da my to
z Ser kiem kil ka mi nut i wra ca my do na szej
pierw szej sa li. Stam tąd wcho dzi my te raz na
po ziom – 2. Scho dzę po scho dach i od ra -
zu zro zu mia łem, że nie ma sen su pły wać
da lej z apa ra tem fo to gra ficz nym, gdyż
przej rzy stość oko ło 1,5 m ni jak nie pa su je
do do brej fo to gra fii. Zo sta wiam apa rat na
po zio mie – 1, bli sko na sze go wyj ścia, i z
po rę czo wa niem scho dów scho dzę naj bli -
ższym otwo rem w pod ło dze na dół. Pły nąc
wzdłuż ścia ny, któ rą mam po le wej stro nie,
do pły wa my do ko lej ne go otwo ru w pod ło -
dze, któ ry jest al bo ko lej nym wej ściem w
dół, al bo szy bem, gdzie by ły pro wa dzo ne
ka ble i ru ry do zwie dza nych wcze śniej po -
miesz czeń. To zba da my na stęp nym ra zem!

Po 43 mi nu tach wy cho dzi my z wo dy.
Usły szaw szy wcze śniej o nie naj zdrow -
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szych wła ści wo ściach wo dy, na po wierzch -
ni, przy klat ce scho do wej, przy go to wa łem
wcze śniej wia dro ze słod ką wo dą. Szyb ko
płu cze my twa rze i gło wy.

Po dob no po przed nich nur ków po go -
dzin nym pły wa niu w tej wo dzie szczy pa ły
usta i skó ra na twa rzy. My wcze śniej po -
sma ro wa li śmy się ob fi cie kre mem Ni vea i

żad nych ob ja wów szczy pa nia czy pie cze -
nia na szczę ście nie mie li śmy.

Ogól nie rzecz uj mu jąc, nur ko wa nie w
tym miej scu jest in ne, przez to cie ka we. Jest
to zde cy do wa nie nur ko wa nie ty pu ja ski nio -
we go. Trze ba to bar dzo moc no wziąć so bie
do ser ca. Je śli ktoś nie ma od po wied nie go
sprzę tu i prze szko le nia, zde cy do wa nie nie

po wi nien tu nur ko wać, choć by nie wiem
jak cie ka wość zże ra ła. Mo kry ska fan der zo -
sta wia my na wie sza ku w do mu. Pły wal ność
mu si być tu opa no wa na do per fek cji.

Co cie ka we, ani ja, ani Se rek nie po szli -
śmy, z czy stej cie ka wo ści, do dru giej klat ki
scho do wej, obok tej gdzie scho dzi li śmy w
dół. Być mo że jest tam wej ście do in nych
ko ry ta rzy i to wła śnie jest po wo dem dla któ -
re go zde cy do wa nie tam wró ci my. Szcze -
gól nie zi mą, kie dy bę dzie lód.

Przej rzy stość wo dy. W pierw szej kom na -
cie i w tym 80-me tro wym ko ry ta rzu do sko -
na ła, jak na ba se nie. Na po zio mie – 2
bar dzo sła biut ka, po dob nie jak na koń cu
ko ry ta rza. Gdy wy pły wa li śmy nie co pły cej,
wi zu ra też zde cy do wa nie spa da ła, co po -
kry wa ło by się z tym, co wi dzia łem w oczku
wod nym na po cząt ku od gó ry. Po dej rze -
wam, że zi mą przej rzy stość jest tam du żo
lep sza.

Do jazd na miej sce nich po zo sta nie ta -
jem ni cą z uwa gi na bez pie czeń stwo po -
cząt ku ją cych nur ków.

Kil ka zdjęć po ka zu je ja kich kli ma tów
mo że my spo dzie wać się w tych za la nych
ko ry ta rzach. Jak na 20-30 mi nut jaz dy od
cen trum War sza wy – miej sce jest fak tycz -
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nie wcią ga ją ce i war te wy pra wy. Trud no
na pi sać o nim „po le cam”, ale z cie kaw ski -
mi i do brze opły wa ny mi chęt nie jesz cze raz
się tam wy bio rę.

Kolejna wyprawa
Tym ra zem po je cha li śmy z Mać kiem.

Nie bra łem apa ra tu, aby do kład niej przyj -
rzeć się nie któ rym ele men tom. Ma ciek na -

to miast ro bił bar dzo in te re su ją ce zdję cia, a
że po go dę mie li śmy ide al ną wy szły re we la -
cyj ne.

Pod czas po przed niej wy pra wy deszcz,
bło to i ka łu że do syć sku tecz nie znie chę ca -
ły do cho dze nia po oko li cy. Tym ra zem zaj -
rze li śmy tu i ów dzie i zna leź li śmy no we,
cie ka we wej ścia do wo dy. Gdzie nie gdzie
wo da za ro śnię ta by ła wy włócz ni kiem i glo -

na mi, bli żej ko mi na – tur ku so wa, po dob na
w ko lo rze do tej, w któ rej nur ko wa łem
wcze śniej. W su mie zna leź li śmy dwa do -
dat ko we miej sca, gdzie mo żna wejść do
wo dy.

Po sta no wi łem so bie, że na stęp nym ra -
zem wej dę któ rymś z nich, aby spraw dzić
ko lej ne ko ry ta rze. Ko lor i przej rzy stość wo -
dy bar dzo za chę ca ła.

Te raz jed nak wcho dzi my po now nie do
pierw szej klat ki, tak jak wcze śniej za pla no -
wa li śmy. Słoń ce oraz brak desz czu zde cy -
do wa nie po pra wi ły wi docz ność i ja kość
nur ko wa nia. No we rze czy, któ re wy pa trzy -
łem to plank ton pły wa ją cy w pierw szej
kom na cie, ale tyl ko w pierw szej, a kon kret -
nie roz wie lit ki i lar wy wo dzie nia. Sko ro
plank ton tu ży je, to mo że skład che micz ny
wo dy za czy na się po pra wiać, po my śla łem.
Pły nie my dłu gim, zna nym mi już ko ry ta -
rzem w stro nę za chod nią. Przej rzy stość wo -
dy wy śmie ni ta! Te raz do pie ro zo ba czy łem
ogrom gru zów i prę tów za le ga ją cych na
dnie, któ rych za pierw szym ra zem pra wie
nie do strze ga łem. Dzi siej sze nur ko wa nie w
ko ry ta rzach elek tro cie płow ni Prusz ków II
po ka za ło mi pięk no, urok i ogrom te go
miej sca.
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Po le wej stro nie zna la złem wej ście do in -
ne go po miesz cze nia. Mo żna je prze pły nąć
na wy lot i wy pły nąć moc no za gru zo wa nym
wyj ściem, jed nak mo żna wy pły nąć zu peł -
nie spo koj nie. Po pra wej stro nie są scho dy
pro wa dzą ce do gó ry, któ re po przed nim ra -
zem tyl ko fo to gra fo wa łem, dziś do kład niej
je spe ne tro wa łem. Z pra wej stro ny, na głę -
bo ko ści oko ło 2,5 m zna la złem za gru zo wa -
ne wej ście do po miesz cze nia. Wpły wam
tam, aby zo ba czyć, gdzie za pro wa dzi mnie
ko ry tarz. Za mną idzie w ciem no Ma ciek.
Oka zu je się jed nak, że to śle py za ułek. Po -
miesz cze nie ma oko ło 4 me trów sze ro ko ści
i 9 me trów dłu go ści. Wra ca my do pierw sze -
go po miesz cze nia, gdzie wcho dzi li śmy do
wo dy. 

Wy żej pi sa łem, że nie wi dzia łem ryb i że
być mo że ktoś wcze śniej po my lił ry bę z ki -
jan ką. Z po ko rą mu szę cof nąć te sło wa.
Fak tycz nie po dro dze w ko ry ta rzu zna la -
złem zde chłą ryb kę. Ma ła uk lej ka. Zde chła,
ale prze cież mu sia ła tu żyć. Do pły nę li śmy
wresz cie do na sze go star to we go po miesz -
cze nia i tam z po rę czo wa niem wcho dzi my
na po ziom mi nus dwa. Przej rzy stość wo dy
oko ło 2-3 me try. Du żo le piej wi dać niż w
po chmur ny, desz czo wy dzień.

Tym ra zem pły nę trzy ma jąc ścia nę z pra -
wej stro ny. Po prze pły nię ciu oko ło 20 me -
trów zro zu mia łem, że tra fi łem do ko ry ta rza,
któ ry pro wa dzi w stro nę ko mi na. Przej rzy -
stość sta wa ła się co raz gor sza. Wo da o za -
bar wie niu brą zo wym wska zu ją ca na obe-
c ność du żej ilo ści garb ni ków. Gdy zro zu -
mia łem, że je stem w ko ry ta rzu, któ ry pro wa -
dzi naj praw do po dob niej w tam t miej sce,

po sta no wi łem za wró cić i zo sta wić pe ne tra -
cję na na stęp ny raz. Tym bar dziej, że by ła
to już 52 mi nu ta nur ko wa nia, a na sze mu
nur ko wi za bez pie cza ją ce mu, Ka si, po wie -
dzie li śmy, że bę dzie my po 50 mi nu tach z
po wro tem.

Pod czas wcze śniej sze go spa ce ru, za nim
we szli śmy do wo dy, wy pa trzy li śmy klat kę
scho do wą, któ ra też pro wa dzi do wo dy, ale
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przej rzy stość by ła zde cy do wa nie gor sza.
Jest tu in ny skład che micz ny wo dy, du żo
glo nów na po wierzch ni i wy włócz ni ków.
Fak tycz nie, tam być mo że ży ją ja kieś ryb ki.
Mo gły prze pły nąć ko ry ta rzem do po miesz -
cze nia nr 1, gdzie roz po czy na li śmy nur ko -
wa nie, ze wzglę du jed nak na zły skład
che micz ny wo dy ry ba, któ rą zna la złem by -
ła zde chła.

Za tem, kto wie... mo że w tej brud niej szej
wo dzie ży ją ryb ki i in ne or ga ni zmy? In ną
spra wą jest kwe stia: jak one się tu zna la zły?
Przy pusz czam, że pod czas wio sen nych
roz to pów mo gły się prze do stać ro wa mi me -
lio ra cyj ny mi.

Nur ko wa nie w tym dniu trwa ło 55 mi nut.
Zo ba czy łem o wie le wię cej i na bra łem ape -
ty tu na pe ne tra cję ko lej nych ko ry ta rzy. Mo -

żna tu wy ko nać kil ka do brych nur ko wań i
za ka żdym ra zem zo ba czyć coś no we go.

Nur ko wa nie 20 wrze śnia za li czam do
bar dzo uda nych!

Wy pra wa po raz trze ci
Tak jak obie ca łem so bie w cie płe dni, tak

też zre ali zo wa łem za ło że nie nur ko wa nia
pod lo dem w elek tro cie płow ni Prusz ków II.

La tem wi zje nur ko wa nia pod lo do we go
wy da wa ły się jesz cze bar dziej eks cy tu ją ce.
Dla cze go? Sko ro nur ku jąc je sie nią wo da w
za la nej elek tro cie płow ni by ła czy sta jak w
ba se nie, to ja ka przej rzy stość bę dzie, gdy
po ja wi się po kry wa lo do wa?

Gru ba po kry wa lo do wa, oko ło 40 cm,
spo wo do wa ła opóź nie nie nur ko wa nia o
oko ło pół to rej go dzi ny. Był to nie la da wy -
si łek wy cią gać bry ły lo du ta kiej gru bo ści.

Nie ste ty oka za ło się, że przej rzy stość wo -
dy w głów nej ko mo rze, gdzie scho dzi się
do wo dy tzw. klat ką scho do wą, jest nie ty -
le fa tal na, ale do kład nie ta ka sa ma jak la -
tem na po zio mie mi nus je den. Nur ko wa nie
za tem by ło krót kie. Głów nym ce lem bo -
wiem mia ły być nie sa mo wi te zdję cia pod -
wod ne z te go obiek tu ro bio ne w kry sta li-
cz nie czy stej wo dzie pod lo dem.
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Zro zu mia łem w mig, że zi ma przy nio sła
ty leż sa mo śnie gu co i wód grun to wych. Po -
ziom wo dy pod niósł się w za la nej elek tro -
cie płow ni o oko ło 60 cm, wy py cha jąc
dol ne war stwy wo dy do gó ry, co spo wo do -
wa ło zmie sza nie się dol nej par tii wo dy (z
po zio mu mi nus je den) z gór ną, gdzie za -
wsze przej rzy stość by ła wy śmie ni ta.

Wia do mo już, iż na wio snę przy roz to -
pach i póź ną zi mą nur ko wa nie w Mosz na -

-Wieś jest mo żli we, ale przej rzy stość wo dy
się ga 1-1,5 me tra.

War to też wspo mnieć, iż zwy kle ła twy
do jazd, zi mą prak tycz nie jest mo żli wy tyl ko
trak to rem al bo do brym sa mo cho dem te re -
no wym.

Na stęp ne nur ko wa nie za tem bę dzie naj -
wcze śniej la tem.

Ru di Stan kie wicz

http://www.siepomaga.pl/serce-michalka


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


http://aquadiver.pl
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Po mysł wy bra nia się na wie czo rek
za po znaw czy z tym „jak to się ro bi
po fran cu sku” po ja wił się do syć nie -
spo dzie wa nie i jak zwy kle w try bie:
„Ej, a mo że się prze je dzie my do
Maj kie go na warsz ta ty?”. 

Ha sło zo sta ło rzu co ne na bar dzo po dat -
ny grunt – czy li mnie. Dwa ty go dnie póź -
niej mknę li śmy do Kra ko wa, bro cząc krwią
na tan ko wa niach i bram kach. Z Po zna nia
bli sko nie jest, ale cza sem pa nie w bram -
kach są cał kiem, cał kiem... mi łe. Tym oto
spo so bem już oko ło dru giej w no cy ca ło -
wa li śmy bra mę Za krzów ka. Na szczę ście
wca le (!) nie by ło mgły, za tem do ce ni li śmy
GPS. Szcze rze mó wiąc, cza sem to wła śnie
on in for mo wał nas, że tu jest ja kiś za kręt.
Za par ko wa li śmy w ja kichś za mglo nych
krza kach, nie opo dal bra my. Roz bi łem eks -
pe dy cyj ny, jed no oso bo wy na miot, wy pi li -
śmy za oca le nie i po szli śmy spać. Przez sen
ma ja czy ły mi się jesz cze sło wa rzu ca ne
chy ba na wiatr: „Bę dzie cie pło”, „Nie, ten

let ni śpi wór za sad ni czo do brze izo lu je”,
„Ubrać się w ocie placz? Nie, nie ma sen -
su.” Obu dziw szy się zgod nie z run ti mem
o ósmej, ko lej ne dzie sięć mi nut za kła da -

łem 90% ciu chów ja kie za bra łem. Po szło
wszyst ko po za ocie pla cza mi i su chym.
Oka za ło się, że ob słu ga ba zy już jest i li to -
ści wie nie wy rzu ci ła nas z te re nu obok bra -

Jak to się robi „po francusku”...
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my. Po dob no nie wol no tam ko czo wać, czy
coś w tym sty lu. Za wi nę li śmy się i ja ko
pierw szy sa mo chód za wi ta li śmy nad Za -
krzó wek. Bez zwłocz nie ru szy li śmy do wy -
ko ny wa nia K -dril la. Za krzó wek wy glą dał
tak za chę ca ją co, że po ja wi ły się głę bo kie
prze my śle nia, czy mię dzy 8.30 a pla no wa -
ną zbiór ką o 10.00 nie wal nąć nu ra...

Za czę li śmy pra wie punk tu al nie. Nie ste -
ty, wia ta i ka mie nie nie opo dal sa me się nie
opo rę czu ją. Za miast dać nu ra w roz kosz nie
przej rzy stą wo dę, za czę li śmy su mien nie
uczyć się pod staw no wej kon fi gu ra cji, któ -
ra skła da się – prak tycz nie rzecz bio rąc
– z „ni cze go”. Naj pierw na su cho ćwi czy li -
śmy sta bi li za cję po rę czów ki „z gum ka mi”,

któ rej sta łem się wiel kim fa nem. Świet na
spra wa: ka so wa nie lu zów, a po rę czów ka
za cho wu je sta bil ność w ra zie przy pad ko -
we go de mon ta żu jed ne go z punk tów lub
prze cię cia. Sa mo po rę czo wa nie jest rów -
nież dość wy god ne. Nie ste ty ko ło wrot ki
„z du żą dziu rą”, któ re na pręd ce wy po ży -
czy li śmy przed warsz ta ta mi, z po wo du bra -
ku wła snych, oka za ły się strasz nie sła be. I w
do dat ku z na wi nię tą pły wa ją cą lin ką... Kon -
fi gu ra cja sprzę tu po szła na ty le (nie) spraw -
nie, że pierw sze go nu ra ro bi my jesz cze
za dnia.

Pod sta wo we za ło że nie nur ko wa nia by ło
na stę pu ją ce: ogar nąć nie co pod sta wo we
skil l sy w kon fi gu ra cji SM so lo. Po kil ku
pierw szych mi nu tach nur ko wa nia – spę -
dzo nych na sy mu la cji wa run ków na tu ral -
nych przez zmniej sze nie wi docz no ści do
ze ra, co wy cho dzi ło ca łe mu ze spo ło wi nie -
zwy kle sku tecz nie – ogar nę li śmy się i przy -
stą pi li śmy do za baw z na szym sznur kiem
czy li uprzę żą. Wpi na nie i prze pi na nie bu tli,
za mia na au to ma tów, pro wa dze nie bu tli
przed so bą, fi koł ki... Naj cie kaw szym wy -
zwa niem dla mnie by ło zde po no wa nie obu
bu tli, opły nię cie Maj kie go na bez de chu,
po wrót i prze szpe je nie się na no wo. Naj cie -
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kaw szym, z uwa gi na wiel ki ka mień, któ ry
dzie rży łem przed so bą, pły nąc – w su chym
i krót kich twar dych je tach man ty – z gra cją
fre edi ve ra. Po na stęp nym ćwi cze niu, czy li
po za po rę czo wa niu ka wał ka ka mie nio ło -
mu, wra ca li śmy sprzą ta jąc po so bie. Mi mo
te go so lid ny opier nicz nas nie omi nął, bo
za wsze się znaj dzie coś, co na le ży po pra -

wić. Wy cią gnę li śmy wnio ski. Dru gie nur ko -
wa nie, już „po cie ma ku,” po le ga ją ce
na grzecz nej wy ciecz ce sa mo cho do wej
i zwie dza niu te re nów pod plat for mą z po rę -
czo wa niem, po dob no nie by ło już ta kie tra -
gicz ne. Dla więk szo ści te amu by ła to koń -
ców ka na so bo tę, ja jed nak, ma jąc wciąż
spo ro wia tru w dwu nast kach, mach ną łem

z Mar ci nem jesz cze jed ne go nu ra wzdłuż
„skar py” za krzów ko wej. Na praw dę ża łu ję,
że nie mia łem ka me ry... Wi docz ność by ła
nie sa mo wi ta, do cho dzi ła do 15 me trów.
Pod na mi ot chłań, kil ka na ście me trów obok
świet nie wi docz na skal na ścia na. Pe łen re -
laks. Żad nych stric te za dań. Nur ko wa nie
skoń czy ło się po rę czo wa niem ca łej tra sy
i prze ci ska niem przez drze wa, któ re wy ma -
ga ło prze ło że nia ka sku osob no. Spo tka li śmy
jesz cze su ma i od na leź li śmy cia sną szcze li -
nę w ścia nie ka mie nio ło mu, do któ rej trze -
ba bę dzie kie dyś wró cić. Zmę cze ni
i za do wo le ni umo ści li śmy so bie gniazd ko
pod wia tą ze ścian ka mi chro nią cy mi
od wia tru, zbu do wa ny mi z bu tli, i po szli -
śmy w ki mę przed „the W -day”. Tym ra zem
ubra łem się w ocie placz 490.

