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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Za na mi czwar ta edy cja tar gów Pod wod na Przy go da. Mi mo że to nie co dzien ne nur ko we świę to od by -

ło się na lą dzie, w sa mym cen trum sto li cy, zgro ma dzi ło ty sią ce pa sjo na tów wiel kie go błę ki tu. Jak co ro -
ku, przed roz po czę ciem se zo nu mie li śmy oka zję za po znać się z naj now szy mi pro po zy cja mi sprzę tu,
za pla no wać wa ka cyj ne wo ja że, za ku pić kur sy w oka zyj nych ce nach, za czerp nąć odro bi nę do świad cze nia
od nur ko wych au to ry te tów, na wet wy grać eg zo tycz ną wy pra wę na Bali – ale przede wszyst kim – spo -
tkać się i po dy sku to wać o na szej wspól nej pa sji. Roz mo wy z Czy tel ni ka mi do da ły nam si ły i jesz cze wię -
cej ener gii do pra cy. Dzię ku je my za wszyst kie sło wa uzna nia, ta kże za cen ne wska zów ki i ra dy. Dzię ki
nim, po ko nu jąc wszyst kie po tknię cia, bę dzie my sta rali się speł niać Wa sze ocze ki wa nia, roz sze rzać po ru -
sza ną na ła mach Nu ras. in fo te ma ty kę, a ta kże za chę cać do dys ku sji na te ma ty wzbu dza ją ce w nur ko -
wym świe cie naj więk sze emo cje. W tym mie sią cu za pra sza my mię dzy in ny mi do za po zna nia się z ostat nią
już czę ścią wy wia du z Pol ską Kró lo wą Głę bin, Elżbie tą Ben duc ką, któ rą mie li ście oka zję po znać pod czas
tar gów. Mi mo że ma rzec do pie ro się roz po czął i se zon ty po wo nur ko wy wciąż przed na mi, w pod wod nym
świe cie dzia ło się na praw dę wie le. Lód i mróz ucie szy ły z pew no ścią mi ło śni ków za nu rzeń pod lo do wych,
któ rzy czym prę dzej ru szyli z pi ła mi dziu ra wić ta flę, aby tyl ko do stać się do wo dy. Jed ną z ta kich eks -
tre mal nych hi sto rii, do słow nie mro żą cych krew w ży łach, znaj dzie cie w nu me rze. Nie mniej emo cjo nu ją ce
oka zu ją się eks plo ra cje ko sow skich ja skiń, kry ją cych mnó stwo ta jem nic. Oczy wi ście bę dzie też spo ro
na roz grzew kę, co ta kie go? Prze ko naj cie się sa mi…

Re dak cja

SSppiiss  ttrreeśśccii

Podwodne dinozaury z krainy Zulusów 4

Na Gozo 12

Podwodne eksploracje jaskiń w Kosowie 22

Nurkujące dzieciaki 40

Sezon podlodowy 2013 48

Wygrałam!! -  czyli Egipt z Activtour 54

Elżbieta -  Polska Królowa Głębincz. III 62

Archeologia podwodna ... 68

Extremall V – rok 2013 74

Podwodne Warcaby 82

Spearfishing – podwodne łowy 84

Nurkowanie w marmurach 94

Oświadczenia o wyłączeniu... 106

Widziane bez maski 110

Side Mount System 116

Komputery w nurkowaniu technicznym 124

Warsztaty fotografii podwodnej 130

Test aparatów podwodnych 2012 – cz. II 138

http://nurasonline.pl/uploader/


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


Nuras.info 3/2013

4

Pod tym ja kże in try gu ją cym ty tu łem
za pra szam do ko lej nej opo wie ści
z ma gicz nej czę ści nur ko we go świa -
ta. Tym ra zem pi szę z Mo zam bi ku,
gdzie wy bra łem się na dwu mie sięcz -
ną – już – wy pra wę, pod czas któ rej
od wie dzam lo ka cje nur ko we wzdłuż
po łu dnio we go wy brze ża. 

Z ca łym mo im sprzę tem słu żą cym
do pod wod ne go fil mo wa nia oraz ekwi pun -
kiem nur ko wym, za ła do wa nym po dach te -
re no we go wo zu, od wie dzi łem już kil ka
cen trów nur ko wych, dla któ rych ro bię fil -
my, a przy oka zji zbie ram ma te riał dla sie -
bie. Wli cza się w to kil ka lo ka cji, o któ rych
ma ło kto sły szał, ale to te mat na in ny ar ty -
kuł. Nur ko wa nie w Mo zam bi ku po łu dnio -

wym jest bar dzo zbli żo ne do nur ko wa nia
w So dwa na Bay w RPA, do któ rej wła śnie
po wra cam w tym ar ty ku le.

So dwa na Bay znaj du je się w pro win cji
Kwa zu lu -Na tal, któ ra od za wsze by ła za -
miesz ki wa na przez ple mię Zu lu sów, naj -
but niej sze z licz nych miesz ka ją cych w tych
cza sach w RPA, jak i rów nież z dość agre -
syw ną hi sto rią, z pod bo ja mi kró la Sha ka
Zu lu w la tach 1816-1828 na cze le. Zu lu si
jed nak bo ją się wo dy. Na ca łym świe cie ob -
wi nia się czę sto lo kal ną lud ność o nie kon -
tro lo wa ne wy ła py wa nie rzad kich oka zów
z oce anu, tu taj lo kal ni to ostat ni pro blem
pod tym wzglę dem, ry bo łów stwo i kłu sow -
nic two mor skie tu nie ist nie je. Dzię ki te mu
licz ne for my mor skie go ży cia ma ją więk szą
szan sę prze trwa nia w tam tej szych wo dach.

Podwodne dinozaury
z krainy Zulusów



Nuras.info 3/2013

5

Wra ca jąc jed nak do di no zau rów i to pod -
wod nych, za pra szam na krót kie opo wie ści
o trzech naj cie kaw szych.

Zacz nij my od re ki nów. Wy da wa ło by się,
że to ża den tam di no zaur, ale praw da jest
ta ka, że ro dzi na re ki no wa tych jest jed ną
z naj star szych ro dzin ryb. A co naj cie kaw -
sze, ry by te to maj stersz tyk ewo lu cji, któ ra
prak tycz nie za pierw szym ra zem tra fi ła
w dzie siąt kę i od po cząt ków ich ist nie nia
or ga ni zmy te nie prze szły pra wie żad nych
zmian.

W po przed nim ar ty ku le wspo mnia łem,
jak to mia łem szczę ście pły wać so bie z re -
ki nem wie lo ry bim w Za to ce So dwa na. Tak,
one tu są. Ale po dob nie jak wzdłuż ca łe go
wy brze ża, ni gdy nie wia do mo do kład nie,
kie dy mo żna je spo tkać. Rok te mu w grud -
niu mie li śmy co dzien nie spo tka nie z jed -
nym lub dwo ma, w dro dze z lub do lo ka cji
nur ko wej. W stycz niu znik nę ły zu peł nie,
nie by ło ani jed ne go w cią gu ca łe go mie sią -
ca, a po tem za czę ły wra cać. To bar dzo ta -
jem ni cze zwie rzę ta, nikt nie jest w sta nie
wy tłu ma czyć ich za cho wa nia i zwy cza jów.
Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że wę dru ją so -
bie wzdłuż brze gu w li nii pro stej – al bo
na pół noc, al bo na po łu dnie – tuż za li nią

ła mią cych się fal. Ich cie nie mo żna wy pa -
trzeć z ło dzi, pró bo wać de li kat nie pod pły -
nąć i wsko czyć do wo dy, że by je zo ba czyć.
Są to jed nak krót kie spo tka nia, bo ry ba uda -
je się w swo ją stro nę, nie zwra ca jąc uwa gi
na lu dzi. Zna my jed nak hi sto rię, kie dy jed -
ne go dnia dwa na ście re ki nów wie lo ry bich
zna la zło się obok sie bie i za czę ło że ro wać
na kry lu. Mój ko le ga czym prę dzej wsko -
czył na pa ra lot nię i z lo tu pta ka sfil mo wał
to wi do wi sko we wy da rze nie. Nie któ re oka -
zy to pły wa ją ce au to bu sy, w koń cu re kin
wie lo ry bi do cho dzi do po nad dzie się ciu
me trów dłu go ści!

Sko ro już przy re ki nach je ste śmy, to czy
sły sze li ście o pia sko wych re ki nach ty gry -
sich (tu dzież sza rych re ki nach pie lę gnia -
rzach – jest kil ka nazw w za le żno ści
od re jo nu)? Praw do po dob nie to naj bar dziej
groź nie wy glą da ją ce be stie, z wiel ki mi zę -
bi - ska mi wy sta ją cy mi z pasz czy. Wy da je
się – po twór! Przy naj bli ższym spo tka niu

już jest po to bie. Są to jed nak jed ne z naj -
bar dziej po tul nych re ki nów, któ re ge ne ral -
nie snu ją się po piasz czy stych lo ka cjach,
na płyt kich (5-10 m) ka mie ni stych ra fach,
po to tyl ko, aby w no cy udać się na żer.
Przy by wa ją w te re jo ny na la to w grud -
niu/stycz niu, aby wy cho wać mło de na bez -
piecz nych wo dach. Po tem wra ca ją na po-
łu dnie, gdzie mo żna z ni mi nur ko wać
w zim niej szych wo dach RPA. Cza sa mi,
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w se zo nie, w So dwa na Bay mo żna zo ba -
czyć i dzie sięć sztuk jed no cze śnie, jed nak
z ja kie goś po wo du nie ka żde go ro ku tu są.

Po nad to od cza su do cza su ktoś, gdzieś
zo ba czy re ki na ty gry sie go al bo na wet i żar -
ła cza bia łe go. I to pod czas nur ko wa nia!
Któ re goś dnia, na po łu dniu, mo rze wy rzu ci -
ło na pla żę cia ło wie lo ry ba, któ re bu ja ło się
na płyt kich wo dach. Z mo to lot ni pi lot wi -
dział sta do ośmiu re ki nów ty gry sich, po ży -
wia ją cych się na tym dar mo wym obiad ku.
By li śmy nie da le ko od pod ję cia de cy zji, aby
to sfil mo wać spod wo dy, ale w do brym mo -
men cie po mysł upadł. Ca łe szczę ście, bo
mógł bym te raz te go ar ty ku łu już nie być
w sta nie na pi sać…

Żółw skó rza sty – naj więk szy na świe cie
żółw mor ski, z nie mo żli wą do po mi nię cia,
spe cjal nie ukształ to wa ną bu do wą cia ła
w kształ cie po ci sku, aby za pew nić opły wo -
wość. Od li sto pa da do lu te go wy cho dzi
na tu tej sze pla że, aby zło żyć ja ja. Dzie je się
to w środ ku no cy i oczy wi ście mo żna zor -
ga ni zo wać wów czas wy pra wy po pla ży,
w ce lu zna le zie nia gniaz do wa nia. Nie
ozna cza to jed nak, że ca ła pla ża jest w żół -
wiach. Ten ga tu nek jest na ty le rzad ki, że
mo żna mó wić o spo rym szczę ściu, je śli zo -
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ba czy się jed ne go lub dwa pod czas sa me go
pro ce su skła da nia jaj. Pro ces ten trwa ja -
kieś 40 mi nut, po czym żółw wra ca do oce -
anu. Po cząt ki żół wi da tu je się na okres
sprzed 110 mln lat. Cie ka wost ką jest fakt,
że jest to je dy ny żółw bez ze wnętrz ne go
pan ce rza. Je go sko ru pa (we wnętrz ny szkie -
let) po kry ta jest skó rą i spe cjal nym ole jem.
Jest to rów nież naj szyb szy gad, któ ry mo że
pły nąć z pręd ko ścią na wet do 40 km/h
przez dłu ższy czas. Mia łem oka zję fil mo -
wać przy pra cy mło de go na ukow ca ze Sta -
nów Zjed no czo nych, któ ry przez trzy
mie sią ce żył w ma łym dom ku na pla ży i ka -
żdej no cy prze mie rzał 50 km pla ży qu -
adem, za kła da jąc naj now szy mo del prze ka-
ź ni ków sa te li tar nych na te ga dy. Uda ło mi
się dzię ki te mu przyj rzeć z bli ska ca łe mu
pro ce so wi. Wszyst ko mam oczy wi ście sfil -
mo wa ne, ale jesz cze nie opu bli ko wa ne
– pro jekt w ob rób ce. Spo tka nie z ta kim żół -
wiem mo że wy wo łać wra że nie spo tka nia
di no zau ra. Roz mia ra mi do cho dzą bo wiem
do 2,5-3 me trów dłu go ści i wy da ją ta kie
dźwię ki, jak by cię mia ły za raz zjeść, mi mo
że są wła ści wie bez rad ne na su chym lą dzie.
Pod wo dą żół wia skó rza ste go wi dzia łem
raz, jed nak na wet nie pró bo wa łem za nim

pły nąć, ta ki był szyb ki. Po tem ten na uko -
wiec po ka zał mi sa te li tar ną ma pę z za zna -
czo ny mi żół wia mi i ich tra sa mi. Oka zu je
się, że nie któ re po tra fią za wę dro wać pra wie
do oko ła świa ta! Oprócz żół wi skó rza stych
mo żna tu spo tkać na pla ży żół wie log ger -
he ady, któ re rów nież wraz z żół wia mi zie -
lo ny mi i hawks bill uda je się czę sto zo ba-
czyć pod wo dą. Na do brą spra wę, w prze -
wa ża ją cej licz bie nur ko wań wi dzi się ja kie -
goś żół wia.

Na za koń cze nie, praw dzi wy ży ją cy pod -
wod ny di no zaur, a przy tym re we la cja
w świe cie na uko wym, ból gło wy u zwo len -
ni ków teo rii ewo lu cji i ca ła garść za mie sza -
nia w mo men cie od kry cia. Nie któ rzy z Was
mo że mie li już oka zję obej rzeć film pt. „Di -
no fish” na Na tGe oWild, o któ rym pi sa łem

na Fo rum-Nu ras. Je śli nie, po le cam obej -
rzeć, ale tu opi szę hi sto rię swo imi sło wa mi,
gdyż film jest tro chę, jak ja to na zy wam,
„za me ry ka ni zo wa ny”. Do bry, ale tro chę
po wierz chow ny. La ty me ria – tak na zy wa
się ta ry ba, z an giel skie go co ele canth (si lo -
kant). 
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Pa mię tam, jak czy ta łem ksią żki przy rod -
ni cze, ob raz ko we, nie gdyś bar dzo po pu lar -
ne, któ ry mi za sy py wa li mnie ro dzi ce (i co
ze mnie te raz wy ro sło), w któ rych to la ty -
me ria fi gu ro wa ła, ja ko ja kiś mi raż dla na -
ukow ców, przy kład di no zau ra, być mo że
ży ją ce go. Jed nak tak na praw dę, je dy nie co
mie li do dys po zy cji, to nie ży we oka zy wy -
ło wio ne gdzieś (RPA, Ko mo ry, Tan za nia, In -
do ne zja) przez ry ba ków. We dług ba dań
prze pro wa dzo nych na tych eg zem pla rzach
i ich ska mie nia ło ściach po cząt ki tej ry by
sza cu je się na 400 mln lat te mu! Jej kształt,
or ga ny we wnętrz ne, umiesz cze nie i ilość
płetw nie ist nie ją już ni gdzie w w przy ro -
dzie w na szych cza sach. Sa ma ry ba nie
pod da ła się zmia nom ewo lu cyj nym, po -
dob nie jak re ki ny, lecz po znacz nie dłu -
ższym okre sie. W tym że la ty me ria po zo-

sta ła nie zmie nio na tak dłu go, tkwi wa żny
klucz do ewo lu cji. Jest to je den z tyl ko kil -
ku pre hi sto rycz nych krę gow ców, któ re jesz -
cze ży ją. Ży ją ce la ty me rie prak tycz nie nie
ró żnią się od ska mie nia ło ści sprzed se tek
mi lio nów lat.

Do ro ku 1938, kie dy zo stał zło wio ny ży -
wy eg zem plarz przez ka pi ta na Go ose na,
ko ło rze ki Cha lum ne nie da le ko Wschod nie -
go Lon dy nu w RPA, la ty me ria by ła uwa ża -
na za wy mar łą od okre su De vo nu – oko -
ło 60 mln lat. Wła śnie to od kry cie za po cząt -
ko wa ło za in te re so wa nie ich tio lo ga pro fe so -
ra J. L. B Smi tha ty mi zwie rzę ta mi. Ku ra tor
mu zeum w East Lon don (Wsch. Lon dyn)
– Mar jo rie Co ur te nay -La ti mer – za wia do mi -
ła pro fe so ra o wy ło wie niu w 1938 ro ku nie -
zi den ty fi ko wa nej ry by. Na miej scu J. L. B
Smith, ja ko pierw szy, zi den ty fi ko wał na -
uko wo ten ga tu nek, ja ko ży ją cy i na zwał go
od na zwi ska ku ra to ra mu zeum – La ti me -
ria. 13 lat póź niej zo stał zło wio ny ko lej ny
eg zem plarz, tym ra zem ko ło wy spy An ju an,
gdzie pro fe sor ta kże się udał w ce lach iden -
ty fi ka cji. Trze cia la ty me ria zo sta ła zło wio -
na w 1991 ro ku ko ło Pe ba ne w Mo zam-
bi ku. W 1991 ro ku zor ga ni zo wa no po szu ki -
wa nie na po łu dnio wo -wschod nim wy brze -

żu RPA, uży wa jąc ło dzi pod wod nej JA GO
prof. Han sa Fric ke, jed nak pra wie pięć dzie -
siąt go dzin pod wo dą nie da ło żad nych re -
zul ta tów.

A tu pro szę, w So dwa na Bay od kry to ży -
ją cą ko lo nię tych ryb i to na głę bo ko ści
umo żli wia ją cej ba da nia nad ni mi bez ton
spe cja li stycz ne go sprzę tu. Kil ka słów, jak to
się sta ło. 28 paź dzier ni ka 2000 ro ku trzech
nur ków, zna nych w sfe rach nur ko wa nia
tech nicz ne go w RPA, pod ko niec ośmio mi -
nu to we go „spraw dza ją ce go” nu ra na głę bo -

La ty me ria w muzeum

J. L. B Smith
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ko ści 104 me trów, w po bli skim pod wo- d -
nym ka nio nie w So dwa na Bay, „od kry ło”
ży ją ce la ty me rie. Je den z nich zo ba czył ró -
żo wa we oko od bi ja ją ce świa tło od la ta rek.
Pod pły nął i pod za wie sze niem uj rzał ry bę
wiel ko ści ok. 2 m. Z opi sów pa so wa ła wła -
śnie do la ty me rii. Dru gi nu rek wi dział ry bę
tyl ko po bie żnie i do pie ro na po wierzch ni
ca ła gru pa stwier dzi ła, że ist nie je du że
praw do po do bień stwo, iż to, co wi dzie li, to
mo że być wła śnie ten ga tu nek. Mie siąc
póź niej zor ga ni zo wa no ko lej ną eks pe dy cję
(dziw ne, że nie kil ka dni póź niej, bio rąc
pod uwa gę pod eks cy to wa nie) i pod czas nu -
ra na 115 m, z cał ko wi tym cza sem den -
nym 15 mi nut, po 12 mi nu tach po szu ki wań
od na leź li trzy la ty me rie na 108 m, któ re sfil -
mo wa li i sfo to gra fo wa li. Ry by by ły wiel ko -
ści od 1 do 1,8 me tra. Tem pe ra tu ra wo dy
wy no si ła wte dy ok. 18O C. Na stęp nie nur -
ko wie za czę li się wy nu rzać, jed nak pew ne
pro ble my spo wo do wa ły, że dwóch z nich
wy nu rzy ło się za szyb ko. Obaj stra ci li przy -
tom ność za raz po wy nu rze niu, jed ne go
uda ło się obu dzić i po now nie zszedł
na 32 m w ce lach kry tycz nej de kom pre sji
pod asy stą. Po do dat ko wych go dzi nach
pod wo dą zo stał prze trans por to wa ny na tle -

nie do naj bli ższej ko mo ry (dwie go dzi ny
dro gi) na sześć go dzin te ra pii de kom pre syj -
nej. Dru gie go nur ka nie ste ty nie uda ło się
ura to wać. Do kład ne przy czy ny pro ble mów
nie zo sta ły po da ne do in for ma cji pu blicz -
nej. Nie chcę de ba to wać co, jak, i dla cze -
go.

Od tam te go cza su tu tej sze cen trum nur -
ko we, na le żą ce do jed ne go z od kryw ców,
co ja kiś czas or ga ni zu je spe cjal ne eks pe dy -
cje w ce lach po szu ki wań la ti me rii. Po 12
już la tach po pu la cja tych ryb jest zdro wa
i mo żna li czyć na spo tka nie z kil ko ma oka -
za mi. Nie któ re z nich ma ją już na wet swo -
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je imio na. Oczy wi ście cen trum wy ma ga
od nur ków wy so kie go stop nia za awan so -
wa nia w nur ko wa niu tech nicz nym w zwią-
z ku z głę bo ko ścią.

In te re su ją ce fak ty o la ty me rii
La ty me ria ży wi się gło wo no ga mi

– ośmior ni ca mi, mą twa mi i ka ła mar ni ca mi.
Mo żna je zna leźć w cią gu dnia „le wi tu ją -
ce” w miej scu, dzię ki spe cjal ne mu ze sta -
wo wi płetw. Na żer wy cho dzą w no cy. Oko
la ty me rii ma po wło kę od bi ja ją cą świa tło.
Pierw szy eg zem plarz zo stał od kry ty w So -
dwa nie wła śnie przez świa tło la tar ki od bi ja -
ją ce się w oku ry by (tak jak oczy ko tów
świe cą ce w ciem no ściach). In dy wi du al ne
eg zem pla rze mo gą być roz po zna wal ne

przez sche mat bia łych pla mek na ich ciem -
nej skó rze, po dob nie jak u re ki nów wie lo ry -
bich. Uwa ża się, że ro sną po wo li, osią ga jąc
roz miar 2 m, do 100 kg wa gi i mo gą żyć aż
do 60 lat. La ty me ria ro dzi ży we mło de, jaj -

ka są za pład nia ne we wnątrz ry by. Ich pre fe -
ro wa nym śro do wi skiem wy da ją się być
pod wod ne ka nio ny, w któ rych ży ją ry by
i ko ra le zna czą co ró żnią ce się od nie da le -
kich płyt kich raf ko ra lo wych. W ra mach
ochro ny tej ry by w So dwa na Bay wpro wa -
dzo no wy móg po sia da nia li cen cji na nur ko -
wa nie po ni żej 60 m oraz utwo rzo no
sank tu arium w ka nio nie Wri ght, gdzie nur -
ko wa nie jest cał ko wi cie za bro nio ne.

Za in te re so wa ni mo gą prze czy tać za dar -
mo on li ne lub ścia gnąć ksią żkę pro fe so ra
J. L. B Smi tha pt. „The se arch be ne ath the
sea: the sto ry of the co ela canth”, w ję zy ku
an giel skim, na stro nie www.ar chi ve.org

Bart Łu ka sik

W imieniu wszystkich dzieci, uczestniczących w Projekcie „Słońce i przygoda”, zwracamy się z prośbą o przekazanie 
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych  „To ma sens”
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nazwę Stowarzyszenia oraz nr KRS: 0000 33 1638, 
a w rubryce „Informacje uzupełniające”: Słońce i przygoda. Zgromadzone tym sposobem fundusze wykorzystane zostaną 
na pokrycie kosztów związanych z organizacją kolejnego turnusu „Słońce i przygoda – Medulin 2013”.

Ponieważ mechanizm 1% podatku nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej dobroczynności i możliwości  
wspierania wybranych inicjatyw podajemy również numer subkonta Projektu „Słońce i przygoda”:
BZ WBK SA 78 1090 2851 0000 0001 1365 8069

PROJEKT, KTÓRY POWSTAŁ Z MYŚLĄ O DZIECIACH PO PRZEBYTEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
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http://www.gozodive.pl
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Tym ra zem za cznie my od cze goś
du cho we go. W dro dze do Dwej ra,
od stro ny sto li cy Vic to rii, mi ja my
po le wej akwe dukt z cza sów rzym -
skich, ron do z dro gą na Gha sri,
po czym do je żdża my do roz wi dle nia
dro gi, któ rej pra wa od no ga do pro -
wa dzi nas do miej sco wo ści Ta Pi nu,
szcze gól nie wa żnej dla miesz kań ców
Go zo ze wzglę du na znaj du ją ce się
tu Sank tu arium Ma ryj ne z ba zy li ką
zbu do wa ną w la tach 20. ubie głe go
wie ku.

O wa żno ści te go miej sca dla wia ry ka to -
lic kiej mo że świad czyć fakt, że miej sce ob -
ja wie nia się Mat ki Bo skiej zo sta ło kon se-
kro wa ne przez Pa pie ża Piu sa XI nie dłu go
po ukoń cze niu bu do wy. Pa pież Jan Pa -
weł II (po mnik upa mięt nia ją cy je go piel -
grzym kę znaj du je się przy wy jeź dzie ze

Na Gozo
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sto li cy) oso bi ście ko ro no wał świę ty ob raz
w ro ku 1990. Dwa dzie ścia lat póź niej Be -
ne dykt XVI, w trak cie swo jej piel grzym ki
na Mal tę, ofia ro wał Sank tu arium Zło tą Ró -
żę.

Ja ko miej sce cu dow nych uzdro wień
– cze go do wo dem są dzie siąt ki po zo sta wio -
nych tu świa dectw, kul, wóz ków i gor se tów
– Ta Pi nu od wie dza ne jest przez tłu my
zwie dza ją cych oraz pra gną cych wsta wien -
nic twa Mat ki Bo skiej.

Nie na le ży rów nież za po mnieć o pięk nej
dro dze krzy żo wej, znaj du ją cej się na
wznie sie niu obok Ba zy li ki. Stam tąd też roz -
po ście ra się pięk na pa no ra ma i gó ru ją ca
nad do li na mi la tar nia mor ska Gor dan Li gh -
tho use.
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W trak cie zwie dza nia ca łe go kom plek su,
niech nie dzi wi was czę sto po wta rza ne sło -
wo „Al la”, któ re w ję zy ku mal tań skim ozna -
cza Bóg.

Po wy pra wie do Ta Pi nu i chwi li od po -
czyn ku przy miej sco wych po tra wach i ro -
dzi mej wer sji Co ca -Co li, czy li naj po pu lar -
niej szym na Mal cie ko rzen nym na po ju Ki -
nie, wra ca my do nur ko wa nia. Ze wzglę du
na pa nu ją ce tu taj wy so kie tem pe ra tu ry, bar -

dzo wa żne jest, aby w cią gu ca łe go dnia pić
jak naj wię cej wo dy. Dość czę sto przed nur -
ko wa niem prze wod ni cy przy po mi na ją swo -
im pod opiecz nym o pi ciu wo dy, aby
zmniej szyć w ten spo sób po dat ność nur ka
na cho ro bę de kom pre syj ną i ustrzec go
przed czę sto zda rza ją cym się od wod nie -
niem i prze grza niem or ga ni zmu. Wo da sto -
ło wa sprze da wa na tu taj w skle pach jest
bar dzo ta nia. Zgrzew ka sze ściu dwu li tro -
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wych bu te lek kosz tu je oko ło 2 � . Na le ży
też pa mię tać, aby nie uży wać wo dy z kra nu
do pi cia bez prze go to wa nia, po nie waż za -
wie ra ona du żo bak te rii mo gą cych po wo -
do wać pro ble my żo łąd ko we do złu dze nia
przy po mi na ją ce zna ną wie lu „ze mstę fa ra -
ona”.

Ko lej ne miej sce, któ re bę dę chciał opi sać
to ma ła ja ski nia o na zwie Ro gers Ca ve,
ukry ta po mię dzy nie dźwie dzi mi ska ła mi.
Jest to świet ne miej sce na ko lej ne w cią gu
dnia nur ko wa nie, po nie waż nie jest za bar -
dzo wy ma ga ją ce, choć dy stans do prze by -
cia jest spo ry. Aby le piej wy obra zić so bie
tra sę te go nur ko wa nia, w prze rwie
przed ko lej nym zej ściem pod wo dę war to

obej rzeć z brze gu, któ rę dy prze bie gać bę -
dzie na sza tra sa.

W tym wy pad ku bar dzo ła two wy pa trzyć
dwie ska ły bli sko sie bie i bli sko brze gu, któ -
re bę dą na szym ce lem. Naj lep szym roz wią -
za niem bę dzie wej ście do wo dy – jak
po przed nio – przez Co ral Gar den. Choć są

ta cy, któ rzy pre fe ru ją wspi nacz kę po ska -
łach i skok do wo dy w naj bli ższym są siedz -
twie Lit tle i Big Be ar.

Po wy pły nię ciu w toń i skrę ce niu w le wo
pły nie my wzdłuż ścia ny, na oko ło 15 me -
trach, obok Co ral Ca ve, bez wpły wa nia
do niej. Utrzy mu jąc się na tej głę bo ko ści,
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opły wa my więk szą ze skał i po kil ku na stu
mi nu tach znaj du je my wej ście do ma łej ja -
ski ni na oko ło 20 me trach. Wy so kość ja ski -
ni mie ści się w za kre sie 3-6 me trów,
dłu gość wy no si 10 – 12 me trów. W środ ku
mo że my spo tkać spo re oka zy ukwia łów
oraz ko lo ro we gąb ki i mięk kie ko ra le
na ścia nach.

Więk szość or ga ni zmów ży ją cych w ja -
ski niach jest bar dzo de li kat na, dla te go bar -
dzo wa żne jest, aby prze pły wa jąc obok, nie
nisz czyć płe twa mi i od sta ją cy mi ele men ta -
mi sprzę tu ni cze go do oko ła. Po wy pły nię -
ciu na ze wnątrz ja ski ni, roz po czy na my
po wol ne wy nu rza nie po pio no wej ścia nie,
po pra wej stro nie, do głę bo ko ści 7 me trów.
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Stąd, ma jąc po le wej stro nie więk szą ze
skał, pły nie my na wprost z po wro tem
przy Co ral Ca ve do wyj ścia w Co ral Gar -
den, bądź je śli ma my od po wied ni za pas po -
wie trza do wyj ścia w Blue Ho le.

Cro co di le Rock to na stęp ne miej sce nur -
ko we w oko li cy. Z po wo du znacz nej od le -
gło ści od brze gu, chęt niej od wie dza ne
przez nur ku ją cych z ło dzi. Naj czę ściej łódź

ko twi czy nad pod wod ną rów ni ną, zwa ną
Octo pus Gar den, miesz czą cą się po mię dzy
lą dem a wspo mnia ną już „kro ko dy lą ska łą”.
Nur ko wa nie to, aby by ło in te re su ją ce, po -
win no od by wać się na głę bo ko ści oko ło 40
me trów, ze wzglę du na cie ka we ukształ to -
wa nie dna pod ska łą. Po wy sko cze niu z ło -
dzi i za nu rze niu się pod wo dę, do pły wa my
do skra ju pla te au i roz po czy na my po wol ną
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pod róż w dół, przy pio no wo opa da ją cych
ścia nach. Przy oko ło 35 me trach dno opa -
da co raz ła god niej aż do 50 me trów.

Po mię dzy ogrom ny mi gła za mi wy pa tru je -
my ukry wa ją cych się gro upe rów i po wo li
roz po czy na my wy nu rza nie z po wro tem
do ścia ny, okrą ża jąc w ten spo sób ska łę. Aby
wy dłu żyć na szą wy ciecz kę, pły nie my da lej
na 20-25 me trach wzdłuż ścia ny ra fy,
do cha rak te ry stycz ne go za koń cze nia pła sko -
wy żu, gdzie za wra ca my i pły nie my w stro nę
lą du, w po szu ki wa niu ukry tych mu ren
i ośmior nic. Przy skró co nej dro dze, wy nu rza -
jąc się przy sa mej ska le, war to zwró cić uwa -
gę na żleb po jej pra wej stro nie, gdzie
w za głę bie niach cza ją się du że oka zy mu ren
i lan gu sty. Wy pły wa jąc na po wierzch nię ko -
ło wła snej ło dzi, do brze jest trzy mać się bli -
sko niej, ze wzglę du na nie fra so bli we cza sem
za cho wa nia kie ru ją cych ło dzia mi z wy po ży -
czal ni, któ rzy nie za wsze zwra ca ją uwa gę
na nur ków znaj du ją cych się pod wo dą.
Opcja wej ścia z brze gu jest mo żli wa tym sa -
mym skal nym wej ściem na prze ciw ko Lit tle
i Big Be ar. Po mi nię ciu mniej szej ze skał,
znaj dzie my się u pod sta wy Octo pus Gar den.

Oko li ca jest rze czy wi ście pięk na i ob fi -
tu ją ca w nur ko we atrak cje. Mo żli wo ści wy -

bo ru tras w tej czę ści Dwej ra jest wie le i tyl -
ko od na szej fan ta zji, zu ży cia po wie trza,
pre fe ren cji i ilo ści cza su za le ży, któ rę dy po -
pły nie my. Wa żne jest tyl ko, aby wszyst ko
do kład nie za pla no wać. Ide al na przej rzy -
stość i wy so ka tem pe ra tu ra wo dy oraz przy -
cią ga ją ce uwa gę pod wod ne atrak cje usy -

pia ją na szą czuj ność. Do brym po my słem
w ta kich wa run kach jest dwa ra zy częst sze
kon tro lo wa nie po ło że nia part ne ra, głę bo ko -
ści i ci śnie nia w bu tli.

Te raz coś, co za in te re su je wszyst kich,
czy li za ku py. Je śli nie ko rzy sta my z re stau -
ra cji lub ba ro we go wy ży wie nia, prę dzej
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czy póź niej bę dzie my mu sie li od wie dzić
sklep spo żyw czy, któ rych co praw da nie ma
aż tak wie le, ale wy star cza ją co na ty le, aby
któ ryś w koń cu zna leźć. W więk szo ści
miej sco wo ści znaj dzie cie przy naj mniej je -
den sklep, a w kil ku miej scach na wet dość
spo re mar ke ty. Oczy wi ście na le ży za po -
mnieć o zna nych nam z au top sji hi per mar -
ke tach czy na wet su per mar ke tach. Zo bra-
zu ję to w in ny spo sób – naj więk szym mar -

ke tem na wszyst kich wy spach jest je dy ny,
znaj du ją cy się w po bli żu lot ni ska na Mal -
cie mar ket sie ci Lidl. Mniej sza licz ba skle -
pów po wo du je, że za opa trze nie w nich jest
dość do bre a asor ty ment bar dzo sze ro ki.
Orien ta cyj ne ce ny pod sta wo wych pro duk -
tów spo żyw czych przed sta wiam po ni żej:

chleb to sto wy – 0,80 �
ser żół ty kro jo ny 150 g – 1,6-2 �
jaj ka 6 szt. – 0,85
se rek bia ły 200 g – 2,20 �
pa rów ki – 2-3 �
jo gurt Jo go bel la 500 g – 1,05 �
jabł ka 1kg 1,6 – 2,6 �
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ka wa Ja cobs 100 g – 3,99 �
wi no – 1-5 �
płat ki śnia da nio we – 1,5-4 �
mle ko 1 l – 0,79 – 1 �
oli wa 500 ml – 3,15 �
ma ka ron – 0,7 – 1 �
so sy do ma ka ro nu – 1,9-3,5 �

po mi do ry su szo ne – 2,40 �
po mi do ry świe że 1 kg – 2 �
par me zan tar ty 200 g – 2-3 �
oliw ki sa szet ka – 0,42 �
chiń ska zu pa – 0,30 �

Pie czy wo na wy spie jest dość do bre,

choć głów nie kie dy jest świe że. Mal tań czy -
cy, jak na po łu dniow ców przy sta ło, ko rzy -
sta ją po wszech nie z opie ka czy i to ste rów
do prze cho wy wa ne go w chło dziar kach
chle ba, po nie waż po dwóch do bach ka żdy
chleb bę dzie sple śnia ły al bo wy schnię ty,
za le żnie od pa nu ją cej au ry. Wszech obec na
glo ba li za cja po wo du je, że i w tu tej szych
skle pach znaj dzie my zna ne z Pol ski pro -
duk ty, ale nie spo dzie waj my się spo tkać do -
brej dla pol skie go tu ry sty wę dli ny, kieł ba sy
na gril la czy naj bar dziej zna ne go, na sze go
eks por to we go pro duk tu ja kim jest Żu brów -
ka – obiekt wes tchnień wszyst kich na po tka -
nych tu na ro do wo ści. Oczy wi ście to
kwe stia gu stu i przy zwy cza je nia. Je śli chce -
cie za brać do kra ju w pre zen cie coś pro cen -
to we go i tra dy cyj ne go, po le cam
pro du ko wa ny od wie ków, bar dzo słod ki li -
kier z owo ców opun cji.

zdję cie 21, 22
Kak tu so wa opun cja to naj po pu lar niej sza

na wy spie ro śli na wy ko rzy sty wa na nie tyl ko
do pro duk cji na le wek, ale rów nież ja ko
słod ka wy owoc do bez po śred nie go spo ży -
cia. Je śli ktoś nie orien tu je się, jak roz pra -
wić się z ta kim owo cem, mu si li czyć się
z licz ny mi ukłu cia mi w trak cie je go obie ra -
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nia i spo ży wa nia. Z te go mię dzy in ny mi po -
wo du ro śli na ta słu ży miej sco wym za nie -
wy ma ga ją ce żad nej opie ki i na kła du
kosz tów ogro dze nie, za sła nia ją ce wi dok
nie po żą da nym ga piom i sku tecz nie za trzy -
mu ją ce nie pro szo nych go ści.