Bla dym świ tem zwi ja my na szą ze ri bę, bi -
je my bu tle i ru sza my w kie run ku obiek tu.
Spo ro na słu cha li śmy się i na oglą da li śmy
o Win ni cy. Za la na część for tu 53a, ko ry ta -
rze ko mu ni ka cyj ne łą czą ce fort Win ni ca
z przed po lem. To miej sce za wsze fa scy no -
wa ło mnie pod czas oglą da nia ró żnych re -
la cji. Nie my śla łem, że znaj dę się tam tak
szyb ko. A to co? Hmm, ja koś nie wy glą da
tak sa mo jak na zdję ciach... Aaa, to chy ba
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jed nak tyl ko rów me lio ra cyj ny obok
oczysz czal ni ście ków. Za nim roz pocz nie -
my ak cję cze ka nas jesz cze spo ro na uki.
Nasz naj więk szy wróg – a za ra zem zba wie -
nie nur ka – po rę czów ka. Przy go to wu je my
szpej. Na no wo po rę czu je my te ren. Oka zu -
je się, że war to mieć pod wo dą sa mo chód
gdzieś na d -rin gu, bo w ra zie bra ku punk -

tów sta bi li za cji wy star czy za par ko wać i do -
wią zać się do lu ster ka. Ćwi czy my po ru sza -
nie się przy po rę czów ce i wy ci na nie z niej
w wa run kach bra ku wi docz no ści. Nie jest
to wca le ta kie pro ste w rę ka wi cach i ka wał -
ku dęt ki na oczach. Na szczę ście, dzia ła jąc
po wo li i spo koj nie, uda je mi się prze żyć
i nie za bić ze spo łu. Mar cin za czy na jak za -

wo do wiec. Do ko nu je cię cia, do wią zu je
swo ją lin kę do koń ca „sta rej” po rę czów ki
i... Tak, to cze go szu ka i po trze bu je to ko -
niec, któ ry trzy mam ja. Na po wierzch ni nie
jest to ła twa spra wa, a co do pie ro pod wo -
dą. Trze ba ćwi czyć!

Szpe imy się i wy ru sza my na Gol go tę...
tzn. wzgó rze Win ni cy. Przez ba gna, la sy
i krza ki. Je śli ktoś – tak jak my – ma za miar
za brać sta lo we dwu nast ki, ow szem, da ra -
dę. Ale ra dzi my przy go to wać to wa rzy szy
na du żą ilość dźwięcz nych i wy ra zi stych
słów w ete rze. Otwór wej ścio wy jest dość
ob szer ny, tyl ko w jed nym miej scu trze ba się
ka wa łek pod czoł gać. Plan za kła da trza ska -
nie głów nym cią giem, do mo men tu osią -
gnię cia przez ko goś li mi tu ga zu. Wszy scy
nur ku je my w kon fi gu ra cji so lo, ale jed nak
w mia rę mo żli wo ści ra zem, ze zmia ną oso -
by pro wa dzą cej w ka żdym umo żli wia ją -
cym to miej scu. Wcho dzi my do wo dy,
hm… ka łu ży w przed sion ku. Mon tu je my
szpej na so bie, kla ru je my wę że, za kła da my
płe twy – choć w więk szo ści miejsc, jak się
oka że, wca le nie bę dą po trzeb ne – i w dro -
gę. Ru sza my w mia rę zwar tym szy kiem.
Na dru gim skrzy żo wa niu tro chę się dzi wię,
bo wszy scy pły ną w bocz ny – w do dat ku,
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jak wy ni ka ło z opi su Maj kie go, krót ki – ko -
ry tarz... No, ale cóż, już przy wy kłem do te -
go, że dzie ją się rze czy, o któ rych nie śni ło
się na wet fi lo zo fom. Wli cza jąc w to po cząt -
ko wą wi zur kę, któ ra ja koś za nic nie chcia -
ła się wy kla ro wać... Czy żby ujaw nił się
za krzów ko wy mą ci ciel, mo że to Maj ki
utrud nia nam re ali za cję za da nia? Naj wa -

żniej szy jest oczy wi ście sta ły kon takt z po -
rę czów ką. Po osią gnię ciu za wa łu, za wra ca -
my. Ostat ni sta ją się pierw szy mi i w koń cu
mo gę po dzi wiać wi zu rę. Do pły wam do ob -
szer ne go po miesz cze nia, w któ rym spę -
dzam chwi lę, resz tę ze spo łu pusz cza jąc
przo dem. Jak się oka zu je, opła ci ło się to
bar dzo, po nie waż resz ta znów wy bie ra złe

roz ga łę zie nie, a ja ru szam z Fi li pem głów -
nym cią giem. Zmie nia my się w ma łej, cia -
snej kom nat ce i da lej pły nie my tyl ko we
dwój kę. Tym ra zem wi docz ność, mi mo pły -
nię cia z ty łu, nie ustan nie po zo sta je zna ko -
mi ta. Mu szę tu taj do dać (dla lep sze go
zro zu mie nia po wa gi sy tu acji), że więk szość
ostat nich nur ko wań za li czy łem w wo dzie,
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w któ rej dwu me tro wa wi zu ra osza ła mia ła
i wpra wia ła w za chwyt. Ale wróć my
do Win ni cy. Mi ja my ob szer ny za wał,
po któ rym da się prze czoł gać. Nad na mi gó -
ru je so lid ny szyb. Za nu rza my się po now nie
po dru giej stro nie i na pie ra my aż do koń ca
ko ry ta rza.

W dro dze po wrot nej mam po tę żną za -
gwozd kę. Czy tu by ły dwie po rę czów ki?

Wy da je mi się, że by ła tyl ko jed na, kie dy
pły nę li śmy „tam”... Gdy jed na z nich do dat -
ko wo za czy na się po ru szać i zwi jać, już
wiem, że coś jest nie tak. Pod bi jam do gó -
ry, że by nie dać się w nią za plą tać i za czy -
nam my śleć – co się tu do cho le ry wy ra bia?
Kie dy za czy na mi świ tać mo żli wy sce na -
riusz wy da rzeń, wy ma cu ję rę ką mo je go cu -
dow ne go klo na ko ło wrot ka Patch fin der
(za bra ny w ra zie „w”) i już wiem, że jest
nie do brze. W tym sa mym mo men cie czu ję,
że coś za czy na mnie cią gnąć. „Ta dru ga”
po rę czów ka ide al nie do bie ga do mo je go
wspa nia łe go ko ło wrot ka i wy cią ga z nie go
lin kę, przy oka zji cią gnie też mnie! Szyb ka
de cy zja i po kło po cie. Do pły wa my do za -
wa łu, gdzie na po ty ka my Maj kie go pie czo -
ło wi cie zwi ja ją ce go reszt ki mo jej lin ki
z ko ło wrot ka. „Ale ktoś nie chluj nie po ło żył
tu po rę czów kę, ca ła luź na. Uzna łem, że
zwi nę...” Po ki wa łem smęt nie gło wą, choć
nie bez po czu cia du my, że mój ko ło wro tek
sam po tra fi po rę czo wać. Jesz cze na uczę go
sta bi li za cji po rę czów ki, to do pie ro bę dzie
kom fort nur ko wa nia! Ana li zu jąc ca łą sy tu -
ację, do sze dłem do wnio sku, że naj praw -
do po dob niej przy prze ci ska niu się przez
wej ście po lu zo wa łem ha mu lec, na to miast

prze czoł gu jąc się przez za wał, za cze pi łem
koń cem lin ki o „coś” i ta kim spo so bem na -
ro bi łem bi go su. Wa żna na uka na przy -
szłość. Bez piecz nie wra ca my do wej ścia.
Tak sa mo wra ca, choć w więk szo ści na śle -
po, resz ta ze spo łu roz pro szo na po bocz -
nych cią gach. Szpej zo sta wia my na ko lej -
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ne go nu ra. Na dru gim nu rze Fi lip i ja na pie -
ra my z pla nem pe ne tra cji pierw sze go bocz -
ne go cią gu oraz ko ry ta rza za „ha lą”.
Mon tu je my le jump’a „po fran cu sku” i bar -
dzo sym pa tycz nie zwie dza my so bie za pla -
no wa ne obiek ty, na po ty ka jąc po dro dze
dwie gi gan tycz ne ca ve -ża by. Nie ste ty, wi -
docz ność jest moc no sko tło wa na dzi siej -
szym wcze śniej szym de san tem. Po zo sta je

jesz cze tyl ko wyj ście z tu ne lu na świa tło
dzien ne, co dzię ki za mon to wa ne li nie jest
w ogó le wy ko nal ne. Nie po le cam wy cho -
dze nia z 2x12 po mo krej gli nie. Mo żna tro -
chę się zma chać. Po wrót do sa mo cho dów,
jak mo żna się by ło spo dzie wać po dro dze
„tam”, jest ge hen ną. Na szczę ście i te mu
wy zwa niu uda ło się po do łać. Szyb kie ogar -
nię cie sprzę tu, od pra wa, pa ko wa nie i ru sza -

my w dro gę po wrot ną, w trak cie któ rej już
wiem, że jest ona po cząt kiem no we go eta -
pu w mo im nur ko wa niu. Pierw szą rze czą,
któ rą zro bi łem po po wro cie z warsz ta tów
by ło za opa trze nie się w czwó recz ki, któ re
nie ba wem zo sta ły ob fi cie zma ca ne, pod -
czas do głęb ne go zwie dza nia ma lu cha
na Kier skim. Warsz ta ty oce niam ja ko świet -
ną spra wę, choć na le ży się już trosz kę
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„ogar niać” pod wo dą. Ilość ma te ria łu
do opa no wa nia jest spo ra. Dla mnie oso bi -
ście nie by ło to stric te szko le nie, a przede
wszyst kim po ka za nie, co na le ży sa me mu
opa no wać i nad czym na le ży pra co wać.
Chciał bym do dat ko wo ser decz nie po dzię -
ko wać Maj kie mu za znisz cze nie mi wie lu
ko lej nych week en dów, któ re spę dzę tur la -

jąc się po ró żnych dziu rach, o któ rych pew -
nie jesz cze na wet nie sły sza łem.

Wiel ko pol skę re pre zen to wał po znań ski
Fuc kup Di ver sTe am w nor mal nym skła dzie,
czy li Mar cin + ja. Ma zow sze re pre zen to wał
Xdi ver sTe am.

Witek Hoffman

http://www.xdivers.pl
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Za sta nów my się nad tym, czym jest
dla nas nur ko wa nie. Pod wod ną przy -
go dą, wy bie ga niem po za na sze li mi ty,
po ko ny wa niem sie bie, po dzi wia-   niem
na tu ry, od kry wa niem wra ków, prze by -
wa niem pod wo dą, re ali za cją ma rzeń,
uciecz ką od rze czy wi sto ści... Ty le jest
po wo dów do upra wia nia tej ak tyw no -
ści co lu dzi, któ rzy ją upra wia ją.

Roz wi ja jąc się w nur ko wa niu osią ga my
ró żne spraw no ści, ma my bar dzo sze ro kie
po le do po pi su, mo żna po wie dzieć, że nie -
ma lże nie ogra ni czo ne mo żli wo ści. Na po -
cząt ku jest OWD (po ziom pod sta wo wy),
kon cen tra cja na sa mym so bie, na re gu lo wa -
niu pły wal no ści, wy rów ny wa niu ci śnie nia
w uszach, na tech ni ce ru chów nóg czy in -
nych pod sta wo wych umie jęt no ściach umo -
żli wia ją cych po ru sza nie się pod wo dą.

Zawód czy pasja?
Z nurkowania amatorskiego w profesjonalne
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Po tem, wraz z na dej ściem dru gie go stop -
nia, na sza uwa ga prze no si się na ze wnątrz,
na za da nie. Nu rek AOWD za czy na wy ko -
ny wać za da nia, nie ko niecz nie zwią za ne
z ob słu gą sa me go sie bie – kon tro lu je kom -
pas, po tra fi coś od szu kać, wy do być, za nur -
ko wać w no cy, czy zejść już nie co ni żej
– do 30 me trów głę bo ko ści. Po le świa do -
mo ści po sze rza się, na stę pu je au to ma ty za -
cja pew nych czyn no ści i ma my szer sze
po le do dzia ła nia.

Za czy na my szko lić się w za kre sie wy bra -
nych przez nas spe cja li za cji. Tu taj po ja wia -
ją się za jaw ki – jed ni chwy ta ją za apa ra ty
fo to gra ficz ne, ka me ry, in ni znaj du ją ra dość
w eks plo ro wa niu za mknię tych prze strze ni
– nur ku ją do ja skiń, wra ków. Po ja wia się
ko niecz ność zdo by wa nia no wych umie jęt -
no ści. Że by nur ko wać w chłod nych wo -
dach, szko li my się w za kre sie ob słu gi

su chych ska fan drów. Że by móc nur ko wać
do 40 me trów, szko li my się w za kre sie nur -
ko wa nia głę bo kie go. Aby w zi mie nie sie -
dzieć tyl ko przed te le wi zo rem, pró bu je my
zwie dzać wo dę pod lo dem... Wła śnie
w tym miej scu, pod czas AOWD, po wsta ją
szcze gól ne za in te re so wa nia, któ re po tra fią
nas zwią zać na la ta z prze by wa niem pod
wo dą.
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W mo im przy pad ku jest kil ka za ja wek,
któ re trzy ma ją mnie pod wo dą – fo to gra fia,
po zna wa nie no wych form ży cia i głę bo -
kość. Nie cią gną mnie szcze gól nie prze -
strze nie za mknię te, si de mo unt czy ma ski
peł no twa rzo we, któ re dla wie lu mo gą być
„tym czymś”, za to z apa ra tem nie roz sta ję
się pra wie ni gdy, a kie dy mam mo żli wość
za nur ko wa nia głę biej, ro bię to. Je stem cie -
kaw no wych stwo rzeń i sta ram się jeź dzić
tam, gdzie je od naj dę.

Nu rek AOWD nie po sia da jed nak kil ku
umie jęt no ści, któ re w mo im od czu ciu
świad czą o kom plet no ści wy szko le nia
i kom pe ten cjach do nur ko wa nia sa mo dziel -
ne go, to zna czy w sys te mie part ner skim, ale
już bez nad zo ru. Ci, któ rzy nie mie li świa -
do mo ści de fi cy tu w wy szko le niu po wo li go
do strze ga ją. Cho dzi mi o umie jęt no ści ra -
tow ni cze, o wie dzę z za kre su wy cho dze nia
z opre sji, roz wią zy wa nia ty po wych, zda rza -
ją cych się pro ble mów pod wo dą. O ile je -
żdżąc sa mo cho dem mo że nam się zda rzyć,
że zła pie my gu mę, al bo że źle wy li czy my
so bie pa li wo i sta nie my gdzieś w po lu bez
pa li wa, al bo że po pro stu ze psu je nam się
au to, o ty le bę dąc pod wo dą mo żna spo -
dzie wać się kil ku na stu „ty po wych” sy tu acji

awa ryj nych, z któ ry mi nu rek po Re scue po -
wi nien wie dzieć jak so bie po ra dzić. Mó wię
tu taj nie tyl ko o ja kichś „hard co rach”, ale
o ty po wych przy pad kach: jak za mar z nię cie
au to ma tu, brak po wie trza u sie bie al bo
u part ne ra, za plą ta nie się w co kol wiek
– żył kę, lin kę, wła sną po rę czów kę czy in ną

rzecz utrud nia ją cą nam nor mal ne nur ko wa -
nie. To mo że być też zwy kłe zmę cze nie
i wy czer pa nie na sku tek pły nię cia pod prąd
czy go nie nia za czymś in te re su ją cym. Ta
ostat nia sy tu acja czę sto ma za sto so wa nie
do mo jej oso by, zwłasz cza kie dy zo ba czę
coś cie ka we go i chcę zro bić te mu cze muś
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faj ne zdję cie. Wy ścig za zwy czaj prze gry -
wam, ale zda rza się, że fot ka wyj dzie
pierw szo rzęd na i trud się opła ci.

Mó wiąc o pro ble mach, nu rek Re scue po -
wi nien być też przy go to wa ny na sy tu acje
mniej ty po we, gdzie czę sto jest je dy ną oso -
bą mo gą cą ura to wać ko muś ży cie. Ta kie sy -
tu acje mo gą wy ma gać uży wa nia bar dziej
wy ra fi no wa nych tech nik – ho lo wa nia nur ka

wraz z wy ko ny wa niem sztucz ne go od dy -
cha nia i roz bie ra nia je go i sie bie ze sprzę tu
nur ko we go, czy tech nik wyj ścia z wo dy
z oso ba mi nie przy tom ny mi, od po wied nich
do ró żnych ro dza jów na brze ży. Na tym
kur sie po zna je my też za sa dy pierw szej po -
mo cy, po da wa nia tle nu czy pro ce du ry ewa -
ku acji z miej sca nur ko we go.

W ka żdym ra zie, szko ląc się na sto pień
Re scue, wy kra cza my już nie co da lej po nad

to, co ro bi li śmy do tej po ry – wy kra cza my
po za hob by stycz ne nur ko wa nie na po zio -
mie AOWD (chy ba że po ma ga nie i ra to wa -
nie jest na szym hob by). Uczy my się
umie jęt no ści spe cy ficz nych, któ rych zna jo -
mość oby ni gdy się nie przy da ła, ale je śli
zaj dzie ta ka po trze ba, wła śnie nu rek od po -
zio mu Re scue bę dzie znał pro ce du ry po stę -
po wa nia w sy tu acjach po ma ga nia po szko -
do wa nym nur kom.
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W tym miej scu czę sto na stę pu je od kry -
cie na stęp ne go po la świa do mo ści – oto cze -
nia in nych. Na gle za czy na my zwra cać
uwa gę na rze czy, któ rych nie za uwa ża li śmy

do tąd, al bo ta kich, któ re dla nas nie mia ły
więk sze go zna cze nia. Wi dzi my, że ktoś
idzie z nie do pię tą bu tlą, że ko muś trze ba
po móc, że nie któ rzy nur ko wie sta ją się ze -
stre so wa ni przed nur ko wa niem itp. Do -
strze ga my in nych i mo że my an ty cy po wać
pro ble my. Po ja wia się u nas coś w ro dza ju
pre wen cji i wy czu le nia na in nych i do strze -
ga nie po ten cjal nych pro ble mów. Jed no cze -
śnie part ne rzy, któ rzy z na mi nur ku ją czu ją
się bar dziej bez piecz nie. Do tej po ry za -
wsze w pa rze znaj do wa li śmy się o pół gło -
wy w ty le za bar dziej do świad czo nym
part ne rem, a tu na gle to my je ste śmy li de -
ra mi w pa rze. Sta li śmy się „peł no war to ścio -
wy mi” nur ka mi.