Po za cho dzie słoń ca czas na za słu żo ny
wy po czy nek.

zdję cie 23
cdn.

Piotr Ku ba Ja kub czak

zdję cia: Rob Smith, Ka rol Ołó wek

http://xdivers.pl
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Na szą przy go dę z eks plo ra cją za -
la nych ja skiń w Ko so wie za czę li śmy
w 2009 ro ku. Wte dy to, wra ca jąc
z wy pra wy al bań skiej, za ha czy li śmy
na kil ka dni o Ko so wo.

Nim jed nak za głę bię się w opo wieść
o tym re jo nie Bał ka nów, w kil ku zda niach
chciał bym przy bli żyć Czy tel ni kom na szą
Gru pę Nur ków Ja ski nio wych (GNJ). W po -
ło wie lat 90. Wik tor Bo lek, gro to łaz z Wro -
cła wia, po je chał do Fran cji, gdzie ze tknął
się z nur ko wa niem w wy da niu fran cu skim,
czy li spe le onur ko wa niem. Dla nie go – ja ko
eks plo ra to ra ja skiń – sta ło się ja sne, że no -
we mo żli wo ści po zwo lą na po sze rza nie
wie dzy o ja ski niach i po zna wa niu ich no -
wych par tii. Pod je go prze wod nic twem po -

Podwodne eksploracje
jaskiń w Kosowie

fot. GNJ
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wsta ła Pod ko mi sja Nur ko wa nia Ja ski nio we -
go (PNJ) Ko mi sji Ta ter nic twa Ja ski nio we go
Pol skie go Związ ku Al pi ni zmu, któ ra za czę -
ła sku piać wo kół sie bie nur ków ja ski nio -
wych z ca łej Pol ski. Ce lem PNJ był roz wój
nur ko wa nia ja ski nio we go w Pol sce. Po -
wsta nie PNJ za owo co wa ło ta kże re gu lar ny -

mi wy pra wa mi nur ko wy mi do ja skiń nie tyl -
ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie oraz stwo rze -
niem au tor skiej im pre zy Wik to ra – war-
sz ta tów nur ko wa nia ja ski nio we go, któ rych
ce lem by ło (i na dal jest) pro pa go wa nie bez -
piecz ne go nur ko wa nia w ja ski niach i wy ła -
wia nie ta len tów, z któ ry mi w przy szło ści

mo żna by pro wa dzić pod wod ną eks plo ra -
cję ja skiń. W 2004 ro ku, pod czas nur ko wa -
nia, Wik tor zgi nął tra gicz nie. Miej sce li de ra
za jął in ny wy bit ny nu rek ja ski nio wy Wło -

fot. GNJ fot. GNJ
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dek Szy ma now ski „Spryt ny”, ta kże z Wro -
cła wia. Roz po czę ły się pra ce nad zmia ną
na zwy z PNJ na GNJ. „Spry ciu la” był or ga -
ni za to rem wie lu wy praw eks plo ra cyj nych
i tu ry stycz nych do za la nych ja skiń na te re -

nie ca łej Eu ro py. Jed nak w nie speł na rok
póź niej i on zgi nął pod czas nur ko wa nia
w ja ski ni we Fran cji. Miej sce li de ra za jął
w tym mo men cie An drzej Szer szeń
„Pszczó łek” z War sza wy, któ ry kon ty nu -
ował „dzie ło” po przed ni ków, bę dąc mo to -
rem PNJ -GNJ za rów no dla wy praw eks plo-

ra cyj nych, jak i dla Warsz ta tów Nur ko wa -
nia Ja ski nio we go (WNJ). Za an ga żo wał on
ta kże GNJ do szko le nia pod ką tem ra tow -
nic twa nur ko we go w ja ski niach pod okiem
Fran cu zów, któ rzy ma ją w tej ma te rii naj -
więk sze do świad cze nie. Obo wiąz ki ro dzin -
ne na ka za ły mu cza so we wy co fa nie się

fot. GNJ fot. GNJ
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z dzia łal no ści i obec nie ro lę pro wa dzą ce go
WNJ oraz li de ra wy praw eks plo ra cyj nych
peł ni Do mi nik Gra czyk „Hon zo”. GNJ to
gru pa nur ku ją cych gro to ła zów z ró żnych
spe le oklu bów zrze szo nych w Pol skim

Związ ku Al pi ni zmu (PZA). Sta ra my się po -
pu la ry zo wać tę for mę ak tyw no ści spor to -
wej, ja ką jest nur ko wa nie i eks plo ra cja
ja skiń oraz dzia łać na rzecz bez piecz ne go
nur ko wa nia w ja ski niach. Wśród nas są za -
wod ni cy Ka dry Na ro do wej Pol ski w al pi ni -
zmie ja ski nio wym, co rów nież w ja kiś

spo sób mó wi o na szym za an ga żo wa niu
i pro fe sjo nal nym po dej ściu do te ma tu.
Współ pra cu je my z gro to ła za mi oraz nur ka -
mi ja ski nio wy mi z kra jów i re gio nów, któ re
są przez nas od wie dza ne. Nie ustan nie po -
szu ku je my no wych re jo nów dla na szej
dzia łal no ści eks plo ra cyj nej. Ty le ty tu łem

fot. GNJ fot. GNJ
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przy bli że nia czym jest i czym się zaj mu je
GNJ PZA. Gwo li ści sło ści, eks plo ra cja to
od kry wa nie zu peł nie no wych miejsc, gdzie
jesz cze ni ko go nie by ło, nikt nie spo rzą dził
do ku men ta cji, nie na ry so wał pla nu, nie opi -
sał, gdzie nie wia do mo co kry je się da lej
w to ni, za za krę tem itd… Nie mo żna z ca -

łą pew no ścią eks plo ra cją na zwać nur ko wa -
nia w obiek tach stwo rzo nych ludz ką rę ką
ani nur ko wa nia w ja ski niach, w któ rych już
wcze śniej nur ko wa no i spo rzą dzo no ich
pla ny. Obec nie nie ste ty uży cie te go ter mi nu
jest moc no na gi na ne przez oso by pre ten du -
ją ce do mia na od kryw cy, któ re nie ma ją

jed nak wie le wspól ne go z men tal no ścią, ja -
ką po wi nien się od kryw ca ce cho wać.

Po wra ca jąc do opo wie ści o Ko so wie,
w 2009 ro ku pod wo dzą „Pszczół ka”, któ ry
uprzed nio na wią zał kon takt z gro to ła za mi
z klu bu Ara go nit za wi ta li śmy do mia sta Pe -
ja na za cho dzie Ko so wa. Do wie dzie li śmy
się o kil ku cie ka wych lo ka li za cjach, w któ -
rych mo żna by za nur ko wać, gdyż są one
do tąd nie zba da ne. Roz po znaw czo od wie -
dzi li śmy kil ka ja skiń z sy fo na mi (za la ny mi
ko ry ta rza mi w głę bi ja skiń) i wy wie rzysk
(miejsc, gdzie wo da wy pły wa spod zie mi).

Za nur ko wa li śmy w uro kli wie po ło żo nej
ja ski ni Shpel la e Kro it w Ka nio nie Ru go va.
Hon zo – ze wzglę du na umiej sco wie nie
nie wiel kie go otwo ru wej ścio we go ja ski ni
w pio no wej ścia nie ka nio nu, ok. 20 m
nad zie mią – nadał jej na zwę Key Ho le Ca -
ve (Dziur ka od Klu cza). Z otwo ru wy cie ka
chłod na wo da (ok. 8-9OC), za si la ją ca po ło -
żo ny przy dro dze punkt czer pa nia wo dy. Ja -
ski nia nie jest zbyt ob szer na, ani zbyt dłu ga.
Par tie su che to dwa je zior ka z wo dą do pa -
sa oraz od dzie la ją cy je wo do spa dzik
na ok. 2,5 m wy so ki. Ko ry ta rze mie rzą
ok. 20 m dłu go ści. Po ich prze by ciu do cie -
ra się do sy fo nu, za mie nia ją ce go się po kil -

fot. GNJ
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ku me trach w pio no wą stud nię. Sze ro kość
ko ry ta rzy to nie ca ły metr. Uda ło się po ko -
nać kil ka me trów tych cia snych ko ry ta rzy
pod czas nur ko wa nia roz po znaw cze go.
Wró ci li śmy tu rok póź niej do ko nać dal -
szych od kryć. Po wspię ciu się do otwo ru
i za ło że niu li ny po rę czo wej eki pa roz po -

czę ła trans port wor ków ze sprzę tem nur ko -
wym. Pod czas gdy gru pa zwie dza ła do stęp -
ne par tie ja ski ni, Hon zo sto jąc po pas
w wo dzie, ubie rał się w sprzęt nur ko wy.
Przy prze cho dze niu przez pierw sze prze -
wę że nie, znaj du ją ce się przy otwo rze wej -
ścio wym, ro ze rwał but od ska fan dra

nur ko we go o ostre ska ły wy stę pu ją ce w tym
miej scu. Oka za ło się to wła śnie w mo men -
cie wej ścia do wo dy i prze bie ra nia – le wa
no gaw ka ska fan dra mo men tal nie na peł ni ła
się wo dą. Kom for to wo już nie bę dzie…
Pod jął jed nak de cy zję o kon ty nu owa niu ak -
cji – szko da nie zo ba czyć, co kry je się tam,
gdzie nie do tar li rok wcze śniej. Po przej ściu
z ca łym sprzę tem nur ko wym przez „su che”
par tie ja ski ni i doj ściu do sy fo nu roz po czę -
ła się wła ści wa część ak cji – nur ko wa nie.
Po ze szło rocz nej wy pra wie Hon zo już wie -
dział, że pio no wa stud nia jest bar dzo cia -
sna, je go sprzęt był więc od po wied nio
do tych wa run ków skon fi gu ro wa ny: bu tle
nur ko we znaj do wa ły się w wor ku, trzy ma -
nym w rę kach (no -mo unt), tak by ła two by -
ło nim ma new ro wać w cia snych miej scach
i aby nie zwięk szał ob ry su cia ła. Pod czas
nur ko wa nia uda ło się stwier dzić przej ście
stud ni w od ci nek po zio my, ok. 7 m pod po -
wierzch nią wo dy, jed nak z po wo du znacz -
nej cia sno ty, po mi mo kil ka krot nie po dej -
mo wa nych prób, nie by ło mo żli wo ści zło -
że nia się na ty le, by zaj rzeć w głąb te go ko -
ry ta rza. Na de szła za tem po ra by za koń czyć
nur ko wa nie, zwłasz cza że po ziom wo dy
w dziu ra wym ska fan drze znacz nie się pod -

fot. GNJ
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niósł. Pod czas roz mo wy z lo kal ny mi gro to -
ła za mi oka za ło się, że Hon zo w ze szłym ro -
ku był pierw szą oso bą, któ rej uda ło się
wejść do tej ja ski ni.

Pod czas wy pra wy w 2009 ro ku wspię li -
śmy się rów nież do po ło żo ne go wy so ko
w gó rach (1850 m n. p. m.) je zio ra, któ re
mia ło być głę bo kie na 35 m i być mo że za -
koń czo ne ja ski nią. Oka za ło się, że spły ci li -
śmy je do 3 m głę bo ko ści. Re kom pen sa tą
był pod wod ny wi dok wy lę ga ją cych się mi -
lio nów tra szek. Pły wa nie po mię dzy ni mi to
dość nie co dzien ne do świad cze nie.

W 2010 po wró ci li śmy do Ko so wa. Ce -
lem wy pra wy by ła dal sza eks plo ra cja wy -
wie rzysk i sy fo nów w głę bi ko sow skich
ja skiń, a ta kże na wią za nie współ pra cy
z eks plo ru ją cy mi tam od lat Sło wa ka mi
zrze szo ny mi w SSS (Slo ven ska Spe le olo gic -
ka Spo loc nost), któ rzy w tym cza sie też by -
li tam obec ni. Ba zę wy pa do wą za ło ży li śmy
na ran czu po ło żo nym na wzgó rzu, z któ re -
go roz ta czał się pięk ny wi dok na le żą ce
u je go stóp mia sto Pe ja. Na szym go spo da -
rzem był nie zwy kle go ścin ny Ge lo.

Po za koń cze niu opi sa nej wy żej ak cji
w Key Ho le Ca ve, Hon zo udzie lił lek cji nur -
ko wa nia po ma ga ją cym nam gro to ła zom ko -

sow skim, tzn. za nur ko wa li oni w roz le wi -
sku pły ną cej dnem Ka nio nu Ru go wa rze ki
z uży ciem mi ni mal nej ilo ści sprzę tu nur ko -
we go. By ło to no we do świad cze nie dla nur -
ku ją cych pierw szy raz Ko so wa rów. Bar dzo
im się po do ba ło, co mo żna by ło stwier dzić
po en tu zja zmie z ja kim pły wa li, nie mal nie

re agu jąc na sy gna ły da wa ne przez prze mar -
z nię te go w ja ski ni Hon za, by już wyjść
z wo dy.

Po uzy ska niu spe cjal nych po zwo leń
do nur ko wa nia w uję ciu wo dy dla oko licz -
nych sie dlisk, na stęp ne go dnia uda li śmy się
na nur ko wa nie w wy wie rzy sku w wio sce

fot. GNJ
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Vrel le. Na tę ak cję spe cjal nie przy by li dwaj
urzęd ni cy z Mi ni ster stwa Śro do wi ska ze sto -
li cy Ko so wa, Pri sti ny. Ich obec ność wska -
zy wa ła na za in te re so wa nie sfer rzą dzą cych
te go ma łe go pań stwa te ma tem wszel kich
za so bów na tu ral nych.

Sa mo nur ko wa nie roz po czę ło się we -
wnątrz sar ko fa gu, zbu do wa ne go w ce lu

ochro ny wy pły wa ją cej z ja ski ni wo dy
przed za nie czysz cze nia mi. Bar dzo sil ny
prąd unie mo żli wił da le ką eks plo ra cję. Uda -
ło się stwier dzić w tym wy wie rzy sku obec -
ność ko ry ta rza na da ją ce go się do pe ne tra cji
przez czło wie ka oraz po ko nać je go wstęp -
ną część z za ci skiem na wej ściu. Nur ko wa -
nie utrud nia ły ele men ty kon struk cji hy dro-

lo gicz nej, znaj du ją ce się w za ci sku: me ta lo -
wa ru ra i ster czą ce dru ty. Ja ski ni nada no na -
zwę Shpel la e Bu ri mit, co ozna cza wart ki
stru mień.

W 2011 ro ku prąd – o dzi wo sła by
– umo żli wił dal sze nur ko wa nie w tym miej -
scu. Uda ło się prze nur ko wać ok. 30 m wą -
skich ko ry ta rzy tej ja ski ni, jed nak da lej
znaj do wa ła się dłu ga na kil ka me trów
szcze li na o sze ro ko ści 30 cm, któ ra unie -
mo żli wi ła dal sze dzia ła nie w tym miej scu.
Wi dać jed nak za nią lu stro wo dy i kon ty nu -
ację ko ry ta rza. Jak się oka za ło, rów nież ta
ja ski nia go ści ła nas ja ko pierw szych, wcze -
śniej nikt do niej nie za glą dał.

Po wra ca jąc do wspo mnień z ro ku 2010,
uda li śmy się wte dy ta kże do du żej ja ski ni
Shpel la e Du shit, na koń cu któ rej – wg re la -
cji chor wac kiej wy pra wy z po cząt ku lat 90.
– znaj du je się sy fon. Po nie zbęd nym obi ciu
pro żka (pio no wych czę ści ja ski ni) spi ta mi
(ko twa mi mo cu ją cy mi li nę) i za po rę czo wa -
niu (za wie sze niu lin) do tar li śmy do ol brzy -
mich mar mi tów (form skal nych po wsta łych
na sku tek wy my wa nia ska ły przez pły ną cą
z wiel ką si łą wo dę) wy peł nio nych wo dą. Być
mo że za ni mi znaj du ją się dal sze par tie su -
che lub wod ne, jed nak nie za ło ży li śmy tra -

Homer przed nurkowaniem w Burimit fot. GNJ
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wer su (po zio me go od cin ka li no we go) i nie
po szli śmy da lej. Nur ko wa nie w tym miej scu
wy klu czy li śmy ze wzglę du na po no ro wy
(zgod ny z prą dem stru mie nia) cha rak ter tej
ja ski ni i znaj du ją ce się w niej, w za dzi wia ją -
cej ilo ści, gni ją ce szcząt ki zwie rzę ce oraz in -
ne śmie ci, a ta kże du że ilo ści gu ana nie-

to pe rzy za miesz ku ją cych tę ja ski nię. Ma sze -
ru jąc jej ko ry ta rza mi, od no si li śmy wra że nie
spa ce ru ru ra mi ka na li za cyj ny mi.

Ce lem za tar cia wra że nia nie czy sto ści
uda li śmy się w nie zwy kle uro kli we miej sce
– ka ska do wo le żą ce je zior ka i łą czą ce je
wo do spa dy Mi ru sha. Wspię li śmy się do naj -

wy żej po ło żo ne go z pię ciu je zio rek i tam
za ży li śmy za słu żo nej ką pie li. Dłu go sy ci li -
śmy oczy tym prze pięk nym miej scem, je go
ka ska da mi i ja ski nia mi, do ka zy wa li śmy
w wo dzie i pod jej po wierzch nią oraz pod -
da wa li śmy się bom bar do wa niu stru mie nia
wo dy du że go wo do spa du.

fot. GNJ fot. GNJ
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Tak zre ge ne ro wa ni mo gli śmy przy stą pić
do dal sze go dzia ła nia spe le olo gicz ne go.

Na stęp ne go po ran ka roz po czę li śmy ak -
cję w naj więk szej ja ski ni Ko so wa, Shpel la
Gry ka e Ma dhe. Jak się oka za ło, bę dzie my
tu wra cać rok rocz nie ce lem dal szych eks -
plo ra cji. W 2010 ro ku je dy nym nur kiem był
Hon zo, a do po mo cy przy trans por cie we -
wnątrz ja ski ni był tyl ko jesz cze je den gro -
to łaz ko sow ski, cza sem do łą czał też dru gi,
gdy miał czas.

W ja ski ni jest wie le po ten cjal nych miejsc
do nur ko wa nia, w 2004 ro ku w jed nym
z naj więk szych sy fo nów nur ko wa li Sło wa cy.
Roz po czę li śmy jed nak od sy fo nu bli żej po ło -
żo ne go, mniej sze go, znaj du ją ce go się
ok. 400 m od otwo ru. Za nu rze nie, cią gnię cie
po rę czów ki, sto sun ko wo nie wiel ka głę bo -
kość – 3 m, ostry za kręt w le wo i wy -
- nu rze nie w oczku śred ni cy 1,5 m.
Z po wo du te go ostre go za krę tu sy fo no wi na -
le ży się na zwa „Ko lan ko”. 

Wyj ście z wo dy do ko ry ta rza roz cho dzą -
ce go się na pra wo i le wo, od pię cie bu tli
i marsz ko ry ta rzem. Naj pierw w le wo: wspi -
nacz ka ko ry ta rzy kiem, ok. 5 m wy żej sal ka
ze żwi rem. Prze czoł ga nie nią ka wa łek,
pusz cza, ale szko da su che go ska fan dra

na ta kie ła że nie. I tak już się roz wa lił, zno -
wu na bie ra wo dy przez roz dar ty but. Po -
wrót i marsz w dru gą stro nę. Po tem
– pod czas ana li zo wa nia map ja ski ni – oka -
że się, że to nie zna ne do tąd par tie. Tu na -
stęp ne je zior ko, więc po wrót po sprzęt
nur ko wy i dal sze nur ko wa nie. Sy fon rów nie
płyt ki, ale dłu ższy. „War szaw ski”. Wy nu -
rze nie w sal ce i marsz ko ry ta rzem, aż
do zna le zie nia punk tu po mia-  ro we go po -
zo sta wio-  ne go tu przez Sło wa ków w prze -
szło ści. Po wrót do pierw sze go je zior ka

„Ko lan kiem”, tu od na le zie nie jesz cze jed -
ne go pod wod ne go ko ry ta rzy ka, więc dal sze
nur ko wa nie. Jest już zim no, ska fan der pusz -
cza do dat ko wo za wo rem, któ ry za pew ne
uległ za nie czysz cze niu pia chem pod czas
czoł ga nia. Ko ry tarz scho dzi w dół, ska ła
czar na, jak po przed nio, ale tu bar dzo cie -
ka wie ukształ to wa na, w ostre ży le ty. 

Trze ba uwa żać tym bar dziej. To bę dzie
Sy fon „Ży le ta”. Wy nu rze nie w sal ce, przej -
ście jej frag men tu i po wrót z po wo du znacz -
ne go dys kom for tu ter micz ne go. W środ ku,
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pod ni by -szczel nym ska fan drem płe two nu -
rek jest kom plet nie prze mo czo ny i zmar z nię -
ty, po mi mo dość wy so kiej tem pe ra tu ry wo dy
(9OC). Re trans port ska fan dra do na pra wy
i ocie pla cza do wy su sze nia oraz bu tli do na -
bi cia ich po wie trzem.

Na stęp ne go dnia kon ty nu acja dzia ła nia
w tym miej scu, znów nur ko wa nie w „Ży le -
cie”. Od na le zie nie w sa li za sy fo nem ko lej -
nych sło wac kich punk tów po mia ro wych
oraz po łą cze nie po wierzch nio we je zior ka

za „Ży le tą” z nur ko wa nym wczo raj ja ko
dru gim, sy fo nem „War szaw skim”.

W 2011, gdy na wy pra wie był dru gi nu -
rek, Ja cek Strej czyk „Ho mer” (świe ży ab sol -
went WNJ), prze nur ko wał on Sy fon
Ko lan ko i zli kwi do wał ze szło rocz ne zna ki
za py ta nia, łą cząc su che par tie za tym sy fo -
nem z sa lą przy je zior ku po cząt ko wym dro -
gą al ter na tyw ną (obej ście sy fo nu).

W 2010, po za koń cze niu ak cji w po wy -
żej opi sa nych par tiach 400 m od otwo ru, si -

ła mi 2-3 osób do ko na li śmy trans por tu
sprzę tu nur ko we go do ko lej ne go sy fo nu, te -
go du że go, eks plo ro wa ne go kie dyś przez
Sło wa ków. Znaj du je się on ok. 500 m
od otwo ru. Tu taj na stą pi ło prze nur ko wa nie
pierw sze go sy fo nu, wspię cie wo do spa dzi -
kiem, na stęp ne je zior ko, więk szy wo do spad
i dru gi sy fon. Ten jest du ży, do 9 m głę bo -
ko ści, ok. 30 m dłu go ści. Z po wo du li mi tu
czyn ni ka od de cho we go po wrót i za koń cze -
nie ak cji.

W ko lej nych dniach trans port więk szych
bu tli do du że go sy fo nu, nur ko wa nia w ko -
lej nych sy fo nach i od na le zie nie miej sca,
gdzie trze ba się wspiąć kil ka me trów
po ścia nie. Tu przy da ła by się po moc dru -
gie go nur ka, ra zem ła twiej prze pro wa dzić
ak cję wcią gnię cia sprzę tu do gó ry. Da lej
znaj du je się du ży sy fon, wg sta rych pla nów
ma on do 25 m głę bo ko ści, to tzw. Wiel ki
Sy fon. Tu za koń cze nie ak cji, znów z po wo -
du li mi tu czyn ni ka od de cho we go.

Przez wszyst kie dni opi sa nych tu nur ko -
wań z 2010 ro ku to czy ła się wal ka z uszko -
dzo nym ska fan drem, je go do raź ne kle je nie
i na pra wia nie, ale na wet wul ka ni za tor nie
był w sta nie po móc na dłu żej. War to wspo -
mnieć o fak cie, iż nikt nie chciał przy jąć za -
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pła ty za na pra wę, trak tu jąc to ja ko swój
obo wią zek i wkład w eks plo ra cję ja ski ni.
Od eks plo ru ją cych tę ja ski nię od lat Sło wa -
ków GNJ otrzy ma ła zgo dę i wy łącz ność
na dal szą eks plo ra cję wszyst kich sy fo nów
tej ja ski ni. Po nad to od Ko so wa rów otrzy ma -
li śmy obiet ni cę roz sze rze nia mo żli wo ści
dzia ła nia po za re jon Pe ja.

W 2011 ro ku sku pi li śmy się na kon ty nu -
owa niu eks plo ra cji Wiel kie go Sy fo nu.
Po stwier dze niu, że da się nur ko wać, gdyż
la to wg Ko so wa rów by ło nie nor mal nie
desz czo we i chłod ne, mi mo sil ne go prą du,
po prze trans por to wa niu pod sy fon sprzę tu
dla dwóch spe le onur ków (Hon za i Ho me -
ra), zna le zie niu obej ścia ma łe go sy fo nu tra -

wer sem i za po rę czo wa niu go – roz po czę li -
śmy ak cję. Za pierw szym sy fo nem wy cho -
dzi się z wo dy na trzy me tro wą ścian kę.
Wspi nacz ka bez bu tli jest du żo ła twiej sza,
dru gi nu rek po da je sprzęt z wo dy oso bie
nur ku ją cej w dru gim sy fo nie (Wiel kim Sy -
fo nie). Do Wiel kie go Sy fo nu pro wa dzi dość
ła god nie opa da ją ca kil ku me tro wa po chyl -
nia. Pod wod ny ko ry tarz na to miast idzie nie -
mal pio no wo do 12 m głę bo ko ści, na stę-
p nie dość szyb ko osią ga 25 m i już nie co
ła god niej do cho dzi do 31 me trów. Tu skrę -
ca pod ką tem pro stym w pra wo i za prze -
wę że niem kon ty nu uje się. Dal sza dzia ł-
al ność w tym miej scu zo sta ła unie mo żli-
wio na, za pierw szym ra zem z po wo du li mi -
tu ga zu (ma łe bu tle, nur ko wa nie re ko ne san -
so we), za dru gim ra zem z po wo du awa rii
sprzę tu (roz padł się in fla tor), za trze cim ra -
zem przez gwał tow ny spa dek wi docz no ści
spo wo do wa ny opa da mi desz czu.

W 2012 ro ku po za dwo ma nur ka mi ja -
ski nio wy mi z Pol ski (znów Hon zo i Ho mer)
by ło 13 gro to ła zów sło wac kich z ró żnych
klu bów zrze szo nych w Slo vac kiej Spe le olo -
gic nej Spo loc no sti, pod kie row nic twem Ja -
na Smol la. Ta eki pa bar dzo nam po mo gła
we wszyst kich ak cjach, w trans por cie sprzę -

Honzo po nurkowaniu w Radavac fot. GNJ
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tu spe le onur ko we go przez su che par tie ja -
skiń do sy fo nów.

Wła ści wa ak cja w Wiel kim Sy fo nie
w 2012 ro ku to trans port sprzę tu, głów nie
si ła mi Sło wa ków, ale te raz już do dat ko wo
tra wers nad ta flą wo dy do je zior ka Sy fo nu
Wstęp ne go i nur ko wa nie zno wu we

dwóch: pod czas gdy Hon zo wspiął się
na trzy me tro wą ścian kę po chyl ni pro wa -
dzą cej do Wiel kie go Sy fo nu, Ho mer po dał
mu bu tle, a na stęp nie przy mo co wał no wą
li nę i zro bio ną przez sie bie spe le odra bin kę.

Po przed nio nur ko wa nie za koń czy ło się
na 31 m głę bo ko ści przy ok. 60-70 m dłu -

go ści. Hon zo zde cy do wał się za brać bu tle
śred niej wiel ko ści (2x7 l do 300 bar). Tym
ra zem wo da by ła kry sta licz nie czy sta.
Wpraw dzie mia ła tyl ko 8 stop ni Cel sju sza,
ale przy jem nie się opa da ło do ostat nie go
zna ne go miej sca. Za za krę tem, na 31m głę -
bo ko ści, otwo rzył się dłu gi pro sty ko ry tarz,
dość ob szer ny. Szyb ko do cho dził on
do 41 m głę bo ko ści i wy płasz czał się. Cią -
gnął się tak ka wa łek, wi dać by ło kon ty nu -
ację, jed nak li mit po wie trza w bu tlach ka zał
za wra cać. Na stęp nym ra zem trze ba za brać
więk sze bu tle…Po wyj ściu z Wiel kie go Sy -
fo nu chwi la od po czyn ku na po chyl ni
i prze nur ko wa nie Wstęp ne go Sy fo nu. Tu
jesz cze Hon zo miał chwi lę i po grze bał
w ka mie niach na dnie, od naj du jąc zgu bio -
ny rok te mu koń co wy frag ment in fla to ra,
któ ry ze psuł się w Wiel kim Sy fo nie, przy za -
krę cie na 31 m głę bo ko ści. Szyb kie prze -
sko cze nie ze sprzę tu nur ko we go w spe -
le osz pej i re trans port pu stych bu tli. Ca ła
resz ta sprzę tu po zo sta ła zde po no wa na
w ja ski ni. Wie czór spę dzi li śmy na za cie -
śnia niu przy jaź ni pol sko -sło wac kiej i pla no -
wa niu na stęp nej ak cji.

Ko lej ne go dnia wró ci li śmy do Gry ka
e Ma dhe, tym ra zem z więk szy mi bu tla mi

fot. GNJ
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(2x11 li trów), co po zwo li ło na głęb sze i dłu -
ższe nur ko wa nie. Znów do tar li śmy do
Wstęp nia ka, po wtó rzy li śmy ca łą ak cję prze -
do sta nia się do Wiel kie go Sy fo nu, gdzie za -
pla no wa na by ła głów na ak cja je go
eks plo ra cji. Po po ko na niu pio no wej ścian -
ki chwi la od po czyn ku na po chyl ni, przy go -
to wa nie się Hon za do nur ko wa nia, po
czym wej ście do wo dy, spraw dze nie sprzę -
tu, wy mia na zna ków: OK…OK…

Hon zo znik nął pod po wierzch nią wo dy.
Jej przej rzy stość by ła ta ka, że po wy łą cze -
niu swo jej la tar ki Ho mer mógł ob ser wo wać
Hon za nie ma lże do sa me go koń ca, gdy
osią gał on dno sy fo nu. W tym miej scu znik -
nął, wpły wa jąc za za łom do den ne go ko ry -
ta rza. Za pa dła ciem ność, któ rą Ho mer
roz pra szał za pa la jąc co ja kiś czas swą la tar -
kę, ob ser wu jąc lu stro wo dy. Wy pa try wał ta -
kże bla sku świa tła da wa ne go przez la tar kę
Hon za. Czas pły nął bar dzo po wo li. Mi nu ty
dłu żą się, gdy cze ka się na ko goś pod czas
ta kie go nur ko wa nia w nie zna nym sy fo nie.
Po upły wie 24 mi nut po ja wił się de li kat ny
blask świa tła, któ ry z cza sem za czy nał być
co raz in ten syw niej szy. Zna czy ło to, że
Hon zo wra cał, lecz przed nim jesz cze
ok. 40-mi nu to wa de kom pre sja. Czy li 40 mi -

nut po wol ne go wy nu rza nia się i za trzy my -
wa nia na okre ślo ny czas na okre ślo nych
głę bo ko ściach. Bez te go nu rek mógł by na -
ba wić się dość po wa żnej cho ro by de kom -
pre syj nej. Pod czas wy nu rza nia oka za ło się,
że Hon zo miał zbyt ma ło ba la stu na so bie
(efekt nie do ga da nia z Ho me rem co do cię -
ża ru bu tli), co spo wo do wa ło, że do dat ko -
wo mu siał wal czyć z si ła mi wy po ru, aby
utrzy mać się na da nej głę bo ko ści i pra wi -
dło wo prze pro wa dzić de kom pre sję.
Na szczę ście bu do wa sy fo nu wy szła mu na -
prze ciw, zna lazł od po wied nie zwę że nie,
w któ rym za kli no wał się na ten czas, no gi
za pie ra jąc o jed ną ścia nę, a rę ce o dru gą.
Po za koń cze niu ca łej pro ce du ry de kom pre -
syj nej wy nu rzył się i zdał Ho me ro wi na go -
rą co re la cję ze swe go od kry cia: sy fon
osią ga głę bo kość 45 me trów, po czym prze -
cho dzi w po zio my ko ry tarz o dłu go ści
ok. 70 me trów pro wa dzą cy do ob szer nej
sal ki z 4 od no ga mi – w gó rę, szcze li na
w dół, do przo du i na pra wo. Sa la Hy dry.
Osią gnię cie li mi tu ga zo we go nie po zwo li ło
już na dal sze nur ko wa nie, tu taj Hon zo
zmu szo ny był za koń czyć ten etap eks plo ra -
cji. Za rok trze ba wró cić i być jesz cze le piej
przy go to wa nym do te go ty pu nur ko wa nia.

Chwi la od po czyn ku na po chyl ni, na stęp nie
ze bra nie sprzę tu, zjazd do Wstęp nia ka
i prze nur ko wa nie go na czy stym tle nie. Ho -
mer po zo stał jesz cze chwi lę za Wstęp nia -
kem, za bez pie cza jąc li nę oraz spe le odra-

fot. GNJ
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bin kę na przy szły rok, aby tym ra zem wo da
pły ną ca w sy fo nie ich nie uszko dzi ła. Prze -
bra li śmy się, tym ra zem pa ku jąc ca ły sprzęt
do wo rów, któ re trze ba by ło wy nieść na po -
wierzch nię. Hon zo po ta kim nur ko wa niu
nie po wi nien być na ra żo ny na du ży wy si -
łek, a do wy nie sie nia by ło aż 9 cię żkich
wo rów ze sprzę tem spe le onur ko wym. Tu
po now nie po mo gli nam gro to ła zi z SSS.
Wró ci li śmy za do wo le ni z prze pro wa dzo nej
ak cji, już pla nu jąc na stęp ną w przy szłym
ro ku, w tym sa mym miej scu, aby po znać,
co kry je się da lej, za Sa lą Hy dry…

W 2010 ro ku do ko na li śmy jesz cze
wstęp ne go roz po zna nia du że go po no ru
obok Wiel kie go Sy fo nu, gdzie rów nież
po od po wied nim przy go to wa niu miej sca
nur ko wa nie bę dzie mo żli we.

W 2011 ro ku z po wo du bar dzo sil ne go
prą du nur ko wa nie w tym po no rze by ło nie -
mo żli we. W dal szej ko lej no ści ba da li śmy
„mo kre” par tie bocz ne, le żą ce rów no le gle
do głów ne go ko ry ta rza, nie da le ko od otwo -
ru. Od na leź li śmy sze reg pod wod nych po -
łą czeń po mię dzy sal ka mi i ko ry ta rza mi
w tych par tiach oraz sy fon idą cy w głąb ja -
ski ni. Bu dul cem tu są kru che zle pień ce, mą -
ci się mo men tal nie i po trze ba dłu ższe go

cza su, by wo da wy kla ro wa ła się po ja kim -
kol wiek dzia ła niu w tym miej scu.