W tym miej scu czę sto po ja wia się chęć
pój ścia da lej. By cie kom pe tent nym nur -
kiem, po ma ga ją cym in nym i czu ją cym się
pa nem sy tu acji czę sto pcha nas do wkro -
cze nia na ście żkę nur ko wa nia za wo do we -
go, pro fe sjo nal ne go. Wła śnie nur ko wie
Re scue czę sto de cy du ją się na dal sze szko -
le nie na sto pień Di ve ma ste ra i In struk to ra
nur ko wa nia.

Jak do tej po ry nur ko wa nie jest dla nas
ewi dent ną pa sją, pod ró żą w za le żny od nas
świat, gdzie ro bi my co chce my i ma my co -

raz więk sze mo żli wo ści, wie dzę i umie jęt -
no ści. Idzie my da lej.

Sto pień Di ve ma ste ra to pierw szy krok
do za ra bia nia pie nię dzy z nur ko wa nia,
z pro wa dze nia grup, z asyst pod czas szko -
leń czy za bie ra nia nie nur ku ją cych pod wo -
dę. Di ve ma ster bę dzie spo ty kał się z nur -
ka mi, któ rzy bę dą chcie li od świe żyć so bie
umie jęt no ści, oraz z ludź mi, któ rzy bę dą
mie li ocho tę na uczyć się sa me go snor ke lin -
gu. Tu taj też za czy na ją się czę sto po ja wiać
py ta nia od no śnie ce lu nur ko wa nia, co tak
na praw dę chce my od tej ak tyw no ści. Tu taj
pa sja mo że prze ro dzić się w za wód, któ ry
dla nie któ rych bę dzie jesz cze więk szą pa -
sją, ale in nych mo że pro wa dzić w zu peł nie
prze ciw ną stro nę – od cho dze nia od nur ko -
wa nia. Wła śnie tym mo men tem i dal szy mi
kro ka mi w roz wo ju chciał bym się za jąć.

By cie pro fe sjo na li stą jest już in ną ja ko -
ścią, któ ra po ja wia się wraz z prze kro cze -
niem pew nej gra ni cy – gra ni cy od po wie-
dzial no ści za sa me go sie bie. Wy ko ny wa ny
przez nas za wód nie sie ze so bą zo bo wią za -
nie wo bec lu dzi, od któ rych po bie ra my wy -
na gro dze nie. Po ja wia ją się mo men ty, gdy
mu si my coś ro bić, czy te go chce my czy nie,
mu si my wy ko ny wać czyn no ści wcho dzą ce



Nuras.info 12/2012

69

w za kres na szych za wo do wych obo wiąz -
ków. Ja ko pro fe sjo na li ści wcho dzi my w ta -
kie sa me za le żno ści ja kie wy stę pu ją we
wszyst kich pra cach na świe cie – bę dzie my
mie li ma sę sy tu acji po zy tyw nych, da ją cych
nam sa tys fak cję, ale też bę dą się zda rza ły
ta kie, gdzie trze ba się bę dzie na giąć, bo ta -
ki jest nasz za wód.

Po za obo wiąz ka mi, któ re za zwy czaj od -
bie ra my ja ko coś „przy mu so we go” by cie
pro fe sjo na li stą na gra dza nas też w in ny spo -
sób. Uzy sku je my więk szy pre stiż w śro do -
wi sku nie tyl ko nur ko wym, nasz wi ze ru nek
zde cy do wa nie się po pra wia, mo że my się
wy bić. Już nie je ste śmy zwy kły mi nur ka mi.
Ale dla Di ve ma ste rów nie kie dy nie wy god -
ne jest po zo sta wa nie w cie niu prze ło żo ne -
go – in struk to ra. Ni by pod czas asyst szko-
le nio wych je ste śmy bli żej kur san tów niż in -
struk tor, oso by szko lo ne czę ściej z na mi
roz ma wia ją, to my je ste śmy du sza mi to wa -
rzy stwa, ale jed nak to On prze cha dza się
na wy ży nach pre sti żu i po wa ża nia, On ma
de cy du ją ce sło wo i jest tym, któ re go umie -
jęt no ści są dla nas i in nych nie do ści gnio -
nym wzo rem. To in struk tor mo że bry lo wać
swo imi de mon stra cja mi, wie dzą, cie ka wy -
mi nie praw do po dob ny mi hi sto ria mi. To On

wie co do bre, co złe, wy zna cza nam miej -
sce w sze re gu i ta su je skła dy grup. Roz dzie -
la nam za da nia i nie py ta, czy nam się
po do ba, czy nie. Tak na praw dę, do pie ro in -
struk tor jest pa nem sy tu acji o wy so kim i nie -
pod wa żal nym au to ry te cie. Z dru giej stro ny
mo że my odejść i po wró cić do nur ko wa nia
na po zio mie ama tor skim, prze stać asy sto -
wać pod czas kur sów i po zo stać na po zio -

mie do brze wy szko lo ne go nur ka z wy so ki -
mi umie jęt no ścia mi.

By cie di ve ma ste rem rzad ko kie dy da je
nam mo żli wość go dzi wych za rob ków
z nur ko wa nia. Na szym wy na gro dze niem
czę sto jest mo żli wość dar mo we go nur ko -
wa nia czy nie wiel kie za dość uczy nie nie
za na szą cię żką, bądź co bądź, pra cę pod
dyk tan do in struk to ra.
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W tym mo men cie czę sto do cho dzi
do de cy zji – co da lej? Znam wie lu nur ków,
któ rzy nie po szli w sze re gi in struk to rów,
a po zo sta li na tym po zio mie i od cza su
do cza su, w ra mach przy jem no ści, do war -
to ścio wa nia się czy in nych po bu dek, przy -
łą cza ją się do nur ko we go gro na pe da go -
gicz ne go, nio sąc im nie oce nio ną po moc

pod czas kur sów. Wła śnie ta gru pa jest prze -
ze mnie po strze ga na ja ko ta, któ ra z peł ną
świa do mo ścią kon ty nu uje hob by stycz ne
nur ko wa nia, rów nież na po zio mie pro fe sjo -
nal nym.

Zde cy do wa na więk szość jed nak po dą ża
da lej, aby wy zwo lić się spod jarz ma prze ło -
żo ne go i sa me mu do stą pić in struk tor skiej

pół ki. Tu taj też lą du ją ci, dla któ rych sto -
pień Di ve ma ste ra nie był ni gdy ce lem, a tyl -
ko ko niecz no ścią w dro dze po sto pień
in struk tor ski. Wła śnie w tym miej scu ka rie -
ry prę dzej czy póź niej po ja wia się w ich
gło wach py ta nie – czy to, co ro bię, to jesz -
cze mo je hob by, czy mo że za wód nur ka
spro wa dził tę pięk ną ak tyw ność do po zio -
mu cię żkiej i mo no ton nej pra cy. A pra ca
wca le nie jest lek ka. Czę sto nur ko wie z po -
cząt ko wych po zio mów, za chwy ce ni i za -
chły śnię ci uro ka mi ży cia pod wod ne go
za zdrosz czą nam „lek ko ści za wo du”, po łą -
cze nia hob by z pra cą i in nych. Bo cóż to
jest za przy jem ność sie dze nia w biu rze 8
go dzin dzien nie, 5 ra zy w ty go dniu w po -
rów na niu z za wo dem in struk to ra nur ko wa -
nia – pod ró żu je, nur ku je, oglą da na tu rę, jest
wol ny i in nym po ka zu je uro ki pod wod ne -
go świa ta.

In struk tor nur ko wa nia po kil ku la tach
pra cy wi dzi to jed nak trosz kę ina czej
– prze pro wa dza po raz set ny nur ko wa nie
nu mer 3 al bo 4 z kur su OWD, idzie po raz
sie dem dzie sią ty na nur ko wa nie głę bo kie
z Ad van ca mi, al bo po raz dwu set ny ro bi
ćwi cze nia na wi ga cyj ne na kom pas. Mu si
wy ka zy wać się twór czo ścią wzglę dem sa -
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me go sie bie, aby wy kła da jąc tę sa mą teo rię
po raz set ny, być peł nym en tu zja zmu i za -
ra żać nim in nych. Ma jąc gor sze dni mu si
za mieść je pod dy wan i za po mnieć, że są
gor sze. Pra cu je czę sto po 12 go dzin na do -
bę, mie wa za pa le nia uszu, za zię bie nia, co
dru gi week end jeź dzi z nur ka mi na wo dy
otwar te, gdzie cię żko pra cu je i mu si wy ka -
zy wać się pro fe sjo na li zmem, zor ga ni zo wa -
niem, dys cy pli ną, uśmie chem, cier pli wo -
ścią i en tu zja zmem. Je mu nie wol no nie
wejść do wo dy pod czas wy jaz du kur so we -
go, bo in ni za pła ci li za szko le nie i ocze ku -
ją peł ne go za an ga żo wa nia.

W cza sie gdy in ni ma ją wy bór co ro bić
w week end – le żeć do gó ry brzu chem,
pójść na grzy by, po oglą dać TV, za nur ko -
wać czy wy sko czyć na dział kę, In struk tor
le ci na wo dy otwar te i ocho czo po raz dwu -
dzie sty w tym se zo nie ro bi te sa me nur ko -
wa nia szko le nio we.

W tym miej scu chciał bym do dać, że nie
na rze kam na by cie in struk to rem, chcę je dy -
nie po ka zać obie stro ny me da lu. Ktoś, kto
chce zo stać In struk to rem po wi nien je do -
brze znać, za nim zde cy du je się wy dać nie -
ma łe pie nią dze na kurs. Bo o ile dla mnie
by cie pod wod nym fo to gra fem, przy rod ni -

kiem i eks plo ra to rem głę bin jest praw dzi -
wym hob by, to by cie In struk to rem też. Ja
po pro stu lu bię na uczać i mam za pał dy -
dak tycz ny. Mo gę po wie dzieć, że łą czę dy -
dak ty kę z nur ko wa niem i to jest też mo je
hob by. Ktoś, ko mu cię żko przy cho dzi na -
ucza nie in nych, kto nie ma cier pli wo ści i
nie jest ela stycz ny po wi nien wy brać in ną
dro gę roz wo ju, bo w tym za wo dzie nie
utrzy ma się dłu go (chy ba że ro bi kurs dla
sa me go pre sti żu i osią gnię cia).

We dług sta ty styk je dy nie dzie sięć pro -
cent In struk to rów nur ko wa nia upra wia ten
za wód w trzy la ta po uzy ska niu stop nia.
Mo że to świad czyć o do strze że niu wszyst -
kich za i prze ciw do pie ro z po zio mu za wo -
do we go. Zwa bie ni wi zją ła twe go, przy je-
m ne go za rob ku, cie ka wych pod ró ży, im -
prez i to wa rzy stwa, mo że my się roz cza ro -
wać, gdy za miast po dzi wiać pod wod ne
ra fy, bę dzie my pro wa dzić nad zór nad nie -
ogar nia ją cy mi nur ka mi, spo tkać się z pro -
ble ma mi lo gi stycz ny mi i po ty go dnio wym
wy jeź dzie wró ci my jesz cze bar dziej zmę -
cze ni niż by li śmy przed.

Dla tych jed nak, któ rzy lu bią być na -
uczy cie la mi i czer pią sa tys fak cję z nad zo -
ru, dy dak ty ki i po ma ga nia in nym w po -

ko ny wa niu ich sła bo ści, za wód in struk to ra
mo że być naj lep szym za wo dem na świe cie.
Ta kich lu dzi też znam, sam do nich na le żę.

Upra wia jąc tę pro fe sję nie mo żna za po -
mi nać o ty po wych re gu łach cha rak te ry -
stycz nych dla wszyst kich za wo dów świa ta.

Po pierw sze – po trze bu je my urlo pów.
Mo że to się wy dać dziw ne dla in nych – ale
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tak. Po trze bu je my urlo pów od kur san tów,
nad zo ro wa nych nur ków, klu bo wi czów,
wszyst kich, któ rzy ma ją in ną niż na sza wi -
zję od po czyn ku... Po trze bu je my od po czyn -
ku od szko leń. W tym cza sie naj le piej jest
udać się na nur ko wa nie hob by stycz ne, bez
nad zo ro wa nych uczest ni ków. Naj le piej ze
spraw dzo nym bud dym al bo pacz ką in nych
in struk to rów, któ rzy tak sa mo jak my chcą
od po cząć od na ucza nia.

Po dru gie – ule ga my wy pa le niu za wo do -
we mu. To, co tra fia czę sto in struk to rów, to
wy pa le nie. Dla nas dłu go trwa le szko le nie
tych sa mych rze czy czę sto koń czy się upad -
kiem za in te re so wa nia nur ko wa niem i odej -
ściem od tej ak tyw no ści. In struk tor, któ ry
na sa mą myśl o wej ściu z kur san ta mi
do wo dy do sta je dresz czy i od czu wa przej -
mu ją cą nie chęć, nie po wi nien szko lić.
Z kil ku po wo dów – je go szko le nia nie bę dą
do bre, brak en tu zja zmu to coś, co jest
świet nie wy czu wal ne przez kur san tów i po -
wo du je u nich znie chę ce nie, wresz cie po -
grą ża ta kie go in struk to ra w ne ga tyw nych
emo cjach do za wo du, sen su szko le nia i sa -
me go nur ko wa nia. Ra da dla in struk to rów
– je śli za czy na cie czuć ob ja wy wy pa le nia
za wo do we go, zmień cie za kres szko leń.

Prze stań cie szko lić OWD i zaj mij cie się
wy ższy mi stop nia mi al bo spe cja li za cja mi.
Al bo zo staw cie szko le nia na ja kiś czas, że -
by się zre ge ne ro wać.

Po trze cie – czu je my czę sto, że nasz roz -
wój za trzy mał się i sto imy w tym sa mym
miej scu. In struk tor po kil ku la tach szko leń

nie ma już świa do mo ści sa mo roz wo ju. Co -
raz czę ściej od czu wa pe wien ma razm i za -
trzy ma nie w miej scu od no śnie wła snych
umie jęt no ści. Nie wi dzi kon ty nu acji ście żki
nur ko wej. Do brym roz wią za niem jest po -
szu ka nie so bie ja kiejś in nej mo żli wo ści roz -
wo ju. Kur sy tech nicz ne czy re bre athe ro we,
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w któ rych bę dzie my bra li udział mo gą nam
dać spo ro en tu zja zmu do nur ko wa nia, kurs
nur ko wa nia ja ski nio we go, ar che olo gia pod -
wod na, uczest ni cze nie w nie ty po wych pro -
jek tach nur ko wych czy szko le nie się na
wy ższe stop nie in struk tor skie da dzą po -
wiew świe żo ści.

Pod su mo wu jąc mój wy wód stwier dzam,
że dro ga roz wo ju pro fe sjo nal ne go mo że da -
wać sza le nie du żo sa tys fak cji z wy ko ny wa -
ne go za wo du, pod trzy my wać na sze za in te-
re so wa nie nur ko wa niem i na szą pa sję, jed -
nak aby tak by ło, mu si my mieć w so bie żył -
kę na uczy cie la, bo bez niej pój ście dro gą

pro fe sjo nal ną mo że być tak na praw dę za -
bi ciem pa sji nur ko wej. Wy ko nu jąc za wód
nur ka pro fe sjo na li sty, nie za po mi naj-  my
o tym, co da wa ło nam naj wię cej sa tys fak cji
za nim za czę li śmy być pro i wra caj my do te -
go, aby pod trzy my wać pa sję. Nie za po mi -
naj my o dal szym szko le niu i o in nych dro -
gach roz wo ju, któ re mo żna re ali zo wać
rów no le gle do za wo du Di ve ma ste ra czy In -
struk to ra.

Po za pro fe sjo nal ną ście żką, po któ rej
kro czy my znaj du je się bo wiem ta mniej for -
mal na, wol na od zo bo wią zań, hob by stycz -
na dro ga, któ ra na dłu go utrzy ma nas w peł-
ni en tu zja zmu i chę ci do nur ko wa nia.

Piotr Kę dzia -Stęp kow ski

fot. Miłosz Dąbrowski

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

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

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  ww  6600000000  eeggzz..,,  
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.sklep.reefmania.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://bestdivers.pl
http://www.aqua-zone.pl
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wię cej na www.part ner nur ko wy.pl

Partnerzy programu

http://www.partnernurkowy.pl
http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://sklep.ocn.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl
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Dłu gi nu rek zim ni ko wy – 14 paź dzier ni -
ka 2012

Wi zur ka w Zim ni ku na ra zie jest cał kiem
zno śna. Wcho dzi li śmy z Wieś kiem od stro -
ny po łu dnio wej ja ko pierw si i zro bi li śmy
kó łecz ko w le wo. Od ra zu tra fi li śmy na re -
jo ny mak sy mal nej głę bo ko ści, gdzie mój
Gek kon po ka zał 29,6 me tra. Nie ste ty czas
le ciał szyb ko i wy nu rza li śmy się na gra ni cy
de ko. Tro chę dziw nie dzia ła ją te kom pu te -
ry, bo np. na je de na stu me trach mia łem
czte ry mi nu ty do de ko, a na dzie wię ciu już
kil ka dzie siąt. Na kół ku po ćwi czy li śmy pły -
wal ność, po tem boj ka. Na koń cu mój po pi -

so wy nu mer, czy li na wi ga cja w kie run ku
„po wrót”, nie ste ty w prze ciw nym do wej -
ścia. Mu sie li śmy więc prze ćwi czyć rów nież
pły wa nie w to ni na azy mut. Na szczę ście
wy szło ide al nie i z wo dy wy sze dłem z 10
atm. Nur ko wa nie trwa ło 128 mi nut. Za bra -
łem za ma ło ba la stu (7 kg) i na ko niec wal -
czy łem z wy por no ścią. Do dat ko wo
w zbo czo nej kon fi gu ra cji, z cza sem gdy
uby wa ga zu zmie nia się trym i to dra stycz -
nie. Mo je lek kie sta lów ki za czy na ją za cho -
wy wać się jak bu tle alu mi nio we i kła dzie
mnie na twarz, po mi mo te go, że ca ły ba last
(oprócz sta lo wej pły ty) mam na wy so ko ści

pa sa. Roz wią za niem mo że być do cią że nie
de nek bu tli i/lub re zy gna cja z pły ty po przez
wy ko na nie wła snej uprzę ży. Uży wa nie
do SM zwy kłe go wor ka, któ ry spę ta łem siat -
ką, tro chę mnie iry tu je. Po za tym sta lo wa
pły ta na ple cach nie znacz nie ogra ni cza
uczu cie swo bo dy pod wo dą.

Zimnik
Zim nik to miej sco wość w wo je wódz twie dol no ślą skim, w gmi nie Mści wo -

jów. We wsi znaj du je się nie czyn ny ka mie nio łom gra ni tu, któ ry jest bar dzo
atrak cyj nym miej scem nur ko wym, po sia da do bre zej ście do wo dy. Jest bar -
dzo ma low ni czy, po ło żo ny w pięk nej sce ne rii. Pod wo dą znaj du ją się pio -
no we ścian ki gra ni to we i pół ki skal ne przy po mi na ją ce kształ tem scho dy.
Mak sy mal na głę bo kość wy ro bi ska to oko ło 28 m. 
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Lu ste recz ko po wiedz prze cie – 24 paź -
dzier ni ka 2012

Prze glą da jąc sta re, nie użyt ko wa ne po -
miesz cze nie na pod da szu Ko mi sa ria tu, zna -
la złem cał kiem zgrab ne lu stro wi szą ce. Lu -

stro pa mię ta ją ce to wa rzy sza Gier ka by ło
nie gdyś wła sno ścią pra cu ją cych tu taj mi li -
cjan tów i z pew no ścią wi dzia ło nie jed no
przy kre zda rze nie. Po nie waż zo sta ło prze -
zna czo ne na śmiet nik, z ra do ścią je przy tu -
li łem. Dzi siaj ra no, ra zem z Jac kiem i
Dar kiem, za wio złem je do Zim ni ka ce lem
po twier dze nia, że pod wo dą je stem rów nie
przy stoj ny, jak i na po wierzch ni. Lu stro spo -
czę ło na 10 me trach, lek ko w pra wo od
wej ścia przy sto łach. My ślę, że mo żna usta -
wić azy mut rów no na po łu dnie, al bo wejść
na wprost od sto łów, zejść na 10 me trów
i ro zej rzeć się po ścian ce. Przy wi zur ce,
któ rą za sta li śmy wi dać je bar dzo do brze.
Wi docz ność – jak dla mnie – bar dzo faj na,
od po wierzch ni do 20 me trów cał kiem do -
brze, miej sca mi bar dzo do brze. Po ni żej 20
me trów po ma rań czo wy bełt, w któ ry wpa -
dli śmy po szu ku jąc naj więk szej głę bo ko ści.
W beł cie trzy ma li śmy się bli sko, jed nak
i tak zgu bi li śmy pro wa dzą ce go Jac ka.
Przed za koń cze niem nu ra spraw dzi li śmy
z Jac kiem swo je „ka czo ry” (jak kol wiek to
za brzmia ło), tzn. z ja kiej od le gło ści sły chać
pneu ma tycz ny sy gna li za tor dźwię ko wy.
Nie ste ty za bra kło lin ki na Jac ko wej szpul -
ce, co ozna cza ło, że od głos „ka czo ra” sły -

chać na wet z od le gło ści więk szej niż 30
me trów. Z prak ty ki wiem, że trze ba jed nak
wie dzieć, że part ner ma ka czo ra i jak on
brzmi, po nie waż zda rza ło się, że sły sza łem,
ale nie zwra ca łem na to uwa gi. Swo je go ka -
czo ra umie ści łem na osob nym wę żu LP,
dzię ki cze mu mam do nie go swo bod ny do -
stęp, ła two go wy piąć i mo żna z nie go strze -
lić boj kę, co też na ko niec uczy ni łem.
W dzi siej szej kon fi gu ra cji boj kę mia łem
na le wym d -rin gu bio dro wym, ale na sta łe
za mie rzam „no sić” na pra wym, że by nie
ko li do wa ła ze stej dżem. Na dal mam pro -
blem z plą ta ni ną prze wo dów. Trze ba ko -
niecz nie za ło żyć krót ki wąż do su cha ra
i wy pro wa dzić in fla tor od do łu – wte dy po -
win no być do brze. Jesz cze ka ni ster la tar ki
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na tył i bę dzie ide al nie. Naj wa żniej sza
rzecz, któ rej dzi siaj do świad czy łem, to zje -
żdża ją ce w dół bu tle w po zy cji „na po -
wierzch ni wo dy”. Bu tle zje żdża ją w dół, bo
trzy ma ją się tyl ko na gu mach. W po zy cji
po zio mej jest su per, ale w po zy cji pio no wej
– li pa. Dla te go chy ba bę dę je do dat ko wo
za pi nał ka ra bin kiem od gó ry (jak przy no -
sze niu na lą dzie), a gu ma bę dzie je tyl ko
do ci ska ła do cia ła.

Dzi siaj pły wa ło mi się bar dzo kom for to -
wo, a to głów nie za spra wą pra wi dło we go
roz ło że nia ba la stu. Do ło ży łem po ki lo gra -
mie na den ka bu tli i jest ide al nie za rów no
na po cząt ku, jak i na koń cu nur ko wa nia.
Dłu gość gu mek do pod wie sze nia za wo rów
bu tli też wy da je się być w mia rę do bra, ale

jesz cze po eks pe ry men tu ję. Nur ko wa nie od -
by ło się w to wa rzy stwie Ro ber ta, któ ry był
odzia ny w pian kę i dys po no wał nie peł ną
pięt nast ką. Dla te go plan był ta ki, że by nie
scho dzić po ni żej ter mo kli ny i zo ba czyć
szczu pa ka. We szli śmy od stro ny po mo stu,
któ ry ktoś za ju mał, czy li już go tam nie ma.
Dzię ki te mu wej ście do wo dy jest bar dzo
wy god ne. Po pły nę li śmy w pra wo i na 5-10
me trach szu ka li śmy cze goś cie ka we go.
Po do pły nię ciu do za tocz ki za wró ci li śmy.
Na po łu dnio wej stro nie spo tka łem su ma
Lol ka, nie ste ty nie zdą ży łem po ka zać go
Ro ber to wi. Za koń czy li śmy nu ra po 45 mi -
nu tach, co jak wia do mo nie jest dla mnie
cza sem za do wa la ją cym, dla te go dru gie go
zro bi łem już so lo. War to by ło, bo wy szły

faj ne fot ki i spo tka łem ma łe go szczu pacz -
ka. Nie ste ty, że by po ro bić zdję cia, trze ba
pły wać so lo. Dru gie nur ko wa nie, 64 mi nu -
ty, ja ko ta ko mnie za spo ko iło. W przy szłym
ty go dniu za plo tę wła sno ręcz nie uprząż
do SM, więc zno wu bę dą eks pe ry men ty.
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Set ne nur ko wa nie na Zim ni ku – 2 li sto -
pa da 2012

Mia łem je chać do Her ma nic, jed nak na -
stą pi ła nie ocze ki wa na zmia na pla nów i wy -
lą do wa łem z Do rot ką w Zim ni ku. By ło to
mo je set ne nur ko wa nie w Zim ni ku, więc
ocze ki wa łem ja kiejś na gro dy w po sta ci bli -
skie go spo tka nia z czymś du żym, np. su -
mem Bol kiem al bo szczu pa kiem po wy żej
me tra. Do wo dy wsze dłem z mo je go ulu -
bio ne go za chod nie go brze gu. Za pla no wa -
łem zro bić głę bo kie po przez sku ter
do dom ku i wy pły ce nie z od wie dze niem
ma lu cha i ja skin ki. Kie dyś w tym re jo nie wi -
dzia łem ogrom ne go szczu pa ka. Na po cząt -
ku zsze dłem od ra zu do zde wa sto wa ne go
sku te ra, po tem od wie dzi łem ro wer. Wi zur -

ka faj na (4-5 me trów) do oko ło 10 me tra,
po tem co raz go rzej, po ni żej 20 me tra beł -
cik. Czas pod wo dą pły nął szyb ko, a jesz -
cze szyb ciej li mit de ko. Chy ba pły ną łem
zbyt wol no, bo ko ło dom ku zo sta ły mi 3 mi -
nu ty. Po ro bi łem tro chę fo tek do cza su, aż

komp za pisz czał prze raź li wie i na li czył
za ka rę 5 mi nut de ko, lecz kie dy wy sze dłem
na 9 me trów do sta łem roz grze sze nie. Zaw -
ró ci łem do ma lu cha i po chwi li do sta łem
swo ją na gro dę – ła wi cę ma łych okon ków.
Nie by ła to zwy kła ła wi ca, ale ogrom na ła -
wi ca, ty sią ce ry bek dłu go ści 5-10 cm.
W pew nym mo men cie ota cza ły mnie z ka -
żdej stro ny. Po ma lu chu zwie dzi łem tra dy -
cyj nie ja skin kę. Z bu tla mi po bo kach
mo głem so bie po zwo lić, że by przy kle ić się
ple ca mi do su fi tu.

Mo je lu stro stoi na dal na pół ce na 10 me -
trach i ma się do brze. Mam na dzie ję, że ni -
ko mu nie bę dzie prze szka dzać. Po nie waż
obie ca łem żon ce, że bę dę plum kał tyl ko
pół to rej go dzi ny, wy sze dłem po 90 mi nu -
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tach. W dro dze po wrot nej za dzwo ni li
do mnie Ja cek z Wieś kiem twier dząc, że
w Her ma ni cach przy wej ściu by ła wi zur ka
ok. 20 me trów. Zro bi li po rząd ne go de kom -
pre syj ne go nu ra. Na stęp ne go nur ko wa nia
w Her ma ni cach na pew no nie od pusz czę,
cho ciaż w Zim ni ku też by ło faj nie.

Mszy wio ły są wśród nas – 4 li sto pa -
da 2012

Po ku si łem się dzi siaj, aby usta lić, co to
za cu da ki ży ją w na szych ka mie nio ło mach.
Wy glą da ją jak prze zro czy ste gli sty. We dług
Wi ki pe dii są to ko lo nie zwie rzą tek bez krę -
go wych, któ re wy stę pu ją na Zie mi od po -
nad 500 mi lio nów lat, a ich pol ska na zwa,
to MSZY WIO ŁY. Są tak ma lut kie, że bar dzo

trud no je sfo to gra fo wać i nie ste ty mi się to
nie uda ło (zdję cia wy szły ma ło wy raź ne).
Mo że trze ba spró bo wać w ręcz nych usta -
wie nia apa ra tu. Zwie rząt ka są do brze wi -
docz ne na kół kach wóz ka. Oprócz fo tek
mszy wio łów war to wspo mnieć, że uda ło mi
się dzi siaj pierw szy raz za piąć sa mo dziel -
nie su cha ra. Po szło w mia rę spraw nie
i szyb ko. Rów nie szyb ko sam się roz pią łem.
Wresz cie bę dę nie za le żny. Jak zwy kle
wcho dzi łem z za chod nie go brze gu, gdzie
wi zur ka wy no si ła miej sca mi ok. 5 me trów.
Tem pe ra tu ra wo dy mak sy mal nie 10 stop ni.
Nur ku ją cych tłu mów nie by ło, rap tem kil ka
sa mo cho dów. Ktoś prze su nął mo je lu stro
o kil ka me trów – na stęp nym ra zem przy kle -
ję na su per glu ta. Lu stro jest wi docz ne z kil -

ku me trów za rów no w pio nie, jak i w po -
zio mie, dla te go nie spo sób na nie nie tra fić.
Po pły wa łem 73 mi nu ty i wy la złem, bo zro -
bi ło mi się chłod no. Na ko niec spo tka łem
ma łe go szczu pacz ka, miał oko ło 30 cm dłu -
go ści.
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9 li sto pa da 2012
Dzi siaj z Jac kiem zro bi li śmy po ran ne go

nu ra w Zim ni ku. Prze ćwi czy łem pły wa nie
w si de mo unt ze stej dżem i by łem mi le za -
sko czo ny. Bu tle bocz ne w ogó le nie prze -
szka dza ją przy stej dżu, pro ce du ra zmia ny

ga zu od by wa się bez pro ble mo wo, nic się
nie mie sza, ani nie plą cze. Nie ma rów nież
pro ble mu z de po zy to wa niem. Spo ra dycz -
nie zda rza się, że stej dż obi ja się o bu tlę,
ale to na praw dę nie prze szka dza. Za ło ży -
łem też kie sze nie ba la sto we na uprząż i je -

że li cho dzi o wy go dę i trym – jest bar dzo
do brze. Nic nie na ci ska na krę go słup, prak -
tycz nie nie czu ję ba la stu. W twi nie czu łem
na cisk na część krzy żo wą krę go słu pa
i po dłu ższym nur ko wa niu nie by ło kom for -
to wo. Jesz cze go rzej by ło z oło wiem na pa -
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sie ba la sto wym. Te raz te go pro ble mu już
nie mam. Je że li cho dzi o wi zur kę, to jak
zwy kle po ni żej 20 me trów bia ły bełt, a pły -
cej ró żnie by wa ło – za zwy czaj ok. 3 me -
trów. Tra fi li śmy też na faj ną wi docz ność
na ok. 20 me trach w re jo nie du żej opo ny
(na le wo od sto łów), czy li ko ło pla ka tu wo -
dy Ży wiec. Plum ka li śmy po nad 90 mi nut
i pod ko niec zmar z łem nie co w sto py i dło -
nie. Po mi mo te go że mak sy mal na tem pe ra -
tu ra wo dy wy no si 10 stop ni, nie da się już
za bar dzo roz grzać po wy pły ce niu. Na ko -
niec zna la złem ta kie ład ne i faj ne cuś do ło -
wie nia ryb. Opra co wa li śmy też z Jac kiem
nie cny plan na ko lej ne go nu ra w Zim ni ku…

Ro bert Per żan

ro bert pe rzan@pocz ta.onet.pl

Barbórkowy Puchar Śląska we freedivingu
W dniach 07-08.12.2012 ro ku na ba se nie Cen trum Spor tu i Re kre -
acji Ryb ni ku od bę dzie się trze cia juz edy cja Bar bór ko we go Pu cha -
ru Ślą ska we fre edi vin gu.
Bę dą to tra dy cyj nie już dwu dnio we za wo dy obej mu ją ce wszyst kie
kon ku ren cje ba se no we i po raz trze ci w Pol sce kla sy fi ka cję dru ży no wą. By zdo być punk ty
w kla sy fi ka cji dru ży no wej, dru ży na mu si skła dać się z trzech osób w tym z co naj mniej jed nej
za wod nicz ki. Ta ki układ dru ży ny ma na ce lu przede wszyst kim pro mo cje spor to we go fre edi -
vin gu wśród pań. By bar dziej za chę cić Was do po szu ki wa nia ko le ża nek do dru żyn do dam tyl -
ko, że naj cen niej sze na gro dy przy zna ne bę dą wła śnie w tej ka te go rii. O udzia le w za wo dach
de cy du je ko lej ność zgło szeń. Nie ma od ręb nych li mi tów dla za wod ni ków pol skich i za gra -
nicz nych. Im pre za ma cha rak ter otwar ty, ocze ku je my na przy by cie nie tyl ko fre edi ve rów.
Na miej scu za wo dów na le ży oka zać za świad cze nie le kar skie o zdol no ści do nur ko wa nia (mo -
że być to wpis do ksią żecz ki nur ko wej) oraz pod pi sać od po wied nie oświad cze nie o od po wie -
dzial no ści. Na le ży po sia dać rów nież wa żny do wód to żsa mo ści lub pasz port.
Za koń cze nie za wo dów i wrę cze nie na gród w so bo tę.
W ce lu uzy ska nia szcze gó ło wych in for ma cji o za wo dach oraz w ce lu do ko na nia re je stra cji
za pra szam na stro nę im pre zy http://ryb nik.free -di ving.pl

Radek Gaca

Freediving Poland

http://www.cn-tryton.pl


http://www.atmosport.pl
http://www.ekspedycja.eu
http://www.batysfera.pl
http://www.mazurydiving.pl
http://www.bare.pl
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Przy kła do wo, wy bie ra jąc się na nur ko -
wa nie z mak sy mal ną głę bo ko ścią 40 m do -
bie ra my gaz:

Tak więc mo że my za brać gaz za wie ra ją -
cy nie wię cej niż 28% tle nu, np. Nx28 al bo
tx28/20.

Prze ana li zuj my so bie kon se kwen cje ta -
kie go wy bo ru w ty po wym nur ko wa niu wra -

ko wym na tę głę bo kość. Zacz nij my od wy -
ja śnie nia, dla cze go wy bra łem tu nur ko wa -
nie wra ko we ja ko przy kład. Otóż nur ko wa-
nia wra ko we są wśród in nych nur ko wań re -
kre acyj nych wy jąt ko we pod tym wzglę dem,
iż przez więk szość cza su prze by wa my na
głę bo ko ści zbli żo nej do mak sy mal nej. Przy -
kła dy, któ re po da ję w dal szej czę ści ar ty ku -
łu by ły by o wie le ja skraw sze w ty po wym
nur ko wa niu na ra fie czy w ja ski ni, gdzie za -
zwy czaj śred nia głę bo kość nur ko wa nia jest
o wie le mniej zbli żo na do mak sy mal nej niż
w nur ko wa niach wra ko wych.

Przy kła do wo prze ana li zuj my so bie nur -
ko wa nie na wra ku tra łow ca ko ło He lu, któ -
ry roz cią ga się po mię dzy głę bo ko ścią 32 a
40 m. Za łó żmy, że ze spół nur ków za nu rza
się na głę bo kość 5 m, gdzie w cią gu mi nu ty
wy ko nu je przy sta nek kon tro l ny, na stęp nie w
cią gu 2’ za nu rza się do głę bo ko ści 40 m, po
czym przez ko lej ne 37’ pły wa na wra ku po -
mię dzy głę bo ko ścią 40 a 32 m. Mo że my
osza co wać śred nią głę bo kość ta kie go nur -
ko wa nia, co przed sta wi łem w Ta be li 1:

Przy za ło że niu, że na to nur ko wa nie za -
bra li śmy Nx28 śred nie ci śnie nie par cjal ne
tle nu w fa zie den nej wy nie sie:

Jed no cze śnie współ czyn nik rów no wa żnej
głę bo ko ści po wietrz nej (RE AD) wy nie sie:

PePeODwa
czyli zamieszanie bestmiksem

Stan dar dy więk szo ści or ga ni za cji są ja sne: mak sy mal ne ci śnie nie par cjal -
ne tle nu (pPO2) w fa zie den nej nur ko wa nia to 1,4 ewen tu al nie 1,5 ba ra. Po -
wsta je z te go na tu ral ny wnio sek: pla nu jąc nur ko wa nie, po win ni śmy okre ślić
mak sy mal ną głę bo kość nur ko wa nia a na stęp nie do brać do niej mie szan kę,
tak aby wy żej wy mie nio ne gra ni ce nie zo sta ły prze kro czo ne:
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(RE AD mo że my trak to wać ja ko względ -
ną mia rę na sy ce nia azo tem i in ny mi ga za mi
obo jęt ny mi w fa zie den nej)

a śred nia rów no wa żna głę bo kość po -
wietrz na EAD:

De kom pre sja zo sta ła za pla no wa na de co -
plan ne rem 3,14 z Nx50 i O2, oraz GF
20/73 trwa w tym przy pad ku 21’. (GF zo -
sta ły prze ze mnie wy bra ne tak, że by otrzy -
mać roz sąd ny i względ nie kon ser wa tyw ny
pro fil de kom pre sji. W ka żdym z ko lej nych
przy kła dów ró żnią cych się cza sem i dłu go -
ścią nur ko wa nia są to in ne war to ści, na to -
miast w ob rę bie przy kła du dla po szcze -
gól nych po rów ny wa nych pro fi li utrzy ma ny

jest je den ze staw GF, co umo żli wia po rów -
na nia).