Z ko lei w ro ku 2012 po nor Wiel kie go Sy -
fo nu wzię li śmy na pierw szy ogień, nie ja ko
na roz grzew kę. W cza sie, gdy Hon zo przy -
go to wy wał się do nur ko wa nia w tym no -
wym miej scu, Ho mer wbił spi ta przy

wchło nie – do te go punk tu Hon zo był wpię -
ty gru bą li ną al pi ni stycz ną. Choć mniej szy
niż rok te mu, prąd był znacz ny, a nie zna ne
po no ry sta no wią naj więk sze za gro że nie dla
nur ka ja ski nio we go. Pod czas nur ko wa nia
oka za ło się, że te środ ki bez pie czeń stwa nie
by ły po trzeb ne: sy fon był krót ki i płyt ki, roz -

Ekipa 2009 fot. GNJ
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ga łę ział się i do cho dził do je zior ka, za któ -
rym był na stęp ny roz ga łę zio ny sy fon, znów
je zior ko i znów sy fon. Jest to pod wod ny ser
szwaj car ski, gdzie wo da wy tra ca ca ły swój
im pet z po no ru. Ka żdy sy fon ma kil ka od -
nóg. Do te go Ho mer od na lazł su che obej -
ście pierw sze go sy fo nu i da lej, łą cząc go

z ko ry ta rzem głów nym. A więc ser szwaj -
car ski jest rów nież nad wo dą. Sy fo ny są nie -
ob szer ne, w trze cim skoń czy li śmy za ba wę
w tym miej scu. Mo żna tu wra cać „po dłu -
bać” w wol nych chwi lach.

W 2012 zro bi li śmy jesz cze ak cję
w Shpel la Ra da vcit. Od wie dzi li śmy ją

pierw szy raz w 2009 ro ku. Tym ra zem po -
ziom wo dy w ja ski ni był znacz nie ni ższy
i spo koj nie do szli śmy do wła ści wych sy fo -
nów. Wy glą da ły obie cu ją co. Do te go ścia -
ny tej ja ski ni to pięk ny, jed no li ty mar mur.
Do sy fo nów za le d wie ok. 200 me trów ła -
twej, su chej ja ski ni. Je dy na prze szko da to
gu ano na po chyl ni, któ re go tu mnó stwo.
Ak cja trans por to wa przy nie oce nio nej po -
mo cy Sło wa ków (Ja no, Mi sza, Li bor), prze -
bra nie do nur ko wa nia i ak cja. Ciąg sy fo nal-
ny płyt ki, ale pusz czał. Hon zo nur ko wał
do wy czer pa nia lin ki na ko ło wrot ku, wy nu -
rzył się po wię cej, ale by ło zim no. Po za tym
Sło wa cy go ni li, trze ba by ło się pa ko wać
i je chać da lej – w Al py Al bań skie, do Val -
bo ny. Cie ka wost ką jest, że kil ka mie się cy
póź niej z po wo du su szy po ziom wód grun -
to wych znacz nie się ob ni żył i Bry tyj czy cy
su chą sto pą wy eks plo ro wa li ok. 500 m tych
ko ry ta rzy. Ge ne ral nie by li śmy pod wra że -
niem dzia ła nia eki py Sło wa ków – bar dzo
faj nie nam się z ni mi współ pra co wa ło, za -
rów no pod zie mią, jak i na po wierzch ni.

Ko so wo to pięk ny, przy ja zny kraj pe łen
cie ka wych lu dzi i nie za po mnia nych gór -
skich wi do ków. Śla dy woj ny z ro ku na rok
za cie ra ją się, a tu ry sty ka się roz wi ja. Na dal

Ekipa 2010 fot. GNJ
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jed nak jest tam mnó stwo miejsc da le kich
od zgieł ku, gdzie mo żna się wy ci szyć i ob -
co wać z Na tu rą. Jak ca łe nie mal Bał ka ny le -
ży na wa pie niu, a więc jest tam du że po le
do dzia ła nia eks plo ra cyj ne go tak dla gro to -
ła zów, jak i spe le onur ków. Z pew no ścią bę -
dzie my tam po wra cać jesz cze nie raz.

Pod czas opi sa nych nur ko wań uży wa li -
śmy sprzę tu firm: X -De ep – si de mo unt,
Gral Ma ri ne – oświe tle nie, Dir Zo ne od CTN
Pió re wicz, za bez pie cze nie tle no we dzię ki
Kli ni ce Me dycz nej IBIS. Spe le oklub War -
szaw ski uży czył sprę żar ki. PZA do fi nan so -
wa ło wy pra wy w la tach 2010 i 2011.

Bar dzo dzię ku je my fir mom i oso bom, któ re
nas wspie ra ją!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

au to rzy zdjęć:

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”, Ma ciek Olin kie wicz „La ma”

Ra fał Sza niaw ski, An drzej Szer szeń „Pszczó łek”

Bar ba ra Wro na, Ja cek Strej czyk „Ho mer”

Mag da Ko gut, Se ba stian i Krzysz tof Do bro wol scy

Jo an na Szy ma now ska, Li bor Stub na

Widok na Kosowo fot. GNJ fot. GNJ
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– Ta to, a kie dy ja bę dę nur ko wał
z bu tlą???

– Sy nu, za kil ka lat, jak tyl ko
skoń czysz 10…

– Ale… ja wte dy chciał bym być już
in struk to rem, tak jak ty! No i kie dy
ku pisz mi bu tlę i jac ket?

– Sy nu, ja już dla cie bie mam
sprzęt. Tyl ko na ra zie po ży czam, je -
śli mam ma łych kur san tów, spo koj -
nie…

– Do bra, to ja na ra zie bę dę nur -
ko wał tyl ko z ma ską, ale mu szę mieć
cho ciaż ska fan der, ok?

– Ok…

No wła śnie. Nie daw no mia łem ta ki zgryz
z wła snym sy nem… On, tak jak wie le dzie -
ci, chce ro bić to co oj ciec, nie do koń ca
zda jąc so bie ze wszyst kie go spra wę. Mój
syn od wcze sne go wie ku miał kon takt
z nur ko wa niem. Ob ser wo wał nur ku ją cych

Nurkujące dzieciaki
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na ba se nie czy też na wy jaz dach, ale
przede wszyst kim do brze znał teo rię…
Opo wia da łem mu o fi zy ce, me dy cy nie
i sprzę cie pod czas usy pia nia… To świet nie
dzia ła ło. Wy kła dy mu sia ły być nud ne, bo
chło pak za sy piał bły ska wicz nie, a ja cza sa -
mi ra zem z nim…

Oczy wi ście nie wia do mo czy mój sy nek
bę dzie in struk to rem nur ko wa nia (tak jak ta -
ta), ale z pew no ścią do sta nie ode mnie ta ką
szan sę. Po sta ram się po ka zać mu ró żne
aspek ty ży cia i mo żli wych ak tyw no ści. Mu -
si zna leźć coś dla sie bie. Bo prze cież czym
by ło by na sze ży cie bez pa sji? Zda ję so bie

spra wę, że nie ka żdy ją od na lazł, ale mam
też pew ność, że ta kie ży cie to po pro stu we -
ge ta cja… Oczy wi stym jest dla mnie, że naj -
lep sze hob by dla ka żde go, to wła śnie
nur ko wa nie.

Ucze nie dzie ci nur ko wa nia by wa za ję -
ciem wy czer pu ją cym, ale przy szła ka rie ra
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nur ko wa na sze go wy cho wan ka i ob ser wo -
wa nie je go roz wo ju po tra fi to pięk nie wy -
na gro dzić. Mo że nie ka żdy ze szko lo nych
prze ze mnie dzie cia ków zo sta nie in struk to -
rem, ale ka żdy do stał szan sę i tyl ko od nie -
go za le ży, czy i jak ją wy ko rzy sta.

Zgod nie ze stan dar da mi PA DI – naj po pu -
lar niej szej or ga ni za cji nur ko wej świa ta
– kurs Open Wa ter Di ver, da ją cy upraw nie -

nia do sa mo dziel ne go nur ko wa nia, mo że
roz po cząć już dzie się cio la tek. Po za koń -
cze niu szko le nia ju nior otrzy ma upraw nie -
nia do nur ko wa nia do 12 me trów z oso bą
do ro słą.

W prak ty ce ma my do czy nie nia z ró żny -
mi pro ble ma mi pod czas szko le nia dzie cia -
ków. Jed nym z nich jest wła śnie kwe stia
wie ku mło de go nur ka. Nie trze ba być dy -



Nuras.info 3/2013

43

plo mo wa nym pe da go giem, że by stwier -
dzić, że wśród dzie się cio lat ków znaj dzie -
my ta kie go, któ ry my śli o uma wia niu się
na rand ki, ale i ta kich, co jesz cze śpią z plu -
sza ka mi i cho dzą za ma mi ną spód ni cą. Na -
ucza nie nur ko wa nia to psy cho lo gia i pró ba
do tar cia do ka żde go w spo sób in dy wi du al -
ny. Jest to szcze gól nie wa żne w przy pad ku
naj młod szych. Na le ży pa mię tać, że dzie ci

mu szą speł nić ta kie sa me wa run ki jak do ro -
śli. Mu szą umieć pły wać, a ta kże opa no wać
teo rię i to z peł nym jej zro zu mie niem. Dzie -
się cio la tek, któ ry nie uczy się w szko le fi zy -
ki mo że mieć pro ble my ze zro zu mie niem
na przy kład pra wa Boy la -Ma riot ta i ca ła
sztu ka po le ga na tym, że by to po czuł i za -
pa mię tał. Po moc ne mo że być w tym pro ste
do świad cze nie dzia ła ją ce na wy obraź nię
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oraz od po wied nie do bie ra nie słów, uni ka -
nie ję zy ka aka de mic kie go na wy kła dzie, ale
też po wa żne trak to wa nie szko lą cych się ju -
nio rów.

W przy pad ku dzie ci czę stym pro ble mem
jest brak wy star cza ją cej si ły fi zycz nej
do prze no sze nia sprzę tu, czy też ćwi cze nia

ze zdej mo wa niem, prze miesz cza niem i w
koń cu za kła da niem pa sa ba la sto we go. Do -
ro śli rów nież mie wa ją z tym kło po ty. Oczy -
wi ście do brze jest, je śli dzie ciak ma
od po wied nio do bra ny sprzęt i nie mu si mę -
czyć się w zbyt wiel kim ska fan drze i dźwi -
gać cię żkiej bu tli… Zu ży cie po wie trza
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u mło dzie ży nie jest du że, więc szko lą cy
po win ni za pew nić ma łe, 5-8 li tro we bu tle
oraz po moc w ich prze no sze niu.

Co w ta kim ra zie zro bić, aby na sze
dziec ko nie zra zi ło się do nur ko wa nia, ale
po łknę ło bak cy la? Ma jąc spo re do świad cze -
nie w tej kwe stii my ślę, że mo gę po ku sić się

o zwró ce nie uwa gi na kil ka za gad nień, któ -
re na le ży spraw dzić i prze my śleć tak, że by
pod ję ta przez ro dzi ca de cy zja nie oka za ła
się po pro stu wpad ką…

Za sta nów my się, czy wiek na sze go
dziec ka (min. 10 lat) jest od po wied ni. Prze -
cież ro dzic, zna jąc dziec ko, po wi nien

stwier dzić, czy je go po cie cha po do ła kur -
so wi, opa nu je teo rię i fi zycz nie spro sta za -
rów no wy czer pu ją cym za ję ciom na ba se-
nie, jak i nur ko wa niu w wo dach otwar tych.
Cza sa mi le piej za cze kać rok, na wet dwa,
za nim z dziec ka zro bi my nur ka.

Czy przy pad kiem szko le nie dziec ka nie
jest wbrew je go wo li. Mia łem już ta kie sy tu -
acje, że dziec ko nie mal na si łę by ło ubie ra -
ne w ska fan der i wrzu ca ne do wo dy – bo
ta ta nur ku je i mi też ka zał… To po zo sta wię
już bez ko men ta rza.

Je śli ro dzic nie nur ku je, mo że zro bić kurs
ra zem z dziec kiem. Ma my wte dy swo ją
mło dzież na oku, mo że my uczyć się i ba -
wić nur ko wa niem wspól nie, a po tem ra zem
nur ko wać, pod ró żo wać itd. Je śli nie ma ta -
kiej mo żli wo ści, bo np. ro dzic od daw na
jest płe two nur kiem, zor ga ni zuj my dziec ku
ró wie śni ka – ko le gę, ko goś z ro dzi ny lub
po pro stu bra ta czy sio strę. Wte dy nasz ju -
nior bę dzie czuł się po pro stu raź niej.

Wy bór in struk to ra/szko ły…? No wła śnie,
w przy pad ku dzie ci nie pa trz my na ce nę,
ale po zbie raj my jak naj wię cej opi nii i in for -
ma cji o oso bie, w rę ce któ rej od da my
dziec ko. Mu si my mieć pew ność, że do -
świad czo ny in struk tor nie zro bi nic, cze go



Nuras.info 3/2013

46

nie po wi nien. Wa żna jest też po ra za jęć
– nie mo gą być or ga ni zo wa ne zbyt póź no,
bo uczest nik mo że po pro stu… za snąć.

Nie jest do brze, je śli na sze dziec ko bę -
dzie szko lić się w gru pie z do ro sły mi – cię -
żko wte dy wy rów nać po ziom i za pew nić
wszyst kim jed na ko we wa run ki. Naj le piej

jest do bie rać gru py zło żo ne z lu dzi o po -
dob nych pre dys po zy cjach. Nie bę dzie wte -
dy li de ra i ko goś moc no od sta ją ce go
po zio mem, co mo że ta kich stu den tów
po pro stu za blo ko wać i znie chę cić…

Uwa żaj cie na wa ka cyj ne in tro lub kur sy
za gra ni cą… Kie dy na gle, wy cią gnię ci

z bez tro skie go wy po czyn ku, zo sta je my
wplą ta ni w kurs, mo że my za li czyć nie złą
trau mę… Dziec ku mo że wy da wać się to su -
per po my słem, lecz czę sto jest jed nym wiel -
kim nie po ro zu mie niem, a szko lą cym za le ży
je dy nie na wnie sie niu opła ty. Nie ste ty, by -
łem świad kiem i ta kich zda rzeń.

Zrób cie wszyst ko, aby kurs dla dziec ka
był przy jem no ścią i przy go dą, ale trak to wa -
ną na se rio. Dzie ciak mu si wie dzieć, że
cze ka go tro chę wy sił ku. Współ cze sne mło -
de po ko le nia chwy ta ją wszyst ko w lot, trze -
ba to tyl ko umie jęt nie im przed sta wić
i stwo rzyć od po wied nie tło.

No i na ko niec pa mię taj cie, że być mo że
dziec ko zła pie bak cy la, a wte dy mo żna
w przy szło ści po móc mu zo stać pro fe sjo na -
li stą i in struk to rem…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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Nur ko wa nie pod lo do we jest dla
mnie wy zwa niem i przy go dą, któ ra
mi mo upły wu lat nie nu dzi mi się,
nie po wsze dnie je, a od kąd mam
w rę kach apa rat fo to gra ficz ny – krę -
ci bar dzo moc no.

Gdzieś kie dyś już to na pi sa łem, ale
wciąż się to nie zmie nia. Zi ma jest po to,
aby nur ko wać pod lo dem!

Jed nak w tym se zo nie mo żli wość zej ścia
pod lód na de szła do pie ro w po ło wie lu te go
i trwa ła… dwa week en dy. Naj pierw prze -

Sezon podlodowy 2013
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szka dzał brak zi my i lo du, a póź niej jej zbyt
du ża moc – sil ny mróz. Jak już wa run ki po -
go do we po zwa la ły na faj ne nur ko wa nia,
zna la złem się Egip cie. Po tem by ły tar gi nur -
ko we, no ale w koń cu się uda ło. Ostat nio
na szym ulu bio nym miej scem do nur ko wań
pod lo do wych sta ło się je zio ro Żbik, któ re

zna li śmy jak wła sną kie szeń. Dla cze go wła -
śnie tam po sta no wi li śmy za nur ko wać?

Po pierw sze – Żbik ni gdy nie za wo dzi zi -
mą i ofe ru je co naj mniej do brą przej rzy -
stość. Fak tycz nie, jak się szyb ko oka za ło
z 10 me trów wi dać by ło ide al nie po kry wa -
ją cą po wierzch nię wo dy ta flę lo du, pod któ -
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rą osia da ły pę che rze wy dy cha ne go przez
nas po wie trza. Po dru gie – nur ku je my
w miej scu, gdzie mo żna za wie sić oko
na za to pio nej łód ce. Pły wa my też w nie -
wiel kiej od le gło ści od miej sca po kry te go ja -
snym żwir kiem, po zwa la ją ce go na bez kar-

ne mach nię cie płe twą (brak za mu la nia)
i wy ko na nie w tym miej scu na przy kład
ćwi czeń. Ja sny pia sek pięk nie też kon tra stu -
je z zie lo ną wo dą… Po trze cie – od le głość
prze rę bla od za par ko wa nych sa mo cho dów
jest nie wiel ka, więc i ca ła ak cja prze bie ga
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spraw niej. Ze wzglę du na po wy ższe aspek -
ty w tym ro ku nie zdra dza li śmy już Żbi ka,
nur ku jąc w nim kil ka ra zy.

Nie oby ło się oczy wi ście bez przy gód…
To mek oso bi ście spraw dził, co czu je czło -
wiek, pod któ rym na gle za ła mu je się lód.
Za mo czo ny po szy ję szyb ko się ogar nął,

prze brał i za mel do wał go to wość do nur ko -
wa nia. My wszy scy prze ko na li śmy się, że
pod gru bą war stwą śnie gu lód mo że być
bar dzo kru chy… Co praw da To mek miał
lek ki żal, że nikt au to ma tycz nie nie sko czył
go ra to wać, ale wy tłu ma czy łem, że wte dy
kil ka osób by ło by w wo dzie, a nie jed na.

Kto wte dy mógł by po móc? Piotr na pew no
za rok zej dzie pod lód, już nie bę dzie tyl ko
trzy mał li ny ase ku ra cyj nej. Był w szo ku, że
to on bar dziej marzł niż ci, któ rzy wy cho -
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dzi li z prze rę bla. Dru gi Piotr na pew no wię -
cej nie zej dzie pod lód w mo krym ska fan -
drze, w koń cu za mó wił su chy… Wszy scy
z nie do wie rza niem słu cha li mo ich opo wie -
ści, jak to pod lo dem nur ko wa ło się kie dyś,
bez su chych ska fan drów, w sta rych i po -
rwa nych pian kach, z kaj ma nem w ustach.

Na wet pi ły spa li no wej nie by ło, prze rę bel
wy ku wa ło się ręcz nie – sie kie rą!

Na szczę ście nie od no to wa li śmy żad -
nych awa rii sprzę tu, nic nie zgu bi li śmy
i po do brym przy go to wa niu zor ga ni zo wa li -
śmy wszyst ko „ksią żko wo”. No, mo że po -
za jed ną so bo tą, któ ra oka za ła się dniem
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pró by. Wszyst ko przy cho dzi ło trud niej, ale
w su mie po po ko na niu wszel kich prze ciw -
no ści, na na szych zmar z nię tych twa rzach
za go ścił uśmiech.

Po mi mo bra ku słoń ca hu mor po pra wi ła
egip ska szi sza i kieł ba ska pie czo na na gril -
lu usta wio nym przy sa mym prze rę blu. Kur -
san ci spi sa li się na me dal i by li na praw dę
za do wo le ni.

Więk szość chwil za re je stro wał apa rat,
bę dzie więc co wspo mi nać w trak cie let nie -
go se zo nu.

Dzię ku jąc wszyst kim dziel nym człon -
kom na szych pod lo do wych nur ko wań, za -
pra szam na zi mo we nur ko wa nia nad jez.
Żbik w Olsz ty nie. W oko li cach na sze go
mia sta jest jesz cze kil ka in nych do brych
„pod lo do wych” akwe nów. Pięk na przej rzy -

stość by wa na Je zio rze Plusz nym i Krzy -
wym, a z pew no ścią do brych miejsc jest
wię cej…

Mi łosz Dą brow ski

mialosz@aqu adi ver. pl
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Od 15 mi nut pró bo wa łam na ry - so -
wać pro stą bia łą li nię o gru bo ści 1
pik se la, tak że by skła da ła się z rzę -
du po je dyn czych pik seli w ko lo rze
czy sto bia łym, a nie z trzech rzę dów
pik se li w ko lo rze ró żno szarym. I wła -
śnie kie dy po raz ko lej ny mi się nie
uda ło, za dzwo nił te le fon.

– Słu cham – wark nę łam w słu chaw kę, bo
by łam zła na te pik se le. I na han dlow ca,
któ ry bez czel nie prze ry wa mi pra cę, dzwo -
niąc jak zwy kle w naj mniej od po wie -dnim
mo men cie, za pew ne z ofer tą spo tka -nia
pro mo cyj ne go w te ma cie su per koł der weł -
nia nych, al bo od ku rza czy, po łą czo ne go
z de mon stra cją i lo so wa niem na gro dy nie -
spo dzian ki…

– Dzień do bry, mó wi Bar tosz Ba giń ski,
chcia łem za py tać, co pa ni ro bi w syl we stra.

No. Czy li do brze my śla łam – koł dry al bo
od ku rza cze. Na bra łam peł ne płu ca po wie -
trza, że by wy star czy ło, kie dy bę dę pod nie -
-sio nym gło sem tłu ma czy ła, że gra fik syl we -
-stro wy mam bar dzo za ję ty, bo od ra na
do wie czo ra, a po tem znów do ra na, bę dę

za ja dać pa lusz ki i oglą dać ko lej ne od cin ki
Bon da, Ja me sa Bon da. I że to skan dal za -
pra -szać lu dzi na po kaz koł der weł nia nych
w syl we stra. I że mnie nie stać na te koł dry!
Niech to so bie za pi szą w sys te mie kom pu -
-te ro wym i prze sta ną wy dzwa niać, bo ja
i tak nic od nich nie ku pię.

Ale za nim to wszyst ko po wie dzia łam, to
się zo rien to wa łam, że w koń cu nie wiem,
cho dzi o koł dry czy mo że o od ku rza cze
do pra nia dy wa nów (Nie ma my dy wa nów
pro szę pa na. Ani jed ne go cho ler ne go dy wa -
-nu nie ma my, ani na wet dy wa ni ka. A wy -
-cie racz ki ma my gu mo we. Szlau chem się
my je! Pie nię dzy też nie ma my, więc nic
od was nie ku pi my, na wet jak by by ło ze
zło ta i sa mo my ło te dy wa ny, któ rych nie

Wygrałam!!
czyli Egipt z Activtour
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ma my. Niech pan z ła ski swo jej za ko no tu -
je to w apli ka cji kol cen tro wej i JUŻ NIE
WY -DZWA NIA). Spu ści łam po wie trze
z płuc i wy bą ka łam z re zy gna cją:

– Nic nie ro bię…
– To mam dla pa ni do brą wia do mość. Le -

ci pa ni do Egip tu!
Acha. Ja sne. Le cę do Egip tu. Mój wu jek

to Fa ra on, ciot ka Kle opa tra, za pro si li mnie
na świę ta…

Znów na bra łam po wie trza w płu ca, tym
ra zem że by wy tłu ma czyć, że ni gdzie nie le -
cę, bo mnie nie stać, ani na Egipt, ani na -
wet na Ski ro ław ki, więc niech się nie
fa ty gu je i nie tłu ma czy mi, ja ka to su per za -
ba wa mnie cze ka na zło tej pla ży nad cie -
płym mo rzem.

Ale za nim to wy łusz czy łam, usły sza łam:
– Dzwo nię z Ac ti vto ur, wy gra ła pa ni nur -

ko we go syl we stra w Egip cie. Pa ni opo wia -
da nie by ło naj lep sze!

– Eeeee – wy ar ty ku ło wa łam, ja ko ekwi -
wa lent wszyst kie go co na raz mi się po my -
śla ło.

– Wy jazd jest cał ko wi cie za dar mo – do -
po wie dział pan Bar tosz, jak by czy tał mi
w my ślach. Przy naj mniej w nie któ rych.

– CAŁ KIEM za dar mo?

– Tak. Cał kiem. Wszyst ko ma pa ni opła -
co ne.

Je zu. Jak to: WY GRA ŁAM? Ja wy gra łam??
Do Egip tu wy bra łam się z mę żem.

W koń cu to był syl we ster. Nie chcia łam być
sa ma. Na szą gru pę po zna li śmy do pie ro
na miej scu. Choć „po zna li śmy” jest mo że
zbyt moc nym okre śle niem. Wszy scy oka za -
li się bar dzo spo koj ni, dość ma ło mów ni
i bar dzo ze so bą zży ci. Czu li śmy się tro chę
„na do kład kę”, ale nie za mie rza li śmy ma -
ru dzić. Bo by ło pięk nie. Za chwy ca ją co! Pu -
sty nia żół ta, pia sko wa, bia łe na mio ty
z ża glo we go płót na, a w tle brą zo wo -czar -
ne gó ry. W ośrod ku by li tyl ko nur ko wie,
sur fe rzy i ob słu ga ba zy, w su mie kil ka na ście
osób. Cu dow na ro dzin na at mos fe ra, a ob -
słu ga mi ła, grzecz na i dys kret na. Znacz nie
le piej wy cho wa na niż kel ne rzy w She ra to -
nie. I wszę dzie by ło czy sto, w kuch ni i w ja -
dal ni, ca łej zro bio nej z pal mo wych li ści,
na ście żkach i w ba zie nur ko wej. Czy sto.
Pach ną co. Schlud nie. W ła zien kach go rą ca
wo da. Zaw sze. Ca ły czas. To a le ty czy ste,
prysz ni ce dzia ła ją ce, ście żki ozna czo ne ka -
mie nia mi i gli nia ny mi lamp ka mi. I zie lo ny
las na mo rzy no wy, tuż obok. I cza pla. I me -
wy. I dwa psy, z któ rych je den był ta ki faj -

ny, że ża ło wa łam, że nie mo gę za brać go
do do mu. I kuch nia, któ rą bę dę wspo mi nać
do koń ca ży cia. Tar ta tru -skaw ko wa peł na
słod kich owo ców i ocie ka ją ca ru bi no wym
so sem, mus cze ko la do wy, gorz ki, wy traw ny
z wiór ka mi ciem nej cze ko la dy, cia sto ba na -
no we, pty sie w kształ cie ła bąd ków, gril lo -
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wa na kar ków ka, ma leń kie ku lecz ki z czymś
zie lo nym ob to czo ne w pra żo nym se za mie,
ryż z mig da ła mi, so czy ste ro lad ki wo ło we,
ry ba roz pły wa ją ca się w ustach, chru pią ce
skrzy deł ka a’la KFC, świe żo pie czo ne
chleb ki pi ta, słod kie ma śla ne bu łecz ki
na cie pło, zu pa krem z nie wiem -cze go,
smacz na ka wa… Mmmmm… W an kie cie
na ko niec je dze nie do sta ło ode mnie oce -
nę: excel lent. A ja ta kich ocen po chop nie
nie roz da ję.

Przy wi tał nas przy stoj ny, wy so ki i nie do -
go lo ny di ve ma ster i płyn ną an giel -szczy zną,
ze słod kim au stra lij skim za śpie -wem i sek -
sow ną, okrą głą wy mo wą „ou” po in for mo wał
o ryt mie dnia i ko niecz nych for mal no ściach.
Je go an giel ski, kul tu ra i uro da onie śmie la ły
mnie do koń ca wy jaz du i po dej rze wam, że
to one wła śnie by ły przy czy ną nie któ rych

mo ich nie zbyt chwa -leb nych, nur ko wych
przy pad ków… Nie zro zum cie mnie źle, ko -
cham mo je go mę ża i uwa żam, że jest naj -
przy stoj niej szy na świe cie… ale di ve ma ster
był za raz na dru gim miej scu. To cud, że się
nie uto pi łam nur ku jąc z ni mi dwo ma…

I mo rze! Nie na pi sa łam o mo rzu. Zo ba -

czy łam je na stęp ne go dnia po przy jeź dzie.
O siód mej ra no, czy li o go dzi nie, któ rej
w nor mal nej sy tu acji w ogó le nie ma
na mo im ze gar ku. Mo rze WY PA SIO NE. Cu -
dow ne. Błę kit no -la zu ro wo -zie lon ka wo -nie -
bie sko -gra na to wo -bia ło -zło te. Ta kie mo rze,
że na Ga la pa gos ta kie go nie ma! CU DO
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PRIE KRA SNY JE! Czy ściut kie. Mię ciut kie.
Cie plut kie (25 stop ni). I mo kre. Sa mi po -
wiedz cie: WY PAS!

Na pierw szym nur ko wa niu mąż mnie za -
dzi wił. Jak na 20 nur ków i 6 lat prze rwy nie -
źle so bie ra dził pod wo dą. By łam z nie go
dum na.

Nur ki by ły pięk ne. Wszyst kie. Wo da

przej rzy sta, ra fa baj ko wa, peł na za ła mań,
pi na kli, tu ne li, na wi sów. Pięk ne, ró żno rod -
ne przej ścia, cud ne kra jo bra zy, za chwy ca -
ją ce ko ra lo we ogro dy. Ła twe nur ki, do 20
me trów. Na ka żdym ża ło wa łam, że nie po -
pro si łam o ni trox… Na wszyst kie wy je żdża -
li śmy ło dzia mi pon to no wy mi, no wiut ki mi,
szyb ki mi, czy sty mi RI Ba mi. Oka za ło się, że

nur ku je my na tych sa mych ra fach co wy -
ciecz ki od wie dza ją ce wy spy Bro thers. By ły
żół wie, któ re ko cham. Pra wie oswo jo -
ne! I bła zen ki w bia łych ukwia łach. Ze ber -
ki by ły, ry by jed no ro żce, grup pe ry, pa let ki
i ca ła ta ko lo ro wa drob ni ca… śli macz ki ma -
leń kie i chri st ma stre es w ko ra lach. No cud -
nie. Jak to w Egip cie.

I wte dy za czę ły przy da rzać się TE RZEC -
ZY. PRZY PAD KI NUR KO WE. W do dat ku
MNIE! Dla cze go? Prze cież ja nie by łam za -
awan so wa na, jak resz ta gru py, ani nie by -
łam po cząt ku ją ca jak mój mąż. By łam
ide al na. Po win no mi się nur ko wać gład ko
i bez pro ble mo wo. Bo prze cież wia do mo,
że tyl ko za awan so wa ni i lesz cze ma ją kło -
po ty!

Dru gie go dnia di ve ma ster ob wie ścił, że
pod wo dą jest prąd i bę dzie my wcho dzić
z ujem ną pły wal no ścią. Tro chę się zde ner -
wo wa łam, no bo… ja to umiem, ro bi łam to
przez dwa ty go dnie na Ga la pa gos, po tra fię
spaść na dno jak ka mień i ucze pić się ra fy.
Na kom pu te rze mam do wód – mój re kord
to 25 me trów w nie ca łe 30 se kund. Ale mój
mąż so bie nie po ra dzi. Scho dzi na dno jak
śli mak, po cen ty me trze. Prąd! Znie sie nas
i odłą czy od gru py. A na po wierzch ni fa la
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dwa -trzy me try, nie znaj dą nas w tym pon -
to nie. Po pły nie my do Ja po nii. W gło wie kłę -
bi ły mi się wspo mnie nia trud nych nur ków
z Ga la pa gos i na chwi lę za po mnia łam,
gdzie je stem. Z za my śle nia wy rwał mnie
mąż. W cza sie od pra wy czy ścił so bie ma -
skę i w ogó le nie wy glą dał na za nie po ko jo -
ne go. W koń cu szturch nął mnie w ra mię
i za py tał szep tem:

– Ty, a co to jest „ne ga ti ve bu oy an cy”?

No pięk nie.
– To zna czy, że masz wci snąć tu ten

przy cisk i ode ssać so bie po wie trze z jac ke -
tu, tak że by był na pew no pu sty. I masz KO -
NIECZ NIE spraw dzić przed wej ściem
do wo dy, czy bu tla jest od krę co na i czy au -
to mat po da je po wie trze. Ko niecz nie, ro zu -
miesz?

– Ro zu miem. Nie bę dę nic wy sy sał.
Cho le ra!

– Mu sisz. Masz mieć ujem ną pły wal ność,
czy li w jac ke cie ma być pu sto. Więc al bo
na nim usią dziesz, al bo wy ssasz. A usiąść
się nie da. Trze ba spaść na 12 me trów
od ra zu, tak ka zał di ve ma ster. Bo tu prąd się
roz dzie la i je den nie sie na po łu dnie a dru gi
na pół noc. A my mu si my wpaść w ten pół -
noc ny. Jak bę dziesz ma ru dził, to prąd cię
po rwie i za nie sie na po łu dnie, a stam tąd nas
ło dzią nie od bio rą. Bo tam jest prąd co
wpy cha na ra fę. I bę dzie my mu sie li do pe -
da ło wać tu taj z po wro tem, pod prąd,
po tych fa lach. A to nie mo żli we jest. Przy -
naj mniej dla mnie. No, prze cież to po wie -
dział przed chwi lą, nie słu cha łeś?

– Nic nie bę dę wy sy sał – oznaj mił w od -
po wie dzi mój ma cho.

Su per.
– Ale cze mu?
– Bo in ni nie wy sy sa ją…
Cho le ra!
– Bo in ni ma ją spusz czo ne jac ke ty, a ty

wciąż pły wasz na na dmu cha nym.
– Nie bę dę wy sy sał. Od czep się. Sa ma

pły wasz na na dmu cha nym!
Cho le ra!!! Czy ja wy szłam za dwu na sto -

lat ka?!
– Do brze. Jak chcesz. Sprawdź czy bu tla
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jest od krę co na i czy au to mat po da je po wie -
trze.

– Spraw dzę, jak bę dę chciał. Prze stań już
glę dzić. Nie je steś mo ją mat ką.

Ja sne! Su per. Roz wio dę się z nim jak
wró ci my.

Wsko czy li śmy. Spa dłam. Jest 12 me trów.
Cho le ra, gdzie ra fa? Nie ma ra fy. Nic nie
wi dać. Cze mu za wsze jak coś jest trud ne,
to mu si być jesz cze sła bo wi docz ne. Gdzie
jest gru pa? Nie ma gru py. Ni ko go nie ma!
NI KO GO! Sa ma je stem. No i git. Wy wia ło
mnie do Ja po nii. Szyb ki wdech. Je den, dru -
gi, trze ci, bo się tro chę zde ner wo wa łam tą
Ja po nią. Au to mat sła bo po da je po wie trze.
Kur czę, sa ma to so bie zro bi łam. Przy tłu mi -
łam dru gi sto pień, że by ty le nie cho chlo -
wać. Mo głam od krę cić przed tym nur kiem,
ale nie po my śla łam. I te raz bo li mnie prze -
po na, z ner wów i z wy sił ku. Umrę tu sa mot -
nie, ra czej na pew no. Wy star czył by je den
po rząd ny haust po wie trza, ale MAM SKRĘ -
CO NY AU TO MAT! Mów cie mi: trą ba!

Nie ma ni ko go. Ra fy też nie ma. Pie przę
to, wy pły wam.

Spoj rze nie w gó rę… ca ła gru pa na pię ciu
me trach jak śli ma ki scho dzi w dół. Nikt się
prą dem nie przej mu je. Bo prą du… jak by…

nie ma! Al bo ra czej jest, ale bar dzo sła bo
nie do strze gal ny. Coś jak cie pła nad mor ska
bry za w tro pi kach. Prąd mi ły, przy jem ny.
Re lak su ją cy. Ja pier ni czę!!!!

Czu ję skur cze prze po ny. Zbyt du żo wy -
sił ku wło ży łam w kil ka głę bo kich wde chów
i coś się dziw ne go sta ło z mo im brzu -
chem. I te raz nie mo gę prze stać od dy chać,
a au to mat po da je za ma ło po wie trza. I kół -

ko się za my ka! Sa ma to so bie zro bi łam!
Po co my śla łam o Ga la pa gos?!!! Tu jest
Egipt! Du ży prąd to ma ły prąd. Co mi strze -
li ło do gło wy? No… że by tak spa ni ko wać?!!