De co plan ner po da je nam rów nież wy ko -
rzy sta nie ze ga ra tok sycz no ści mó zgo wej
ePB=38% CNS. 38% wy ko rzy sta nia ze ga ra
ozna cza, iż mo gli by śmy wy ko nać nur ko wa -
nie nie mal trzy krot nie dłu ższe bez prze kro -
cze nia li mi tu 100%.

Dru gim istot nym pa ra me trem jest tok -
sycz ność płuc na eLS=90 OTU. Tu li mi ty za -
le żą od ilo ści dni, przez któ re za mie rza my
nur ko wać, ale przyj mu jąc naj ostrzej sze,
obo wią zu ją ce przy ak cjach wie lo dnio -
wych, wy no szą ce 300 jed no stek dzien nie,
mo gli by śmy spę dzić pod wo dą po nad trzy
ra zy wię cej cza su (np. wy ko nu jąc trzy ta kie
nur ko wa nia w cią gu ka żde go dnia wie lo -
dnio we go wy jaz du).

Ostat nio, głów nie dzię ki wpły wom GUE
oraz nur ków re bre athe ro wych, po wszech -
ne sta je się do dat ko we ogra ni cza nie ci śnie -

nia par cjal ne go tle nu w nur ko wa niach re -
kre acyj nych do 1,2 a na wet jed ne go ba ra.
Dla cze go? Ła two zro zu mieć nur ków re bre -
athe ro wych: otóż CCR sta ra się utrzy mać
sta łe, usta wio ne pPO2. Przy usta wie niu war -
to ści np. 1,4 ba ra szyb kie za nu rze nie po wo -
du je chwi lo wy wzrost pPO2 po wy żej tej
war to ści. Czy li nu rek re bre athe ro wy usta -
wia jąc pPO2 na po zio mie 1,4 ba ra, ma śred -
nie pPO2 na tym po zio mie, a mak sy mal ne –
więk sze! W isto cie ta ki nu rek usta wia jąc so -
bie pPO2 na po zio mie 1,2 ba ra, uzy sku je
eks po zy cję na tlen po dob ną do tej ja ką ma
w tym nur ko wa niu nu rek na obie gu otwar -
tym. Oczy wi ście to, co ma sens na re bre -
athe rze – nie ma żad ne go prze ło że nia na
nur ko wa nie na obie gu otwar tym.

In ni mó wią, że ogra ni cze nie pPO2 w fa -
zie den nej da je mniej szą eks po zy cję na
tlen, mniej szą daw kę ze ga ra tok sycz no ści
mó zgo wej i płuc nej w fa zie den nej, co po -
tem wy ko rzy stu je my w trak cie de kom pre sji
tle no wej.

Oczy wi ście przy ogra ni cze niu pPO2 mu -
si my po go dzić się z dłu ższą de kom pre sją.

Przyj rzyj my się, ja kie są rze czy wi ste kon -
se kwen cje ta kich wy bo rów. Ta be la 2:
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Z po rów na nia w Ta be li 2 mo że my wy -
snuć na stę pu ją ce wnio ski:

1. Śred nie ci śnie nie par cjal ne tle nu jest
zwy kle ni ższe od mak sy mal ne go o ok 0,1-
0,2 ba ra, na wet w nur ko wa niu wra ko wym.
W in nych ró żni ce bę dą zwy kle znacz nie
więk sze;

2. W ta kim nur ko wa niu je ste śmy nie sły -
cha nie da le ko od przy ję tych za bez piecz ne
cza so wych gra nic eks po zy cji na tlen;

3. Za le żnie od wy bo ru ga zu de kom pre -
sja mo że być dłu ższa na wet o 50%! (43%
od de kom pre sji wy li czo nej dla ga zu re fe -
ren cyj ne go);

4. Za le żnie od wy bo ru ga zu tok sycz ność
mó zgo wa ró żni się o 6 punk tów pro cen to -
wych (16%);

5. Za le żnie od wy bo ru ga zu tok sycz ność
płuc na ró żni się o 17 OTU (19%).

Pod su mo wu jąc: zbyt ase ku ranc ki wy bór
ga zu po wo du je znacz ne przed łu że nie de -

kom pre sji przy jed no cze śnie sto sun ko wo
nie wiel kim zmniej sze niu łącz nej eks po zy -
cji na tlen.

Przyj rzyj my się nur ko wa niu na więk szą
głę bo kość, np. na wrak T5 nie da le ko He lu
znaj du ją cy się na głę bo ko ści 66 m i wy sta -
ją cy do głę bo ko ści 60 m, któ re go pro fil za -
mie ści łem w Ta be li 3:

Przy za ło że niu, że na to nur ko wa nie za -
bra li śmy tx18/45 śred nie ci śnie nie par cjal ne
tle nu w fa zie den nej wy nie sie:

Jed no cze śnie współ czyn nik EAD wy nie -
sie:

de kom pre sja za pla no wa na de co plan ne -
rem 3,14 z Nx50 i O2, oraz GF30/85 trwa w
tym przy pad ku 70’.

De co plan ner po da je nam rów nież wy ko -
rzy sta nie ze ga ra tok sycz no ści mó zgo wej
ePB=96% CNS. Dru gim istot nym pa ra me -
trem jest tok sycz ność płuc na eLS=146OTU.
Przyj rzyj my się kon se kwen cjom ogra ni cze -

nia ci śnie nia par cjal ne go tle nu do ró żnych
li mi tów:

Z po rów na nia wi docz ne go w Ta be li 4
mo że my wy snuć na stę pu ją ce wnio ski:

1. Śred nie par cjal ne ci śnie nie tle nu jest
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mniej sze od mak sy mal ne go o 0,1-0,2 ba ra
na wet w ta kim nur ko wa niu. W ty po wym
nur ko wa niu wie lo po zio mo wym ró żni ca by -
ła by oczy wi ście jesz cze więk sza;

2. To nur ko wa nie jest bli skie gra nicz ne -
mu li mi to wi ze ga ra mó zgo wej tok sycz no ści
tle no wej;

3. Za le żnie od wy bo ru ga zu de kom pre -
sja mo że być dłu ższa na wet o 26% (19% w
sto sun ku do de kom pre sji wy li czo nej dla ga -
zu re fe ren cyj ne go);

4. Za le żnie od wy bo ru ga zu, ze gar tok -
sycz no ści mó zgo wej ró żni się o 3 punk ty
pro cen to we (3%). Co cie ka we: mi ni mal na
eks po zy cja wy stę pu je przy uży ciu ga zu nie -
mal naj bo gat sze go w tlen, tx18/45 do bra -
ne go do ci śnie nia par cjal ne go tle nu 1,4
ba ra! Dzie je się tak dla te go, że sto sun ko wo
nie wiel ki wzrost eks po zy cji na tlen w fa zie
den nej spo wo do wał znacz ne skró ce nie de -
kom pre sji tle no wej na 6 m;

5. Za le żnie od wy bo ru mie szan ki tok -
sycz ność płuc na ró żni się o 12 OTU (8%).

Pod su mo wu jąc: w ta kim nur ko wa niu
ase ku ra cyj ne ob ni ża nie ci śnie nia par cjal ne -
go tle nu w fa zie den nej pro wa dzi do mi ni -
mal nych zmian w eks po zy cji na tlen przy
znacz nym wy dłu że niu de kom pre sji. 

W do dat ku ze gar tok sycz no ści tle no wej
osią ga mi ni mal ną war tość przy pPO2 1,4
ba ra!

Ko lej ny przy kład, któ ry chciał bym roz -
wa żyć to pół go dzin ne nur ko wa nie na 100
m Ta be la 5:

Przy za ło że niu, że na to nur ko wa nie za -
bra li śmy tx12/70 śred nie ci śnie nie par cjal ne
tle nu w fa zie den nej wy nie sie:

Jed no cze śnie współ czyn nik EAD wy nie -
sie:

de kom pre sja za pla no wa na de co plan ne -
rem 3,14 z tx23/37, tx32/20, Nx50 i O2,
oraz GF 35/100 trwa w tym przy pad ku
151’.

De co plan ner po da je nam rów nież wy ko -
rzy sta nie ze ga ra tok sycz no ści mó zgo wej
ePB=193% CNS. Dru gim istot nym pa ra me -
trem jest tok sycz ność płuc na eLS=284
OTU.
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Przyj rzyj my się kon se kwen cjom ogra ni -
cze nia ci śnie nia par cjal ne go tle nu do ró -
żnych li mi tów Ta be la 6:

Na pod sta wie da nych z Ta be li 6 mo że -
my wy snuć na stę pu ją ce wnio ski:

1. Śred nie par cjal ne ci śnie nie tle nu jest
mniej sze od mak sy mal ne go o 0,1-0,2 ba ra
na wet w ta kim nur ko wa niu. W ty po wym
nur ko wa niu wie lo po zio mo wym ró żni ca by -
ła by oczy wi ście jesz cze więk sza;

2. To nur ko wa nie dwu krot nie prze kra cza
li mit ze ga ra mó zgo wej tok sycz no ści tle no -
wej i zbli ża się do wie lo dnio we go li mi tu
tok sycz no ści płuc nej;

3. Za le żnie od wy bo ru ga zu de kom pre -
sja mo że być dłu ższa o 9% (11’ czy li 7% w
sto sun ku do ga zu re fe ren cyj ne go);

4. Za le żnie od wy bo ru ga zu ze gar tok -
sycz no ści mó zgo wej ró żni się o 4 punk ty
pro cen to we (2%). Co cie ka we: mi ni mal na
eks po zy cja wy stę pu je przy uży ciu ga zu nie -

mal naj bo gat sze go w tlen, tx12/70 do bra -
ne go do ci śnie nia par cjal ne go tle nu 1,4 ba -
ra! Dzie je się tak dla te go, że sto sun ko wo
nie wiel ki wzrost eks po zy cji na tlen w fa zie
den nej spo wo do wał skró ce nie de kom pre sji
tle no wej na 6 m;

5. Za le żnie od wy bo ru mie szan ki tok -
sycz ność płuc na ró żni się o 4 OTU (2%).

Pod su mo wu jąc w ta kim nur ko wa niu do -
bór ga zu za wie ra ją ce go ma łą ilość tle nu po -
wo du je re la tyw nie nie du że, kil ku na sto mi -
nu to we wy dłu że nie de kom pre sji, przy jed -
no cze śnie prak tycz nie bra ku wpły wu na

eks po zy cję na tlen. Mi ni mal na war tość ze -
ga ra tok sycz no ści mó zgo wej wy stę pu je
przy nie mal naj bo gat szej mie szan ce do bra -
nej dla pPO2 1,4 ba ra! Tak czy ina czej do -
bór mie szan ki w fa zie den nej nie ma
prak tycz nie wpły wu na fakt, iż ta eks po zy -
cja prze kra cza nie mal dwu krot nie do pusz -
czal ny li mit. Tak więc do bór ga zu o ob ni-
żo nej za war to ści tle nu przy no si nam ma łe
stra ty, ale i też nie da je prak tycz nie żad nej
ko rzy ści.

Po wy ższe trzy przy kła dy obej mu ją re la -
tyw nie dłu gie nur ko wa nia na wy bra ne głę -
bo ko ści z de kom pre sją na do brze do bra-
nych ga zach de kom pre syj nych. Mi mo tej
dłu go ści w tych nur ko wa niach eks po zy cja
na tlen w fa zie de kom pre sji do mi nu je nad
eks po zy cją w fa zie den nej. Przyj rzyj my się
więc nur ko wa niu płyt kie mu i dłu gie mu, bez
zmia ny ga zu. Ta be la 7:
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Przy za ło że niu, że na to nur ko wa nie za -
bra li śmy Nx40 śred nie ci śnie nie par cjal ne
tle nu w fa zie den nej wy nie sie:

Jed no cze śnie współ czyn nik EAD wy nie -
sie:

a EAD:

de kom pre sja za pla no wa na de co plan ne rem
3,14; zGF90/90 trwa w tym przy pad ku 18’.

De co plan ner po da je nam rów nież wy ko -
rzy sta nie ze ga ra tok sycz no ści mó zgo wej
ePB=98% CNS. Dru gim istot nym pa ra me -
trem jest tok sycz ność płuc na eLS=261OTU.

Przyj rzyj my się ja kie są rze czy wi ste kon -
se kwen cje do bo ru ró żnych ni trok sów. Ta -
be la 8:

Z po rów na nia z Ta be li 8 mo że my wy -
snuć na stę pu ją ce wnio ski:

1. Śred nie ci śnie nie par cjal ne tle nu jest
zwy kle ni ższe od mak sy mal ne go o ok 0,1

ba ra na wet w nur ko wa niu wra ko wym. W
in nych ró żni ce bę dą zwy kle znacz nie więk -
sze;

2. W ta kim nur ko wa niu za le żnie od do -
bo ru ga zu zbli ża my się do wie lo dnio wej
gra ni cy tok sycz no ści płuc nej oraz zbli ża my
lub prze kra cza my 100% ze ga ra tok sycz no -
ści mó zgo wej;

3. Za le żnie od wy bo ru ga zu de kom pre -
sja mo że być dłu ższa na wet OŚMIO KROT -
NIE! (Pra wie czte ro krot nie od de kom pre sji
wy li czo nej dla ga zu re fe ren cyj ne go);

4. Za le żnie od wy bo ru ga zu tok sycz ność
mó zgo wa ró żni się o 61 punk tów pro cen -
to wych (62%);

5. Za le żnie od wy bo ru ga zu tok sycz ność
płuc na ró żnie się o 131OTU (50%).

Pod su mo wu jąc: ase ku ranc ki wy bór ga zu
za wie ra ją ce go ma ło tle nu po wo du je znacz -
ne przed łu że nie de kom pre sji przy jed no -

cze śnie sto sun ko wo du żym zmniej sze niu
łącz nej eks po zy cji na tlen. Co istot ne: wy -
bór ga zu o zmniej szo nej za war to ści tle nu
po zwa la nam nie prze kro czyć li mi tu ze ga -
ra tok sycz no ści mó zgo wej, na to miast ró żni -
ca w tok sycz no ści płuc nej przy przy ję ciu
naj ubo ższe go ni trok su po zwa la my śleć o
wy ko na niu dru gie go ta kie go nur ko wa nia w
cią gu dnia bez istot ne go prze kra cza nia li -
mi tu. (Przy wy ko rzy sta niu prak tycz nie ca łe -
go li mi tu w wy pad ku uży cia ga zów
bo ga tych w tlen).

Pod su mo wu jąc po wy ższe ana li zy: ogra -
ni cza nie ci śnie nia par cjal ne go tle nu po ni -
żej 1,4 ba ra na mak sy mal nej głę bo ko ści
wy da je się mieć sens wy łącz nie w eks tre -
mal nie dłu gich nur ko wa niach na ma łe głę -
bo ko ści, tyl ko wte dy gdy śred nia głę bo kość
nur ko wa nia jest bar dzo bli ska mak sy mal nej
i tyl ko w sy tu acji gdy NIE UŻY WA MY tle nu

 ���������	��
�� �'�%����&� �����
�� ���� :����
�;����
��������
�� *�����$��� !���� �7� �#��;�
��

�������������������� $��� $��� !7� $��;�
��
 ���������� �$�����*��� ����� !887� 6,H#��;�
��

� � ������ #*7� 6H�6��;�
��
� � � �����
��	�)���� �����
� � � �����
���
��
��
�� 6"��%����

�������4���	�
��	��	��������	������������0�
��

�������'�)��
�(�)�������������	��
����%���
����./#*������
���
��
��
������������������	� ��
���������
	��
�
��� ����������� � ��� � �� � �#� � (��	
�
 � ��(	
�
�

=���������
��	�2'�����
��?@A�	��
�
���

���� � ��� !� � *#� !� �  *��"� (�$�
��?@A�� ���% � ���� � �� �  *� � (��	
�
 � ����	
�
 ' ���)�

������������������	������������������6"!#(��BCH*0H*���	��	���������������!,7"�

A����������� ������� ���� �2	�
�)� 	���������
�� ������� ����������
� �2���	��� ��DEH,-� F.�"�
A���
��
�������������������������������&��'������G�E�<!�+I"��

������������
�����
����������	
��������	��������%�����2)���3��
����2	�+�%����,��

9���������
��� � ./� :����
��

��� � >?@A� ?@A� A���������;� ��D�
F.��

�G��
�+I�

!"$� #6� !"#� 8�-� !6�� ,7� ##-� !!#- !!<-� �,8� !!*-�

!"#� #*� !"6� 8<-� !#�� !,7� !**-� H,-� !**-� �<!� !**-�

!"�� 6#� !"!� ,#-� !8�� 6H7� �!8-� 8�-� 86-� �*$� 8H-�

!"*� �H� *"H� H*-� !H�� <<7� 6<8-� $6-� $#-� !$<� <*-�

������� *� ��	�������� ��	������ �� 
����
����� �� ����!"��� �0� 
� 	��� 	�#��"$� �%��� &���� 	���	��"�'��� ���	���
�
��	�������� 	��� �%�� ���� ��	�� ��� ()���� +�� ������ �,������ �� � 	�"������� �	�������� ,����!"�� ,���
	��'�� ��
�����"���!"���������"$��-+���
	��'����"�����,�"������	�
�.���/��126�36���

1����2	���
����+�%����,��)����	���&������������	�
��
��

!" :����
���
��
��
�����������������������	������
)�����������������������*"!%������	���	�
�����	��
��	����	��"�N�
����3��2)�
���%�����	�����������
��	
����"�

�" N� ���
�� �����	��
�� ����)�
�� ��� ��%���� ����� �%�
)���� 
�� ��� 	
�����
�	��� ����
���
����������
��'������������%�
)������%��������������!**-������������������
��2���	��"�

6" 1���)�
�� ��� 	�%���� ����� ����������� ��)�� %�&� �'�)��� ��	��� �:9O�S>�+.O?� M� ����	
��
�����������
���������������
�	��
������������������ ������������"�

#" 1���)�
�����	�%������������������&��2���	���2)�
�
����<!������2	���������	��3��<�-�"�
$" 1���)�
�����	�%������������������&��'������2)�
��
����!6!�+I��$*-�"�

 ���������	��
�� �'�%����&� �����
�� ���� :����
�;����
��������
�� *�����$��� !���� �7� �#��;�
��

�������������������� $��� $��� !7� $��;�
��
 ���������� �$�����*��� ����� !887� 6,H#��;�
��

� � ������ #*7� 6H�6��;�
��
� � � �����
��	�)���� �����
� � � �����
���
��
��
�� 6"��%����

�������4���	�
��	��	��������	������������0�
��

�������'�)��
�(�)�������������	��
����%���
����./#*������
���
��
��
������������������	� ��
���������
	��
�
��� ����� � ��� � �� � �#� � (��	
�
 � ��(	
�
�

=���������
��	�2'�����
��?@A�	��
�
���

���� � ��� !� � *#� !� �  *��"� (�$�
��?@A�� ���% � ���� � �� �  *� � (��	
�
 � ����	
�
 ' ���)�

������������������	������������������6"!#(��BCH*0H*���	��	���������������!,7"�

A����������� ������� ���� �2	�
�)� 	���������
�� ������� ����������
� �2���	��� ��DEH,-� F.�"�
A���
��
�������������������������������&��'������G�E�<!�+I"��

������������
�����
����������	
��������	��������%�����2)���3��
����2	�+�%����,��

9���������
�����

./� :����
��
�����

>?@A� ?@A� A���������;� ��D�
F.��

�G��
�+I�

!"$� #6� !"#� 8�-� !6�� ,7� ##-� !!#-� !!<-� �,8� !!*-�

!"#� #*� !"6� 8<-� !#�� !,7� !**-� H,-� !**-� �<!� !**-�

!"�� 6#� !"!� ,#-� !8�� 6H7� �!8-� 8�-� 86-� �*$� 8H-�

!"*� �H� *"H� H*-� !H�� <<7� 6<8-� $6-� $#-� !$<� <*-�

������� *� ��	�������� ��	������ �� 
����
����� �� ����!"��� �0� 
� 	��� 	�#��"$� �%��� &���� 	���	��"�'��� ���	���
�
��	�������� 	��� �%�� ���� ��	�� ��� ()���� +�� ������ �,������ �� � 	�"������� �	�������� ,����!"�� ,���
	��'�� ��
�����"���!"���������"$��-+���
	��'����"�����,�"������	�
�.���/��126�36���

1����2	���
����+�%����,��)����	���&������������	�
��
��

!" :����
���
��
��
�����������������������	������
)�����������������������*"!%������	���	�
�����	��
��	����	��"�N�
����3��2)�
���%�����	�����������
��	
����"�

�" N� ���
�� �����	��
�� ����)�
�� ��� ��%���� ����� �%�
)���� 
�� ��� 	
�����
�	��� ����
���
����������
��'������������%�
)������%��������������!**-������������������
��2���	��"�

6" 1���)�
�� ��� 	�%���� ����� ����������� ��)�� %�&� �'�)��� ��	��� �:9O�S>�+.O?� M� ����	
��
�����������
���������������
�	��
������������������ ������������"�

#" 1���)�
�����	�%������������������&��2���	���2)�
�
����<!������2	���������	��3��<�-�"�
$" 1���)�
�����	�%������������������&��'������2)�
��
����!6!�+I��$*-�"�

 ���������	��
�� �'�%����&� �����
�� ���� :����
�;����
��������
�� *�����$��� !���� �7� �#��;�
��

�������������������� $��� $��� !7� $��;�
��
 ���������� �$�����*��� ����� !887� 6,H#��;�
��

� � ������ #*7� 6H�6��;�
��
� � � �����
��	�)���� �����
� � � �����
���
��
��
�� 6"��%����

�������4���	�
��	��	��������	������������0�
��

�������'�)��
�(�)�������������	��
����%���
����./#*������
���
��
��
������������������	� ��
���������
	��
�
��� ����� � ��� � �� � �#� � (��	
�
 � ��(	
�
�

=���������
��	�2'�����
��?@A�	��
�
���

���� � ��� !� � *#� !� �  *��"� (�$�
��?@A�� ���% � ���� � �� �  *� � (��	
�
 � ����	
�
 ' ���)�

������������������	������������������6"!#(��BCH*0H*���	��	���������������!,7"�

A����������� ������� ���� �2	�
�)� 	���������
�� ������� ����������
� �2���	��� ��DEH,-� F.�"�
A���
��
�������������������������������&��'������G�E�<!�+I"��

������������
�����
����������	
��������	��������%�����2)���3��
����2	�+�%����,��

9���������
��� � ./� :����
��

��� � >?@A� ?@A� A���������;� ��D�
F.��

�G��
�+I�

!"$� #6� !"#� 8�-� !6�� ,7� ##-� !!#- !!<-� �,8� !!*-�

!"#� #*� !"6� 8<-� !#�� !,7� !**-� H,-� !**-� �<!� !**-�

!"�� 6#� !"!� ,#-� !8�� 6H7� �!8-� 8�-� 86-� �*$� 8H-�

!"*� �H� *"H� H*-� !H�� <<7� 6<8-� $6-� $#-� !$<� <*-�

������� *� ��	�������� ��	������ �� 
����
����� �� ����!"��� �0� 
� 	��� 	�#��"$� �%��� &���� 	���	��"�'��� ���	���
�
��	�������� 	��� �%�� ���� ��	�� ��� ()���� +�� ������ �,������ �� � 	�"������� �	�������� ,����!"�� ,���
	��'�� ��
�����"���!"���������"$��-+���
	��'����"�����,�"������	�
�.���/��126�36���

1����2	���
����+�%����,��)����	���&������������	�
��
��

!" :����
���
��
��
�����������������������	������
)�����������������������*"!%������	���	�
�����	��
��	����	��"�N�
����3��2)�
���%�����	�����������
��	
����"�

�" N� ���
�� �����	��
�� ����)�
�� ��� ��%���� ����� �%�
)���� 
�� ��� 	
�����
�	��� ����
���
����������
��'������������%�
)������%��������������!**-������������������
��2���	��"�

6" 1���)�
�� ��� 	�%���� ����� ����������� ��)�� %�&� �'�)��� ��	��� �:9O�S>�+.O?� M� ����	
��
�����������
���������������
�	��
������������������ ������������"�

#" 1���)�
�����	�%������������������&��2���	���2)�
�
����<!������2	���������	��3��<�-�"�
$" 1���)�
�����	�%������������������&��'������2)�
��
����!6!�+I��$*-�"�

 ���������	��
�� �'�%����&� �����
�� ���� :����
�;����
��������
�� *�����$��� !���� �7� �#��;�
��

�������������������� $��� $��� !7� $��;�
��
 ���������� �$�����*��� ����� !887� 6,H#��;�
��

� � ������ #*7� 6H�6��;�
��
� � � �����
��	�)���� �����
� � � �����
���
��
��
�� 6"��%����

�������4���	�
��	��	��������	������������0�
��

�������'�)��
�(�)�������������	��
����%���
����./#*������
���
��
��
������������������	� ��
���������
	��
�
��� ����� � ��� � �� � �#� � (��	
�
 � ��(	
�
�

=���������
��	�2'�����
��?@A�	��
�
���

���� � ��� !� � *#� !� �  *��"� (�$�
��?@A�� ���% � ���� � �� �  *� � (��	
�
 � ����	
�
 ' ���)�

������������������	������������������6"!#(��BCH*0H*���	��	���������������!,7"�

A����������� ������� ���� �2	�
�)� 	���������
�� ������� ����������
� �2���	��� ��DEH,-� F.�"�
A���
��
�������������������������������&��'������G�E�<!�+I"��

������������
�����
����������	
��������	��������%�����2)���3��
����2	�+�%����,��

9���������
��� � ./� :����
��

��� � >?@A� ?@A� A���������;� ��D�
F.��

�G��
�+I�

!"$� #6� !"#� 8�-� !6�� ,7� ##-� !!#- !!<-� �,8� !!*-�

!"#� #*� !"6� 8<-� !#�� !,7� !**-� H,-� !**-� �<!� !**-�

!"�� 6#� !"!� ,#-� !8�� 6H7� �!8-� 8�-� 86-� �*$� 8H-�

!"*� �H� *"H� H*-� !H�� <<7� 6<8-� $6-� $#-� !$<� <*-�

������� *� ��	�������� ��	������ �� 
����
����� �� ����!"��� �0� 
� 	��� 	�#��"$� �%��� &���� 	���	��"�'��� ���	���
�
��	�������� 	��� �%�� ���� ��	�� ��� ()���� +�� ������ �,������ �� � 	�"������� �	�������� ,����!"�� ,���
	��'�� ��
�����"���!"���������"$��-+���
	��'����"�����,�"������	�
�.���/��126�36���

1����2	���
����+�%����,��)����	���&������������	�
��
��

!" :����
���
��
��
�����������������������	������
)�����������������������*"!%������	���	�
�����	��
��	����	��"�N�
����3��2)�
���%�����	�����������
��	
����"�

�" N� ���
�� �����	��
�� ����)�
�� ��� ��%���� ����� �%�
)���� 
�� ��� 	
�����
�	��� ����
���
����������
��'������������%�
)������%��������������!**-������������������
��2���	��"�

6" 1���)�
�� ��� 	�%���� ����� ����������� ��)�� %�&� �'�)��� ��	��� �:9O�S>�+.O?� M� ����	
��
�����������
���������������
�	��
������������������ ������������"�

#" 1���)�
�����	�%������������������&��2���	���2)�
�
����<!������2	���������	��3��<�-�"�
$" 1���)�
�����	�%������������������&��'������2)�
��
����!6!�+I��$*-�"�



Nuras.info 12/2012

90

do de kom pre sji! W ta kich przy pad kach na -
le ży szcze gó ło wo prze ana li zo wać wszyst -
kie „za i prze ciw” do ko ny wa nych
wy bo rów, pa mię ta jąc iż dłu gie de kom pre -
sje są bar dziej ry zy kow ne od krót kich.

W ty po wych nur ko wa niach re kre acyj -
nych nie ma sen sow ne go uza sad nie nia dla
ta kich prak tyk i roz sąd nym wy bo rem jest
po zo sta wa nie przy usta lo nych przez więk -
szość or ga ni za cji li mi tach zbli żo nych do
1,4 ba ra w fa zie den nej nur ko wa nia.

UWA GA! Przy ana li zie dłu go ści de kom -
pre sji mo że się po ja wić po ku sa prze kra cza -
nia li mi tu pPO2 usta lo ne go dla fa zy den nej
na 1,4 (lub 1,5 ba ra w ide al nych wa run -
kach). Ta ka prak ty ka jed nak po wo du je po -
wsta nie nie ak cep to wal ne go ry zy ka
wy stą pie nia drga wek tle no wych i śmier ci,
tak więc te go po pro stu nie na le ży ro bić! Na
ten te mat na pi szę w in nym ar ty ku le.

Pa weł Po rę ba

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.siepomaga.pl/milosz
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MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  ww  6600000000  eeggzz..,,  
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

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

http://www.mdt.wroclaw.pl
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.sidemountsystem.pl
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Mie siąc te mu na pi sa łem, że part -
ner stwo za czy na się jesz cze na
brze gu. Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka,
że w prze wa ża ją cej więk szo ści przy -
pad ków nie ste ty nie da się za ob ser -
wo wać nur ko wa nia part ner skie go
wśród tzw. „nur ków re kre acyj-   nych”.
Oczy wi ście ab so lut nie nie chcę ni ko -
go ura zić i prze pra szam wszyst kich,
któ rzy tym zda niem po czuli się do -
tknię ci. 

Dla wie lu z Was, tak jak dla mnie, part -
ner stwo nur ko we jest jed ną z naj wa żniej -
szych rze czy. A jed nak, gdy w sierp niu
pły nąc „For mo zą” An drze ja Sa li na po zy -
cję, ro bi li śmy z Tom kiem GUE ED GE, ko le -

dzy nur ko wie na ło dzi pra wie pu ka li się
w czo ła: „Co oni ta kie go ro bią???!” Mo że
po ni ższy tekst po zwo li na wy ja śnie nie te go,
jak obec nie ro zu miem part ner skie nur ko wa -
nie i dla cze go uwa żam, że bę dąc na po zio -
mie P2, czy li ty po we go, śred nio za awan so -
wa ne go nur ka re kre acyj ne go, nie mia łem
o nim zie lo ne go po ję cia…

Spra wa pierw sza. Od po wia dam (ka żdy
w ze spo le od po wia da) za rów no za sie bie,
jak i za part ne rów. Obo wią zu je za sa da
„naj słab sze go ogni wa”, czy li ze spół jest tak
moc ny, jak naj słab szy nu rek w ze spo le. Je -
że li czu ję się dziw nie, po dzię bi łem się, je -
stem prze mę czo ny, nie mo gę, np. z po -
wo dów za wo do wych, sku pić się na nur ko -
wa niu – o „ze spo le dnia dru gie go” nie

wspo mnę – wy ko nu ję te le fon do mo je go
part ne ra – dzi siaj nie nur ku je my. Ewen tu al -
nie je śli czu ję się „na gra ni cy” de cy zji o po -
wstrzy ma niu się od nur ko wa nia, tak sa mo
dzwo nię, in for mu ję o tym i ra zem po dej mu -
je my de cy zję. 

Oczy wi ście ta za sa da do ty czy ka żde go
z człon ków ze spo łu. I nikt z nas ni gdy nie
bę dzie miał pre ten sji do part ne ra, że ten od -
wo łał nur ko wa nie. Nie za le żnie od te go jak
mia ło być wspa nia łe, jak dłu go się przy go -
to wy wa li śmy itd. Bo w ta kiej sy tu acji,
wcho dząc do wo dy, już ro bi my pierw szy
krok do wy pad ku…

Spra wa dru ga. Nur ko wa nie za czy na my
przed wyj ściem z do mu. Przed wyj ściem
spraw dzam sprzęt i przy go to wu ję wstęp ny

Widziane bez maski
Cóż my robimy przed wejściem do wody? 
I dlaczego wszyscy tak dziwnie na nas patrzą...
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plan nur ko wa nia. Przed wyj ściem z do mu
rów nież roz po czy nam na wad nia nie or ga ni -
zmu (je że li ma my zro bić nur ko wa nia z za -
pla no wa ną, ak ce le ro wa ną de kom pre sją,
na wad nia nie to roz po czy nam już po przed -
nie go dnia). Przed wyj ściem przy go to wu ję
wstęp ny plan nur ko wa nia i spraw dzam, czy
ma my (ca ły ze spół) od po wied nie ga zy
w wy star cza ją cej ilo ści.

Przy je żdża my nad wo dę. Tu taj bar dzo
sta ra my się skła dać sprzęt ra zem, czy li ko -
ło sie bie, wza jem nie się kon tro lu jąc. Cza -
sa mi wzbu dza to ko men ta rze ty pu: „To
któ ry z was nie po tra fi?” Po tra fi my, spo koj -
nie. Tyl ko nie ma lu dzi nie omyl nych. Ja też
nie omyl ny nie je stem. Kry tycz na oce na
part ne ra mo że nas uchro nić przed nie spo -
dzian ka mi pod wo dą. Dla te go mój Part ner
spraw dza mnie a ja Je go. Po dob nie wza -
jem nie kon tro lu je my spraw dze nie za war to -
ści ga zu w bu tli. Zaw sze od ka żde go
z part ne rów, ta kże od kur san tów, ry go ry -
stycz nie wy ma gam ana li zy ga zu do ko na nej
w mo jej obec no ści. Cza sa mi, głów nie od
kur san tów, sły szę pro te sty: „Ale po co? Ja
mam po wie trze!” Ko le go, ty masz na ple -
cach MÓJ ZA PA SO WY GAZ W SY TU ACJI
AWA RYJ NEJ. I dla te go ja mam pra wo do te -

go, by w mo jej obec no ści spraw dzić, co
masz w bu tli… Zro zu mie nie te go, że ka żdy
z nas ma na ple cach gaz part ne ra, że
pod wo dą to nie nu rek ma brak ga zu lub in -
ny pro blem a ZE SPÓŁ ma sy tu ację awa ryj -
ną jest klu czo wą spra wą w nur ko wa niu
part ner skim. Dla te go po ję cie „mój gaz” le -
piej za stą pić po ję ciem „gaz mo je go ze spo -
łu”… Zgod nie z ty mi za sa da mi part ner
mo że zwró cić mi uwa gę, że np. lin ka mo -
cu ją ca ka ra biń czyk do la tar ki al bo dłu gie -
go wę ża się prze cie ra i na le ży przed nur -
ko wa niem ją wy mie nić. Po przy go to wa niu
i skla ro wa niu sprzę tu oma wia my plan nur -
ko wa nia, po tem ubie ra my się. Gdy wszy scy
są już ubra ni, z za ło żo nym sprzę tem przy -
stę pu je my do pro ce du ry kon tro l nej. Naj le -
piej wy ko ny wać ją wg okre ślone go sche -
ma tu, a ta ki sche mat naj ła twiej za pa mię tać
przy uży ciu akro ni mu. Przed sta wię dwa
akro ni my po cho dzą ce z dwóch fe de ra cji,
z któ ry mi naj bar dziej je stem zwią za ny. Ale
pro szę nie in ter pre to wać te go w ta ki spo -
sób, że te dwie kon kret ne są naj lep sze. Ka -
żdy sche mat za wie ra ją cy po dob ne czyn no-
ści bę dzie rów nie do bry. Ja upodo ba łem so -
bie akro nim GUE ED GE. Oma wia my po ko -
lei po szcze gól ne li ter ki.

G – go al (cel) nur ko wa nia – nie cho dzi tu
o po wtó rze nie pla nu, ale o krót kie, do słow -
nie jed noz da nio we przy po mnie nie za sad -
ni cze go ce lu nur ko wa nia, np. pe ne tra cja
ja ski ni ta kiej a ta kiej, al bo od wie dze nie
wra ku ta kie go a ta kie go, zo ba cze nie „Ant -
ka” na Ko par kach, al bo po pro stu ćwi cze -
nia pły wal no ścio we na plat for mie.

U – uni fied te am (zjed no czo ny ze spół) tu
zno wu krót kie przy po mnie nie, kto jest li de -
rem ze spo łu (mo gą w trak cie po szcze gól -
nych czę ści nur ko wa nia li de ro wać ró żne
oso by), ja ki jest szyk ze spo łu, ja kie miej sce
po szcze gól nych człon ków ze spo łu.