Di ve ma ster przy glą da mi się czuj nie. Wi -
dzi skur cze brzu cha, nad któ ry mi nie pa nu -
ję. No, uto pię się! Nie ma prą du, je stem
w Egip cie i się uto pię. W cza sie kie dy mój
ma łżo nek jak śli mak bę dzie so bie po me -
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trze na mi nu tę scho dził w dół na na dmu -
cha nym jac ke cie… Su per!

Di ve ma ster py ta, czy ok.
Po ka zu ję mu, że nie. I że wy cho dzę. Mo -

ja prze po na ży je już wła snym ży ciem
i w ni czym mnie nie słu cha. A ja się
za chwi lę uto pię. Po trze bu ję PO WIE TR ZA,
je stem wku rzo na, bo ję się, że mnie wy wie -
je do Ja po nii, a za po mnia łam lo ka li za to ra!

WY CHO DZĘ z tej wo dy. Fi ni to!
Di ve ma ster w cią gu se kun dy jest

przy mnie. Za bie ra mi in fla tor i spusz cza
jac ket, ła piąc moc no za rę kę. Ma cie płą
dłoń. Cie ka we, że cie płe dło nie dzia ła ją
uspo ka ja ją co na prze po nę… Po ka zu ję mu,
że wy cho dzę. I że to pie przę. I że wy cho -
dzę. I że prze po na mnie bo li, bo stłu mi łam
dru gi sto pień. Bo je stem trą ba. Pa trzę

na nie go i do cie ra do mnie, że ra czej nie -
wie le zro zu miał. Znak nur ko wy na „pie przę
to” jest mój, au tor ski. Na „skurcz prze po ny”
rów nież. Co do zna ku „trą ba” to my ślę, że
wy szedł mi nad wy raz czy tel nie, ty le że nie
je stem pew na, czy Egip cja nie też uży wa ją
te go epi te tu, że by okre ślić ko goś ta kie go
jak… ja. Prze my śli wu ję to przez chwil kę
i od te go prze my śli wa nia prze po na znów
mi nie ru cho mie je. A po tem jesz cze raz mu
to wszyst ko po ka zu ję, od po cząt ku. Że by
zro zu miał. Trzy ma mnie moc no za rę kę
i spro wa dza na dno. Po ka zu ję mu, że nie
ma mo je go mę ża, bo na pew no już się uto -
pił (znak na uto pie nie: wy wra cam oczy,
wyj mu ję au to mat, wy wa lam ję zyk na bok
i roz kła dam rę ce jak śnię ta ry ba. Na pew no
wy szło czy tel nie. I dra ma tycz nie), al bo wy -
wia ło go do Ja po nii (znak na Ja po nię jest
moc no im pro wi zo wa ny) i że się o nie go
mar twię i że niech mi do cho le ry od da mój
in fla tor, bo mu szę do dmu chać jac ket i że
jak mę ża nie ma, to ja TO PIE PR ZĘ I WY -
CHO DZĘ.

Di ve ma ster też ma kło po ty z prze po ną.
Wi dzę wy raź ne skur cze. Ca ły aż się trzę sie,
pusz cza du że bań ki no sem i mru ży oczy.
Śmie je się? Ze mnie?
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Po ka zu je mi OK.
Jak to… więc wszyst ko zro zu miał???
Ze zdzi wie nia mo ja prze po na cał kiem

się uspo ka ja. Di ve ma ster ki wa na mo je go

mę ża i ka że mu trzy mać mnie moc no za rę -
kę. Skąd mąż się tam wziął? Prze cież by łam
tam sa ma. W Ja po nii… Onie mia ła prze po -
na za sy pia. Wy pusz czam wiel ki bą bel i już

na wet mi się nie chce brać wde chu. Mąż
przy glą da mi się, jak by mi od bi ło. No co?
Ba łam się tej Ja po nii. Ale sko ro jed nak zo -
sta je my w Egip cie, to mo że już prze stać
trzy mać mnie za rę kę. Sa ma so bie dam ra -
dę, ja: ko bie ta -ko man dos. A po za tym ta rę -
ka jest mi po trzeb na do dmu cha nia jac ke tu.
Bo za raz za ry ję w mu le. 

Po ka zu ję OK wszem i wo bec, czy li mę -
żo wi, di ve ma ste ro wi, jesz cze raz mę żo wi,
jesz cze dwa ra zy di ve ma ste ro wi i Aga cie,
któ ra przy glą da mi się ze zdzi wie niem. Do -
dmu chu ję jac ket i spraw dzam ma no -
metr. 160 at mos fer. Jak to do brze, że
przy krę ci łam dru gi sto pień. Wy star czy mi
na ja kieś 44 mi nu ty!

***
Mia łam na dzie ję, że na tym się skoń czy.

Że da lej nur ki bę dą już tyl ko mi lut kie. Nie -
ste ty. Ka żde zej ście pod wo dę to by ła no wa
przy go da. Mo że dla te go, że WY GRA ŁAM
ten wy jazd. I los chciał, że by się stał pa -
mięt ny. A mo że, po pro stu, po wo li za czy -
nam się za li czać do gru py za awan so-
wa nej…

Jo an na Sę dzi kow ska
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Kim jest na praw dę Ko bie ta–Lew? Czy
oso bie, któ ra w dro dze na szczyt kie ru je się
przede wszyst kim swo im upo rem i wia rą,
że osią gnie suk ces, wy pa da ko rzy stać z ko -
bie cej in tu icji? Czy ta, któ ra ko cha skraj no -
ści, rów nież wśród lu dzi, mo że być
jed no cze śnie wra żli wą i cie płą ko bie tą? To
już trze cia i za ra zem ostat nia część roz mo -

wy z Elą Ben duc ką. Je śli nie zdą ży li ście
prze czy tać po przed nich – zaj rzyj cie
do stycz nio we go i lu to we go nu me ru Nu ras.
in fo. Za pra szam.

Mar gi ta Śli zow ska: Czy po rów nu jesz
swo je osią gnię cia do osią gnięć mę żczyzn?

Elżbie ta Ben duc ka: Nie. A dla cze go? Bo

nie je stem tym za in te re so wa na, że by po -
rów ny wać się do ko go kol wiek. Ka żdy czło -
wiek jest in ny. Wie lu mę żczyzn nie
pod ję ło by się na wet za pla no wa nia ta kie go
nur ko wa nia, bo nie stać ich na tak du ży wy -
si łek psy chicz ny przede wszyst kim. Ale ab -
so lut nie nie ozna cza to, że nie są oni
wspa nia ły mi mę żczy zna mi!

MŚ: Jak mę żczyź ni trak tu ją Two je suk -
ce sy?

EB: Ci, któ rzy dzie li li się ze mną wra że -
nia mi by li peł ni ra do ści. Szcze rze gra tu lo -
wa li. Nie któ rzy na wet przy zna wa li się, że
z po wo du umie jęt no ści nie pod ję li by się
pró by tak głę bo kie go nur ko wa nia. In ni mó -
wi li, że mo gą czy ścić bu ty, że by tyl ko móc
prze by wać w mo im oto cze niu. A o resz -

Elżbieta
Polska Królowa Głębin cz. III

Kobieta Lew                     fot. K. Sikora Ela i Krzyś -  Egipt 1999
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cie… nie wiem. Mo że są ja cyś za zdro śni
prze ciw ni cy, ale nie in te re so wa łam się tym.

MŚ: W ja ki spo sób po łą czyć si łę i ko bie -
cą in tu icję z twar do ścią po trzeb ną do nur -
ko wa nia tech nicz ne go?

EB: Od dziec ka zaj mo wa łam się spor tem.
Sport na rzu ca dys cy pli nę i dzię ki te mu ja
też po tra fię ją so bie na rzu cić. Dzię ki te mu
ta twar dość ro śnie ra zem z czło wie -
kiem. I ja wy ko rzy stu ję ją w nur ko wa niu.
Pod czas nur ko wań tech nicz nych trze ba na -
uczyć się nur ko wa nia w sa mot no ści. Nie
mo żna li czyć na part ne ra, na wet je śli ten
part ner znaj du je się obok. W tym mo men -
cie czło wiek mu si na uczyć się twar do ści
i li cze nia tyl ko na sa me go sie bie. W nur ko -
wa niu tech nicz nym jest ta ka za sa da: nur ku -

je je den nu rek – je den nu rek gi nie, nur ku je
dwóch nur ków – dwóch nur ków gi nie. Dla
wła sne go do bra trze ba na uczyć się obo jęt -
no ści i umie jęt no ści od cię cia od wszyst kich
i wszyst kie go. Je stem sa ma i ko niec.

MŚ: Czy uży wasz „do nur ko wa nia” ko -
bie cej in tu icji?

EB: Uży wam. Uży wam i przed nur ko wa -
niem, i w trak cie nur ko wa nia. Po za tym bar -
dzo du żo my ślę przed ta ki mi nur ko wa nia-
mi. Pró bu ję za bez pie czyć się na wszyst kie
mo żli we spo so by. Nie raz coś mi się przy -
śni. Cza sem coś mi na gle mó wi: „weź to”,
„zrób to”. To jest wła śnie mo ja in tu icja, któ -
rej słu cham. Je śli coś ta kie go przy cho dzi mi
do gło wy, au to ma tycz nie to wy ko nu ję, bo
to zna czy, że tak ma być. Ni gdy mnie ta kie
dzia ła nie nie za wio dło. Zda rza ło mi się po -
dejść do ko goś i po wie dzieć: „zrób to”. I nie
umia łam od po wie dzieć na je go py ta nie:
„a dla cze go?”. Zaw sze oka zy wa ło się to
słusz ne, na wet ktoś mi kie dyś po wie dział,
że chy ba je stem cza row ni cą…

MŚ: Pró bo wa łaś spraw dzić, co się sta nie,
je śli po stą pisz wbrew so bie?

Ela i Krzyś na deco

Z córką Anią
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EB: Tak, kie dyś to się zda rza ło, ale nie
wy cho dzi ło mi to na do bre. Te raz dzia łam
w zgo dzie ze so bą i przy no si mi to we -
wnętrz ny spo kój… Przy nur ko wa niach
usta wiam się za da nio wo. Po tra fię uspo ko ić
swój mózg, or ga nizm i cał ko wi cie się wy -
łą czyć. Wte dy za czy nam my śleć. I ra dzę tę
za sa dę sto so wać wszyst kim, nie tyl ko nur -

kom tech nicz nym. To dzia ła w ka żdej dzie -
dzi nie spor tu i ży cia. Za trzy maj się, uspo -
kój, za cznij my śleć i do pie ro dzia łaj.

Kie dyś ob ser wo wa łam wy pad ki sa mo -
cho do we. Rzad ko ktoś się za trzy mu je, że -
by po móc. Dla te go ja za wsze wte dy po ma-
gam, bo mo ja in tu icja mi mó wi, że je że li
nie ja, to nikt te go nie zro bi…

Przy po mniał mi się wy pa dek, przy Wy -
ści gach. Sa mo chód wal nął w drze wo.
W środ ku był mło dy chło pak, do oko ła tłu -
my i ko rek. By łam je dy ną oso bą, któ ra po -
de szła do nie go. Wy to czył się z sa mo cho-
du, ale wył z bó lu. Mia łam w sa mo cho dzie
koc, więc po sta ra łam się, że by się po ło żył
i przy kry łam go, bo by ło zim no. Wy tłu ma -
czy łam, że nie mo że się ru szać. Pod szedł
do nas ja kiś fa cet. Oka za ło się, że już we -
zwał ka ret kę i by ła w dro dze, ale za pro po -
no wał, że ma le kar kę u sie bie w sa mo cho -
dzie i mo że ona coś po mo że? Ko bie ta przy -
szła i po pa trzy ła, po czym gło śno po wie -
dzia ła, że mo że po da ja kieś środ ki prze ciw-
bó lo we, że by chło pak tak nie cier piał. Nie
je stem le ka rzem, tyl ko ra tow ni kiem, ale do -
sko na le wiem, że ta kie dzia ła nie mo gło by
za ciem nić ob raz te go, co dzie je się w je go
or ga ni zmie. Po wie dzia łam tej le kar ce, że

chy ba na gło wę upa dła, że by ta ką krzyw dę
chło pa ko wi ro bić, więc so bie po szła. Przy -
je cha li ra tow ni cy, dość nie grzecz nie ode -
pchnę li mnie i nie chcie li żad nych in for-
ma cji. Po pro stu za bra li chło pa ka. Na
szczę ście uda ło mi się od nie go uzy skać te -
le fon do je go mat ki i zo sta ła po wia do mio -
na. Wszyst ko za koń czy ło się do brze i chło -
pak prze żył z lek ko uszko dzo nym krę go-
słu pem. Mam sa tys fak cję, że mo że dzię ki
mnie szyb ciej wró cił do zdro wia…

MŚ: Kto lub co wska zu je Ci dro gę w nur -
ko wa niu?

EB: Sa ma wska zu ję so bie dro gę w nur ko -
wa niu. Po nad czte ry la ta te mu wy my śli łam
dla sie bie kil ka pro jek tów do zre ali zo wa nia.
Po tem przy pad kiem do wie dzia łam się, że

Kocham zwierzaki

Ile można liczyć -  Ela i Krzyś
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mam pęk nię tą łą kot kę i naj pierw mu szę się
za jąć wy le cze niem ko la na. Dłu ższy czas
pra co wa łam nur ku jąc, ale nie cho dzi łam
na si łow nię, wo bec cze go mię śnie zwiot -
cza ły i ko la no za czę ło mi puch nąć. Przed -
tem by łam tak wy tre no wa na, że mię śnie
pod trzy my wa ły cho rą łą kot kę i na de rwa ne
wię za dła krzy żo we. Pla ny mu sia ły chwi lę
za cze kać, ale po uda nym pro jek cie 190
me trów już na stęp ne cho dzą mi po gło wie.
A wra ca jąc do py ta nia – za moc na je stem,
że by ko rzy stać z cu dze go wspar cia psy -
chicz ne go.

MŚ: Czy w cza sie trud ne go nur ko wa nia
my ślisz tyl ko o… nur ko wa niu?

EB: Pod czas za nu rze nia – tak. Ist nie je tyl -
ko nur ko wa nie. A póź niej, kie dy już wy pły -

wam, to na po cząt ku na wet gdy bym chcia -
ła, nie mam cza su my śleć o czymś in nym.
Mam do wy ko na nia mnó stwo wa żnych
czyn no ści, o któ rych nie mo gę za po mnieć:
co trzy me try przy sta nek de kom pre syj ny,
zmia ny ga zu, ob ser wo wa nie pro fi lu wy nu -
rza nia, prze rzu ce nie ga zów na kom pu te rze,
strze le nie boj ki… Do pie ro póź niej, jak już
te przy stan ki ro bią się dłu ższe, to nie raz wi -
szę bez myśl nie i ob ser wu jąc ja kiś pa proch
fru wa ją cy ko ło mnie – ba wię się nim. Cza -
sem przy cho dzą ja kieś my śli, ale to ra czej
luź ne sko ja rze nia. Nie do ko nu ję pod wo dą
ży cio wych ana liz i po wa żnych prze my śleń.

MŚ: Nie za bie rasz pod wo dę ja kie goś
„umi la cza” cza su?

EB: Umi la cza? Na przy kład MP3… Na -
wet nie wiem, czy ta kie ist nie ją. Ale gdy -
bym ta ki po sia da ła, na pew no nie
od wa ży ła bym się go za brać pod wo dę. My -
ślę, że gdy bym wsłu cha ła się w mu zy kę,
mo gła bym za po mnieć o przy stan ku czy
zmia nie ga zu, a to by ło by nie bez piecz ne.
Po za tym ja uwiel biam na tu rę. Na wet jak
idę na spa cer, nie spe cjal nie lu bię słu chać
mu zy ki, chy ba że do oko ła jest spo ry ha łas,
to wte dy za kła dam słu chaw ki. Po za tym nie

wiem, czy by ła bym w sta nie słu chać tej sa -
mej mu zy ki na okrą gło… A na de kom pre sji
po tra fię so bie umi lić czas. Mo gę… przy sy -
piać. I po tra fię ogar niać wszyst ko tak so bie
drze miąc, w pół śnie. Na jed nym z ostat nich
nur ko wań za pa dłam w ta ki le targ i ko le dzy
do szli do wnio sku, że źle się czu ję. Roz ba -
wi ło mnie to bar dzo, bo ja z ko lei za sta na -

Początki nurkowania

Rok 1999



Nuras.info 3/2013

66

wia łam się, cze mu mi fo tek nie ro bią. Na -
wet chcia łam się od su nąć od ścia ny, że by
lep sze tło by ło, ale nikt z ta ką ini cja ty wą nie
wy szedł, więc da lej so bie drze ma łam. Kie -
dyś jesz cze gra łam w kół ko i krzy żyk, ale
ile ra zy mo żna wy gry wać?

MŚ: Czy przed tym nur ko wa niem upo -
rząd ko wa łaś swo je spra wy i po że gna łaś się
z naj bli ższy mi?

EB: Upo rząd ko wa łam so bie więk szość
spraw. Za po mnia łam tyl ko na pi sać dru gi te -
sta ment, bo pierw szy już jest nie ak tu al ny.
Ro dzi na w ogó le nic nie wie dzia ła o mo ich
pla nach, ani ro dzi ce, ani dzie ci. Do pie ro
jak by łam w Da hab, na pi sa łam do cór ki,
któ ra miesz ka w Au stra lii. Ro dzi com wy sła -
łam SMSa do pie ro po fi nal nym nur ko wa niu.
Cze ka łam na ja kieś sło wa ra do ści, ale by ła
ci sza. Przy je cha łam do kra ju i za czę łam się
de ner wo wać, że nie od po wia da ją. My śla -
łam, że coś się mo że sta ło, bo ma ma mia ła
ostat nio pro ble my z ser cem. A ma ma po
pro stu się na mnie ob ra zi ła… Na to miast
cór ka za wsze bar dzo po zy tyw nie prze ży wa
ta kie hi sto rie. Chcia ła by być przy mnie,
wspie rać mnie i po ma gać. Na ra zie nur ku -
je tyl ko re kre acyj nie, ale mam na dzie ję, że
nie dłu go na uczę ją cze goś wię cej. Obie nie
wy obra ża my so bie, że by nur ko wa nia uczył
ją kto kol wiek in ny…

MŚ: „Na świe cie nie ma nic bar dziej
gięt kie go ani de li kat ne go niż wo da; a jed -
nak nie ma też ni cze go, co prze wy ższa ją
twar do ścią i si łą”. To mój ulu bio ny cy tat
Lao -tse, chiń skie go mi strza tao. A co Ty
czu jesz w kon tak cie z wo dą?

EB: Py ta nie bar dzo psy cho lo gicz ne… Co
ja czu ję? Ja po pro stu od la tu ję! Wo da da je
mi nie sa mo wi te od prę że nie i po zwa la wy -
łą czyć my śle nie o sza ro ści dnia. O tym, co
się dzie je na po wierzch ni. Je stem wte dy tyl -
ko ja, wo da i prze strzeń, któ ra mnie ota -
cza…. Czu ję wy zwo le nie. Wol ność!

MŚ: Wie lu na zwie Cię Pol ską Kró lo wą
Głę bin... ja kie to uczu cie?

Na wakacjach

Chorwacja przed pierwszymi nurkowaniami.
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EB: Kie dyś na pew no bym się za wsty dzi -
ła i za czer wie ni ła. Głu pio by mi się zro bi ło.
Ale te raz… to bar dzo mi łe uczu cie. Nie po -
wta rzal ne. Przy pra wia mnie o du mę.

MŚ: Ko bie ce pięk no, sub tel ność i uczu -
cio wość za nio słaś bar dzo głę bo ko. Co mo -
żesz do ra dzić ko bie tom, któ re chcia ły by
pójść w Two je śla dy?

EB: Nur ko wać, nur ko wać i pod wy ższać
so bie stop nio wo po przecz kę. Nie zra żać się
nie po wo dze nia mi. Nur ko wać nie tyl ko z ko -
bie ta mi. Rów nież z mę żczy zna mi. Zmie niać
part ne rów nur ko wych, bo w ten spo sób
czło wiek się uczy. No i przyjść do mnie
na warsz ta ty. Mo gę do ra dzić, czy da na oso -
ba na da je się na głę bo kie nur ko wa nia, wska -
zać dro gę, któ rą po win na dą żyć do ce lu.

MŚ: Ja kie wy ma ga nia psy chicz ne i fi -
zycz ne trze ba speł nić, aby wy ko nać tak
głę bo kie nur ko wa nie?

EB: Uuu, to slo gan, ale sil na psy chi ka jest
nie zbęd na. I przy go to wa nie fi zycz ne. Mę -
żczyź ni za zwy czaj mó wią, że nie przy go -
to wu ją się ani fi zycz nie, ani psy chicz nie.
Zna jąc nie któ rych z tych pa nów wiem, że
są sil ni psy chicz nie. Je też uwa żam się

za oso bę sil ną psy chicz nie. My ślę, że nie
ma rze czy nie mo żli wych, ale pra ca nad so -
bą jest wa żna. Dys cy pli na we wnętrz na na -
rzu co na przez sport da je nie zbęd ne po łą -
cze nie si ły psy chicz nej z fi zycz ną, któ ra
mo ty wu je do od po wied nie go dzia ła nia
w trud nych sy tu acjach. Uwa żam, że ka żdy
głę bo ko nur ku ją cy czło wiek po wi nien być
spraw ny fi zycz nie. Mo ją po przecz kę usta -
wiam wy so ko, bo lu bię upra wiać sport. Kie -
dy je stem spraw na, je stem rów nież sil na.
Mam lep szą or ga ni za cję ca łe go ży cia.

MŚ: Ja kie masz pla ny na przy szłość. Czy
pla nu jesz jesz cze głęb sze nur ko wa nie?

EB: Trze ba ma rzyć, bo ma rze nia się speł -
nia ją. Więc je śli zdro wie do pi sze (a trze ba
o nie dbać), bę dą chę ci i znaj dą się ja cyś
spon so rzy – chęt nie po dej mę się na stęp ne -
go wy zwa nia.

MŚ: Twój krót ki „Prze pis na suk ces”?
EB: Kon se kwen cja. Brak zra ża nia się nie -

po wo dze nia mi. Śmia łe prze kra cza nie kłód
rzu ca nych pod no gi. I do przo du, do przo -
du!

Mar gi ta Śli zow ska „Sy ren ka” 

Fot. z ar chi wum Elżbie ty Ben duc kiej

Tak wygladałam zanim zaczęłam nurkować

Słoneczny patrol                 fot. K. Sikora



Nuras.info 3/2013

68

Czym jest ar che olo gia pod wod na i dla -
cze go jest ta ka wa żna??? Naj pro ściej bę -
dzie, je śli za cy tu ję Wi ki pe dię, przy ta cza jąc
pod sta wo wą de fi ni cję ar che olo gii: „na uka,
któ rej ce lem jest od twa rza nie spo łecz no -
-kul tu ro wej prze szło ści czło wie ka na pod -
sta wie znaj du ją cych się w zie mi, na zie mi
lub w wo dzie źró deł ar che olo gicz nych,
czy li ma te rial nych po zo sta ło ści dzia łań
ludz kich.” W po wy ższym po ję ciu mie ści

się rów nież na sza ar che olo gia pod wod na.
Jak już wspo mnia łem, to na uka wa żna
i istot na, bo czy mże jest czło wiek, któ ry nie
zna i nie dba o swo ją hi sto rię?

Stu dia ar che olo gicz ne nie są ła twe. Dla -
cze go? Po słu żę się cy ta tem z wy wia du
w Pol skim Ra diu:

– Nie ma co ukry wać, to nie są ła twe stu -
dia i ma rze nie zwią za ne z od kry cia mi skar -
bów pod wo dą nie ła two jest zre ali zo wać.

Jest to zwią za ne z trud no ścią pra cy w za -
wo dzie po za koń cze niu stu diów, dość ni -
ski mi pła ca mi... Na to miast po łą cze nie te go
z umie jęt no ścia mi tech nicz ny mi, je śli cho -
dzi o nur ko wa nie, na pew no mo że dać wie -
le… – mó wi pa ni re dak tor.

Ta kie stu dia nie są ła twe, ale war to je pod -
jąć. Ka żdy, kto chce zgłę bić te mat po wi nien
po świę cić mo żli wie spo rą część swo je go
cza su i mak si mum uwa gi. Obec na mo da
na zaj mo wa nie się ar che olo gią pod wod ną to
cie ka wa pro po zy cja dla pra wie wszyst kich
nur ków. Prze cież ka żdy skry cie ma rzy, aby
cza sem prze isto czyć się w In dia nę Jo ne sa,
lecz że by nim zo stać, trze ba po sia dać fun da -
ment w po sta ci wie dzy i umie jęt no ści.

Od kil ku lat roz my ślam nad spo so bem
roz po wszech nie nia kur sów NA UI Un der wa -
ter Ar che olo gist, za tem z ra do ścią przy łą -
czam się do ogól no pol skiej pro mo cji ar che o-

Archeologia podwodna
temat jak wulkan gorący

Po pierw szej czę ści ar ty ku łu „WA ŻNY CER TY FI KAT – czyli jak po szu ki wać
skar bów!” z nr 2/2013 otrzy ma łem wie le te le fo nów, e - ma ili, po ja wili się
pierw si za in te re so wa ni kur sa mi i roz go rza ła dys ku sja do ty czą ca ar che olo gii
pod wod nej... Dzię ku ję za wszyst kie te sy gna ły i cie szę się, że na resz cie za -
czy na się pro mo cja te go ro dza ju ar che olo gii. Nie sa mo wi te, jak to na po ły
be le try stycz ne, krót kie i lek kie opo wia dan ko po ru szy ło śro do wi sko ar che olo -
gicz ne i wra ko we. To do brze, bo ar che olo gia pod wod na jest dla nas nur -
ków wa żną i po trzeb ną na uką. War to o tym roz ma wiać i war to tę wie dzę
roz po wszech niać.
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lo gii pod wod nej. Ta ka pro mo cja to świet ny
po mysł, w któ ry zna ko mi cie wpi su je się pre -
sti żo wa or ga ni za cja nur ko wa NA UI – pro -
mu ją ca na świe cie pod wod ną ar che olo gię
od wie lu lat.

Cer ty fi kat NA UI Un der wa ter Ar che olo -
gist nie za stę pu je peł nych stu diów ar che -
olo gicz nych, ale uchy la rą bek wie dzy
ar che olo gicz nej. Ten kurs sta wia na rów ni

wszyst kich nur ków chcą cych uczest ni czyć
w pod wod nym od kry wa niu hi sto rii. Bo
prze cież nie ka żdy po sia da od po wied nie
za so by środ ków fi nan so wych lub wy star -
cza ją cą ilość cza su na dwu let nie stu dia
na uni wer sy te cie. Wła śnie ten cer ty fi kat
przy cią ga do NA UI nur ków z in nych fe de -
ra cji. Cer ty fi kat NA UI jest uzna wa ny w wie -
lu miej scach na świe cie i po zwa la za nur -

ko wać na obiek tach ar che olo gicz nych, któ -
re nur ko wie chcą zo ba czyć.

Sztan da ro wym i cał kiem świe żym przy -
kła dem jest od kry cie rzym skich akwe duk -
tów w Al ba nii. Do ko na li te go pol scy nur ko-
wie w 2011 ro ku na obiek cie Bu trint – za -
by tek ar che olo gicz ny pod ści słą ochro ną
UNE SCO. Od kry cie opi sy wa ne by ło mię -
dzy in ny mi w Nu ras. in fo oraz Wiel kim Błę -
ki cie. Część płe two nur ków bio rą cych
udział w eks pe dy cji po sia da cer ty fi kat NA -
UI Un der we ter Ar che olo gist. To nur ko wie
szko lą cy się w in nych fe de ra cjach, ale zgło -
si li się do NA UI po to, by wziąć udział
w kur sie ar che olo gii pod wod nej. Chcie li
zdo być wła śnie ten cer ty fi kat, bo był on
w ich oce nie nie zbęd nym klu czem
do otwar cia wie lu za mknię tych drzwi. Po -
nad to kurs dał im wię cej wie dzy i po ka zał
no we mo żli wo ści.

Ci sa mi nur ko wie z upraw nie nia mi NA UI
od na leź li w Pol sce po zo sta ło ści osa dy
sprzed pra wie 1000 lat. Ba da nia nad osa dą
pro wa dzi obec nie Uni wer sy tet w To ru niu.
To wy da rze nie rów nież opi sy wa ne by ło
w Nu ras. in fo, a wie dza wy nie sio na z kur su
NA UI na pew no przy da ła się w cza sie po -
szu ki wań i za bez pie cza nia za byt ko wych
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obiek tów. Czy nie uwa ża cie, że to nie sa mo -
wi te, jak wie le istot nych od kryć ar che olo -
gicz nych do ko na li ar che olo dzy -ama to rzy?

W prak ty ce zdo by cie cer ty fi ka tu NA UI
Un der wa ter Ar che olo gist wca le nie jest trud -
ne. Wy ma ga nia for mal ne to cer ty fi kat
AOWD do wol nej or ga ni za cji oraz mi ni -
mum 50 nur ko wań w log bo oku. W ra mach
kur su od by wa ją się za ję cia teo re tycz ne,
na któ rych oma wia nych jest wie le cie ka -
wych za gad nień do ty czą cych spe cy fi ki ar -
che olo gii w mo rzach i zbior ni kach śród lą do-
wych, me to dy ki ba dań ar che olo gicz nych,
tech nik do ku men to wa nia. Mó wi się rów nież
o tym jak szu kać i jak ko rzy stać ze źró deł.
Znaj dzie się rów nież miej sce na wy kła dy
na te mat kon ser wa cji za byt ków, aspek tów
praw nych oraz ochro ny za byt ków. Kurs od -
po wia da na wie le nie zwy kle istot nych py tań.
Co zro bić w sy tu acji, gdy nie -ar che olog do -
ko nu je od kry cia? Jak po stą pić, je śli to TY do -
ko nu jesz nie zwy kłe go od kry cia?

Ochro na dzie dzic twa na ro do we go oraz
mą dre i bez piecz ne po dej ście do nur ko wa -
nia są tu taj klu czo we. Kurs po ma ga ra dzić
so bie w re al nej sy tu acji ze tknię cia z za byt -
kiem, któ ry praw do po dob nie prze ra sta na -
sze mo żli wo ści po znaw cze, ba daw cze

i ope ra cyj ne. Kie dy uzbro imy się już w nie -
zbęd ną wie dzę – mo że my ru szać w te ren.
Pod czas warsz ta tów po wierzch nio wych
oraz czte rech nur ko wań bę dzie my tre no -
wać wszyst ko to, cze go już się na uczy li śmy
teo re tycz nie. Przy tro czy my do pa sa „wiel ki
nóż” i prze isto czy my się w pod wod ne go In -
dia nę, ru sza jąc na pod bój głę bin, w nie zna -
ne! Do ko na my te go pod czas kur su, któ ry
kosz tu je kil ka set zło tych i trwa 3 dni!

A po je go po myśl nym ukoń cze niu na sze
nur ko we ży cie już ni gdy nie bę dzie ta kie
sa mo… Przy kła dów ko rzy ści z cer ty fi ka tu
NA UI Un der wa ter Ar che olo gist mo żna by
przy ta czać wie le, dla te go w imie niu NA UI
– ser decz nie za pra szam.

Nie ste ty do tej ły żki mio du (z oka zji pro -
mo cji ar che olo gii pod wod nej) zna la zły się
oso by chcą ce do sy pać tro chę dzieg ciu,
po prze czy ta niu mo je go wcze śniej sze go ar -
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ty ku łu. Ode zwa ły się gło sy dys kre dy tu ją ce
szko le nie nur ków w tym za kre sie. Po nie -
waż jed nak dzia ła my we wspól nej spra wie,
któ rą jest świa do me i mą dre nur ko wa nie,
ad wer sa rzom od po wiem tak:

Czy cer ty fi kat nur ko wy stoi po nad ja kim -
kol wiek pra wem? Pol skim czy eu ro pej skim?
Od po wiedź jest oczy wi sta i brzmi – nie.
Aby jed nak ukró cić ne ga tyw ne my śle nie,
ni niej szym pi szę wprost: cer ty fi kat NA UI
Un der wa ter Ar che olo gist do pusz cza dzia -
ła nia wy łącz nie nie ko li du ją ce z obo wią zu -
ją cym pra wem. Tak jak ka żdy in ny cer ty fi -
kat nur ko wy. Na ko niec po zwo lę so bie za -
cy to wać bar dzo wa żną wy po wiedź, po -
twier dza ją cą to, co nu rek zy sku je i jak wa -
żny jest ar che olo gicz ny cer ty fi kat nur ko wy.
Dr Ra do sław Ka ra sie wicz -Szczy pior ski, wi -
ce dy rek tor In sty tu tu Ar che olo gii, w wy wia -
dzie dla Pol skie go Ra dia mó wi:

– Tych, któ rzy są pil ni sta ra my się re ko -
men do wać, że by uzy ska li – to się ład nie mó -
wi, po pu lar nie – pla stik, czy li do ku ment
mó wią cy o tym, że są tak zwa nym ar che olo -
giem pod wod nym w ra mach fe de ra cji CMAS.

To z ko lei nie jest do ku ment spe cjal nie
wpły wa ją cy na mo żli wo ści ar che olo gicz ne
w kra ju, ale w bar dzo wie lu miej scach

na świe cie ma to zna cze nie, je śli ta ki do ku -
ment się po ka zu je. Ja mó wię ca ły czas o ta -
kich sy tu acjach, kie dy ktoś chce nie kla sy-
cz nie spę dzić urlop, za nur ko wać nie ko -
niecz nie na ra fie, wy je chać, za nur ko wać
w miej scach ar che olo gicz nych, wziąć
udział w faj nych wy ko pa li skach…

W przy pad ku wąt pli wo ści, od sy łam
do wy wia du: http://www.pol skie ra dio.pl

Za pra sza my na kur sy, pod wod ne skar by
cze ka ją!!!

Z po wa ża niem 
Mi chał Wi nek „Maj ki”

http://www.polskieradio.pl/10/512/Artykul/782914,Po-archeologii-podwodnej-zo
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http://www.gozodive.pl
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MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  ww  6600000000  eeggzz..,,  
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kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

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.nautica.pl
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.sklep.reefmania.pl
http://www.cn-tryton.pl
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W so bo tę 16 lu te go od by ła się
pią ta edy cja Extre mal la – naj bar dziej
eks tre mal nych za wo dów fre edi vin go -
wych w Pol sce, po le ga ją cych na za -
nu rza niu się na jed nym od de chu
pod lód i po zo sta wa niu w bez de chu
jak naj dłu żej. 

Po raz dru gi z rzę du fre edi ve rzy by li
gosz cze ni przez Aka de mic ki Klub Płe two -
nur ków SKOR PE NA w Olsz ty nie, a sa ma ry -
wa li za cja po now nie mia ła miej sce
na Je zio rze Kor tow skim. Jak przed ro kiem,
or ga ni za cja za pew nio na przez SKOR PE NĘ
sta ła na naj wy ższym po zio mie, a at mos fe ra
ca łej im pre zy – skła da ją cej się nie tyl ko
z sa mych za wo dów, ale rów nież wy kła du
Tom ka Nit ki (tym ra zem o tech ni kach wy -
rów ny wa nia ci śnie nia) w przed dzień oraz
wie czor nej ba lan gi po roz da niu na gród
– by ła fan ta stycz na. W związ ku z tym wie -
le wska zu je na to, że za rok Extre mall znów
za wi ta do Olsz ty na, mi mo że w kor tow skim

je zio rze nie któ rym za wod ni kom bra ku je
tro chę głę bo ko ści.

Tym ra zem do udzia łu w sa mej ry wa li za -
cji zgło si ło się bli sko trzy dzie stu za wod ni -

ków, ale bio rąc pod uwa gę oso by to wa rzy -
szą ce licz ba uczest ni ków im pre zy do brze
prze kro czy ła pięć dzie siąt kę. Jak rok wcze -
śniej, by ogar nąć ta ką ilość star tu ją cych,

Extremall V – rok 2013

Pierwsza zawodniczka na starcie.                                                fot. Olaf Pietrzak
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trze ba by ło przy go to wać dwa sta no wi ska
star to we. Pio trek „Sy ren ka” wraz z to wa rzy -
sza mi ze Skor pe ny za brał się do pra cy już
dwa dni przed go dzi ną ze ro. Wy ci na niu
prze rę bli to wa rzy szył spo ry nie po kój, bo ty -
go dnie po prze dza ją ce Extre mal la w ca łej

Pol sce upły wa ły w at mos fe rze od wi lży. Czy
w tej sy tu acji w ogó le da się prze pro wa dzić
za wo dy? Czy po kry wa lo do wa jest wy star -
cza ją ca i nie za rwie się pod uczest ni ka mi?
Ta kie py ta nia ca ły czas cho dzi ły po gło wie
za rów no skor pe nia rzom, jak i nam, fre edi -

ve rom. Na szczę ście gru bość pierw sze go
blo ku lo du wy cią gnię te go z prze rę bla da ła
jed no znacz ną od po wiedź – 20 cen ty me -
trów. To wpraw dzie nie czter dzie ści pięć,
jak przed ro kiem, ale wy star cza ją co du żo,
by im pre za od by ła się bez piecz nie i bez
prze szkód. Je zio ro Kor tow skie po twier dzi -
ło, że ide al nie na da je się na Extre mall, bo
je śli trze ba, po tra fi za mar z nąć na wet w tem -
pe ra tu rach do dat nich.

Na ucze ni do świad cze niem sprzed ro ku,
kie dy nie ja sno ści re gu la mi no we wy wo ła ły
spo re za mie sza nie, za wcza su jed no znacz -
nie przed sta wi li śmy za wod ni kom wszyst kie
obo wią zu ją ce za sa dy. W so bo tę o 11: 00
pierw si śmiał ko wie sta nę li na star cie. Wszy -
scy nur ku ją cy po wy nu rze niu de kla ro wa li
za sko cze nie tym, co zo ba czy li pod wo dą,
bo… tym ra zem na praw dę mo żna by ło coś
zo ba czyć. Rok wcze śniej wi docz ność nie
prze kra cza ła 30 cen ty me trów, co w tym je -
zio rze sta no wi po dob no nor mę. Nikt więc
nie spo dzie wał się, że tym ra zem bę dzie
ina czej, tym cza sem … nie obli czal ne Kor -
tow skie, ku za sko cze niu wszyst kich, w tym
chy ba naj więk sze mu miej sco wych olsz ty -
nian, za ofe ro wa ło nam prze pięk ną, kil ku -
me tro wą wi dzial ność!

To, co kochamy najbardziej -  tak rodzi się gwiazda mediów.                        fot. Olaf Pietrzak
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Czas pły nął szyb ko, ko lej ni za wod ni cy
zni ka li w prze rę blu, by po po wro cie na po -
wierzch nię kró cej lub dłu żej zma gać się
z na ra sta ją cy mi kontr ak cja mi. Ry wa li za cja
ob fi to wa ła w nie spo dzian ki. Ja ko pią ty
w ko lej no ści po ja wił się je den z fa wo ry tów,
zdo byw ca dru gie go miej sca sprzed ro ku
– Ad rian Kwiat kow ski. Spo dzie wa li śmy się
moc ne go wy ni ku, ale na kil ku me trach głę -
bo ko ści Ad ria na za trzy mał ho od squ eeze,
w związ ku z czym roz cza ro wa ny po wró cił
na po wierzch nię po za le d wie 43 se kun -
dach. Za raz po nim na star cie za mel do wa -
ła się Ola Sul kie wicz. Zna jąc jej nie chęć
do sta ty ki, z któ rej by ło nie by ło w du żej
czę ści skła da się kon ku ren cja Extre mal la,
nie ocze ki wa łem po niej do bre go wy ni ku.
Tym cza sem Ola pod nio sła gło wę znad wo -
dy do pie ro po 2: 32, ko men tu jąc to mniej
wię cej w ten spo sób: „…bo tu wła śnie nie
ma sta ty ki, ale jest praw dzi we nur ko wa nie,
więc mo głam wy trzy mać dłu żej” Z tym wy -
ni kiem Ola ob ję ła sen sa cyj ne pro wa dze nie!

Wresz cie w wo dzie zja wił się głów ny
kan dy dat do zwy cię stwa, ubie gło rocz ny
trium fa tor – Ro bert Ce tler. Wo kół prze rę bla
za czę li gro ma dzić się fo to gra fo wie i ga pie
w ta kiej ilo ści, że na gle po czu li śmy de li kat -

ne tąp nię cie ta fli lo do wej. Moc no za nie po -
ko jo ny, nie prze bie ra jąc w sło wach, za rzą -
dzi łem od su nię cie się na więk szą od le głość,
gdy tym cza sem nad szedł Of fi cial Top dla
Ce tie go. Kie dy znik nął pod wo dą, ze spo -
ko jem pa trzy łem na upły wa ją ce se kun dy.
Zgod nie z re gu la mi nem w peł nym za nu rze -
niu wol no po zo sta wać nie dłu żej niż trzy
mi nu ty, a ewen tu al ną kon ty nu ację nur ko -

wa nia mo żna re ali zo wać już bę dąc na po -
wierzch ni, le żąc tyl ko z twa rzą za nu rzo ną
w wo dzie. Zgod nie z mo imi prze wi dy wa -
nia mi Ce ti dłu go nie wra cał, a po now nie
w prze rę blu po ja wił się do pie ro na krót ko
przed upły wem re gu la mi no wych trzech mi -
nut. Spo dzie wa łem się, że za nim wy nu rzy
dro gi od de cho we, co sta no wi ko niec pró -
by, upły nie jesz cze co naj mniej jed na mi -

Koncentracja przed startem lub trup po wynurzeniu.                               fot. Olaf Pietrzak
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Jest plakietka!                                                                                                                 fot. Olaf Pietrzak
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nu ta. Tym cza sem Ce ti pod niósł gło wę pra -
wie na tych miast i osią gnął czas 2: 55, któ ry
wpraw dzie w tym mo men cie dał mu pro -
wa dze nie, ale nie był żad ną gwa ran cją koń -
co we go suk ce su. Już dwa ko lej ne star ty
po ka za ły, że Ce ti nie od sko czył od resz ty
za wod ni ków na bez piecz ną od le głość. Naj -
pierw Mar cin Nie dziel ski skoń czył z cza -
sem za le d wie 11 se kund krót szym od nie go,
a za raz po nim Emi lia Bia ła zna la zła się
jesz cze bli żej mi strza, wy ko nu jąc nur ko wa -
nie trwa ją ce 2: 46. W koń co wej kla sy fi ka cji
da ło to jej pierw sze miej sce wśród ko biet
i pią te w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. War to jesz -
cze raz po wtó rzyć to, co pi sa łem przy oka -
zji re la cji z Ryb ni ka 2012. Ta za wod nicz ka
jest już w peł ni doj rza ła, za ka żdym ra zem
kie dy star tu je, uzy sku je bar dzo do bry wy -
nik. Co wię cej, mi mo bra ku oka zji do nur -
ko wań w głąb zda je się, że za czy na po ma łu
ogar niać te mat wy rów ny wa nia ci śnie nia.
Rok wcze śniej za wró ci ła na bo daj 7 me -
trach. Tym ra zem w lo do wa tej wo dzie bez
pro ble mów do szła do ta le rzy ka. Oczy wi -
ście głę bo kość na ja kiej się on znaj do wał
nie by ła im po nu ją ca, trud no więc wy cią gać
ja kie kol wiek da le ko idą ce wnio ski, ale mo -
żna po trak to wać to ja ko do brą pro gno zę.

Mo że już nie dłu go Emi lia za cznie uzy ski -
wać wy ni ki w nur ko wa niach w głąb po rów -
ny wal ne do jej osią gnięć z ba se nu?
Wszy scy ser decz nie jej te go ży czy my.

Za raz po Emi lii na star cie rów no le gle po -
ja wi ły się dwa Oscyp ki, czy li przy by sze
spod Tatr. Na mo im sta no wi sku Ma rek Mar -
cisz, a w dru giej prze rę bli Krzy siek Dą -
brow ski. Już po chwi li ten ostat ni po ka zał,

że ty tuł Ba se no we go Mi strza Pol ski 2012
przy padł mu nie przy pad ko wo. Skoń czył
swo je nur ko wa nie z wy ni kiem 3: 08, czym
ob jął pro wa dze nie w staw ce. W tej sy tu acji
wy da wa ło się, że kar ty zo sta ły roz da ne i już
nie wie le mo że się zmie nić. Szan sę na po -
pra wę cza su Krzyś ka da wa łem jesz cze tyl ko
Piotr ko wi An drzej czy ko wi. Jed nak do je go
nur ko wa nia pod cho dzi łem z du ży mi oba -

Zabezpieczenie czuwa.                                                         fot. Olaf Pietrzak
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wa mi. Nie bez przy czy ny na wie czor nym
roz da niu na gród Pio trek zo stał ochrzczo ny
przez „Sy ren kę” Pre ze sem Klu bu Czer wo -
nej Kart ki. Sam by i balc ko uty to u nie go
chleb po wsze dni. Oba wia łem się więc, że
i tym ra zem mo że dojść do pro ble mów,
a wy cią ga nie nie przy tom ne go za wod ni ka
z prze rę bla wca le nie jest ła twe. Za le ci łem
więc Piotr ko wi, by koń co wej sta ty ki broń
Bo że nie ro bił, jak nie któ rzy, na środ ku

prze rę ba trzy ma jąc się li ny, ale by w tej fa -
zie nur ko wa nia zna lazł się tuż przy brze gu.
Po nad to po pro si łem ubra ne go w su cha ra
sprzę tow ca, by ca ły czas był go tów do in -
ter wen cji. Na szczę ście te za bie gi oka za ły
się cał ko wi cie zbęd ne. Po nie po ko ją co dłu -
gim i po łą czo nym z wal ką z sil ny mi kontr -
ak cja mi po by cie na po wierzch ni Pio trek
skoń czył per fek cyj nie, bez naj mniej szych
ob ja wów nie do tle nie nia. Spra wił mi tym
ogrom ną ra dość! Co wię cej, uzy skał
czas 3: 36, czym wy da wa ło się, że za pew -
nił so bie bez a pe la cyj ne zwy cię stwo.
Na star cie po zo sta li bo wiem jesz cze tyl ko
trzej za wod ni cy. Star tu ją cy na dru gim sta -
no wi sku Mi chał i Da rek, któ rym w mo jej
oce nie ra czej trud no by ło by za gro zić Piotr -
ko wi, a u mnie Mi chał Osa da – przy bysz
zni kąd. Je go na zwi sko pierw szy raz usły sza -
łem wła śnie na Extre mal lu, nie spo dzie wa -
łem się więc po nim ni cze go spek ta ku lar-
ne go. Wręcz od wrot nie, li czy łam na to, że
szyb ko za koń czy swo ją pró bę i wresz cie
bę dę mógł spa dać do cie płe go aka de mi ka,
bo mi mo dwóch par ka le so nów i ubra nia
na ce bul kę zdą ży łem już nie źle prze mar z -
nąć. Ja kież by ło mo je zdu mie nie (że by nie
po wie dzieć obu rze nie), gdy mi mo upły wu

Prawdziwi twardziele w akcji.                                                   fot. Anna Korczak

Żarty się skończyły.           fot. Anna Korczak
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do brze po nad dwóch mi nut Mi cha ła wciąż
nie by ło na po wierzch ni! Po cząt ko wa iry ta -
cja z wol na za czę ła ustę po wać za nie po ko -
je niu, bo nie tyl ko on sam nie ra czył się
po ja wić, ale nie by ło wi dać na wet śla du bą -
bel ków! Zna ko mi ta więk szość za wod ni ków
nie ma w zwy cza ju od sy sać przy wy nu rze -
niu po wie trza z ma ski. Wsku tek te go, gdy
po do tar ciu do ta le rzy ka za czy na ją wra cać
ku gó rze, wpro wa dzo ne przy za nu rze niu
do ma ski po wie trze za czy na się roz prę żać
i ucie kać spod niej w po sta ci bą bel ków. Dla
ob ser wa to ra sto ją ce go nad prze rę blem są
one zna kiem, że nu rek roz po czął wy nu rza -
nie i nie ba wem po ja wi się w za się gu wzro -
ku. Nie ste ty tym ra zem bą bel ków… nie
by ło! A czas za czął nie bez piecz nie zbli żać
się do re gu la mi no wych 3 mi nut, po upły wie
któ rych na le ża ło pod jąć ak cję ra tun ko wą,
tj. wy cią gnąć li nę wraz z za wod ni kiem.
Kie dy mój nie po kój się gnął ze ni tu, na krót -
ko przed de adli nem uj rza łem syl wet kę zbli -
ża ją ce go się Mi cha ła. Ode tchną łem z ulgą,
a wi dząc je go spo kój i mięk kość ru chów
wresz cie za czą łem ka po wać, o co cho dzi.
Czy żby za mie rzał cią gnąć to przed sta wie -
nie da lej?! Otóż tak! Mi chał ze spo ko jem
„do le żał” na po wierzch ni aż do 3 mi nut

i 40 se kund, co da ło mu pierw sze miej sce,
po czym wy nu rzył się w do sko na łym sty lu.
Nie mam wąt pli wo ści, że gdy by do zwy cię -
stwa po trzeb ny był czas o pół mi nu ty dłu -
ższy, to Mi chał nie miał by pro ble mów
z je go osią gnię ciem. Bra wo! I tu na le ży się
wy ja śnie nie do ty czą ce bra ku bą bel ków.
Otóż za nu rza jąc się, Mi chał po pro stu nie
wy rów ny wał ci śnie nia w ma sce. Przy nie -

wiel kiej głę bo ko ści, na któ rej spo czy wał ta -
le rzyk (oko ło 14 me trów), ma jąc na twa rzy
do sko na le pod da ją cą się kom pre sji Sphe rę,
mógł so bie na to po zwo lić. Dla te go gdy po -
wra cał ku po wierzch ni, z ma ski nie mia ło
co ucie kać.

W tym miej scu, wraz z wy nu rze niem się
ostat nie go za wod ni ka z ofi cjal nej li sty, mo -
żna by spo dzie wać się za koń cze nia spor to -

Ogłoszenie wyników.                                                           fot. Olaf Pietrzak
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wej czę ści im pre zy. Nic po dob ne go (chcia -
ło by się po wie dzieć „nie ste ty”, bo no gi za -
czy na ły mi już przy ma rzać do lo du).
Do pie ro te raz do wal ki sta nę li Praw dzi wi
Twar dzie le. Pię ciu śmiał ków – uzbro jo nych
je dy nie w ma ski, ga cie i kap tu ry neo pre no -
we – ru szy ło w bój. Za po wia da li swo je eks -
tre mal ne pró by wcze śniej, ale kom plet ny
brak słoń ca i nie przy jem ny wie trzyk spra -
wi ły, że mi mo tem pe ra tu ry po wie trza zbli -
żo nej do ze ra, wszy scy obec ni so lid nie
wy mar z li i wy da wa ło się, iż nikt nie po rwie
się na nur ko wa nie bez pian ki w lo do wa tej

wo dzie. A jed nak ta piąt ka pod ję ła się tej
wy ma ga ją cej pró by. Naj więk sze wra że nie
na nie licz nych ob ser wa to rach, któ rzy mi mo
zim na do trwa li do te go eta pu za wo dów,
zro bił Ma rek Cie śla, któ ry nie tyl ko wy ko -
nał naj dłu ższe nur ko wa nie (41 se kund), ale
do tarł do ta le rzy ka i przy niósł po twier dza ją -
cą to pla kiet kę. Da ło mu to na gro dę dla
„Extre mal ne go Uczest ni ka Extre mal la V”
ufun do wa ną przez na sze go pa tro na me dial -
ne go – in ter ne to wy ma ga zyn nur ko wy Nu -
ras. in fo. Ma rek, chy lę czo ła przed To bą!

I tak Extre mall V po ma łu za czął prze cho -

dzić do hi sto rii. Do peł ne go za koń cze nia
po zo sta ła jesz cze tyl ko wie czor na ce re mo -
nia roz da nia na gród i dy plo mów, a póź niej
to czą ca się do póź nych go dzin noc nych ba -
lan ga w Skor pe nie. W jej trak cie od by ła się
obo wiąz ko wa „set ka przy li nie”. Nie wy ja -
śnia jąc nie wta jem ni czo nym szcze gó łów tej
dość spe cy ficz nej kon ku ren cji (przy je dzie -
cie za rok, to do stą pi cie wta jem ni cze nia)
po wiem tyl ko, że star tu ją cy w niej czar ny
koń za wo dów – Mi chał Osa da po twier dził,
że zwy cię stwo w ofi cjal nej czę ści Extre mal -
la nie by ło przy pad ko we.

Po ni żej ofi cjal na ko lej ność pierw szej
dzie siąt ki Extre mal la V:

Mi chał Osa da, 3: 40
Pio trek An drzej czyk, 3: 36
Krzy siek Dą brow ski, 3: 08
Ro bert Ce tler, 2: 55
Emi lia Bia ła, 2: 46
Mar cin Nie dziel ski, 2: 44
Ola Sul kie wicz, 2: 32
Ra dek Ga ca, 2: 24
Ro mek Wal czyk, 2: 12
Fi lip Mi ko łaj czak, 2: 01

To masz „Ni tas” Nit ka

Jedyny sposób na rozgrzanie.                                                   fot. Olaf Pietrzak
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Za in spi ro wa ni do cie kli wo ścią kur san -
tów, a zwłasz cza ich chę cią prze ży cia nie -
ty po wej przy go dy pod wo dą, po sta no-
wi li śmy zor ga ni zo wać coś, co po zwo li ze -
rwać z ru ty ną ba se no wych nur ko wań. Coś,
co po zwo li im ry wa li zo wać i roz wi jać się.
Tak po wsta ły pod wod ne war ca by – uczta
dla cia ła i umy słu!

15 kwiet nia 2012 ro ku w Ter mach Mal -
tań skich w Po zna niu od był się pierw szy
Wiel ko pol ski Tur niej „Pod wod ne War ca -
by”. O go dzi nie 12: 00 za czę ła się re je stra -
cja za wod ni ków. Ilość uczest ni ków, jak
na pierw szą edy cję im pre zy, prze kro czy ła
na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia. Je den

po dru gim po ja wia li się za wod ni cy, dźwi -
ga jąc ze so bą ki lo gra my sprzę tu. Ko bie ty,
mę żczyź ni, młod si i star si skru pu lat nie kla -
ro wa li swój ekwi pu nek nad brze giem ba se -
nu – pod wo dą nie bę dzie miej sca na błę dy,
a umy sły w znacz nej czę ści bę dą po chło -
nię te roz gryw ką. Or ga ni za tor, czy li Cen -

Podwodne Warcaby
Cie ka wość ludz ka nie zna gra nic. Ka że nam szu kać wy ja śnień i sta wiać

przed so bą co raz to no we wy zwa nia. Więk szość mło dych adep tów nur ko -
wa nia, jak tyl ko opa nu je pod sta wo we pod wod ne umie jęt no ści, za czy na za -
da wać „dziw ne py ta nia”. Czy pod wo dą da się zjeść ba na na? Czy mo żna
je chać na ro we rze? Cho dzić po dnie bez płetw? Na pić się pi wa (oczy wi ście
bez al ko ho lo we go)? Ło wić ry by na węd kę? Prze cież dzię ki te mu wi dać, czy
ry ba po łknę ła ha czyk... 
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trum Nur ko we Ne mo, wy lo so wał pa ry,
przy po mniał za sa dy bez pie czeń stwa oraz
re gu la min war cab pod wod nych. Tur niej
od by wa się w sys te mie pu cha ro wym, z ka -
żdej pa ry prze gry wa ją cy od pa da, a zwy -
cięz ca kwa li fi ku je się do ko lej nej gry. Tym
sa mym w fi na le zo sta je wy ło nio ny je den
zwy cięz ca, któ ry zgar nia na gro dy oraz ty tuł
mi strzow ski. Nad wszyst kim czu wa sę dzia
głów ny, któ ry przez ca ły czas jest z gra cza -
mi. Sę dzia od po wia da za prze bieg gry,
spraw dza czy gra cze prze strze ga ją za sad
oraz czy nie wstrzy mu ją ru chów. To do sę -
dzie go głów ne go na le ży osta tecz na de cy zja

we wszyst kich spo rach po mię dzy gra cza mi.
Współ za wod nic two od by wa się na plan szy
o wy mia rach metr na metr z 64 po la mi
oraz 24 pion ka mi. Za sa dy roz gryw ki nie ró -
żnią się od wer sji po wierzch nio wej.

W ubie głym ro ku na gro dę za pierw sze
miej sce ufun do wał or ga ni za tor, Cen trum
Nur ko we Ne mo, a zwy cięz cą po wie lu za -
cię tych po je dyn kach zo stał pan Se ba stian
Płon ka. W dru giej edy cji, któ ra od bę dzie się
w nie dzie lę 14 kwiet nia 2013 ro ku prze wi -
dzie li śmy wię cej na gród, rów nież za za ję -
cie dru gie go i trze cie go miej sca, a to
wszyst ko dzię ki za an ga żo wa niu i wspar ciu

spon so rów. Li stę spon so rów otwie ra fir ma
ECN - Sty ste my Nur ko we dys try bu tor: Ba re,
Ato mic Aqu atics, Oce anic, Ho lis, Check Up
Sys tem. Ko lej nym fun da to rem na gród jest
naj więk szy kom pleks ba se no wy w Wiel ko -
pol sce – Ter my Mal tań skie. Pa tro nat me -
dial ny nad tur nie jem ob jął in ter ne to wy
ma ga zyn dla nur ków Nu ras. in fo. Fir my,
któ re rów nież chcia ły by przy łą czyć się
do na szej im pre zy ser decz nie za pra sza my
do współ pra cy.

Za pra sza my na II Wiel ko pol ski Tur niej
„Pod wod ne War ca by”, któ ry od bę dzie się
w nie dzie lę 14 kwiet nia na Ter mach Mal tań -
skich w Po zna niu. Start o go dzi nie 12: 00!

Szcze gó ło we in for ma cje znaj dzie cie
na na szej stro nie in ter ne to wej www.ne -
mo.com.pl

Ja nusz Ry dzek

http://www.nemo.com.pl
http://www.nemo.com.pl
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Spe ar fi shing to pod wod ne ło wy z ku szą
upra wia ne wy łącz nie na bez de chu.

Blue Wa ter Hun ting – czy li po lo wa nia
na otwar tym mo rzu na: wa hoo, tuń czy ki,
yel low ta il, mar li ny i in ne ry by pe la gicz ne.
To naj bar dziej eks tre mal na for ma spe ar fi -
shin gu. Po cią ga za so bą po wa żne ry zy ko
nie spo ty ka ne w Re ef Hun ting.

Re ef Hun ting – to szu ka nie ryb w roz pa -
dli nach, gro tach, wśród skał i cze ka nie
w za sadz ce na gro upe ry, snap pe ry czy sa ra -
gi. Po pu lar ne tech ni ki w Re ef Hun ting to
m.in. słyn ne Aspet to, Ag gu ato/Sne ak -up, in -
diań skie po lo wa nie i gli ding.

Spe ar fi shing to je dy ny eko lo gicz ny
i etycz ny spo sób zdo by wa nia plo nów mo -
rza, po nie waż spe aro mo że wcze śniej wy -
brać ga tu nek, roz miar i ilość ryb, któ re
za mie rza upo lo wać. Ma rów nież mi ni mal ny
wpływ na śro do wi sko. Da ne mó wią sa me
za sie bie, spe ar fi shing to tyl ko 0,3% wszyst -
kich zło wio nych ryb, pod czas gdy węd kar -
stwo to 6,7% a po ło wy ko mer cyj ne aż 93%.

Spearfishing – podwodne łowy
Nie wąt pli wie w ostat nich la tach spe ar fi shing przy cią ga co raz wię cej osób.

Co jest tak fa scy nu ją ce go w tym mil czą cym, pod wod nym świe cie? My ślę,
że nur ku jąc z ku szą na bez de chu mo że my na pa rę mi nut za trzy mać czas,
znik nąć w in nym świe cie i ze spo lić się z na tu rą, ży ciem mo rza czy oce -
anu. To wspa nia łe wi do ki, do sko na ły re laks, przy go da i nie od łącz na ad re -
na li na to wa rzy szą ca łow cy, w któ rym bu dzą się pier wot ne in stynk ty
my śli we go.
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A dla cze go? Mię dzy in ny mi to se lek tyw -
ne ło wy, ety ka, ogra ni cze nia bez de chu
i głę bo ko ści, ogra ni czo ne po le wi dze nia
i wa run ki po go do we.

Nie ma tu – jak w in nym ty pie po ło wu
– nie chcia nych czy nie wy mia ro wych ryb,
któ re są ła pa ne, za bi ja ne ra zem z in ny mi,

a po tem wy rzu ca ne mar twe za bur tę, co ma
du ży wpływ na lo kal ne śro do wi sko. Cza sa -
mi mo żna zo ba czyć zdję cia spe aros z pięk -
ny mi zdo by cza mi. Ktoś mo że po my śleć, że
to nor ma. Nic bar dziej myl ne go. Więk szość
spe aros cza sem nie wi dzi ani jed nej ry by,
nie mó wiąc już o strza le. To sztu ka wy ma -

ga ją ca wie le wy sił ku, wie dzy, umie jęt no ści
i do bre go sprzę tu.

Po mi mo że spe ar fi shing jest praw nie ure -
gu lo wa ny, etycz ny i eko lo gicz ny, w nie któ -
rych kra jach i śro do wi skach ma nie cie ka wą
re pu ta cję. Spe aros są czę sto ata ko wa ni
przez nie do uczo nych eko lo gów, dzia ła czy
i tzw. mi ło śni ków przy ro dy, któ rzy za kła da -
ją z gó ry, że nie je ste śmy ni kim in nym, jak
tyl ko bez względ ny mi za bój ca mi mor skie go
ży cia. To bar dzo igno ranc kie po dej ście.
Z pew no ścią ni gdy nie spo tka li spe aro
z praw dzi we go zda rze nia, al bo nie ma ją
o tym zie lo ne go po ję cia i my lą nas z kłu -
sow ni ka mi. Po dob ne zresz tą po dej ście ma
wie lu nur ków scu ba i węd ka rzy. A z te go
co wiem, to co po nie któ rym zda rza się za -
kłu so wać w ten czy in ny spo sób.

Więk szość spe aros wraz ze wzro stem
umie jęt no ści sta wia so bie więk sze, bar dziej
re stryk cyj ne mi ni mal ne wy ma ga nia i cią gle
pod no si po przecz kę na ja kie ry by po lu je,
a na ja kie nie. Bez sprzecz nie wraz z do -
świad cze niem lep si po lu ją mniej, ale za to
na więk sze ry by, naj lep si – wy łącz nie
na mi strzow skie tro fea. Co wię cej, więk -
szość spe aros to praw dzi wi przy ja cie le mo -
rza. Wie le z obec nych re gu la cji praw nych
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do ty czą cych ochro ny śro do wi ska mor skie -
go zo sta ło usta no wio nych przy po mo cy
łow ców, któ rzy dzię ki zna jo mo ści miej sco -
wych ryb i wa run ków zwró ci li na to uwa gę
od po wied nim wła dzom.

Dla wie lu, któ rych znam spe ar fi shing
i fre edi ving to spo sób na ży cie. Pa mię tam

cza sy, gdy nie mo żli we by ło zdo by cie ja -
kich kol wiek in for ma cji o ło wiec twie pod -
wod nym. Po dob nie by ło ze sprzę tem
i wy jaz da mi nad cie płe mo rza. Wie dzę tę
trze ba by ło zdo by wać sa mo dziel nie, co
cza sem bo la ło. Te raz jest znacz nie wię cej
mo żli wo ści.

Je stem spe aro i fre edi ve rem od wie lu lat.
Od za wsze je stem wiel kim mi ło śni kiem ży -
cia pod wod ne go. Mi mo że du żo po lu ję,
czę sto za bie ram pod wo dę tyl ko apa rat czy
ka me rę. Mam na dzie ję, że ar ty kuł przy bli ży
tro chę ten sport i za chę ci do fre edi vin gu,
po lo wań i po zna wa nia ży cia mo rza.

Pod wod ny mi łow ca mi by li rów nież Ja -
cqu es Yves Co uste au, Phi lip pe Ta il lez, Fre -
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de rick Du mas, Ja cqu es May ol, En zo Ma ior -
ca, Hans Hass i wie lu in nych. Obec nie rów -
nież wśród spe aros mo żna spo tkać wie lu
zna nych fre edi ve rów i nur ków scu ba.

Co raz wię cej mor skich ga tun ków fau ny
i flo ry jest za gro żo nych. Co raz rza dziej mo -
żna je zo ba czyć. Za nim za cznie się przy go -
dę z mo rzem, na le ży się z ni mi za po znać,

aby ich nie nisz czyć w cza sie pod wod nych
eska pad.

Spe ar fi shing, czy li ło wiec two pod wod ne,
to z pew no ścią sport eks tre mal ny. Wy ma ga
do sko na łej kon dy cji fi zycz nej, po nie waż
jest upra wia ny wy łącz nie na bez de chu.
Na pew no nie jest to hob by dla mi ło śni ków



Nuras.info 3/2013

88

fast fo odów czy nie dziel nych wy ciecz ko wi -
czów. Głę bo kość, na ja kiej się po lu je oraz
czas po by tu pod wo dą za le ży wy łącz nie
od in dy wi du al nych pre dys po zy cji. Jak nur -
ko wać głę biej i jak dłu żej zo stać pod wo -

dą? Je dy na od po wiedź to – nur ko wać i po -
lo wać. Resz ta przyj dzie z cza sem.

Za zwy czaj prze cięt ni łow cy po lu ją
na głę bo ko ściach 10-15 me trów. Naj lep si
na 30-50 me trach i wy trzy mu ją pod wo dą

na praw dę dłu go, na wet po wy żej 5 mi nut.
Na le ży jed nak pa mię tać, że ce lem spe aro
nie jest wstrzy my wa nie od de chu jak naj dłu -
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żej i bi cie re kor dów. Nur ko wa nia po wy -
żej 2 mi nut są już tro chę ry zy kow ne – im
głę biej, tym bar dziej.

Spe ar fi shing jest spor tem le gal nym. Po -
sia da jąc od po wied nie ze zwo le nie mo żna
po lo wać w pra wie ka żdym kra ju. Oczy wi -
ście są prze pi sy re gu lu ją ce gdzie, kie dy
i na co. Praw dzi wy łow ca sza nu je przy ro -
dę, nie nisz czy i nie strze la bez myśl nie
do wszyst kie go co się ru sza. Z re gu ły po lu -
je się w mo rzu, ale w wie lu kra jach wol no
rów nież w je zio rach i rze kach. Ze wzglę du
na kli mat, tem pe ra tu rę wo dy i przej rzy stość
nad Mo rzem Śród ziem nym czy w Mo rzu
Czar nym spe ar fi shing jest tam bar dzo po pu -
lar ny. Jed nak i na pół no cy – w Bał ty ku czy
Mo rzu Pół noc nym –mo żna spo tkać pod -
wod nych łow ców. W Eu ro pie sport ten jest
sze ro ko upra wia ny w Atlan ty ku, na za chod -
nich brze gach Fran cji, w Por tu ga lii, na Wy -
spach Bry tyj skich i w Ka na le La Man che.
Na świe cie spo tka my spe aros pra wie wszę -
dzie. Wspa nia łe wa run ki i ry by to Au stra lia
z Oce anią, Afry ka, wy brze że Pa cy fi ku obu
Ame ryk, Ka ra iby, Fi li pi ny czy In do ne zja.

Aby upra wiać spe ar fi shing, nie trze ba
wie le. Przede wszyst kim jest po trzeb na ma -
ska (naj le piej o ma łej po jem no ści), płe twy,

faj ka bez żad nych za wor ków i ku sza. Wiek
ani płeć nie są żad ną prze szko dą. Po lu ją
i upra wia ją fre edi ving i ko bie ty, i mę żczyź -
ni w ró żnym wie ku. Znam na wet łow ców
w wie ku 70 lat, któ rzy ni czym nie ustę pu ją
mło dym. In ne przy dat ne ak ce so ria to: pian -
ka, rę ka wi ce, skar pe ty, pas ba la sto wy, nóż,

stin ger, la tar ka, ze ga rek z głę bo ko ścio mie -
rzem, bo ja itd.

Że by ustrze lić ry bę, trze ba ją naj pierw
po dejść, czy li trze ba spo ro wie dzieć o jej
za cho wa niu. Ka żdy ga tu nek za cho wu je się
ina czej. Krót ko mó wiąc, łow ca mu si pierw -
szy za uwa żyć ry bę i jej nie spło szyć. Je śli się
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te go nie na uczy, czę sto bę dzie wi dział tyl ko
ucie ka ją cy ogon. Wa żne jest rów nież, aby
do brze znać wo dy w któ rych się po lu je.

To nie bez piecz ny, ale i pięk ny sport.
Ktoś, kto raz za sma ko wał fre edi vin gu za -
wsze bę dzie wra cał do mo rza. Nie da się
opi sać sło wa mi wi do ków ja kie kry ją się

pod po wierzch nią. Trze ba tam być, nie
w peł nym ekwi pun ku płe two nur ka, ale
na bez de chu. Wte dy czu je się, że na le ży się
do te go świa ta. Ży cie mo rza da je nie za po -
mnia ne wra że nia. Mo żna się du żo na uczyć,
a do te go upiec wła sno ręcz nie upo lo wa ną
ry bę.

Nie za po mnia ne są ksią żki i fil my Ja cqu -
esa Co uste au, Phi lip pe Ta il le za, Han sa Has -
sa czy Ber nar da Gor sky’ego. Oni wła śnie
spra wi li, że za czą łem nur ko wać i po zna -
wać pod wod ny świat. Nie ste ty znik nę ły
z pó łek, a w za mian po ja wi ły się tyl ko fa -
cho we pod ręcz ni ki i kur sy. Tyl ko fa cho we
i nic wię cej...

Po le cam zdo by cie i prze czy ta nie „Mo -
any” Ber nar da Gor sky’ego i „Trzech łow -
ców na dnie mo rza” Han sa Has sa. I zo ba-
cze nie fil mu o pod ró ży Mo any, a ta kże
wspa nia łe fil my Has sa i Co uste au.

Upra wia jąc spe ar fi shing na le ży pa mię tać
i prze strze gać prze pi sów praw nych oraz za -
cho wy wać się zgod nie z ety ką, aby wie -
dzieć, kie dy po wstrzy mać się od na ci śnię-
cia spu stu. Za nim ktoś za cznie ba wić się
w po lo wa nia, niech za zna jo mi się naj pierw
z miej sco wy mi prze pi sa mi, do wie się ja kie
ry by spo tka, ja kie są do zwo lo ne wy mia ry
i li mi ty, któ re ga tun ki są chro nio ne i gdzie
wol no po lo wać. Nie etycz ne za cho wa nie
i nie prze strze ga nie prze pi sów nie tyl ko wy -
rzą dzi krzyw dę de li kat ne mu eko sys te mo wi
mo rza, ale mo że do pro wa dzić do kon fi ska -
ty sprzę tu i nie ma łej grzyw ny, na wet do pa -
ru ty się cy eu ro.
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Ku sze ma ją po tę żną moc, ale i ogra ni -
czo ne po le ra że nia. Tra fio na ry ba, je śli nie
zgi nie od ra zu, praw do po dob nie nie prze -
ży je. Strze la my więc tyl ko wte dy, gdy je ste -
śmy na 100% pew ni strza łu i ni gdy nie
strze la my do więk szej ilo ści ryb niż po trze -
bu je my. Je śli ry ba nie zgi nę ła od pierw sze -
go strza łu, na le ży ją na tych miast do bić
no żem. Po zo sta wie nie jej ży wej jest nie tyl -
ko okrut ne i nie etycz ne, ale i nie bez piecz -
ne dla łow cy, gdyż ran na ry ba jest
naj lep szym wa bi kiem dra pie żni ków, czy li
re ki nów, któ re wy czu wa ją krew na wie le
mil.