E – equ ip ment. Kon tro lę sprzę tu mo że my
prze pro wa dzić czę ścio wo w wo dzie, czę -
ścio wo na lą dzie. Za czy na my od gó ry: stan
za wo rów (zmo dy fi ko wa ny V -drill, czy li za -
mknię cie ka żde go za wo ru o pół ob ro tu
i na stęp nie od krę ce nie do koń ca), ma ska
(ma my z part ne ra mi zwy czaj za kła dać ma -
skę na gło wę, tył na przód, pa sem mo cu ją -
cym na czo ło – wte dy na pew no jej nie
za po mnę, a rów no cze śnie nie mam za ję tej
nią rę ki), na stęp nie au to ma ty, głów ny i za -
pa so wy, z ka żde go wy ko nu je my po trzy
wde chy (przy ni skiej a zwłasz cza ujem nej
tem pe ra tu rze wy ko nać to na le ży w wo dzie
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– na po wierzch ni, ale z pierw szy mi stop nia -
mi za nu rzo ny mi pod wo dę! I oczy wi ście
nie do ty czy to nur ko wań na mie szan kach
o za war to ści tle nu po ni żej 18%, wte dy też
ten ele ment mu si my wy ko nać póź niej,
po za nu rze niu na głę bo kość wy star cza ją cą,
by ppO2 prze kro czy ło 0,16 a naj le piej 0,18
atm.) Ko lej nym ele men tem jest kon tro la
źró dła wy po ru, do da je my gaz do wor ka
i upusz cza my go za rów no przy uży ciu in -
fla to ra, jak i dol ne go za wo ru nad mia ro we -
go. Po spraw dze niu głów ne go źró dła
wy po ru spraw dza my za pa so we, czy li su chy
ska fan der. Do da je my ga zu za wo rem do -
daw czym i spraw dza my, czy za wór upu sto -
wy jest cał ko wi cie od krę co ny. Spraw dza my
czy mo że my wy piąć i przy piąć ma no metr,
rów no cze śnie kon tro lu jąc ci śnie nie ga zu,
wyj mu je my i cho wa my nóż, spraw dza my
czy ma my na rę kach kom pu ter i kom pas
oraz za war tość kie sze ni (za pa so wa ma ska,
we tno tes, boj ka, szpul ka mar ke ry do lin ki
itp.). Spraw dza my czy pas krocz ny jest za -
pię ty i czy płe twy są w za się gu rę ki. Ostat -
nim ele men tem kon tro li sprzę tu jest spraw -
dze nie bą bli (tzw. bur ble check – czy z ja -
kie goś ele men tu sprzę tu nie wy do sta ją się
pę che rzy ki ga zu, co oczy wi ście mo że my

spraw dzić do pie ro w wo dzie) i zmo dy fi ko -
wa ny S -drill, czy li po da nie au to ma tu part -
ne ro wi, a wła ści wie spraw dze nie, czy mo -
że my swo bod nie wy cią gnąć ca ły dłu gi wąż
(po S -dril lu nie wy ko nu je my już żad nych
czyn no ści ze sprzę tem, a je śli mu si my coś
po pra wić to po wta rza my S -dril la).

Dru gie E – expo su re (eks po zy cja). Tu
zno wu po da je my mak sy mal ny czas nur ko -
wa nia i mak sy mal ną głę bo kość.

D – de com pres sion, mó wi my wg ja kie go
sche ma tu pro wa dzi my de kom pre sję (do -
kład nie przed sta wio ną wcze śniej w trak cie
oma wia nia pla nu!) czy li Mi ni mum De co al -
bo Ra cio De co 1: 1 i np. czas przy stan ków.

G – ga ses, osta tecz na kon tro la ja kie ma -
my ga zy i w ja kiej ilo ści.

Ostat nie E – envi ron ment (śro do wi sko)
przy po mnie nie czy w trak cie nur ko wa nia
spo tka my ja kieś szcze gól ne za gro że nia.

Dru gim sche ma tem, któ ry przed sta wię jest
pro ce du ra START wg SDI/TDI. Po zwa lam so -
bie za cy to wać jej spo lsz czo ną wer sję:

S – S -drill / V -drill / Bub ble Check;
T – Test sprzę tu (całego);
A – Ana li za ga zów (kto czym od dy cha,

czy bu tle do brze opi sa ne, ci śnie nie po wro -
tu, de kom pre sja, itp.);

R – Run ti me (głę bo kość mak sy mal na,
czas den ny);

T – Tra sa (spo sób wej ścia/wyj ścia z wo -
dy, punkt na tra sie, punkt zwrot ny, za da nia
do wy ko na nia pod wo dą).

Czę sto sły szę, że ta ka kon tro la jest nie -
po trzeb na, za bie ra du żo cza su i, je śli jest
cie pło, zdą ży my się spo cić przed wej ściem
do wo dy. Z tym cza sem zga dzam się w peł -
ni, ale… na eta pie szko le nia. W ze spo łach,
z któ ry mi nur ku ję GUE ED GE zaj mu je nam
z re gu ły od 20 se kund do mi nu ty. Na ocze -
ki wa nie w su cha czu w go rą cy dzień też jest
ra da, wy star czy przed za ło że niem sprzę tu
na chwi lę wsko czyć do wo dy. Wierz cie mi,
dzia ła. I to nie tyl ko w Pol sce, ale na wet
w Egip cie czy Mek sy ku… Na to miast ta ka
kon tro la zde cy do wa nie zwięk sza na sze
bez pie czeń stwo pod wo dą.

Ko lej nym nie do ce nia nym ele men tem
pod wod ne go part ner stwa, któ ry „do tarł”
do nur ko wań re kre acyj nych z nur ko wań ja -
ski nio wych jest ko mu ni ka cja świa tłem. Ale
o tym w na stęp nym od cin ku…

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

Hu bert Urbań czyk

hubert@io.gliwice.pl
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PO DRU GIEJ STRO NIE LU STRA
pod wod ny świat w obiek ty wie Pio tra Stó sa

Zdję cia pre zen to wa ne na wy sta wie po cho dzą z wód ota cza ją cych
Eu ro pę, Afry kę, Azję i Ame ry kę Po łu dnio wą. Zo sta ły wy ko na ne w
trak cie wy praw nur ko wych pro wa dzo nych przez au to ra, a zor ga -
ni zo wa nych przez Cen trum Tu ry sty ki Pod wod nej „NA UTI CA” z
Kra ko wa.
Piotr Stós – rocz nik 1965, kra ko wia nin. Z wy kształ ce nia hy dro -
bio log, ab sol went Wy dzia łu Bi NoZ Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Z nur ko wa niem i fo to gra fią pod wod ną zwią za ny od ro ku 1986.
Wy cho wa nek Aka de mic kie go Klu bu Pod wod ne go „Krab” w Kra -
ko wie. In struk tor nur ko wa nia i fo to gra fii pod wod nej. W la -
tach 1993-1996 pra cow nik Za kła du Bio lo gii Wód PAN, gdzie
pro wa dził ba da nia or ga ni zmów za miesz ku ją cych sta wy ta trzań -
skie. Współ za ło ży ciel cen trum nur ko we go „Na uti ca”, dzia ła ją ce -
go od 1998 ro ku. Nur ko wał na Ma le di wach, Ka ra ibach,
Mau ri tiu sie, Ga la pa gos, w In do ne zji, Ma le zji, Egip cie, Ro sji, Hisz -
pa nii, Wło szech i w Chor wa cji. Je go fo to gra fie pod wod ne moż na
spo tkać w cza so pi smach ilu stro wa nych, fol de rach, ka len da rzach,

pla ka tach i na stro nach in -
ter ne to wych.
8.12.2012 r.
Akwa rium Gdyń skie
MIR – PIB
al. Ja na Paw ła II 1
81-345 Gdy nia 
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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 nur ko wa nia dzien nie (w tym 1 noc ne) na naj pięk niej szych, ba jecz nie ko lo ro wy che gip skich
ra fach Fu ry Sho als, nie tknię tych ludz ką rę ką (i płe twą!), spo tka nie z re ki na mi, ostro bo ka mi i
tuń czy ka mi, za kwa te ro wa nie w praw dzi wie be du iń skich bun ga lo wach/na mio tach, sma ko wi -

te po tra wy re gio nal ne, syl we stro wa
za ba wa do bia łe go ra na a przede
wszyst kim – nie za stą pio na, wspa nia -
ła nur ko wa at mos fe ra -cze ka ją wła -
śnie na Cie bie!!
Gru pa nur ko wo -syl we stro wa jest już
w peł ni zwar ta i go to wa 
– wy pa tru je tyl ko:
ZWY CIĘ ZCY KON KUR SU. 

Szcze gó ły na fa ce bo oku

70% RABATU 
NA REKLAMĘ
ŚWIĄTECZNĄ

I NOWOROCZNĄ
JJeeddyynnyy  wwaarruunneekk  ttoo  żżyycczzeenniiaa

zzaawwaarrttee  ww  rreekkllaammiiee

mailto:reklama@nuras.info
http://www.gozodive.pl
http://www.facebook.com/pages/Activtour/570612196298385?sk=app_482182578480117


http://atlantydy.pl
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7 grud nia 2012 ro ku In sty tut Ar -
che olo gii Uni wer sy te tu War szaw skie -
go za pra sza na “Dzień otwar ty ar -
che olo gii pod wod nej” or ga ni zo wa ny
w związ ku z ko lej nym na bo rem na
stu dia po dy plo mo we, li cen cjac kie
oraz ma gi ster skie w ro ku aka de mic -
kim 2012/2013 (na bór na se mestr
let ni) oraz 2013/2014. 

Przed sta wi cie le In sty tu tu Ar che olo gii
UW za pre zen tu ją ofer tę edu ka cyj ną przy -
go to wa ną w ra mach spe cja li za cji ar che olo -
gia pod wod na. 

Za pra sza my wszyst kich, któ rzy chcą roz -
wi jać jed no cze śnie swo je za in te re so wa nia ar -
che olo gicz ne oraz nur ko we. Na si stu den ci
ma ją do wy bo ru bo ga tą ofer tę za jęć pro wa -
dzo nych przez wy bit nych spe cja li stów w
dzie dzi nie ar che olo gii pod wod nej m.in. pro -
se mi na rium i se mi na rium oraz wy kład mo no -

Dzień otwarty archeologii podwodnej
w Instytucie Archeologii UW
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gra ficz ny. Za rów no stu den ci sta cjo nar ni jak i
po dy plo mo wi uczest ni czą w wy ko pa li skach
pod wod nych w Pol sce lub za gra ni cą. Kom -
plek so wa edu ka cja na uko wa oraz wspie ra nie
roz wo ju umie jęt no ści nur ko wych umo żli wia
ab sol wen tom In sty tu tu Ar che olo gii UW
uczest ni cze nie w eks pe dy cjach pod wod nych
za rów no w Pol sce jak i na świe cie. – mó wi dr
Ra do sław Ka ra sie wicz – Szczy pior ski, Wi ce -
dy rek tor In sty tu tu Ar che olo gii UW. 

In sty tut co ro ku or ga ni zu je eks pe dy cje,
któ rych czę ścią są ba da nia pod wod ne. Ak -
tu al nie ta kie pra ce są pro wa dzo ne na Kry -
mie (Ałusz ta) oraz na akwe nach śród lą do-
wych w Pol sce (Ma zu ry i Su walsz czy zna).
Wśród pla nów na naj bli ższe la ta jest m.in.
roz sze rze nie po szu ki wań na Kry mie o nur -
ko wa nia w są siedz twie an tycz ne go mia sta
Cher so nez Tau rydz ki. Ry su ją się też per -
spek ty wy or ga ni za cji ba dań i prak ty ki stu -
denc kiej w Chor wa cji, Gru zji oraz Su da nie.

Uczest ni cy dnia otwar te go po zna ją pro -
gram na ucza nia, re ali zo wa ne przed mio ty,
sys tem prak tyk stu denc kich oraz za sa dy i
ter mi ny re kru ta cji. Do dat ko wo bę dą mo gli
uczest ni czyć w otwar tych wy kła dach do ty -
czą cych naj cie kaw szych od kryć pod wod -
nych ubie głe go se zo nu w Pol sce. 

Pro gram dnia otwar te go ar che olo gii pod -
wod nej IAUW :

7 grud nia (pią tek) 2012 
13:00 - 13:30 Przed sta wie nie ofer ty edu -

ka cyj nej z za kre su ar che olo gii pod wod nej,
czas na py ta nia i od po wie dzi, dr Ra do sław
Ka ra sie wicz - Szczy pior ski - Wi ce dy rek tor
In sty tu tu Ar che olo gii UW

13:30 - 14:00  Wrak Mie dzio wiec punkt
zwrot ny w pol skiej ar che olo gii mor skiej dr
hab. Wal de mar Ossow ski (Cen tral ne Mu -
zeum Mor skie w Gdań sku) 

14:00 - 14:30  Wy do by cie za gi nio nych
skar bów z cza sów Po to pu szwedz kie go z
dna Wi sły dr Hu bert Ko wal ski, In sty tut Ar -
che olo gii UW  

Pod czas im pre zy bę dzie mo żna obej rzeć
wy sta wę zdjęć pod wod nych za wie szo ną w
„Ga le rii Ko ry tarz” – w In sty tu cie Ar che olo -
gii na 1 pię trze, po dro dze do sa li 209.

Dzień otwar ty od bę dzie się w bu dyn ku
In sty tu tu Ar che olo gii Uni wer sy te tu War -
szaw skie go w sa li 209, ul. Kra kow skie
Przed mie ście 26/28, Kam pus Głów ny UW.

Wstęp: wol ny 

In sty tut Ar che olo gii Uni wer sy te tu War -
szaw skie go to naj więk szy ośro dek ar che -
olo gicz ny w Eu ro pie. Ar che olo gię pod wo-
d ną mo żna stu dio wać od paź dzier ni ka
2011 ro ku. Kształ ce nie od by wa się w ra -
mach dzien nych lub za ocz nych stu diów li -
cen cjac kich i ma gi ster skich oraz w ra mach
stu diów po dy plo mo wych. Ofi cjal na współ -
pra ca w za kre sie ar che olo gii pod wod nej
uwzględ nia ją ca spe cy fi kę ba dań pod wod -
nych jest pro wa dzo na przez IA UW z: In -
sty tu tem Oce ano gra fii UG – dzię ki te mu
stu den ci bio rą udział w za ję ciach prak tycz -
nych na stat ku „Oce ano graf” oraz w ćwi -
cze niach w pra cow niach In sty tu tu Oce ano -
gra fii UG w Gdy ni; Mu zeum Ma ry nar ki
Wo jen nej w Gdy ni; Uni wer sy te tem War -
miń sko -Ma zur skim; Krym ską Fi lią In sty tu tu
Ar che olo gii NA NU – w ra mach tej współ -
pra cy co ro ku na Kry mie nur ku je gru pa ba -
da czy i stu den tów IA UW. IAUW współ-
pra cu je ta kże z Cen tral nym Mu zeum Mor -
skim za pra sza jąc pra cow ni ków CMM na
wy kła dy do IA UW.

Kon takt w spra wie re kru ta cji na stu dia
Ar che olo gia pod wod na w IAUW: 
archeologiapodwodna@gmail.com

www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=924

http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=924
mailto:archeologiapodwodna@gmail.com
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Dys try bu tor ka mer spor to wych Re dle af w Pol sce, fir ma Fo xfo to wpro wa dza do sprze da ży dwa
no we mo de le ka mer spor to wych: RD600 oraz RD60. Obie ka me ry po sia da ją ta ką sa mą, me -
ta lo wą obu do wę. Dzię ki swo jej pan cer nej kon struk cji, ka me ry znacz nie prze wy ższa ją wy -
trzy ma ło ścią wszyst kie ka me ry wy ko na ne z two rzyw sztucz nych. Prze zna czo ne dla tych, dla
któ rych wy trzy ma łość jest prio ry te tem. Obu do wa jest od por na na ude rze nia, kurz, wo dę, wy -
so kie ci śnie nie. Ka me ra mo że pra co wać pod wo dą, do głę bo ko ści 30m! Oba mo de le ró żnią
się od sie bie roz dziel czo ścią oraz ja ko ścią ob ra zu.
1. Re dle af RD600 to ka me ra spor to wa o roz dziel czo ści Ful lHD, i bar dzo do brej ja ko ści ob ra -
zu, dzię ki za sto so wa niu ukła du Am ba rel la oraz ma try cy CMOS 1/2.5 ca la. Na gry wa fil my Ful -
lHD z dźwię kiem oraz ro bi zdję cia z mak sy mal ną roz dziel czo ścią 12MP. Mak sy mal ny kąt
wi dze nia to 170 stop ni. Ka me ra po sia da mo żli wość zmia ny pa ra me trów, ta kich jak ba lans
bie li, ro dzaj sce ny, roz dziel czość, ja kość kom pre sji. Dzię ki funk cji na gry wa nia w pę tli, mo że
słu żyć ja ko wi de ore je stra tor sa mo cho do wy lub mo to cy klo wy. Aku mu la tor li to wo -jo no wy
o po jem no ści 1100mAh umo żli wia cią głe na gry wa nie do 3 go dzin.
Urzą dze nie po sia da złą cze mi ni USB oraz HDMI. Do za pi su da nych RD600 wy ko rzy stu je
kar ty mi croSD (do 32GB, min. kla sa 6). Wszyst -
kie złą cza oraz mi kro fon znaj du ją się z ty łu urzą -
dze nia i są chro nio ne uszczel nia ną na kręt ką.
Sys tem zró żni co wa nych mo co wań umo żli wia
za mon to wa nie obu ka mer na pra wie do wol nym
przed mio cie. W kom ple cie znaj du je się uchwyt
na kie row ni cę ro we ro wą, pod po ra przy kle ja na
i trzy gło wi ce. Bo ga ta ofer ta do dat ko wych ak ce -
so riów mon ta żo wych Re dle af umo żli wia do pa -
so wa nie mo co wa nia do in dy wi du al nych wy ma-
gań.
Pro duk ty są już do stęp ne na ryn ku.



http://partnernurkowy.pl
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W tym mie sią cu za pre zen tu je my
mo żli wo ści to po we go bez lu ster kow ca
fir my Olym pus, mo de lu OM - D E - M5,
któ ry miał swo ją pre mie rę w lu tym
te go ro ku. Sku pi my się na szcze gó -
ło wym opi sa niu no we go sys te mu ak -
ce so riów pod wod nych, ja kie pro du-
cent ofe ru je do OM - D.

Obu do wa pod wod na
Ser cem sys te mu jest wo dosz czel na do 45

me trów obu do wa Olym pus PT -EP08. Zo sta -
ła ona wy ko na na z po li wę gla nów i jest de -
dy ko wa na do O -MD. Je że li cho dzi
o za bez pie cze nie przed wil go cią oraz sys -
tem mo co wa nia apa ra tu i za my ka nia po kry -
wy, to nie od bie ga ją one od wcze śniej szych
mo de li, prze zna czo nych do apa ra tów
Olym pus PEN. Szczel ność obu do wy za -
pew nia du ży o -ring, a do za my ka nia słu ży
wy god ny za trzask z blo ka dą. Nic nie zmie -
ni ło się też w kwe stii mo żli wo ści kon tro li
szczel no ści obu do wy, gdyż po ni żej szyb ki
chro nią cej ekran LCD pro du cent umie ścił

Olympus OM-D E-M5 pod wodą cz. 1
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okien ko mo ni to ro wa nia dla de tek cji prze ni -
ka nia wo dy.