Ni gdy nie strze laj cie, ani nie pró buj cie
upo lo wać ja kiej kol wiek ry by, je śli nie je ste -
ście pew ni co to za ga tu nek. Po dob nie, je -
śli ma cie wąt pli wo ści czy upa trzo ny okaz
ma od po wied nie wy mia ry, nie na ci skaj cie
spu stu! Do dat ko wo nie po win ni ście strze -
lać do ryb, je śli nie za mier za cie ich zjeść,
bo to i okrut ne, i mar no traw stwo, bez sen -
sow ne uszczu pla nie za so bów ofe ro wa nych
nam przez mo rza i oce any. Nie odła muj cie,
a na wet nie do ty kaj cie ko ra low ców! Nie
strasz cie nie po trzeb nie miesz kań ców głę bin
i nie za śmie caj cie mo rza. Zo staw cie je w ta -
kim sta nie w ja kim je za sta li ście. Praw dzi wy

i etycz ny spe aro sto su je i po pie ra te pro ste
za sa dy.

Pa mię taj cie, że tyl ko ta ki etycz ny spe ar -
fi shing umo żli wi nam i przy szłym po ko le -
niom ko rzy sta nie ze wszyst kich do bro-
dziejstw i pod wod nych przy gód ja kie ofe -
ru ją nam mo rza i oce any. Je dy nie etycz ne,
se lek tyw ne po lo wa nia i chro nie nie śro do -
wi ska mor skie go po wstrzy ma ją nie przy -

chyl ność i kry ty kę spo łe czeń stwa. Uczmy
się więc naj pierw sa mi, a po tem uświa da -
miaj my in nych, że spe ar fi shing któ ry upra -
wia my, to naj bar dziej etycz na i se lek tyw na
for ma zdo by wa nia ryb! Do bra zna jo mość
prze pi sów, ga tun ków ryb i lo kal nych wa -
run ków to pod sta wa!

Spearo



http://www.atomicaquatics.pl
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
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W koń cu nad szedł ten dzień. Za nu rze nie
by ło za pla no wa ne na wcze sne go dzi ny po -
ran ne, w so bo tę 9 lu te go. Nasz cel to wrak
znaj du ją cy się na po zy cji 52O13'54''
N 21O00'23''� E. Jak na naj mroź niej szy zi -
mo wy mie siąc, tem pe ra tu ra by ła cał kiem
zno śna. Wi zu ra jed nak te go dnia oka za ła
się wy jąt ko wo kiep ska, wi dać by ło nie da lej
jak na kil ka me trów. W ta kiej mgle od na le -
zie nie ce lu na szej wy pra wy by ło nie la da
wy zwa niem. Po dłu gich mi nu tach po wol -
ne go błą dze nia, ośle pia ni cią gną cy mi ła wi -
ca mi świa teł z na prze ciw ka w koń cu
do strze gli śmy… za rys, po tę żny kształt! Mi -
mo że la ta świet no ści ma daw no za so bą,
pre zen to wał się wciąż bar dzo dum nie. „Dar
na ro du ra dziec kie go dla na ro du pol skie go
im. Jó ze fa Sta li na” po wsta wał przez 3 la ta,
dzię ki pra cy rąk ok. 3500 Ro sjan. Zo stał od -
da ny do użyt ku w 1955 ro ku, za to nął 34 la -
ta póź niej, w ro ku 1989. Jak by na prze kór
ka ta stro fie, ku zdzi wie niu jed nych, a nie za -
do wo le niu in nych, za cho wał się w bar dzo

Nurkowanie w marmurach
Do tej wy pra wy przy go to wy wa li śmy się już od ro ku. Cze ka li śmy na dru -

gi ty dzień lu te go w na ra sta ją cym na pię ciu, mia ła być to bo wiem przy go da
zde cy do wa nie in na niż wszyst kie. Nie zwy kła nie tyl ko ze wzglę du na miej -
sce, któ re za mie rza li śmy od wie dzić, ale rów nież sprzy ja ją ca zdo by ciu nie -
wia ry god nie du żej ilo ści no wych, cen nych in for ma cji. Za no si ło się ta kże
na po zna nie licz nej gru py przy ja ciół, któ rzy tak jak my, bez wiel kiej wo dy
zwy czaj nie usy cha ją.
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do brym sta nie. Po sia da nie zli czo ną ilość
ogrom nych sal, mniej szych po miesz czeń
i cia snych za ka mar ków, gi gan tycz nych
scho dów i dłu gich ko ry ta rzy, zo stał więc

nie zwłocz nie za sie dlo ny przez mnó stwo
ga tun ków, po cząw szy od na ryb ku mło dych
ar ty stów i ta len tów spor to wych, po wy bit -
nych na ukow ców, mi ło śni ków ki na i te atru.

Już po raz czwar ty na dwa dni naj więk -
sze pa ła co we sa le sta ły się kró le stwem nur -
ków, któ rzy mi mo mgły, zi my, czę sto dość
znacz nych od le gło ści przy by li jak zwy kle
bar dzo licz nie. Po tę żna sa la za peł ni ła się
od wie dza ją cy mi już kil ka mi nut po roz po -

czę ciu im pre zy. Strza łem w dzie siąt kę oka -
za ła się mo żli wość za ku pie nia bi le tów
przez In ter net. Dzię ki te mu ze szło rocz ne
ko lej ki, wi ją ce się me tra mi po pa ła co wym
ho lu ode szły w nie pa mięć.

Ogrom na Sa la Mar mu ro wa z tru dem po -
mie ści ła po nad 60 barw nych sto isk, po
brze gi wy peł nio nych przed mio ta mi ma rzeń
nie jed ne go nur ka. Ty sią ce od wie dza ją cych
je go ści – głów nie za cie kle nur ku ją cych, ale
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rów nież tych, któ rzy bar dzo by chcie li roz -
po cząć ro mans lub na wet na sta łe zwią zać
się z wiel kim błę ki tem – z tru dem prze bi ja -
ły się przez wą ski la bi rynt, aby za po znać się

z peł ną ofer tą. Trze ba przy znać, że nie by -
ło to pro ste, ze wzglę du na dość skom pli -
ko wa ny układ sto isk. Kto nie zbłą dził
i do tarł do wszyst kich wy staw ców, mo że
być z sie bie dum ny – test z na wi ga cji za li -
czo ny! Po dą ża jąc ów la bi ryn tem, trud no
by ło zde cy do wać, czy od ra zu dać się
ocza ro wać pro mien nym uśmie chom eg zo -
tycz nych pięk no ści, za pra sza ją cych nas
do od wie dze nia naj dal szych za kąt ków na -

szej pla ne ty, np. In do ne zji, czy mo że jed -
nak naj pierw na le ża ło by ro zej rzeć się
za nie zbęd nym sprzę tem. Sze ro ki i nie zwy -
kle barw ny wa chlarz atrak cyj nych wy cie -
czek, wy praw nur ko wych i kur sów mógł
spo wo do wać cał kiem so lid ny za wrót gło -
wy. Ja ko że więk szość przy by łych to nur ko -
wie sprzę to wi, na le ża ło by chy ba jed nak
za cząć od po szu ki wań bra ku ją cych ele -
men tów wy po sa że nia, ja kie ka żdy bez -
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piecz ny i szczę śli wy nu rek mieć po wi nien.
Wy bór był osza ła mia ją cy, czo ło wi pro du -
cen ci za rów no kra jo wi, jak i za gra nicz ni
oraz dys try bu to rzy bez wy tchnie nia opo -
wia da li za in te re so wa nym o naj cie kaw szych
pro po zy cjach swo jej ofer ty. Mo żna by ło
do tknąć, przy mie rzyć, wy py tać o wszyst kie
szcze gó ły, a ta kże wy ne go cjo wać spe cjal -
ną tar go wą ce nę. Wśród roz ma itych pia nek,

naj no wo cze śniej szych su chych ska fan -
drów, skrzy deł, kom pu te rów nur ko wych,
la ta rek, płetw, a na wet bu tli o bar wie wście -
kłe go ró żu, uwa gę zwró ci ła ro sną ca po pu -
lar ność – owia nych do nie daw na spo rą
do zą ta jem ni czo ści i lę ku – „od dy cha rek”
zwa nych re bre athe ra mi. Czy żby przy szłość
zmie rza ła wła śnie w kie run ku nur ko wa nia
bez cha rak te ry stycz nych bą bel ków? A mo -

że wca le nie war to ich pusz czać? Czas po -
ka że. Jak by dla rów no wa gi w ofer cie tar go -
wej zna la zła się rów nież pro po zy cja dla
fre edi ve rów oraz pod wod nych łow ców. Za -
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pre zen to wa ne ku sze bu dzi ły dość sprzecz -
ne emo cje, nie wia do mo czy to ze wzglę du
na uzna nie tra dy cyj nych po ło wów za je dy -
nie słusz ne, czy też z in nych po wo dów. Po -

dob nych kon tro wer sji zde cy do wa nie nie
wzbu dza in ny ro dzaj pod wod ne go po lo wa -
nia – z apa ra tem lub ka me rą. Na wie lu sto -
iskach pre zen to wa no wo dosz czel ne
obu do wy do ka mer i apa ra tów fo to gra ficz -
nych oraz przy staw ki do obiek ty-  wów, ni -
we lu ją ce zmia nę pa ra me trów przy sto so -
wa nej do pra cy na lą dzie opty ki. Efek ty ta -
kich po lo wań mo żna by ło po dzi wiać

po dro dze do Sa li Go ethe go. Licz ne tro fea
pod wod nej fau ny, ły pią ce z fo to gra fii na
spa ce ru ją cych, nie rzad ko wzbu dza ły wąt -
pli wo ści, kto się tu ko mu przy glą da…
Wszy scy za in te re so wa ni te ma tem jak to się
ro bi pod wo dą, czy li jak zro bić do bre zdję -
cia i nie zma sa kro wać sprzę tu, mie li oka zję
wy słu chać cen nych po rad pod wod ne go fo -
to gra fa Pio tra Stó sa.
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Efek ty pra cy pod wod nych fil mow ców za -
pre zen to wa no na to miast w Sa li Mic kie wi -
cza pod czas wie czor ne go Ma ra to nu
Fil mów Nur ko wych. Trze ba przy znać, że
po łą cze nie dwóch pa sji, nur ko wa nia i fil -
mo wa nia, wy ma ga nie la da umie jęt no ści.
Po nie waż jed nak Pod wod na Przy go da to
tar gi na naj wy ższym po zio mie, wiel kich ta -
len tów, jak co ro ku, nie za bra kło. Ogrom ne

emo cje i za in te re so wa nie od wie dza ją cych
wzbu dzi ła zwłasz cza opo wieść Krzysz to fa
Star naw skie go o nur ko wa niach w mek sy -
kań skich ja ski niach. Sa la Go ethe go, do któ -
rej wca le nie by ło ła two tra fić, do słow nie
pę ka ła w szwach. Pol ska Kró lo wa Głę bin
– Elżbie ta Ben duc ka, któ ra wraz z Mar ci -
nem Cho cho row skim opo wia da ła o przy go -
to wa niach do bi cia re kor du głę bo ko ści

i o swo im suk ce sie – rów nież spo wo do wa -
ła prze peł nie nie tej dość spo rej prze cież sa -
li. Ma my na dzie ję, że słu cha cza mi kie ro wał
głów nie po dziw i sza cu nek, a nie chęć po -
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wtó rze nia te go trud ne go i nie bez piecz ne go
wy czy nu. Przez ca łe dwa dni cykl spo tkań
i wy kła dów zwa ny Nur gre sem, stwo rzył
wy jąt ko wą oka zję do spo tka nia w jed nym
miej scu i cza sie au to ry te tów pod wod ne go
świa ta, któ rzy z pa sją i en tu zja zmem dzie -
li li się swo im do świad cze niem. Jed ną z tych

osób, do ce nio ną za wkład i wy si łek w po -
pu la ry zo wa nie nur ko wa nia, przez ca ły rok,
nie tyl ko przy oka zji tar gów, był Mi chał Ko -
sut. Stwo rzo na przez nie go Stre fa Di ve Ma -
ste ra zo sta ła na gro dzo na przez użyt ko-
w ni ków Fo rum-Nu ras i czy tel ni ków Nu -
ras.in fo sta tu et ką Pro jekt Ro ku 2012. Ko lej -

ne tro feum – w ka te go rii Pro dukt Ro ku 2012
– zdo by ło Skrzy dło TEC LI NE Do nut 22 Spe -
cial Edi tion. Zwy cięz com gra tu lu je my i ży -
czy my dal szych suk ce sów.
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Ży cie od kryw cy pod wod ne go świa ta to
nie tyl ko nur ko wa nie. Prze cież aby się do -
stać w naj dal sze za kąt ki świa ta, cza sem mu -
si my dać się po nieść wy so ko po nad chmu ry.
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Jak wy szu kać naj lep szych a za ra zem naj tań -
szych po łą czeń lot ni czych mo żna się by ło
do wie dzieć w Sa li Mic kie wi cza. 
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Tak po śród gwa ru, ra do snych po wi tań,
wspo mnień ze wspól nych wy praw, pla nów
na ko lej ne nur ko wa nia, dys ku sji na te mat
wy ższo ści jed ne go ska fan dra nad in nym,
wśród barw nych pla ka tów, mor skich stwo -
rów pły wa ją cych w po tę żnych „akwa -

riach” LCD czas mi jał nie po strze że nie. 
Czas za cząć się wy nu rzać…
W tej nie zwy kle po ucza ją cej wy pra wie

wzię ło udział zbyt wie lu uczest ni ków, aby
mo żna ich by ło wy mie nić na ła mach Nu -
ras. in fo. Część z nich za pew ne od naj dzie -
cie na pa miąt ko wych fo to gra fiach.
Wszyst kim ser decz nie dzię ku je my za wspa -
nia łą Pod wod ną Przy go dę. Ko lej na już
za rok. Za pra sza my!

AB

Da ne tech nicz ne od wie dzo ne go obiek tu:

kon struk cja: ra ma sta lo wa, we wnętrz ny trzon sta lo -

wy, fun da ment skrzyn ko wy żel be to wy

wy so kość: 237 m – ze wspor ni kiem an te no wym,

sta no wią cym in te gral ną część igli cy, 187,80 – bez

igli cy 167,68 m – bez „ko ro ny”

licz ba pię ter: 42

licz ba po miesz czeń: 3288

cał ko wi ta po wierzch nia po miesz czeń: 123 084 m˛

ku ba tu ra: 817 000 mł

zu ży cie ener gii elek trycz nej: rów ne 30-ty sięcz ne -

mu mia stu



http://aquadiver.pl
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Żad ne oświad cze nia pod pi sy wa ne
przez uczest ni ków przed im pre zą nie
zwal nia ją or ga ni za to ra z od po wie -
dzial no ści za bez pie czeń stwo.

Część or ga ni za to rów nur ko wań wy ma ga
od uczest ni ków skła da nia pi sem nych
oświad czeń o wy łą cze niu od po wie dzial no -
ści za ewen tu al ny wy pa dek. Ni niej sza pra -
ca jest pró bą okre śle nia co to są za do -
ku men ty i ja ka jest ich praw na sku tecz ność.
W trak cie ba dań nad ty tu ło wą kwe stią ze -
bra łem po nad dwa dzie ścia wzo rów
oświad czeń, ja kich or ga ni za to rzy wy ma ga -
ją od uczest ni ków. Oświad cze nia te nie są
wy ma ga ne przez pra wo. Nie ist nie je w pol -
skim pra wie ża den akt, któ ry by na ka zy wał
zbie ra nie ta kich oświad czeń od uczest ni -
ków. Po co w ta kim ra zie są zbie ra ne? Naj -

praw do po dob niej ce lem, dla któ re go wła -
ści cie le baz nur ko wych lub in struk to rzy płe -
two nur ko wa nia zbie ra ją ta kie oświad cze-
nia, jest pró ba unik nię cia od po wie dzial no -
ści, zwłasz cza w spo rze cy wil nym o od -
szko do wa nie za szko dę na oso bie – ze
wzglę du na sto pień skom pli ko wa nia spra -
wy, zwy kle wy ższy niż w ana lo gicz nym po -
stę po wa niu kar nym.

W wie lu przy pad kach oświad cze nie,
pod su wa ne uczest ni ko wi do pod pi sa nia,
za wie ra sfor mu ło wa ne wprost zrze cze nie
się przez uczest ni ka praw do od szko do wa -
nia za szko dę na oso bie. Nie któ re sfor mu ło -
wa nia są tak ku rio zal ne, że war to je tu taj
przy to czyć:

– „Ni niej szym do ku men tem […] zwal -
niam mo ich in struk to rów […], jak rów nież
wszyst kie in ne zwią za ne oso by z wszel kiej

od po wie dzial no ści za szko dę na zdro wiu
i mie niu lub bez praw ną śmierć, bez wzglę -
du na ich przy czy nę, w tym m.in. czyn ne
lub bier ne za nie dba nie lub ra żą ce za nie -
dba nie ze stro ny osób zwol nio nych z od po -
wie dzial no ści.”1

In ne te go ty pu przy kła dy to:
– „ni niej szym oświad czam, że mo ją in -

ten cją jest zwol nie nie mo je go in struk to ra
nur ko wa nia, prze wod ni ka nur ko we go, [...]
z od po wie dzial no ści za ob ra że nia cia ła,
szko dy ma te rial ne bądź śmierć, bez wzglę -
du na ich oko licz no ści [...].”2

– „[...] nie bę dę zgła szał (a) żad nych
rosz czeń w sto sun ku do osób trze cich.
W szcze gól no ści zrze kam się rosz czeń od -
szko do waw czych za szko dę na oso bie,
okre ślo nych w art. 444 Ko dek su Cy wil ne -
go”3

Oświadczenia o wyłączeniu
odpowiedzialności
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– „po przez ten do ku ment za mie rzam
uwol nić mo ich in struk to rów [...] od ja kiej -
kol wiek od po wie dzial no ści za ja ki kol wiek
uszczer bek na zdro wiu, stra ty ma te rial ne
al bo czym kol wiek spo wo do wa ną śmierć,
włą cza jąc w to, ale nie ogra ni cza jąc tyl ko
do ob ra żeń i strat wy ni kłych z za nie dba nia
czyn ne go lub bier ne go.”4

Ten ostat ni przy kład jest za pew ne tłu ma -
cze niem do ku men tu, wy ma ga ne go od
uczest ni ków kur sów płe two nur ko wa nia
przez jed ne go z or ga ni za to rów ta kich kur -
sów w USA:

„by this in stru ment I agree to exempt and
re le ase my in struc tors [...] for all lia bi li ty or
re spon si bi li ty what so ever for per so nal in ju -
ry, pro per ty da ma ge or wrong ful de ath ho -
we ver cau sed, in c lu ding, but not li mi ted to,
the ne gli gen ce of re le ased par ties, whe ther
pas si ve or ac ti ve.”5

Pierw sze re flek sje na su wa ją się po skon -
fron to wa niu po wy ższych oświad czeń
z prze pi sa mi o ochro nie kon su men ta. Po -
nie waż uczest nik spor tu i re kre acji jest oso -
bą fi zycz ną do ko nu ją cą czyn no ści praw nej
nie zwią za nej bez po śred nio z jej dzia łal no -
ścią go spo dar czą, więc jest kon su men tem
w ro zu mie niu art. 221 k. c. Umo wy po mię -

dzy ta ki mi uczest ni ka mi a or ga ni za to ra mi
są za wie ra ne przy po mo cy wzor ców, jest
więc oczy wi ste, że za sto so wa nie bę dzie
miał art. 3851 i n. k. c. Zwłasz cza za sto so -
wa nie bę dzie miał art. 3853 pkt 1. k. c., któ -
ry stwier dza, że w ra zie wąt pli wo ści uwa ża
się, że nie do zwo lo ny mi po sta no wie nia mi
umow ny mi są te, któ re wy łą cza ją lub ogra -
ni cza ją od po wie dzial ność wzglę dem kon -
su men ta za szko dy na oso bie.

Ten den cja w orzecz nic twie za rów no
pol skim, jak i za gra nicz nym jest jed no -
znacz na, zgod na z dy rek ty wą 93/13/EWG
o nie do zwo lo nych klau zu lach w umo wach
kon su menc kich z dnia 5 kwiet nia 1993 r.6

i ozna cza trak to wa nie klau zul umow nych
ogra ni cza ją cych od po wie dzial ność or ga ni -
za to ra za szko dy na oso bie ja ko nie do pusz -
czal nych. Są dzę, że po zwa la to na sfor mu-
ło wa nie te zy, że klau zu le za war te w ze bra -
nych prze ze mnie wzo rach oświad czeń
uczest ni ków spor tu i re kre acji zo sta ły by
uzna ne za nie wa żne.

Oprócz te go, mo im zda niem, w przed -
mio to wej sy tu acji nie za cho dzi w ogó le ko -
niecz ność od wo ły wa nia się do art. 3853 k.
c., po nie waż od by wa się ła ma nie przez or -
ga ni za to rów prze pi su z art. 3851 k. c.

wprost, a więc bez „wąt pli wo ści” prze wi -
dzia nych w hi po te zie art. 3853 k. c. Ba da ni
prze ze mnie or ga ni za to rzy wma wia ją
uczest ni kom, że ko niecz nie trze ba pod pi -
sać oświad cze nie, że jest to „po wszech nie
przy ję te i wszy scy tak ro bią, jest to stan dar -
do we”. Tym cza sem ta kie po stę po wa nie jest
wma wia niem po ten cjal nym klien tom nie -
praw dy, obec nie bo wiem nie ist nie je w pol -
skim pra wie ża den prze pis wy ma ga ją cy
zbie ra nia ta kich oświad czeń, czy li wma -
wia nie lu dziom, że jest to „ko niecz ne” czy
też „stan dar do we” sta no wi dzia ła nie sprze-
cz ne z do bry mi oby cza ja mi, co wy star cza
do za sto so wa nia art. 3851 k. c.

W grę wcho dzi rów nież art. 58 § 1 i 2 k.
c. Zgod nie z je go tre ścią „czyn ność praw -
na sprzecz na z usta wą al bo ma ją ca na ce lu
obej ście usta wy jest nie wa żna [...]” oraz
„nie wa żna jest czyn ność praw na sprzecz -
na z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go”.
Zda niem E. Łę tow skiej, klau zu la wy łą cza -
ją ca lub ogra ni cza ją ca od po wie dzial ność
za szko dy na oso bie „[…] jest nie tyl ko ob -
ję ta „do mnie ma niem” abu zyw no ści, lecz
wprost nie wa żna z mo cy art. 58 k. c.”7

A. Szpu nar pi sze wprost: „Zgo da sprze-cz -
na z pra wem lub za sa da mi współ ży cia spo -
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łecz ne go jest nie wa żna (por. art. 58 k. c.) [...]
Jest rze czą bez spor ną, że nie któ re do bra oso -
bi ste (zwłasz cza ży cie) wy łą cza się w ogó le
spod dys po zy cji jed nost ki. Na ru sze nie in -
nych dóbr (np. zdro wia) pod le ga ró żne go ro -
dza ju ogra ni cze niom. Nikt nie ma wąt pli -
wo ści co do te go, że bez zna cze nia jest wy -
ra że nie zgo dy na cię żkie uszko dze nie cia -
ła.”8 Wy bit ny cy wi li sta M. So śniak pi sze:
„[...] ge ne ral ne zwol nie nie z gó ry oso by
dzia ła ją cej na pod sta wie zgo dy od wszel kiej
od po wie dzial no ści od szko do waw czej by ło -
by bar dzo nie bez piecz ne. Za chę ca ło by ją to
do „lek kie go” trak to wa nia dóbr ze zwa la ją -
ce go.”9 Te, na pi sa ne pół wie ku te mu sło wa,
po zo sta ją wciąż ak tu al ne, zwłasz cza w kon -
tek ście szyb kie go roz wo ju spor tów eks tre -
mal nych w na szym kra ju.10

Po zo sta łe wzo ry oświad czeń wy da ją się
mieć pew ne zna cze nie praw ne w związ ku
z in sty tu cją dzia ła nia na wła sne ry zy ko, któ -
ra mo że być oko licz no ścią wy łą cza ją cą bez -
praw ność czy nu, a co za tym idzie wy łą cza-
ją cą od po wie dzial ność de lik to wą. Oświad -
cze nia te nie za wie ra ją sfor mu ło wa nej
wprost zgo dy na zrze cze nie się od po wie -
dzial no ści od szko do waw czej za do zna ną
szko dę na oso bie, za wie ra ją jed nak za pi sy,

z któ rych wy ni ka, że pod pi su ją cy ta kie
oświad cze nie uczest nik zda je so bie spra wę,
że ry zy ko wy stą pie nia ta kiej szko dy ist nie je,
a mi mo to de cy du je się on na okre ślo ne dzia -
ła nie. Tu nie wa żność ta kie go oświad cze nia
jest mniej oczy wi sta, jed nak M. So śniak pi -
sze wprost: „[…] jed na kwe stia przy przed -
mio cie zgo dy wy da je się nie ule gać wąt pli-
wo ści: przed mio tem zgo dy nie mo że być ni -
gdy wi na dzia ła ją ce go. Ani wy raź na zgo da
na szko dę, prze wi du ją ca ja ko ko niecz ny
ujem ny wy nik na ru sza ją ce go dzia ła nia, nie
obej mu je szkód wy ni kłych wy łącz nie z nie -
dbal stwa oso by dzia ła ją cej, ani – tym bar -
dziej – zgo da na dzia ła nie, któ re go osta te-
cz ny re zul tat nie da się w mo men cie skła da -
nia oświad cze nia do kład nie usta lić, nie do -
ty czy nie bez pie czeń stwa wy wo ła ne go nie wła-
ści wym za cho wa niem się dzia ła ją ce go.”11

Bar dzo wa żną kwe stią jest do świad cze -
nie uczest ni ka nur ko wa nia. W przy pad kach
oma wia nych w tej pra cy do świad cze nie to
jest za wsze zni ko me, po nie waż oma wia ne
oświad cze nia pod pi su ją pra wie wy łącz nie
po cząt ku ją cy. M. So śniak uwa ża, że „[...]
brak do świad cze nia nie po zwa la wie lu oso -
bom po dej mu ją cym ró żne dzia ła nia spor to -
we, oce niać ich mo żli wych na stępstw.

Od stro ny su biek tyw nej więc trud no w
ogrom nej ilo ści przy pad ków mó wić o
przyj mo wa niu ja kie go kol wiek ry zy ka.”12

Mo im zda niem sta nu te go nie zmie nia pod -
pi sa ne oświad cze nie, po nie waż zu peł nie
czym in nym jest prze czy tać o czymś na
pod su nię tej kart ce pa pie ru, a czym in nym
rze czy wi ście zda wać so bie spra wę ze
skom pli ko wa nej i nie bez piecz nej sy tu acji.
Do pie ro pod czas szko le nia, a nie na je go
po cząt ku czy w ogó le przed je go roz po czę -
ciem, uczest nik da nej dzie dzi ny spor tu czy
re kre acji za czy na zda wać so bie spra wę z te -
go, co rze czy wi ście ro bi, ja ka jest spe cy fi ka
da nej dys cy pli ny i ja kie są zwią za ne z nią
za gro że nia oraz praw do po do bień stwo ich
wy stą pie nia. Dla te go od po wie dzial ność or -
ga ni za to ra po win na być wy so ka, ja ko te go,
kto od po wied nie do świad cze nie już ma,
i któ re go jed nym z głów nych za dań jest bez -
piecz nie to do świad cze nie uczest ni ko wi
prze ka zać. Pró by uwol nie nia się od tej od -
po wie dzial no ści przy po mo cy do wo du z do -
ku men tu uwa żam za skraj nie nie etycz ne.

Tak więc bez wzglę du na to z ja kie go
punk tu wi dze nia ana li zu je się przed mio to we
wzo ry oświad czeń uczest ni ków nur ko wań,
wi dać, że nie bę dą one mo gły mieć wpły wu
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na ewentualne wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności organizatora za szkodę
na osobie. Na przeszkodzie stoją zarówno
przepisy szczególne chroniące konsumenta,
jak i znaczne, wypracowane w doktrynie
ograniczenia instytucji zgody poszkodowa-
nego i działania na własne ryzyko.

W związku z ogromnym rozwojem ró-
żnych rodzajów nurkowań, w tym również
związanych z dużym ryzykiem, jaki obser-
wujemy w naszym kraju od kilku lat, sprawy
dotyczące odpowiedzialności i profesjonali-
zmu jej organizatorów będą nabierać coraz
większego znaczenia. Moim zdaniem, odpo-
wiedzialność ta powinna być wysoka, ze
względu na prestiż, jakim cieszą się, zwłasz-
cza wśród ludzi młodych, instruktorzy płe-
twonurkowania. Ich autorytet, jeśliby został
pozbawiony związanej z nim odpowiedzial-
ności (np. poprzez jej wyłączenie w drodze
stosownych oświadczeń), prowadziłby do sy-
tuacji niebezpiecznej i nieetycznej.

Tomasz Strugalski

www.nurek.pl
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Na sa mym po cząt ku nur ko wej dro -
gi czę sto za sta na wia my się – ja ki
ska fan der ku pić. Mo że po ni ższy tekst
po mo że Wam w do ko na niu naj lep -
sze go wy bo ru…

Wia do mo, że wo da prze wo dzi cie pło
znacz nie le piej niż po wie trze. Dla te go wy -
chło dze nie cia ła w wo dzie na stą pi po -
nad dwu dzie sto krot nie szyb ciej niż
w po wie trzu o tej sa mej tem pe ra tu rze. Za -
tem pod czas nur ko wa nia, na wet w po zor -
nie cie płej wo dzie, po trze bu je my do brej
ochro ny ter micz nej. Do dam jesz cze, że
wraz ze wzro stem umie jęt no ści nur ko wych,
zmniej sza się ilość ru chów wy ko ny wa nych
pod wo dą, więc rów nież ilość zu ży wa ne go
czyn ni ka od de cho we go, ale i ilość pro du -

ko wa ne go przez or ga nizm cie pła. Dla te go
im nu rek ma wy ższe umie jęt no ści, tym po -
trze bu je lep szej ochro ny ter micz nej.

In nym pro ble mem jest zmia na tem pe ra -
tu ry wo dy za le żna od głę bo ko ści. Wraz ze
zmia ną tem pe ra tu ry zmie nia się gę stość wo -
dy, naj cię ższa jest wo da o tem pe ra tu rze 4
stop ni Cel sju sza. Za tem je śli zbior nik jest
wy star cza ją co głę bo ki, by w da nej stre fie
kli ma tycz nej wo da mo gła się mak sy mal nie
ochło dzić – bądź ocie plić (przy ujem nej
tem pe ra tu rze po wie trza i bli skiej ze ra war -
stwy po wierzch nio wej wo dy) – przy dnie
wo da bę dzie mia ła wła śnie ta ką tem pe ra tu -
rę, tj. oko ło 4 stop ni (obec ność ró żnych
związ ków za war tych w wo dzie, przede
wszyst kim so li mor skiej, mo że mieć na to
wpływ, ale nie prze kra cza ją cy 1-2 stop ni).

Przy tem pe ra tu rze po wie trza i wo dy na po -
wierzch ni więk szej od 4 stop ni, wraz ze
wzro stem głę bo ko ści bę dzie my ob ser wo -
wać spa dek tem pe ra tu ry a przy tem pe ra tu -
rze war stwy po wierzch nio wej ni ższej niż 4
stop nie nie znacz ny wzrost. Cie ka wost ką
jest to, że po nie waż sło na wo da ma tem pe -
ra tu rę za ma rza nia ni ższą niż ze ro stop ni,
w trak cie mor skich nur ko wań pod lo do wych
mo gli by śmy pod lo dem ze tknąć się z wo dą
o tem pe ra tu rze ujem nej.

Prze cho dząc do sa mych ska fan drów.
Ska fan dry nur ko we dzie lą się ge ne ral nie
na mo kre, pół su che i su che. Ska fan dry mo -
kre uszy te są z gu my pian ko wej (neo pre nu)
i po tocz nie zwa ne są pian ka mi. War stwa
izo la cyj na w ska fan drze mo krym to gaz (po -
wie trze) uwię zio ne w wol nych prze strze -

Widziane bez maski
Brrr. Zimno. I co na siebie włożyć?
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niach znaj du ją cych się w tej gu mie. Pian ka
nie chro ni cia ła przed kon tak tem z wo dą,
jed nak wo da, któ ra znaj du je się mię dzy
pian ką a skó rą ogrze wa się od na sze go cia -
ła. Sam ska fan der za po bie ga szyb kiej wy -
mia nie tej ogrza nej wo dy z zim niej szą
wo dą z oto cze nia, a war stwa izo la cyj -
na chro ni wo dę znaj du ją cą się w bez po -
śred nim kon tak cie z cia łem przed ozię-
bie niem. Dla te go przy nur ko wa niu w mo -
krym ska fan drze pod czas wej ścia do wo dy
od czu wa my chłód, po tem wo da za czy -
na nam się wy da wać cie plej sza. Gru be
pian ki (np. 2 ra zy 7 mm) da ją w mia rę do -
brą izo la cję przed na wet dość zim ną wo dą.
Pian ki te ce chu ją się bar dzo du żą wy por no -
ścią. Si ła wy po ru prak tycz nie w ca ło ści
zwią za na jest z fak tem wy stę po wa nia w gu -
mie pę che rzy ków ga zu. A gaz w pę che rzy -
kach za cho wu je się zgod nie z Pra wem
Boy le’a -Ma riot te’a, czy li je go ob ję tość za -
le ży od ci śnie nia. Za tem na głę bo ko -
ści 10 m, przy ci śnie niu 2 at mos fer ob ję tość
ga zu w tych pę che rzy kach zma le je do 1/2
ob ję to ści pier wot nej, a na głę bo ko ści 30 m
do 1/4. Wy ni ka z te go, że za rów no wy por -
ność ska fan dra, jak i ofe ro wa na przez nie go
izo la cja ter micz na wraz ze wzro stem głę -

bo ko ści zna czą co spa da. Czy przy szło
Wam do gło wy spraw dzić wy por ność Wa -
szych pia nek? Ja zmie rzy łem swo ją Scu ba -
pro Ever flex 7+7. Prze pro wa dzo ne na ba -
se nie do świad cze nie wy ka za ło 16 KG si ły
wy po ru. Co oczy wi ście nie ozna cza, że za -
kła da łem 16 kg ba la stu… Ale pro ste prze li -
cze nie po zwa la stwier dzić, że uży wa jąc tej
pian ki, przy pra wi dło wym wy wa że niu
na po wierzch ni, na głę bo ko ści 10 m by łem
prze wa żo ny o 8 kg, a na głę bo ko ści 30 m
o 12 kg. 

Do dat ko wo, przy bar dzo znacz nie spa -
da ją cej izo la cji ter micz nej ro bi ło się po pro -
stu zim no. Dla te go na le ży ja sno po wie-
dzieć, że gru be ska fan dry mo kre są do brym
roz wią za niem wy łącz nie do płyt kich nur ko -
wań, nie prze kra cza ją cych 3-5 m, ale nie są
naj lep sze do nur ko wań głęb szych. Na to -
miast ska fan der cien ki, np. 3 mm, ma wy -
por ność nie prze kra cza ją cą 3-4 kg, a uży-
wa my go w tro pi kach, w wo dach tak bar -
dzo na grza nych, że spa dek ich tem pe ra tu ry
na głę bo ko ściach na ja kie nur ku je my bę -
dzie nie wiel ki. Dla te go ani spa dek wła ści -
wo ści izo la cyj nych pian ki, ani zmniej sze nie
jej wy por no ści nie bę dzie w tym przy pad ku
więk szym pro ble mem.

Po mię dzy pian ka mi a ska fan dra mi su -
chy mi ma my jesz cze nie wiel ką gru pę tzw.
ska fan drów pół su chych. Są to w za sa dzie
pian ki, ale z bar dzo do brym, ana lo gicz nym
do ska fan drów su chych uszczel nie niem,
jed nak po zba wio ne za wo rów do daw cze go
i upu sto we go, więc mo żli wo ści in fla cji ska -
fan dra ga zem. Przy znam, że ni gdy nie nur -
ko wa łem w ta kim ska fan drze i nie bę dę się
na je go te mat sze rzej wy po wia dał. Czy sto
teo re tycz nie wy da je się, że ska fan der ta ki
po sia da do kład nie te sa me wa dy, co ska fan -
der mo kry, a ce nę znacz nie pod wy ższo ną,
w związ ku z po sia da niem man szet i zam ka
ga zosz czel ne go, wy stę pu ją ce go w ska fan -
drach su chych.

Wresz cie ska fan dry su che. Na wstę pie
po zwo lę so bie za pro te sto wać prze ciw ko ja -
kże czę sto wy po wia da nej opi nii: naj pierw
po pły waj w pian ce, jak się opły wasz, po -
my ślisz o su chym ska fan drze, on jest dla
bar dziej do świad czo nych nur ków. Po wy -
ższe stwier dze nie jest ab so lut nie nie praw -
dzi we. W su chym ska fan drze mo żna
za czy nać już kurs pod sta wo wy i w wa run -
kach pol skich jest to naj lep sze, co mo żna
zro bić! Dla cze go tak uwa żam, po sta ram się
Wam za chwi lę przed sta wić.
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Głów ną ce chą su che go ska fan dra jest
cał ko wi ta izo la cja więk szej czę ści cia ła
od kon tak tu z wo dą. Ska fan der wy po sa żo ny
jest w dwa za wo ry, je den do daw czy, za po -
mo cą któ re go mo że my do dać ga zu do wnę -
trza ska fan dra i je den upu sto wy (cza sa mi
wię cej, ale mo im zda niem to roz wią za nie
zbęd ne), za po mo cą któ re go mo że my ten
gaz ze ska fan dra upu ścić. O ile do da wa nie
ga zu jest pro ce sem ak tyw nym, od by wa się
po na ci śnię ciu przy ci sku (po dob nie jak
w jac ke cie), o ty le przy od krę co nym za wo -
rze upu sto wym zrzut ga zu od by wa się bier -
nie, to zna czy gaz wy py cha ny jest ze
ska fan dra przez ci śnie nie hy dro sta tycz ne.
Za krę ce nie za wo ru upu sto we go po wo du je
cał ko wi te wy łą cze nie je go funk cji. Chciał -
bym za re ko men do wać nur ko wa nie z za wo -
rem od krę co nym i utrzy my wa nie w ska -
fan drze ci śnie nia ga zu rów ne go ci śnie niu
oto cze nia.

Ska fan dry su che dzie li my na neo pre no -
we i tzw. po wło ko we. Ska fan dry neo pre no -
we ma ją lep szą izo la cję ter micz ną niż
ska fan dry po wło ko we, nie ste ty jed nak po -
wie la ją wa dy mo krych pia nek, tj. utra tę
wła ści wo ści izo la cyj nych i wy por no ści na -
stę pu ją cą wraz ze wzro stem głę bo ko ści. Bę -

dą się bar dzo do brze spi sy wać w trak cie
płyt kich nur ko wań w bar dzo zim nej wo -
dzie, np. pod lo do wych, ale go rzej ze wzro -
stem głę bo ko ści. Te wa dy su chych ska fan-
drów neo pre no wych czę ścio wo eli mi nu je
skom pre so wa nie neo pre nu w pro ce sie pro -
duk cyj nym. Im ska fan dry są bar dziej skom -
pre so wa ne, tym bar dziej zbli żo ne są do ty-
po wych ska fan drów po wło ko wych. Te naj -
bar dziej „spra so wa ne”, z tzw. crush neo pre -
nu, są wła ści wie już ska fan dra mi po wło-
ko wy mi. O tych ostat nich mo żna po wie -
dzieć, że sa me w so bie nie da ją żad nej izo -
la cji ter micz nej, któ rą ma za pew nić wła-
ści wie do bra ny ocie placz. Za to w przy pad -
ku pra wi dło wo ob słu gi wa ne go (tak, jak na -
pi sa łem po wy żej) ska fan dra po wło ko we go
nu rek bę dzie miał do kład nie ta ką sa mą wy -
por ność i izo la cję ter micz ną na po wierzch -
ni, 10, 30, 50 czy 100 m i ka żdej in nej
do wol nej głę bo ko ści. Do dat ko wo pra wi dło -
wo do pa so wa ne ska fan dry po wło ko we da -
ją nur ko wi znacz nie więk szą swo bo dę
ru chów niż ska fan dry neo pre no we. Dla te -
go nie któ rzy pro du cen ci, ta kże i ci z gro -
na naj lep szych, jak choć by pol ska fir ma
San ti, pro du ku ją wy łącz nie ska fan dry po -
wło ko we. Nu rek, któ ry opa nu je ta ki jak opi -

sa łem po wy żej spo sób nur ko wa nia jest
w kom for to wej sy tu acji. Mo że zre zy gno -
wać z ba la stu zrzu ca ne go, a i tak za cho wu -
je znacz nie więk szy po ziom bez pie czeń-
stwa niż przy nur ko wa niu w pian ce i ba la -
ście zrzu ca nym. Mo że bar dzo do brze kon -
tro lo wać zmia ny pły wal no ści, po nie waż
w prze ci wień stwie do pian ki, ska fan der nie
bę dzie wpły wał na wy por ność nur ka wraz
ze zmia ną głę bo ko ści. Po wło ko we su che
ska fan dry wy bie ra ab so lut na więk szość nur -
ków ja ski nio wych i tech nicz nych. Po zo sta -
je mi po wtó rzyć py ta nie, któ re za cy to-
wa łem kil ka mie się cy te mu, pi sząc na te mat
za let kon fi gu ra cji Ho gar thian – czy je że li ja -
kieś roz wią za nie (w tym przy pad ku po wło -
ko wy su chy ska fan der) jest lep sze, ła twiej-
sze i bez piecz niej sze dla nur ko wań trud -
niej szych, to czy ist nie je ja ki kol wiek po -
wód, dla któ re go mia ło by ono być gor sze,
trud niej sze i mniej bez piecz ne dla nur ko -
wań o mniej szej ska li trud no ści? Do dam
jesz cze, że dla mnie kom fort nur ko wa nia
w su chym ska fan drze jest na ty le wy so ki, że
na wet w tro pi kach, w wo dach o tem pe ra tu -
rach mniej wię cej 23-27 stop ni (Egipt, Mek -
syk, Flo ry da itd.), wo lę za ło żyć ska fan der
po wło ko wy z cien kim ocie pla czem, od mo -
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krej pian ki. Do pie ro przy tem pe ra tu rze wo -
dy oko ło 30 stop ni zmie niam „su cha ra”
na cien ki, 2 mm neo pren.

Ocie pla cze. Po prze te sto wa niu ró żnych
roz wią zań je stem zwo len ni kiem sto so wa nia
ocie pla czy wy ko na nych z Trin su la tu, do sto -
so wa nych gru bo ścią do wa run ków, czy li
tem pe ra tu ry wo dy i na szych umie jęt no ści
(pa mię ta cie co na pi sa łem wcze śniej? – im
lep szy nu rek, tym mniej się po ru sza i bar -
dziej mar z nie). Trin su la te, w du żym uprosz -
cze niu, przy po mi na po lar, tyl ko o wie lo-
krot nie dłu ższych mi krow łók nach. Dłu gość
włó kien po wo du je, że na wet w cał ko wi cie
za la nym Trin su la cie utrzy mu je się gaz. Wy -
ni ka z te go kil ka cech te go ma te ria łu. Trin -
su lat po wo li chło nie wo dę, ale za trzy mu je
ją i bar dzo po wo li schnie. Do dat ko wo,
po pra niu, ocie pla czy nie wol no su szyć
w sta nie roz wie szo nym, bo sam cię żar wo -
dy po prze ry wał by mi krow łók na i znisz czył
ma te riał, tym bar dziej nie wol no wi ro wać.
Kto prał gru by ocie placz Trin su la to wy, np.
San ti BZ 400 lub DUI XM 450, ten do sko na -
le wie o czym pi szę. Ocie placz schnie cza -
sem i ty dzień, le żąc na gru bych ręcz ni kach,
któ re przez pierw sze dwa dni 2-3 ra zy
dzien nie trze ba wy ży mać… Ale na szczę -

ście dzia ła to w dwie stro ny – ocie placz
w za la nym ska fan drze nie od ra zu tra ci
zdol no ści izo la cyj ne, a je że li po prze dziu -
ra wie niu ska fan dra (np. przy wy ska ki wa niu
z ło dzi) nu rek na tych miast wyj dzie z wo dy,
to mo że oka zać się, że po mi mo cał ko wi te -
go za la nia czę ści ska fan dra i ocie pla cza
na dru gi dzień ten ostat ni bę dzie zu peł nie
su chy. Mo kry, gru by ocie placz jest bar dzo
cię żki, ale ten cię żar spo wo do wa ny jest
przez wo dę, a jak na pi sa łem wy żej, na wet
mo kry ocie placz za trzy mu je w mi krow łók -
nach znacz ną ilość ga zu. Je że li dzie je się to
w wo dzie (za la ny ska fan der), to obec ność
wo dy jest neu tral na w kon tek ście utrzy ma -
nia wy por no ści, wpływ na nią ma wy par cie
z da nej prze strze ni ga zu, a tu taj dość znacz -
ną część ga zu ocie placz za trzy mu je przez
dłu ższy czas.

Bar dzo po pu lar ne by ły w swo im cza sie
ocie pla cze o du żej po jem no ści ga zo wej
(np. We ezle). Są one bar dzo wy god ne, do -
brze do pa so wu ją się do cia ła, po za pa ko -
wa niu sta ją się le ciut ką pacz ką o ma łych
roz mia rach, a ich pra nie jest zde cy do wa nie
ła twiej sze niż Trin su la tu. Jed nak z dru giej
stro ny, „nie uwię zio ny” w mi krow łók nach
gaz bę dzie za wsze prze miesz czać się

do gó ry. W efek cie nur ko wi w nor mal nej
po zy cji mo że być cie pło w ple cy, na to miast
brzuch po zo sta nie nie ocie plo ny. Jesz cze
więk szym pro ble mem jest du ża po jem ność
ga zo wa te go ocie pla cza. W przy pad ku je -
go uży wa nia, pły wa nie z mi ni mal ną ilo ścią
ga zu w ska fan drze jest nie do za sto so wa nia
– ocie placz po pro stu nie bę dzie grzał.
Przy wy nu rza niu, szcze gól nie u osób o du -
żej po wierzch ni cia ła (ja do ta kich na le żę),
za wór upu sto wy nie na dą ży ze zrzu ca niem
ga zu roz sze rza ją ce go się w ska fan drze
na sku tek zmniej sze nia ci śnie nia hy dro sta -
tycz ne go, co mo że stać się po wo dem cał -
kiem spo rych pro ble mów.

Bie li zna. Nie za le żnie od ja ko ści i gru bo -
ści ocie pla cza, gdy skó ra w su chym ska fan -
drze bę dzie mo kra, bę dzie nam zim no.
Dla te go nie zbęd nym ele men tem stro ju jest
od po wied nia bie li zna, któ rej za da niem jest
przede wszyst kim od pro wa dza nie wo dy jak
naj da lej od cia ła. Do te go zu peł nie nie na -
da je się naj lep sza w co dzien nym uży ciu
bie li zna ba weł nia na. Ko niecz na jest tzw.
bie li zna ter mo ak tyw na. Obec nie w za sa -
dzie ma my wy bór po mię dzy dwo ma ro dza -
ja mi ma te ria łów – spo ro tań sze, ale i gor sze
włók na sztucz ne i dro ższa, ale naj lep sza
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bie li zna pro du ko wa na z tzw. weł ny me ry -
no so wej. Do bra bie li zna me ry no so wa jest
w sta nie „o jed ną gru bość” zmniej szyć ko -
niecz ny do sto so wa nia ocie placz, np. je że -
li bez ta kiej bie li zny da ne nur ko wa nie
mu siał bym od być w ocie pla czu BZ 200, to
uży wa jąc do brej bie li zny mo gę z po wo dze -
niem za ło żyć cień szy CDS 40.

Ogrze wa nie elek trycz ne. Od kil ku lat po -
pu lar ność zdo by wa ją ró żne sys te my ogrze -
wa nia elek trycz ne go. Mo gą to być ka mi -
zel ki wy ko na ne z siat ki z wszy ty mi ele men -
ta mi grzew czy mi – jak np. pro po no wa -
na przez fir mę Se amon ster – ocie pla cze
z ele men ta mi grzew czy mi (np. San ti) czy
na wet ogrze wa ne elek trycz ne ocie ple nie
su chych rę ka wic. Ogrze wa nie elek trycz ne
sta no wi war to ścio we uzu peł nie nie ocie pla -
czy, ale tyl ko uzu peł nie nie, nie mo że za stę -
po wać pra wi dło wo do bra ne go ocie pla cza.
Nu rek na wet w przy pad ku awa rii ogrze wa -
nia mu si mieć za pew nio ną wła ści wą izo la -
cję ter micz ną, by móc to nur ko wa nie
spo koj nie do koń czyć. Za sto so wa nie ogrze -
wa nia ma je dy nie po pra wić kom fort ter -
micz ny. Część nur ków i pro du cen tów, dla
zmniej sze nia ce ny, de cy du je się na prze nie -
sie nie aku mu la to ra sys te mu grzew cze go

do wnę trza ska fan dra. Nie wy da je mi się to
roz wią za niem wła ści wym. Po wo du je ono
bo wiem ogra ni cze nia w mo żli wo ści ste ro -
wa nia ogrze wa niem, a ta kże unie mo żli wia
ja kie kol wiek dzia ła nie w przy pad ku po wa -
żniej szej awa rii aku mu la to ra. Pra wi dło we
umiej sco wie nie aku mu la to ra to ka ni ster
znaj du ją cy się obok ka ni stra aku mu la to ra
la tar ki (ist nie ją już aku mu la to ry o dwóch
wyj ściach, de dy ko wa ne do rów no cze sne go
za si la nia ogrze wa nia i la tar ki), na to miast
wpro wa dze nie sa me go prze wo du do wnę -
trza ska fan dra od by wa się przez od po wied -
nio do sto so wa ny do te go za wór do daw czy.
Kie dy włą czać ogrze wa nie? Na to py ta nie
nie ma jed no znacz nej od po wie dzi. Nie któ -
rzy pre fe ru ją wcho dze nie do wo dy już
z włą czo nym ogrze wa niem, in ni włą cza ją
je przy pierw szym od czu ciu zim na. 

Z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa de -
kom pre syj ne go naj gor szą sy tu ację ma my
wte dy, gdy włą czo ne wcze śniej ogrze wa -
nie prze sta nie dzia łać na po cząt ku de kom -
pre sji. Ogrza nie tka nek zwięk sza w nich
prze pływ krwi, a to po wo du je zwięk sze nie
szyb ko ści za rów no na sy ca nia, jak i od sy ca -
nie tka nek z ga zów obo jęt nych (azot). W ta -
kiej sy tu acji, po mi mo zim na, wy da je się

ko niecz ne wy dłu że nie po szcze gól nych
przy stan ków.

Ogrze wa nie che micz ne. Ko lej nym ze
spo so bów wy ko rzy sty wa nych przez nie któ -
rych nur ków dla po pra wy kom for tu ter -
micz ne go jest ogrze wa nie che micz ne,
znacz nie tań sze od elek trycz ne go. Na le ży
ja sno po wie dzieć, że ten ro dzaj ogrze wa -
nia ab so lut nie nie na da je się do wy ko rzy -
sta nia pod czas nur ko wa nia. Kil ka lat te mu
miał miej sce, zda je się w An glii, dość po -
wa żny wy pa dek, zwią za ny z ta kim ogrze -
wa niem. Roz sz czel nie nie ogrze wa nia na -
stą pi ło na po cząt ku de kom pre sji i nu rek
mu siał prze pro wa dzić kil ku dzie się cio mi nu -
to wą de kom pre sję, w trak cie któ rej żrą cy
płyn miał kon takt z je go skó rą. Na szczę ście
zda rze nie nie za koń czy ło się je go śmier cią
tyl ko po wa żnym po pa rze niem skó ry.

Za pew nie nie kom for tu ciepl ne go w trak -
cie nur ko wa nia to nie tyl ko kwe stia wy go -
dy. Jak już na pi sa łem, w przy pad ku
ozię bie nia w spo sób dra ma tycz ny zmniej -
sza się prze pływ krwi przez tkan ki. Mo że to
skut ko wać po wa żnym za bu rze niem pro ce -
sów de kom pre syj nych i za koń czyć się na -
wet – po zor nie „nie za słu żo nym” – DCS -em.
Dla te go dbaj my o to, by na nur ko wa nie
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ubrać się od po wied nio do pa nu ją cych wa -
run ków.

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

Hu bert Urbań czyk

Au tor jest z za wo du le ka rzem on ko lo giem,

pra cow ni kiem na uko wym In sty tu tu On ko lo gii w

Gli wi cach, z za mi ło wa nia płe two nur kiem – Nur -

kiem tech nicz nym i ja ski nio wym GUE i TDI oraz

In struk to rem tech nicz nym TDI/SDI, pro wa dzą

cym kur sy do stop nia TMX i Asy sten ta In struk to -

ra włącz nie, róż ne go ro dza ju spe cja li za cje łącz -

nie z kur sem sku te ro wym, jak rów nież warsz ta ty

przede wszyst kim z za kre su try mu, pły wal no ści,

tech nik po ru sza nia się, w tym przy go to wu ją ce

do kur su GUE Fun da men tals. 

Au to ra moż na zna leźć na Fa ce bo oku lub pod

in ter ne to wym ad re sem: hu bert@io.gli wi ce.pl

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://www.sidemountsystem.pl
http://xplor.pl
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Tym ra zem chcie li by śmy zmie rzyć
się z „pro ble mem” wy ka zy wa nej czę -
sto nie kom pa ty bil no ści „po praw ne go”
nur ka z bu tlą/bu tla mi na ple cach
i nur ka z dzi wacz ną kon fi gu ra cją z
bu tel ka mi pod pa cha mi.

Nur ko wa nia re kre acyj ne
Ca ły czas jesz cze nur ko wie Si de Mo unt -

Sys tem, po ja wia ją cy się na po pu lar nych
pol skich i za gra nicz nych nur ko wi skach, po -
strze ga ni są ja ko dzi wa cy (że by nie po wie -
dzieć nie od po wie dzial ni wa ria ci, ła mią cy
stan dar dy bez piecz ne go nur ko wa nia) al bo
„wy pa sie ni” tech nicz ni nur ko wie ja ski nio -
wi, co to pew nie nur ku ją w ja ski niach lub

Side Mount System
Kompatybilność nurka „tradycyjnego”
z nurkiem SideMountSystem
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na wra ku no cą i to pod lo dem... Ge ne ral nie
le piej się do nich nie zbli żać. A myśl
o wspól nym nur ko wa niu ni ko mu z „nor -
mal nych” na wet nie prze mknie przez gło -
wę!

Je że li jed nak spró bo wać ta kie go wspól ne -
go nur ko wa nia, to… oka zu je się, że się da!

I wbrew po zo rom ró żni ce w pro ce du rach
są nie znacz ne, a bez pie czeń stwo sprzę to -
we na wet więk sze!

Po rów nu jąc dwóch jed no bu tlo wych nur -
ków re kre acyj nych, po za in ną lo ka li za cją
cy lin dra, tak na praw dę ró żni ca jest tyl ko
jed na. Nu rek Si de Mo unt Sys tem w in ny spo -
sób dzie li się swo im ga zem z po trze bu ją -
cym. W do dat ku spo sób ten jest
bez piecz niej szy, lep sza jest rów nież wza -
jem na kon tro la nur ków w ta kiej sy tu acji.

Po rów naj my pro ce du ry „brak ga zu”.
Nu rek z bu tlą na ple cach w mo men cie

za sy gna li zo wa nia przez swo je go part ne ra
„od ci na my gło wę” – czy li nie mam ga zu
– ra czy pod no sić swe pra we ra mię, a le wą
dło nią wska zać octo pus z ja snym prze ka -
zem: „Mój dro gi przy ja cie lu nur ko wy, tu
oto znaj du je się two je wy ba wie nie. Ra czysz
so bie owo wy ba wie nie pod jąć we wła snym
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za kre sie. Przy po mnij so bie, jak chwy cić
i usta wić pusz kę dru gie go stop nia, tak abyś
mógł sko rzy stać z mo je go ga zu bez do -
miesz ki wod nej (prze cież omó wi li śmy to
przed wej ściem do wo dy i oglą da łeś ten
octo pus... Nie ro bi li śmy te go? A, mo że
masz ra cję.). Pro szę!” I wte dy part ner znaj -
du ją cy się w po trza sku mo cu je się z ze rwa -
niem au to ma tu. Póź niej go ob ra ca, prze kła -
da jąc z rę ki do rę ki, i ni cho le ry nie pa su je...
Jesz cze plą cze się o pra wą rę kę daw cy... Jak
już uda się pra wi dło wo za im pli ko wać au -
to mat, to ma my bli skie spo tka nie trze cie go
stop nia. Je że li part ne rzy są ra zem opły wa ni,
to mo gą co nie co ra zem po pły nąć i pły nąc
obok sie bie się wy nu rzyć. Je śli nie, to są
dwie opcje. Pierw sza to re gu lar ne tra ce nie
mo żli wo ści od dy cha nia przez cią głe wy -
szar py wa nie au to ma tu... Dru ga to wy nu rze -
nie w po zy cji pio no wej twa rzą w twarz,
pier sią w pierś, dło nią w dłoń zgod nie z re -
gu ła mi wpo jo ny mi na kur sie pod sta wo -
wym. A! I jesz cze „po zo sta łe” rę ce do gó ry.
Faj na po zy cja, bo mo żna na wza jem po ka -
zać swe prze ra żo ne oczy...

To oczy wi ście „dość” prze ry so wa na sy -
tu acja, ale... po rów naj my ten sam przy pa -
dek z daw cą Si de Mo unt Sys tem.



Nuras.info 3/2013

119

Po ja wia się ko mu ni kat o „utra cie gło wy”
i od te go miej sca pro ce du ra wy glą da tro chę
ina czej. To nu rek Si de Mo unt Sys tem przej -
mu je ini cja ty wę i po ma ga nie szczę śni ko wi.
Nu rek w opa łach nie szu ka au to ma tu -zba -
wie nia po cie le ra tow ni ka – to ra tow nik po -
da je mu au to mat od de cho wy. Do sko na le
wie, gdzie znaj du je się pusz ka „octo pu sa”,
lo ka li zu je więc ją szyb ciej. Po za tym wie,
jak ją chwy cić i pra wi dło wo po dać. W koń -
cu to je go sprzęt! Po trze bu ją cy otrzy mu je
ust nik do kład nie tam, gdzie go po trze bu je
– do ust. Mu si tyl ko uwa żać, że by nie stra -
cić wszyst kich je dy nek, gdy wy stra szy i ze -
stre su je part ne ra -daw cę... Ta ka pro ce du ra
spra wia, że mo żli wość od dy cha nia po ja wia
się wcze śniej, a o to w koń cu cho dzi! Da lej
też jest ła twiej! Oka zu je się, że si de mo un to -
wy octo pus – nie za le żnie od te go czy
w kon fi gu ra cji z dwo ma, czy z jed ną (!) bu -
tlą – po sia da dłu gi wąż! Da je to oczy wi ście
zde cy do wa nie więk sze mo żli wo ści ma new -
ro we. Bez pro ble mu mo żna pły nąć obok
sie bie, bez zna cze nia kto po któ rej stro nie
(!), mo żna pły nąć gę sie go je den za dru gim,
rów nież je den nad dru gim. I w ka żdym
z tych ukła dów au to mat nie jest wy ry wa ny
z ust bior cy przy ka żdym ru chu! A prze cież
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nie jed no krot nie nur ko wie re kre acyj ni znaj -
du ją się w miej scach ogra ni cza ją cych swo -
bo dę ru chu – w „ca ver nach” w ra fie
w Egip cie, w przy sto so wa nym dla nur ków
wra ku na Mal cie, w tre nin go wej ru rze lub
pod plat for mą we „wła snym” je zio rze
przy ma cie rzy stej ba zie...

Obie sy tu acje zo sta ły ce lo wo prze ry so -
wa ne, aby po ka zać za le ty i prze wa gę kon -
fi gu ra cji Si de Mo unt Sys tem, ale prze cież
w obu wa rian tach mo żna so bie z pro ble -
mem bez więk szych kło po tów po ra dzić.
Jed no bu tlo wy nu rek Si de Mo unt mo że sko -
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rzy stać z octo „tra dy cyj ne go” nur ka back -
mo unt, jak i nu rek „ple co wy” mo że pod jąć
po moc ofe ro wa ną przez nur ka „bocz no -
mon ta żo we go”. W Si de Mo unt jest po pro -
stu wy god niej i ła twiej.

W Si de Mo unt re kre acyj nym z dwo ma
bu tla mi sy tu acja ko rzy sta nia z ga zu part ne -
ra jest oczy wi ście rów nież mo żli wa (pro ce -
du ra ta jest ćwi czo na i wy glą da bar dzo
po dob nie do opi sa nej po wy żej), ale pa mię -
taj my, że aby sy tu acja ta ka wy da rzy ła się
re al nie, trze ba by utra cić gaz w obu od se pa -
ro wa nych od sie bie bu tlach...

Nur ko wa nia tech nicz ne
W nur ko wa niach tech nicz nych i si de mo -

unt mul ti sta ge prak tycz nie wszyst kie pro ce -
du ry są bar dzo po dob ne. Wy ni ka to
oczy wi ście z po dob nych, że by nie po wie -
dzieć bliź nia czych kon fi gu ra cji Ho gar thian
i Bo ge ar thian. W związ ku z tym, że kon fi -
gu ra cja Bo ga er thian to prze nie sio ne zza
gło wy na pier si au to ma ty twi no we z usu nię -
tym ma ni fol dem, układ wę ży i spo sób ich
ob słu gi jest po dob ny. W wy pad ku awa rii
i ko niecz no ści po da nia nie szczę śni ko wi
dłu gie-  go wę ża w kon fi gu ra cji Si de Mo unt -
Sys tem, tak na praw dę ro bi się to pra wie
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iden tycz nie jak w twi nie. Ró żni ca jest tyl ko
przy wy cią ga niu ca łej dłu go ści dłu gie go
wę ża. Zno wu w Si de Mo unt jest tro chę ła -
twiej, bo wąż jest „spa ko wa ny” pod gu ma -
mi na cy lin drze i w sy tu acji stre so wej
ła twiej go wy do być, nie ma mo żli wo ści za -
ha cze nia o la tar kę, ko ło wro tek czy o in ny
ele ment try mu ją cy, bo tu po pro stu nie wy -
stę pu je ta ki ele ment. Sa ma pro ce du ra jest
prak tycz nie iden tycz na. Daw ca chwy ta au -
to mat i po da je bior cy bez po śred nio
przed twarz. Da lej po zo sta je mu tyl ko wy -
cią gnię cie wę ża spod gum i ewen tu al ne do -
pa so wa nie je go dłu go ści. Resz ta dzie je się
do kład nie jak w twi nach, nie za le żnie od te -
go, czy ma my pa rę mie sza ną, czy dwóch
nur ków Si de Mo unt.

Po dob nie jest z pro ce du ra mi NO TOX.
Wza jem na kon tro la part ne rów oczy wi ście
od by wa się do kład nie tak sa mo jak w kon -
fi gu ra cji ple co wej. Na to miast ze wzglę du
na spe cy fi kę kon fi gu ra cji sta ge’y si de mo un -
to wych ła twiej sza jest sa mo kon tro la
przy prze pię ciu na ga zy ze sta ge. Prak tycz -
nie nie da się po my lić au to ma tów, ale to już
te mat na osob ne dy wa ga cje...

Tomasz "Jeżu" Jeżewski



http://partnernurkowy.pl
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Za stą pie nie ta bli czek z run ti me’m nur ko -
wy mi kom pu te ra mi wie lo ga zo wy mi umo żli -
wi szyb kie mo ni to ro wa nie i wy zna cza nie
de kom pre sji na bie żą co (on li ne, „w lo cie”)
pod czas nur ko wa nia. Kon tro lo wa nie nur ko -
wa nia pro po no wa ną me to dą ofe ru je sze reg
po zy tyw nych cech w sto sun ku do me tod
z run ti me’m lub me tod opie ra ją cych się
na pa mię cio wym wy zna cza niu de kom pre sji:

1. Uprosz czo ne pla no wa nie ge ne ru ją ce
plan ła twy do za pa mię ta nia lub wy ma ga ją -
cy mniej no ta tek od czy ty wa nych i in ter pre -
to wa nych pod wo dą;

2. Mniej szy stres i zdol ność wy ko ny wa -
nia bar dziej zło żo nych mi sji;

3. Więk sze bez pie czeń stwo wy ni ka ją ce

z lep szej kon tro li pa ra me trów nur ko wa nia;
4. Ogra ni cze nie ilo ści pa ra me trów

do kon tro lo wa nia;
5. Efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie za pa su

ga zów;
6. Ła twiej sze dzia ła nie w sy tu acjach

awa ryj nych.
Uprosz czo ne pla no wa nie ge ne ru ją ce

plan ła twy do za pa mię ta nia lub wy ma ga ją -
cy mniej no ta tek od czy ty wa nych i in ter pre -
to wa nych pod wo dą.

Wy ko rzy sty wa nie kom pu te rów nur ko -
wych do nur ko wa nia tech nicz ne go nie
zwal nia nur ka z za pla no wa nia nur ko wa nia
przy uży ciu kom pu te ra PC. Ta ki plan wy ko -
nu je się iden tycz nie jak plan do wy ko na nia

z uży ciem ta blicz ki z roz pi sa nym run ti -
me’m. Ró żni ca po le ga na tym ja kie pa ra me -
try spi su je my na ta blicz ce lub
za pa mię tu je my. Dla nur ku ją ce go w opar ciu
o kom pu ter nur ko wy jest istot ne, aby kom -
pu ter wy świe tlał wy ma ga ny czas de kom -
pre sji, na pod sta wie któ re go nu rek
po dej mie de cy zję o roz po czę ciu wy nu rza -
nia do pierw sze go przy stan ku de kom pre syj -
ne go. De cy zję o wy nu rze niu po dej mu je się
naj póź niej w mo men cie wy świe tle nia przez
kom pu ter za pla no wa nej i za pi sa nej (za pa -
mię ta nej) war to ści cza su de kom pre sji. Jest
to głów na ró żni ca w sto sun ku do wy ko rzy -
sty wa nia ta blicz ki z run ti me’m, któ ra zmu -
sza ła nur ka do roz po czę cia wy nu rza nia

Kom pu te ry w nur ko wa niu tech nicz nym
Ar ty kuł ten po wstał po dys ku sjach w gro nie za przy jaź nio nych nur ków tech -

nicz nych, z któ ry mi opra co wa li śmy me to dy sto so wa nia kom pu te rów de kom -
pre syj nych. Ni żej opi sa ną me to dę uwa żam za no wo cze sną, a dys ku sje
w gro nie nur ków upew ni ły mnie, że nie jest ona kom plek so wo, a być mo -
że wca le nie jest, opi sa na w li te ra tu rze fa cho wej. Za pra szam Czy tel ni ków Nu -
ras. in fo do wy ra że nia swo jej opi nii ta kże na o rum - nu ras.com. W ar ty ku le
tym nie ma opi sa nych pod staw pla no wa nia nur ko wań tech nicz nych.

Komputery w nurkowaniu technicznym.  
Przemysław Stasiak - instruktor PADI Tec Trimix 
www.xplor.pl 
 
Artykuł ten powstał po dyskusjach w gronie zaprzyja�nionych nurków technicznych z którymi, 
opracowali�my metody stosowania komputerów dekompresyjnych. Ni�ej opisan� metod� uwa�am 
za nowoczesn�, a dyskusje w gronie nurków upewniły mnie, �e nie jest ona kompleksowo, a by� 
mo�e wcale nie jest, opisana w literaturze fachowej. Zapraszam czytelników nuras.info do 
wyra�enia swojej opinii tak�e na www.forum-nuras.com. W artykule tym nie ma opisanych 
podstaw planowania nurkowa� technicznych. 
 

 
 Zast�pienie tabliczek z runtime'm nurkowymi komputerami wielogazowymi da mo�liwo�ci 
szybkiego monitorowania i wyznaczania dekompresji na bie��co (on line, „w locie”) podczas 
nurkowania. Kontrolowanie nurkowania proponowan� metod� oferuje szereg pozytywnych cech w 
stosunku do metod z runtime'm lub metod opieraj�cych si� na pami�ciowym wyznaczaniu 
dekompresji: 
 

1. Uproszczone planowanie generuj�ce plan łatwy do zapami�tania lub wymagaj�cy mniej 
notatek odczytywanych i interpretowanych pod wod�. 

2. Mniejszy stres i zdolno�� wykonywania bardziej zło�onych misji. 
3. Wi�ksze bezpiecze�stwo wynikaj�ce z lepszej kontroli parametrów nurkowania. 
4. Ograniczenie ilo�ci parametrów do kontrolowania. 
5. Efektywniejsze wykorzystanie zapasu gazów. 
6. Łatwiejsze działanie w sytuacjach awaryjnych. 

 
Uproszczone planowanie generuj�ce plan łatwy do zapami�tania lub wymagaj�cy mniej 
notatek odczytywanych i interpretowanych pod wod�. 
 
 Wykorzystywanie komputerów nurkowych do nurkowania technicznego nie zwalnia nurka z 
zaplanowania nurkowania przy u�yciu komputera PC. Taki plan wykonuje si� identycznie jak plan 
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naj póź niej w mo men cie osią gnię cia za pla -
no wa ne go cza su den ne go.

Jak wy ko rzy stać tę ró żni cę w prak ty ce?
Po pierw sze, nie mu si my za nu rzać się ze
ści śle okre ślo ną w pla nie pręd ko ścią, mo -
że my roz glą dać się i do sto so wać tem po
do gru py, ma my też czas na „ogar nię cie”
nie wiel kich uste rek lub usta wie nie do dat ko -
we go wy po sa że nia. Nie ma sy tu acji, że za -
nu rza my się za wol no, bo kom pu ter
uwzględ ni mniej sze na sy ce nie pod czas za -
nu rza nia i za pla no wa ny czas de kom pre sji
wy świe tli póź niej. Po dru gie, nie mu si my
ry go ry stycz nie prze strze gać głę bo ko ści
– wy ko rzy stu jąc ta blicz kę prze kro cze nie
głę bo ko ści to prak tycz nie sy tu acja awa ryj -
na. Kon tro lu jąc nur ko wa nie kom pu te ra mi
mo że my sko rzy stać z fak tu (ry sun ki), że pla -
no wa ny mak sy mal ny czas de kom pre sji mo -
że my osią gnąć po ru sza jąc się po wie lu
pro fi lach, pil nu jąc je dy nie pa sma głę bo ko -
ści wy ni ka ją ce go ze skła du uży tych ga zów
(np. dla po wie trza to 0-50 m), a nie z za pi -
sów na ta blicz ce, któ ra uwzględ nia prze wa -
żnie jed ną, mak sy mal ną głę bo kość.