Ca ła kon struk cja wa ży po nad 1,5 kg,
a po wło że niu apa ra tu wraz z obiek ty wem
otrzy mu je my sprzęt o ma sie po nad 2,2 kg.
Na szczę ście pod czas nur ko wa nia nie sta -
no wi to naj mniej sze go pro ble mu, gdyż
pod wo dą obu do wa ma lek ko do dat nią pły -

wal ność i trzy ma nie jej to czy sta przy jem -
ność.

Sa mo wkła da nie apa ra tu do obu do wy
jest dzie cin nie pro ste, gdyż za pro jek to wa -
no ją w ta ki spo sób, że OM -D nie ja ko wpa -
so wu je się w nią sam i w za sa dzie nie ma
mo żli wo ści nie pra wi dło we go umiesz cze nia
kor pu su w jej wnę trzu. Apa rat mo że my

umie ścić wraz z pod łą cza ną do por tu ak ce -
so riów ze wnętrz ną lam pą bły sko wą Olym -
pus FL -LM2, któ rą mo że my na być ra zem
z apa ra tem i obiek ty wem M. ZU IKO DI GI -
TAL ED 12–50 mm f/3,5–6,3 EZ w tzw.
„Pre mium Kit”.



Nuras.info 12/2012

106

Po zwo li nam to na sko rzy sta nie z ze -
wnętrz nych pod wod nych lamp bły sko wych
– ta kich jak np. Olym pus UFL -1 czy Olym -
pus UFL -2 – obu do wę wy po sa żo no bo wiem
w dwa por ty świa tło wo do we po zwa la ją ce
na wy zwa la nie ze wnętrz nych fle szy.

Gdy zde cy du je my się sko rzy stać z jed nej
lam py bły sko wej, mo że my ją pod piąć za
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po śred nic twem dłu gie go, lub krót kie go ra -
mie nia.

W przy pad ku ko rzy sta nia z dwóch lamp
ko niecz ne jest za opa trze nie się w spe cjal -
ny wspor nik Olym pus PTBK -E02. Do koń -
có wek wspor ni ka do cze pia my na stęp nie

spe cjal ne ada pte ry i do nich mo że my wów -
czas przy mo co wać lam py za po śred nic -
twem wspo mnia nych wcze śniej ra mion.
Tro chę smu ci fakt, że pro du cent do tak roz -
bu do wa ne go sys te mu nie ofe ru je ra mion
ela stycz nych, któ re da ją nie mal nie ogra ni -

czo ne mo żli wo ści w kie ro wa niu stru mie nia
świa tła i w ta kim przy pad ku mu si my po sił -
ko wać się pro duk ta mi in nych pro du cen tów.

Wróć my do sa mej obu do wy. Po wło że -
niu apa ra tu oka zu je się, że kon struk to rzy
za dba li o do stęp do wszyst kich ma ni pu la -
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to rów znaj du ją cych się na kor pu sie OM -D.
Dzię ki te mu nie ma my pro ble mów z ko rzy -
sta niem z dwóch kół na staw i ko ła wy bo ru
try bów. Ta kże gu zi ki funk cyj ne zna la zły

swo ich od po wied ni ków na ścian kach PT -
-EP08. Mu si my się jed nak li czyć z fak tem,
że część ma ni pu la to rów na obu do wie pod -
wod nej zmie ni ła swo je po ło że nie w sto sun -

ku do ich lo ka li za cji na kor pu sie apa ra tu.
Jed nak do te go oso by zaj mu ją ce się fo to gra -
fią pod wod ną po win ny być już przy zwy -
cza jo ne.

Pod czas nur ko wa nia mo że my też sko rzy -
stać z wi zje ra elek tro nicz ne go, jed nak
w obu do wie nie za sto so wa no żad nej so -
czew ki po więk sza ją cej i dla te go przy kła da -
jąc oko (a w za sa dzie ma skę) do musz li
ocznej, zo ba czy my ob raz z bar dzo moc -
nym wi nie to wa niem. W związ ku z tym
pod wo dą le piej jest ko rzy stać z ekra -
nu LCD, tym bar dziej, że jest on do sko na łej
ja ko ści i nie spra wia naj mniej szych pro ble -
mów pod czas ka dro wa nia.

Bez pro ble mów mo że my też zmie niać
ogni sko wą, bo wiem obu do wę wy po sa żo no
w du żą gał kę słu żą cą do zoo mo wa nia. Zna -
la zła się ona na bocz nej ścian ce, dzię ki
cze mu ma my do niej bar dzo ła twy do stęp
i ob słu gu je się ją o wie le wy god niej niż np.
tę zna ną z obu do wy pod wod nej do apa ra -
tu E -PL3. Tra dy cyj nie, chcąc z niej ko rzy -
stać, mu si my do ku pić spe cjal ny pier ścień,
któ ry po za ło że niu na tu bus obiek ty wu za -
zę bia się z me cha ni zmem gał ki. W ofer cie
Olym pu sa znaj dzie my dwa te go ty pu pier -
ście nie. Pierw szy z nich to PPZR -EP01 de -
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dy ko wa ny do obiek ty wu M. Zu iko Di gi tal
14–42 mm f/3,5–5,6 ED, a dru gi – o ozna -
cze niu PPZR -EP02 – pa su je do obiek ty -
wów M. Zu iko Di gi tal 9–18 mm f/4,0–5,6
ED oraz M. Zu iko Di gi tal 14–42 mm f/3,5–
5,6 II (R).

Por ty i obiek ty wy
Sko ro je ste śmy już przy te ma cie obiek ty -

wów, to nie spo sób nie wspo mnieć tu taj
o naj cie kaw szej rze czy, któ ra zna la zła się
w opi sy wa nej obu do wie. W koń cu do cze -
ka li śmy się ba gne tu po zwa la ją ce go na
zmia nę por tów obiek ty wów. Funk cjo nal -
ność ta by ła do tej po ry ofe ro wa na w obu -
do wach pod wod nych do lu strza nek
E -Sys te mu i pierw szy raz zna la zła się

w obu do wie do bez lu ster kow ca Mi kro
Czte ry Trze cie. Choć sa mo mo co wa nie por -
tów ule gło zmia nie, to pro du cent nie za po -
mniał o wcze śniej szym sys te mie
i do PT -EP08 mo że my pod piąć kil ka por -
tów, któ re by ły ofe ro wa ne do obiek ty wów
Czte ry Trze cie.

Sa ma wy mia na por tów nie stwa rza naj -
mniej szych pro ble mów, bo wiem po prze -
su nię ciu blo ka dy wy star czy ob ró cić du ży
pier ścień i ścią gnąć port, po za ło że niu no -
we go por tu je dy nie za ci ska my pier ścień,
a blo ka da za my ka się sa mo czyn nie. Pro ces
ten zaj mu je za le d wie kil ka se kund i po zwa -
la cie szyć się nie mal nie ogra ni czo ny mi mo -
żli wo ścia mi kon fi gu ra cji obu do wy.

Chcąc ko rzy stać z obiek ty wów Mi kro
Czte ry Trze cie mu si my za opa trzyć się
w port PPO -EP01, któ ry współ pra cu je z na -
stę pu ją cy mi mo de la mi:

M. Zu iko Di gi tal 14–42 mm f/3,5–5,6 ED
M. Zu iko Di gi tal 14–42 mm f/3,5–

5,6 II (R)
M. Zu iko Di gi tal 9–18 mm f/4,0–5,6 ED
M. Zu iko Di gi tal 45 mm f/1,8
M. Zu iko Di gi tal 60 mm f/2,8 ED Ma cro
M. Zu iko Di gi tal 75 mm f/1,8 ED
M. Zu iko Di gi tal 12–50 mm f/3,5–6,3 ED EZ

Wi dać więc, że ku pu jąc je den port mo -
że my wy ko rzy stać go za rów no do fo to gra -
fii pod wod nych kra jo bra zów, wy so kiej
ja ko ści zdjęć z wy ko rzy sta niem do sko na -
łych „sta łek”, ma kro fo to gra fii, a ta kże pod -
czas wi de ofil mo wa nia, gdzie mo że my
cie szyć się płyn ną zmia ną ogni sko wej
w obiek ty wie M. Zu iko Di gi tal 12–50 mm
f/3,5–6,3 ED EZ. Jak by te go by ło ma ło, nic
nie stoi na prze szko dzie, aby do obu do wy
pod łą czyć kon wer ter ma kro Olym pus
PTMC -01. Wy star czy je dy nie wy po sa żyć
się w od po wied ni ada pter.

Olympus PPO- EP01
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Trze ba przy znać, że pro du cent po my ślał
tu o pra wie wszyst kich aspek tach fo to gra fii
pod wod nej, a je dy ne cze go nam w tym
wszyst kim bra ku je, to port ko puł ko wy. Jed -
nak i z tym mo że my so bie po ra dzić, gdyż
w ofer cie Olym pu sa jest ada pter PAD -EP08,
któ ry zmie nia nam mo co wa nie por tów,
na to zna ne z obu dów pod wod nych do lu -
strza nek E -Sys te mu.

Otwie ra nam to sze reg no wych mo żli wo -
ści. Przede wszyst kim ma my do dys po zy cji
wów czas port ko puł ko wy PPO -E04, a ta kże
dwa por ty pła skie PPO -E01 i PPO -E03.

Są one co praw da de dy ko wa ne do obiek -
ty wów sys te mu Czte ry Trze cie, jed nak nic
nie stoi na prze szko dzie, aby sko rzy stać tu -
taj z ada pte ra Olym pus MMF -3. Po zwa la on
na pod pię cie do OM -D obiek ty wów E -Sys -
te mu i ko rzy sta nia z ich peł ni mo żli wo ści,
czy li au to fo ku su oraz prze ka zy wa nia in for -
ma cji o przy sło nie do kor pu su.

Wów czas wraz z E -M5 mo że my za brać
pod wo dę przede wszyst kim Zu iko Di gi -
tal 8 mm f/3,5 ED Fish -Eye, a ta kże Zu iko
Di gi tal 35 mm f/3,5 Ma cro oraz Zu iko Di gi -
tal 50 mm f/2,0 Ma cro ED.

To jed nak nie wszyst ko. Uni wer sal no ścią
obu do wy PT -EP08 oraz zna ko mi tą ja ko ścią
ob ra zów ofe ro wa nych przez OM -D za in te -
re so wa li się już pro du cen ci nie za le żni.
Dzię ki te mu w ich ofer cie zna leźć mo żna
de dy ko wa ne do pod wod ne go sys te mu

Olym pu sa por ty ko puł ko we, któ re współ -
pra cu ją nie tyl ko z obiek ty wa mi M. Zu iko
Di gi tal 9–18 mm f/4,0–5,6 ED oraz M. Zu -
iko Di gi tal 14–42 mm f/3,5–5,6, ale ta kże
Pa na so nic Lu mix G Va rio 7–14mm F4
ASPH i Pa na so nic Lu mix G FI SHEYE 8 mm
f/3,5.

Ak ce so ria
Sys tem do fo to gra fii pod wod nej Olym pus

OM -D to nie tyl ko obu do wa i por ty obiek -
ty wów. W ofer cie pro du cen ta znaj dzie my
też licz ne ak ce so ria. Wśród tych ofe ro wa -
nych wraz z obu do wą znaj dzie my uszczel -
nia ją cą pa stę si li ko no wą, opa skę na rę kę,

Adapter portów PAD- EP08

Adapter Olympus MMF- 3
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sa szet ki z że lem hi gro sko pij nym oraz osło -
nę prze ciw sło necz ną na ekran LCD i wi zjer.
Oprócz te go mo że my się za opa trzyć
w pier ście nie an ty od bi cio we, któ re mon tu -
je się we wnątrz obu do wy i któ re eli mi nu ją
pro mie nie świa tła wpa da ją ce do niej
pod nie wła ści wym ką tem i mo gą ce po wo -
do wać po wsta wa nie od bla sków na fo to gra -
fiach. Dla osób ce nią cych kom fort Olym pus
ofe ru je wy god ne opa ski neo pre no we oraz
so lid ny uchwyt uła twia ją cy no sze nie obu -
do wy, gdy ma my pod pię te do niej dwie
lam py bły sko we. Na kom fort użyt ko wa nia
OM -D pod wo dą mo gą też wpły nąć do dat -
ko we sztab ki ba la sto we, któ re w za le żno ści
od kon fi gu ra cji na sze go ze sta wu fo to gra -
ficz ne go po zwo lą do pa so wać je go pły wal -
ność do na szych pre fe ren cji. Ca ło ści do peł -

nia ją wszel kie go ro dza ju de kiel ki oraz dy fu -
zo ry na lam py bły sko we.

Pod su mo wa nie
Bez wąt pie nia wraz z bar dzo uda nym

bez lu ster kow cem Olym pus za ofe ro wał nam
kom plet ny sys tem do fo to gra fii pod wod nej.
Pro du cent nie za po mniał o naj mniej szych
de ta lach, dzię ki cze mu użyt kow ni cy otrzy -
ma li nie mal nie ogra ni czo ne mo żli wo ści je -
go kon fi gu ra cji. Nie mo gli śmy więc
do cze kać się, aż bę dzie my mo gli spraw dzić
je go mo żli wo ści w prak ty ce. Uda ło nam się
to pod czas ostat nie go wy jaz du do Egip tu,
ale o tym bę dzie cie mo gli prze czy tać w ko -
lej nej czę ści.

Ar ty kuł zo stał przy go to wa ny przy współ -
pra cy z Olym pus Pol ska.

Ro bert Olech

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.aqua-zone.pl


Nuras.info 12/2012

112

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 

(występujący najczęściej w zestawach XTX200, 

również w wersji TUNGSTEN)

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

Kolor srebrny, chromowany z gumowymi elementami
Wymienialne gniazdo. 

XTX FSR  
(wyst�puj�cy najcz��ciej w zestawach XTX200, równie� w wersji 
TUNGSTEN) 

XTX FST 
(wyst�puj�cy najcz��ciej w zestawach XTX100) 

 

Kompaktowa budowa. 
 
4 umieszczone pod k�tem 
porty LP (3/8”) 
2  umieszczone pod k�tem 
porty HP ( 7/16"). 
 
Sucha komora., odci��ony 
 
Kolor srebrny, chromowany z 
gumowymi elementami 
 
Wymienialne gniazdo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kompaktowa budowa., sucha komora, odci��ony 
 
4 port LP I 2 port HP umieszczone pod k�tem (odwrotnie ni� w FSR) 
 
Kolor srebrny satynowy. 
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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

(występujący również w wersji NITROX)

Sucha, komora, odciążony, z ruchomą głowicą 

4 porty LP,  umieszczone na obrotowej głowicy

2 porty HP umieszczone przeciwlegle na korpusie
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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”

Tungsten

Tak oznaczone zostały automaty bazujące na popularnej,

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.

DS4  
(wyst�puj�cy najcz��ciej w zestawach ATX, XTX, równie� w 
wersji TUNGSTEN,NITROX) 

 

Tungsten 
Tak oznaczone zostały automaty bazuj�ce na popularnej, 
limitowanej serii CZARNA PERŁA.  
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II stopnie serii XTX o odró�nieniu od serii ATX posiadaj� 
mo�liwo�� przeło�enia w��a na lew� jak i na praw� stron� puszki, 
a tak�e mo�liwo�� szybkiej zmiany kierownicy wydechowej (na 
dług� b�d� krótsz� np. podczas korzystania z puszki jako 
octopus), Wszystkie drugie stopnie atx/xtx 40,50,100,200 posiadaj� 
takie same parametry pracy i mog� współpracowa� z ka�dym 
(oprócz FLIGHT) I stopniem Apeksa. Jedynie atx/xtx40 nie 
posiadaj� zewn�trznej (ale wewn�tzn� do ustawienia w serwisie 
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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.

Dystrubutor:
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 prze-
znaczona 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 wydy-
chanego powietrza został poszerzony, aby umo-
żliwić jeszcze lepszą widoczność (rozdzielanie
strumienia bąbli). Zimne wody: specjalnie do nur-
kowania 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 działa-
nia. Komputerowo zaprojektowany płat
wewnątrz ustnika zmienia pozycję w
zależności od głębokości aby zapewnić
ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddy-
chanie 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 zaproje-
ktowany płat wewnątrz ustnika zmienia pozycję w zależności od głębokości aby
zapewnić ciągłe, naturalne i bezwysiłkowe oddychanie na wszystkich głębo-
kościach.

Wyjątkowo komfortowy obrotowy wąż do drugiego stopnia automatu Atomic:
Aquatics.



Nuras.info 12/2012

123

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 (chro mo wa ny mo siądz) oraz w T2x (ty tan). Wy god ny wąż “ob ro to wy”mo że

być rów nież do da ny do ka żde go dru gie go stop nia fir my Ato mic, w ce lu za pew nie nia swo bod ne go po ru sza nia
wę żem w 30-stop nio wym za kre sie ru chów, co eli -
mi nu je ko niecz ność cią gnię cia lub przy wią zy wa nia
wę ża. (Pa tent nr 7,188,869).

NAJATRAKCYJNEJSZA GWARANCJA W NURKOWANIU:
Po myśl o 300 nur ko wa niach… Jak dłu go Ci to zaj mie?
Chce my, aby nur ko wie uży wa ją cy au to ma tów Ato mi cA qu atics czu li się

pew nie – na wet w naj od le glej szych miej scach, w któ rych cię żko zna leźć
za ufa ny punkt ser wi so wy. Ka żdy re gu la tor Ato mi cA qu atics jest zbu do wa -
ny z naj lep szych ma te ria łów, któ re nie tyl ko opie ra ją się pro ce som ko ro zji,
lecz rów nież zmniej sza ją do mi ni mum ilość za bie gów zwią za nych z kon -
ser wa cją.

Tech no lo gie sto so wa ne w pro duk cji au to ma tów po zwa la ją na wy dłu że -
nie okre su użyt ko wa nia sprzę tu, dla te go prze glą dy wy ko ny wa ne są śred nio
co 2 la ta.

Ato mi cA qu atics gwa ran tu je: ser wis au to ma tu co 2 la ta, lub 300 nur ko -
wań przez okres 30 lat od da ty za ku pu.

Dystrybutor: ECN- Systemy Nurkowe 
ul. Jana Sobieskiego 6
78-500 Drawsko Pom
tel/fax:  94 36 359 47 
www.atomicaquatics.pl

http://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 ciśnie-
niowych jest przede wszystkim fakt, iż nie zmusza to użytkownika
do dodatkowych kosztów w postaci stosowania redukcji przy konfi-
gurowaniu 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 kompa-
tybilny ze wszystkimi zakresami ciśnienia
roboczego butli nurkowych występujących obe-
cnie 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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Dystrybutor:
Scubatech Sp. z o.o.
Ul. Derdowskiego 8
71-087 Szczecin
www.scubatech.pl
scubatech@scubatech.pl
Tel/fax +48 91 453 00 17 
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http://www.ekspedycja.eu
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http://www.mazurydiving.pl
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Czy nie myślałeś o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów.
Je że li znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym,
szko le niu płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój
ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi nie jest od płat na. W
za mian za to ofe ru je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy nie,
za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły
cze ka my do 20 każ de go mie sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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