Przy kład
Pla nu je my nur ko wa nie na po wie trzu

na oko ło 45 m. Nie bę dzie jed nak wy kro -

do wykonania z u�yciem tabliczki z rozpisanym runtime'm. Ró�nica polega na tym jakie parametry 
spisujemy na tabliczce lub zapami�tujemy. Dla nurkuj�cego w oparciu o komputer nurkowy jest 
istotne, aby komputer wy�wietlał wymagany czas dekompresji, na podstawie którego nurek 
podejmie decyzj� o rozpocz�ciu wynurzania do pierwszego przystanku dekompresyjnego. Decyzj� 
o wynurzeniu podejmuje si� najpó�niej w momencie wy�wietlenia przez komputer zaplanowanej i 
zapisanej (zapami�tanej) warto�ci czasu dekompresji. Jest to główna ró�nica w stosunku do 
wykorzystywania tabliczki z runtime'm, która zmuszała nurka do rozpocz�cia wynurzania 
najpó�niej w momencie osi�gni�cia zaplanowanego czasu dennego. 
 Jak wykorzysta� t� ró�nic� w praktyce? Po pierwsze, nie musimy zanurza� si� ze �ci�le 
okre�lon� w planie pr�dko�ci�, mo�emy rozgl�da� si� i dostosowa� tempo do grupy, mamy te� czas 
na „ogarni�cie” niewielkich usterek lub ustawienie dodatkowego wyposa�enia. Nie ma sytuacji, �e 
zanurzamy si� za wolno, bo komputer uwzgl�dni mniejsze nasycenie podczas zanurzania i 
zaplanowany czas dekompresji wy�wietli pó�niej. Po drugie, nie musimy rygorystyczne 
przestrzega� gł�boko�ci - wykorzystuj�c tabliczk� przekroczenie gł�boko�ci to praktycznie sytuacja 
awaryjna. Kontroluj�c nurkowanie komputerami mo�emy skorzysta� z faktu (rysunki), �e 
planowany maksymalny czas dekompresji mo�emy osi�gn�� poruszaj�c si� po wielu profilach, 
pilnuj�c jedynie pasma gł�boko�ci wynikaj�cego ze składu u�ytych gazów (np. dla powietrza to 0 – 
50 m), a nie z zapisów na tabliczce, która uwzgl�dnia przewa�nie jedn�, maksymaln� gł�boko��. 
 
Przykład. 
 
 Planujemy nurkowanie na powietrzu na około 45 m. Nie b�dzie jednak wykroczeniem je�eli 
�wiadomie popłyniemy na 50 metrów lub na 35 m zale�nie od topografii dna. 
 Poni�sze rysunki pokazuj� trzy profile o znacznie ró�ni�cych si� gł�boko�ciach, ale o 
jednakowym czasie dekompresji - 30 minut 

 
Rysunek 1: Profil planowanego nurkowania na 45 m z dekompresj� 30 min. 

 

 
W praktyce daje to du�� swobod� poruszania si�, pływamy po wraku lub przy dnie w jego pobli�u, 
dowolnie zmieniajac gł�boko�� zanim komputer wy�wietli zaplanowany czas dekompresji. 
Nurkuj�c w ten sposób nurkujemy na efekt dekompresyjny, a nie (jak z runtime'm) na czas 
denny. 
 

Rysunek 2: Profil nurkowania na 50 m z dekompresj� 30 min. 

3: Profil nurkowania na 35 m z dekompresj� 30 min. 
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cze niem, je że li świa do mie po pły nie my
na 50 me trów, lub na 35 m, za le żnie od to -
po gra fii dna.

Po ni ższe ry sun ki po ka zu ją trzy pro fi le
o znacz nie ró żnią cych się głę bo ko ściach, ale
o jed na ko wym cza sie de kom pre sji – 30 mi -
nut

W prak ty ce da je to du żą swo bo dę po ru -
sza nia się. Pły wa my po wra ku lub przy dnie
w je go po bli żu, do wol nie zmie nia jąc głę -
bo kość, za nim kom pu ter wy świe tli za pla -
no wa ny czas de kom pre sji. Nur ku jąc w ten
spo sób, nur ku je my na efekt de kom pre syj -
ny, a nie (jak z run ti me’m) na czas den ny.

Mniej szy stres i zdol ność wy ko ny wa nia
bar dziej zło żo nych mi sji.

Więk sze bez pie czeń stwo wy ni ka ją ce
z lep szej kon tro li pa ra me trów nur ko wa nia.

Ogra ni cze nie ilo ści pa ra me trów do kon -
tro lo wa nia.

Do bry plan nur ko wa nia to plan pro sty,
a pró ba wy ko na nia zbyt wie lu za dań to je -
den z naj po wa żniej szych błę dów pla nu
nur ko wa nia. Zbyt wie le za dań, to zbyt ma -
ło cza su na wy ko na nie po je dyn czych za -
dań, czy li po śpiech i stres psy chicz ny.

Zwal nia jąc nur ka z ko niecz no ści czę ste go
spraw dza nia i po rów ny wa nia war to ści cza su

i głę bo ko ści z za pi sa mi na ta blicz ce, da je my
mu mo żli wość prze kie ro wa nia uwa gi z przed -
ra mie nia na mi sję – np. na wi ga cję (w tym kon -
tro lę głę bo ko ści) czy fil mo wa nie. Nur ko wa nie
kon tro lo wa ne kom pu te ra mi de kom pre syj ny -
mi zwal nia nur ka z ob li czeń pa mię cio wych
i czę stej ob ser wa cji ta blicz ki po przez udo stęp -
nie nie tyl ko dwóch naj wa żniej szych in for ma -
cji – ak tu al ne go cza su wy nu rze nia i za pa su
(wer sja kom pu te ra z trans mi te rem) ga zów.

Efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie za pa su ga -
zów

Efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie za pa su ga -
zów po cho dzi z fak tu, że im póź niej roz -
pocz nie my wy nu rza nie, tym wię cej, czę sto
dro giej, mie szan ki wy ko rzy sta my na fa zę
den ną (fa zę mi sji) nur ko wa nia, czy li cel na -
sze go za nu rze nia.

Kom pu te ry de kom pre syj ne wy zna cza ją de -
kom pre sję w opar ciu o rze czy wi stą głę bo kość
nur ko wa nia. Prób ku jąc (mie rząc) ci śnie nie co
kil ka se kund, two rzą pro fil nur ko wa nia, czy li
wy kres głę bo ko ści w funk cji cza su.

Za sa dy ko rzy sta nia z ta bel de kom pre syj -
nych – m.in. z ta blicz ki z run ti me’m – mó -
wią, że ca ły czas nur ko wa nia spę dza my
na mak sy mal nej głę bo ko ści (mo że być ich
kil ka na tzw. nur ko wa niu mul ti le vel) za pi sa -

 

 
W praktyce daje to du�� swobod� poruszania si�, pływamy po wraku lub przy dnie w jego pobli�u, 
dowolnie zmieniajac gł�boko�� zanim komputer wy�wietli zaplanowany czas dekompresji. 
Nurkuj�c w ten sposób nurkujemy na efekt dekompresyjny, a nie (jak z runtime'm) na czas 
denny. 
 

2: Profil nurkowania na 50 m z dekompresj� 30 min. 

Rysunek 3: Profil nurkowania na 35 m z dekompresj� 30 min. 
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nej w ta be li. Oczy wi ście mo że my być pły -
cej, ale ta be la o tym „nie wie” i nie wy dłu -
ży cza su den ne go tak, jak zro bił by to
kom pu ter. Na wet nie znacz nie zmniej sza jąc
głę bo kość nur ko wa nia – np. za miast pły wa -
jąc przy dnie, pły wa my przy bur cie lub nad -
bu dów kach wra ku – wy dłu ża my czas
den ny i póź niej zu ży wa my za pas ga zów.

Ła twiej sze opa no wa nie sy tu acji awa ryj -
nych

Jed ną z sze ściu za sad prze ży cia nur ko wa -
nia tech nicz ne go jest za sa da sys te mów za pa -
so wych. Od no si się ona ta kże do kom pu te -
rów de kom pre syj nych. Naj lep szym urzą dze -
niem za pa so wym dla kom pu te ra nur ko we go
jest dru gi, ta ki sam, kom pu ter nur ko wy, ale za -
sto so wa nie w ro li za pa su ja kie go kol wiek kom -
pu te ra (po sia da ją ce go od po wied nie opro gra-
mo wa nie na PC) w za kre sie głę bo ko ści je go
sto so wa nia jest roz sąd nym roz wią za niem.

Sto so wa nie dwóch iden tycz nych kom pu -
te rów usta wio nych jed na ko wo pod wzglę -
dem pa ra me trów, uła twia wy kry cie awa rii
jed ne go z nich po przez po rów ny wa nie
wska zań.

Ce chy kom pu te rów de kom pre syj nych
– zmniej sza ją ce stres nur ka, za ję te go na wi -
ga cją i za bie ra ją ce go mie szan ki od de cho -

we po za za kre sa mi ich bez piecz ne go sto -
so wa nia (MOD), mo gą ce go w stre sie po my -
lić mie szan ki ze so bą – pre de sty nu ją
kom pu te ry wie lo ga zo we ja ko naj lep sze
obec nie zna ne urzą dze nia do wy zna cza nia
de kom pre sji w sy tu acjach awa ryj nych
i wspo ma ga ją ce za rzą dza nie sy tu acją awa -
ryj ną. Szcze gól nie ko rzyst ne ce chy, oprócz
mo ni to ro wa nia de kom pre sji, to:

mo ni to ro wa nie tok sycz no ści tle no wej;
mo żli wość prze łą cze nia kom pu te ra z ga -

zu de kom pre syj ne go na gaz „ple co wy” lub
ga zy po da ne z po wierzch ni i/lub nur ków
za bez pie cza ją cych tzw. sup port;

re je stra cja pro fi lu nur ko we go dla po trzeb
ko mo ry de kom pre syj nej.

Obec nie więk szość nur ków (ob ser wa cje
wła sne) wy ko nu je nur ko wa nia tech nicz ne
ba zu jąc na in for ma cji o de kom pre sji z ta -
blicz ki z run ti me’m, sto su jąc kom pu ter nur -
ko wy na wy pa dek wy kro cze nia po za ra my

pla no wa ne go pro fi lu. Za po bie ga to za bie -
ra niu pod wo dę wie lu ta bel z kom bi na cja -
mi cza sów/głę bo ko ści (tzw. wa rian ta mi)
prze wi dzia nych sy tu acji awa ryj nych.

Pod su mo wu jąc. Pla no wa nie nur ko wań
tech nicz nych z wy ko rzy sta niem kom pu te -
rów de kom pre syj nych umo żli wia stwo rze nie
ela stycz ne go pla nu ła twe go do za pa mię ta -
nia (nie wy klu cza jąc za pi sy wa nia) dla nur -
ka, gdyż plan za wie ra prze wa żnie tyl ko
do pusz czal ny czas de kom pre sji, ci śnie nie
zwrot ne i przy bli żo ną głę bo kość. Wy ko na -
nie nur ko wa nia za pla no wa ne go tą me to dą
jest ła twiej sze, bo wy ma ga po ru sza nia się
w pew nych ra mach, da jąc mo żli wość pły -
wa nia po pro fi lu dna/wra ku – i od kry wa nia
– za miast po dą ża nia za „mi nu to wym roz kła -
dem jaz dy” –run ti me’m. Zwal nia ta kże
umysł z po chła nia ją cych uwa gę ob li czeń.

Wol ny od ob li czeń umysł to ta kże więk -
sze mo żli wo ści po ra dze nia so bie ze stre sem
w trak cie awa rii. Awa ria po głę bia stres,
a stres mo że do pro wa dzić do pa ni ki.

Cią głe mo ni to ro wa nie cza su de kom pre -
sji (cza su wy nu rze nia – asc ti me) umo żli wia
opty mal ne wy ko rzy sta nie za pa su ga zów,
tzn. ta kie kie dy (w przy bli że niu) ci śnie nio -
wy punkt zwrot ny po kry wa się z cza so wym

 
 Cechy komputerów dekompresyjnych zmniejszaj�ce stres nurka zaj�tego nawigacj� i 
zabieraj�cego mieszanki oddechowe poza zakresami ich bezpiecznego stosowania (MOD), 
mog�cego w stresie pomyli� mieszanki ze sob�, predestynuj�  komputery wielogazowe jako 
najlepsze obecnie znane urz�dzenia do wyznaczania dekompresji w sytuacjach awaryjnych i 
wspomagaj�ce zarz�dzanie sytuacj� awaryjn�. Szczególnie korzystne cechy, oprócz monitorowania 
dekompresji, to: 

− monitorowanie toksyczno�ci tlenowej 
− mo�liwo�� przeł�czenia komputera z gazu dekompresyjnego na gaz „plecowy” lub gazy 

podane z powierzchni i/lub nurków zabezpieczaj�cych tzw. support 
− rejestracja profilu nurkowego dla potrzeb komory dekompresyjnej 
− …. 

 
 Obecnie wi�kszo�� nurków (obserwacje własne) wykonuje nurkowania techniczne bazuj�c 
na informacji o dekompresji z tabliczki z runtime'm, stosuj�c komputer nurkowy na wypadek 
wykroczenia poza ramy planowanego profilu. Zapobiega to zabieraniu pod wod� wielu tabel z 
kombinacjami czasów/gł�boko�ci (tzw. wariantami) przewidzianych sytuacji awaryjnych. 
 
Podsumowuj�c. Planowanie nurkowa� technicznych z wykorzystaniem komputerów 
dekompresyjnych umo�liwia stworzenie elastycznego planu łatwego do zapami�tania (nie 
wykluczaj�c zapisywania) dla nurka gdy�, plan zawiera przewa�ie tylko dopuszczalny czas 
dekompresji, ci�nienie zwrotne i przybli�on� gł�boko��. Wykonanie nurkowania zaplanowanego t� 
metod� jest łatwiejsze bo wymaga poruszania si� w pewnych ramach, daj�c mo�liwo�� pływania 
po, i odkrywania, profilu dna/wraku, zamiast pod��ania za „minutowym rozkładem jazdy” - 
runtime'm. Zwalnia tak�e umysł z pochłaniaj�cych uwag� oblicze�. 
 Wolny od oblicze� umysł to tak�e wi�ksze mo�liwo�ci poradzenia sobie ze stresem w 
trakcie awarii. Awaria pogł�bia stres, a stres mo�e doprowadzi� do paniki. 
 Ci�głe monitorowanie czasu dekompresji (czasu wynurzenia – asc time) umo�liwia 
optymalne wykorzystanie zapasu gazów tzn takie, kiedy (w przybli�eniu) cisnieniowy punkt 
zwrotny pokrywa si� z czasowym punktem zwrotnym nurkowania. Oczywi�cie mo�na to osi�gn�� 
tylko wtedy gdy daje nam takie mo�liwo�ci profil dna/wraku/jaskini. Z komputerami mo�liwo�ci te 
mo�emy wykorzysta�, z tabliczk� nie.  

 



Nuras.info 3/2013

128

punk tem zwrot nym nur ko wa nia. Oczy wi -
ście mo żna to osią gnąć tyl ko wte dy, gdy da -
je nam ta kie mo żli wo ści pro fil dna, wra ku,
ja ski ni. Z kom pu te ra mi mo żli wo ści te mo -
że my wy ko rzy stać, z ta blicz ką nie.

Prze my sław Sta siak– in struk tor PA DI Tec Tri mix

fot. Autor

p.stasiak@gmail.com

Każda choroba 
dotyczy całej Rodziny –

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych -” TO MA SENS”
Ul. Lasek Brzozowy 11 m 11, 02-792 Warszawa 

tel 603 682 860; www.choredzieci.org.pl
nr konta bankowego: BZ WBK SA 32 1090 2851 0000 0001 1305 2065

KRS 0000331638

– I całej Rodzinie 
      chcemy pomagać.

dotyczy całej Rodziny –
Każda choroba 

– I całej Rodzinie 

dotyczy całej Rodziny –
Każda choroba 

– I całej Rodzinie 

dotyczy całej Rodziny –

      chcemy pomagać.      chcemy pomagać.      chcemy pomagać.

nr konta bankowego: BZ WBK SA 32 1090 2851 0000 0001 1305 2065

KRS 0000331638

nr konta bankowego: BZ WBK SA 32 1090 2851 0000 0001 1305 2065
tel 603 682 860; www

Ul. Lasek Brzozowy 11 m 11, 02-792 W
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych -” TO MA SENS”

KRS 0000331638

nr konta bankowego: BZ WBK SA 32 1090 2851 0000 0001 1305 2065
edzieci.org.pl.chortel 603 682 860; www

arszawa Ul. Lasek Brzozowy 11 m 11, 02-792 W
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych -” TO MA SENS”

KRS 0000331638

nr konta bankowego: BZ WBK SA 32 1090 2851 0000 0001 1305 2065
edzieci.org.pl

arszawa 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych -” TO MA SENS”

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

zapraszamy
zainteresowane osoby

do wzięcia udziału
w wyprawie na

wrak Heweliusza 
w lipcu 2013. 

Szczegóły na stronie
BestDivers.pl

Płyniemy złożyć hołd pamieci
ofiarom tragedii.

http://www.aqua-zone.pl
http://bestdivers.pl
http://www.choredzieci.org.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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Wyobraź sobie, że dwóch fotogra-
fów podwodnych wyposażonych
w identyczny sprzęt foto zatrzymuje
się ramię w ramię przed koralem
stołowym, wokół którego unosi się
ławica żółto- czarnych Heniohusów.
Podnoszą aparaty do oka i w tym
samym momencie naciskają spust
migawek. Czy powstaną takie same
zdjęcia? Na pewno nie. Co więcej,
jedno z nich spodoba Ci się zapew-
ne bardziej niż drugie, mimo tego że
przedstawiają ten sam motyw i że są
tak samo naświetlone.

O przewadze jednego zdjęcia nad dru-
gim zadecyduje lepsza kompozycja,
w przyjemniejszy sposób wiążąca ze sobą
elementy składowe zdjęcia. To właśnie po-

znanie jej głównych zasad pozwoli – bez
dodatkowych inwestycji w nowe obiekty-
wy, lampy błyskowe i filtry – poprawić kla-
sę wykonywanych zdjęć.

Kadr fotograficzny to wycinek rzeczywi-
stości. Wybór tego wycinka – określający
temat zdjęcia – jest najważniejszym, ale nie
jedynym zadaniem stojącym przed fotogra-
fem. Nie wystarczy bowiem wybrać o czym
się chce opowiedzieć, trzeba o tym opowie-
dzieć dobrze, czyli mówiąc w języku foto-
grafii, zastosować odpowiednie narzędzia
kompozycyjne. Kompozycja jest bowiem
tym samym dla fotografa, czym styl i skład-
nia dla literata. Jest sztuką ułożenia w ka-
drze plam i linii (z których zbudowany jest
obraz) w taki sposób, żeby wiązały się har-
monijnie, w sposób przyjemny dla oka. Mo-
żna powiedzieć: żeby się dobrze „czytały”.

Skąd wiadomo, że jakiś sposób ułożenia
elementów obrazu jest lepszy niż inny.
Obiektywnie nie wiadomo, jednak od cza-
sów prehistorycznych malowideł naskal-
nych po dzień dzisiejszy pewne
rozwiązania kompozycyjne sprawdzały się
lepiej niż inne dowodząc, że jako gatunek
mamy podobny sposób percepcji obrazu
i zbieżny pogląd na jego harmonię. Warto
więc skorzystać z wielopokoleniowej spu-
ścizny malarstwa, rzeźby i fotografii, pozna-
jąc podstawowe zasady kompozycji, zanim
zaczniesz łamać uznane kanony i przedsta-
wiać na zdjęciach podwodny świat po swo-
jemu.

W pionie czy w poziomie?
Pierwsza decyzja dotycząca kompozycji,

którą trzeba podjąć przed wykonaniem
zdjęcia dotyczy układu kadru: pion czy po-

Warsztaty fotografii podwodnej z Piotrem Stósem

Od malowideł naskalnych do fotografii
podwodnej – czyli parę słów o kompozycji
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ziom? Wybór ten nie jest obiektywny, bo-
wiem zarówno nasz panoramiczny, dwu-
oczny sposób patrzenia na świat, jak
i podporządkowana mu konstrukcja apara-
tów fotograficznych i monitorów kompute-
rowych sprzyja wykonywaniu większej
ilości zdjęć w układzie poziomym, czyli
tzw. „pejzażowym”. Zdjęcia w takim ukła-
dzie dominują też zapewne w Twojej ko-
lekcji. W sposób naturalny wybierzemy ten
układ kadru do sfotografowania obiektów
szerszych a niższych oraz scen rozgrywają-
cych się w poziomie. Niektóre motywy sa-
me się zaś proszą o obrócenie aparatu o 90
stopni i zarejestrowanie ich w pionowym
kadrze, zwanym też „portretowym”. Smu-
kłe iglice skalne, ergi koralowe, zatopione
drzewa, spionizowana sylwetka nurka to ty-

powe motywy kadrów pionowych. Ten spo-
sób kadrowania silniej przykuwa uwagę,
a prezentowany w pionowym kadrze obraz
odbierany jest jako bardziej dynamiczny.
Nic dziwnego, że plakaty reklamowe pro-
jektowane są najczęściej właśnie w tym for-

macie. Warto pamiętać również o najrza-
dziej używanym kadrze – kwadratowym.
Wiele motywów będzie wyglądało najlepiej
właśnie w takim układzie, jednak ostatecz-
ną decyzję dotyczącą wykorzystania tego
formatu możemy podjąć już na etapie ob-
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róbki komputerowej zdjęcia, przycinając
odpowiednio zdjęcie portretowe lub pejza-
żowe.

Podsumowując, należy zawsze zastano-
wić się nad tym, jak trzymamy aparat
przed naciśnięciem spustu migawki albo,
jeżeli nie jesteśmy pewni, wykonać zdjęcie
tego samego motywu zarówno w układzie
poziomym i pionowym.

Ddziel na trzy i wzmacniaj
Jeden z kanonów kompozycji opiera się

na metodzie trójpodziału. Podziel w my-
ślach kadr dwoma liniami poziomymi
i dwoma liniami pionowymi na równe czę-
ści. Miejsca, w których linie się przecinają
wyznaczają tzw. mocne punkty obrazu. Są
to te obszary kadru, na których koncentruje
się spojrzenie widza. Umieszczenie w ta-
kim punkcie głównego tematu zdjęcia bę-
dzie wzmacniało jego odbiór. Może to być
postać nurka w kadrze szerokokątnym lub
tylko jego głowa, kiedy fotografujesz samą
sylwetkę. Kiedy portretujesz rybę, w moc-
nym punkcie umieść jej oko. Umiejscowie-
nie głównego obiektu nie może być
przypadkowe. Zwróć uwagę na kierunek
poruszania się ryby lub nurka i zadbaj o to,
żeby pozostawić w kadrze przestrzeń

na „ruch”. Obiekt „wpływający” bezpośred-
nio na krawędź zdjęcia nie wygląda dobrze.

Linie, na których znajdują się punkty
mocne nadają się też idealnie do umiejsco-
wienia krawędzi podwodnej ściany lub
podwodnego horyzontu, czyli linii styku to-
ni wodnej z dnem. Przeznacz więcej miej-
sca na ten obszar w którym rozgrywa się

akcja, lub który przyciąga uwagę kolorem
lub fakturą.

Wiele aparatów posiada funkcję wyświe-
tlenia linii pomocniczych wg zasady trójpo-
działu, ułatwiających zarówno wyznaczenie
punktów mocnych, jak i utrzymanie poziomej
linii horyzontu przy zdjęciach powierzchnio-
wych. Warto z tej pomocy skorzystać.
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Skośne jest piękne
Na wielu ujęciach podwodnych pojawia

się ukośnie opadająca linia dna, przekoszo-
ny pień zatopionego drzewa lub nachylo-
na pod kątem burta wraku. Linie wyzna-
czane przez ich krawędzie pozwalają
na harmonijne zagospodarowania kadru
z wykorzystaniem tzw. kompozycji diago-
nalnej. Zasada jest prosta i polega na umiej-
scowieniu głównej linii lub owalu (np. ryba,
żółw, postać nurka) na przekątnej obrazu.
Zastosowanie tego rozwiązania porządkuje
kadr i podnosi jego dynamikę.

Co zrobić, kiedy linie przebiegają pod
nieco innym kątem i nie dają się łatwo
umieścić na przekątnej? Nic prostszego! Po-
móż im, obracając nieznacznie aparat, tak

żeby poprowadzić je od narożnika górnego
do przeciwległego narożnika górnego. Kręć
aparatem i rób zdjęcia, nie martwiąc się
o skośnie płynące do góry pęcherzyki po-
wietrza. Najczęściej odbiór zdjęcia jest wa-
żniejszy niż jego literalna poprawność.

Luneta snajperska i kompozycja centralna
Częstym błędem przy zdjęciach postaci,

zarówno w fotografii powierzchniowej, jak
i podwodnej, jest kadrowanie przypomina-
jące obraz w lunecie karabinu snajperskie-
go. Głowa naszego modela umieszczo-
na jest w centrum kadru, a nad nią znajdu-
je się sporo wolnej przestrzeni. Fotografu-
jący wykonał je odruchowo, koncentrując
się na tym, co najważniejsze, czyli głowie
i twarzy, ale równocześnie zaburzając „śro-

dek ciężkości” zdjęcia i zakłócając jego od-
biór. Jeżeli w Twoich zdjęciach pojawia się
często ten sposób kadrowania, wróć pamię-
cią do zasady trójpodziału i umieszczaj li-
nię oczu swojego modela na poziomie
górnej linii podziału. Powinno być lepiej.

Jednocześnie często spotykamy się z
obiektami, które ze względu na ich regular-
ne kształty najlepiej zlokalizować w cen-
trum kadru. Sprawdza się to często w foto-
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grafii służącej dokumentacji przyrodniczej
oraz w zdjęciach wykonywanych w kierun-
ku dna (np. żeby pokazać zamaskowaną
przy dnie płastugę). Centralne umieszcza-
nie tematu głównego idzie często w parze
z wyborem kadru kwadratowego wzmac-
niającego ten typ kompozycji.

Ramka w kadrze
Przyzwyczailiśmy się, żeby najlepsze

zdjęcia oprawiać w ramkę i wieszać w ką-
ciku fotograficznej chwały. Ramkę, a w za-
sadzie efekt obramowania możemy jednak
wykorzystać jako element kompozycyjny
już podczas wykonywania zdjęcia, tworząc

ciekawe, niebanalne ujęcia podwodne. Ty-
powym przykładem takich ujęć są zdjęcia
pt. „Twarz nurka w bulaju” lub „Nurek
w wejściu do groty”. Motyw główny stano-
wi najczęściej ryba, postać nurka lub jego
głowa znajdująca się na tle wody, obramo-
wana elementami konstrukcyjnymi wraku,
ścianami tunelu czy groty. Ten zabieg kom-
pozycyjny ma w sobie coś z kompozycji
centralnej, bowiem „ramka” najczęściej
ogniskuje wzrok widza w środkowej części
kadru.

Trzeba też dodać, że zdjęcia tego typu
wymagają od fotografa pewnej inwencji,
trzeba bowiem nie tylko wybrać odpowied-
nie miejsce, ale też „zwabić” w nie swoje-
go modela. Dlatego bardzo ważna jest
następująca po nurkowaniu wspólna anali-
za wykonanych zdjęć, pozwalająca oso-
bom pozującym poznać intencje fotografa.
Dzięki temu, w przyszłości Twój model nie
będzie już wypływać z „ramki”, zanim zdą-
żysz nacisnąć spust migawki.

Unikaj zdjęć „lotniczych”
Zastanawiałeś się, co łączy wszystkie

zdjęcia podwodne początkujących fotogra-
fów? Przede wszystkim to, że większość
z nich jest wykonana w stronę dna. Dobrze

znany w środowisku fotografów podwod-
nych Marcin Trzciński nazywa je zdjęciami
lotniczymi. Nie ma w tym zjawisku żadnej
tajemnicy. Początkujący fotograf podwodny
to osoba błąkająca się na tyłach grupy nur-
kowej i wiecznie próbująca dogonić prze-
wodnika. Siłą rzeczy ma za mało czasu
na spokojne „złożenie” się do zdjęcia i du-
żą część ujęć wykonuje w biegu, przepływa-
jąc nad obiektami. Tymczasem większość
podwodnych stworzeń żyjących przy dnie
jest z „lotu ptaka” zupełnie niefotogeniczna.
Ich ubarwienie zapewnia im dobry kamu-
flaż, a ryby widziane z góry przypominają
na ogół nieciekawe, ciemno zabarwione
wrzeciona. Ubrany w czarną piankę nurek
również zlewa się z dnem, nad którym pły-
nie. Takie ujęcia nie mogą zachwycić.
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Rada jest prosta. Po pierwsze potrzebu-
jesz trochę więcej czasu na robienie zdjęć.
Uzgodnij to z partnerami i przewodnikiem.
Robiąc zdjęcie, obniż się do poziomu
obiektu, który fotografujesz lub jeżeli to mo-
żliwe ulokuj się poniżej niego. Skieruj apa-
rat tak, żeby obiekt znajdował się na tle toni
wodnej, a nie w linii stoku dna czy rafy.
Na zdjęciu, które uzyskasz główny motyw
będzie wyraźnie kontrastował z błękitem
lub zielenią wody, a cały obraz nabierze
dynamiki i głębi. Nie zapominaj jednak, że
monotonia jest wrogiem fotografii i że skie-
rowanie obiektywu w stronę dna w uzasad-
nionych sytuacjach daje bardzo dobre
efekty.

Dobre perspektywy dla zdjęć krajobrazu
Oddanie głębi, czyli trzeciego wymiaru

w płaskim, dwuwymiarowym obrazie jest
zawsze sporym wyzwaniem dla fotografa.
Sprzyja temu przede wszystkim zastosowa-
nie obiektywów szerokokątnych, ale może-
my również wzmocnić wrażenie perspe-
ktywy, stosując odpowiednią kompozycję.
Tajemnica dobrego zdjęcia krajobrazu
(w tym zdjęcia krajobrazu podwodnego)
polega na przemyślanym rozłożeniu pla-
nów (czyli wyborze obiektów znajdujących

się w różnych odległościach od fotografują-
cego). Obiekty na planie pierwszym są od-
dane z pełną ostrością, a im dalszy plan,
tym obiekty stają się mniejsze, a ich kontu-
ry coraz bardziej rozmyte, podkreślając dy-
stans dzielący je od fotografa. Taką perspe-
ktywę nazywa się w fotografii krajobrazo-
wej perspektywą „powietrzną” a w naszej
podwodnej praktyce trzeba by ją nazwać
zapewne perspektywą „wodną”.

Pamiętaj zatem, żeby komponując zdję-
cie rafy, skalistego dna, podwodnej ściany
czy wraku zadbać o wyraźny motyw
na pierwszym planie – nawet w odległo-
ści 50-100 cm przed obiektywem. Na dal-
szym planie umieść nurków, koralowy erg
lub ławicę ryb, a zamknij kompozycję linią
podwodnego horyzontu na granicy rafy i lu-
stra wody. Efekt „WOW!” murowany.

Ćwiczenie czyni mistrza
Chociaż zdarzają się osoby mające wro-

dzone wyczucie harmonii i zdolność spon-
tanicznego powiązania elementów obrazu
w spójną całość, większość początkujących
fotografów potrzebuje wskazówek i ćwi-
czeń aby poprawnie komponować swoje
zdjęcia. Żeby trenować oko, nie trzeba
wchodzić z aparatem pod wodę. Równie

dobrze, a może nawet lepiej, można ćwi-
czyć zasady kompozycji na powierzchni.
Weź aparat i fotografuj swoje najbliższe
otoczenie. Ludzi, przedmioty, krajobrazy.
Zwracaj uwagę na układ linii oraz plam
i na położenie głównych obiektów w ka-
drze. Dobry trening będzie też stanowić po-
nowne przeanalizowanie swoich starych
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zdjęć. Oceń krytycznie ich kompozycję i skadruj je ponownie, korzy-
stając z programu graficznego.

Oglądając zdjęcia doświadczonych fotografów podwodnych pu-
blikowane w prasie i w Internecie, analizuj stosowane przez nich za-
sady kompozycji. Zobaczysz – efekty pojawią się wcześniej niż byś
się tego spodziewał.

Łam zasady
Wspominałem wcześniej, że zasady kompozycji wynikają z do-

świadczeń wielu pokoleń artystów szukających najlepszej drogi
komunikacji z odbiorcą ich dzieł. Jest to więc wiedza czysto em-
piryczna.

Nikt nie powiedział, że jest to prawda objawiona, i że Twoje
zdjęcia muszą być podporządkowane w 100% klasycznym zasa-
dom kompozycji. Opanuj kompozycyjne abecadło, pamiętając

o łączeniu różnych
narzędzi kompozy-
cyjnych, a następnie
szukaj nowych roz-
wiązań. Oddalaj się
od kanonów, zaska-
kuj nowatorskim
spojrzeniem. Tak
właśnie od czasów
prehistorycznych
ewoluowały zasady
kompozycji. Powo-
dzenia!

Piotr Stós
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Czy nie myślałeś o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów.
Jeżeli znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym,
szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój
artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W
zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie,
zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły
czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Test aparatów podwodnych 2012 – cz. II

Fu ji film Fi ne Pix XP150
Nie daw no opu bli ko wa li śmy pierw -

szą część te stu pod wod nych kom -
pak tów, w któ rym wzię ły udział
czte ry mo de le apa ra tów. Przy szła
naj wy ższa po ra, aby roz sze rzyć na -
szą re cen zję o ko lej ne mo de le. Tym
ra zem po sta no wi li śmy bli żej przyj rzeć
się na stę pu ją cym pro duk tom:

Fu ji film Fi ne Pix XP150
Olym pus To ugh TG -1
Pen tax Optio WG -2 GPS
So ny Cy ber -shot TX20
Te sty, jak za wsze, prze pro wa dzi li śmy

w cie płych wo dach Mo rza Czer wo ne go,
a po tem uzu peł ni li śmy je o zdję cia wy ko -
na ne w pol skim je zio rze na Ka szu bach.
Na szczę ście, po mi mo li sto pa do wej au ry,
tem pe ra tu ra wo dy wy no si ła oko ło 8 stop ni
Cel sju sza, a wi docz ność by ła nad zwy czaj
do bra, co po zwo li ło nam na wy ko na nie ko -

lej nych zdjęć i spraw dze nie, jak apa ra ty za -
cho wa ją się w zu peł nie in nych wa run kach
niż te spo ty ka ne w Egip cie.

Tym ra zem po sta no wi li śmy zmie nić nie -
co pro ce du rę te sto wą. Oka za ło się, że oce -
nia nie wo do od por no ści apa ra tów tro chę
mi ja się z ce lem, gdyż wy ni ki w tej ka te go -
rii nie za wsze mu szą od zwier cie dlać stan
rze czy wi sty. Prze ko na li śmy się o tym te stu -

jąc je den z mo de li, z któ rym bez pro ble mu
uda ło nam się za nur ko wać na głę bo ko ści
po nad 30 me trów. Apa rat nie spra wiał naj -
mniej szych pro ble mów, mo gli śmy wy ko ny -
wać zdję cia, krę cić fil my, a na wet zmie niać
usta wie nia w me nu. W ten spo sób po ja wił
nam się li der w ka te go rii wo do od por no ści,
bo wiem ta ki mi osią gnię cia mi nie mógł po -
szczy cić się na wet Ca non D20, z któ rym
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nur ko wa li śmy na po dob nych głę bo ko -
ściach, ale od 20-25 me trów stwa rzał on już
pro ble my w ob słu dze, bo wiem ci śnie nie
wo dy wci ska ło przy ci ski na obu do wie. Za -
pew ne te sto wa ny mo del uzy skał by rów nie
wy so ką no tę w tej ka te go rii, gdy by nie ko -
lej ne nur ko wa nie wy ko na ne na „prze pi so -
wej” głę bo ko ści 10 me trów. Kil ka mi nut
po za nu rze niu za uwa ży li śmy, iż obiek tyw
wy peł nił się wo dą, a apa rat za koń czył swój
dość krót ki ży wot. Przy pa dek ten po ka zu je
więc, że pod czas jed no ra zo we go nur ko wa -
nia na du żej głę bo ko ści cię żko okre ślić czy
apa rat rów nie do brze bę dzie spraw dzał się
pod czas ko lej nych zejść pod wo dę. Ni gdy
nie wie my, w któ rym mo men cie prze kro -
czy li śmy ten punkt gra nicz ny i do pro wa dzi -
li śmy do uszko dze nia kon struk cji, któ re
mo że ob ja wić się do pie ro po pew nym cza -
sie. W związ ku z tym wró ci li śmy do punk -
ta cji z ro ku 2011, gdzie oce nia li śmy
na stę pu ją ce ka te go rie:

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

Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0-10 pkt,
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0-10 pkt.
Fir ma Fu ji film do tej po ry sku pia ła się

na dość ta nich apa ra tach wo do od por nych,
któ re po zwa la ły na nur ko wa nie na głę bo -
ko ści za le d wie 5 me trów. By ły to dość przy -
zwo ite kon struk cje, któ re choć nie
za chwy ca ły swo imi mo żli wo ścia mi, to

z pew no ścią by ły war te roz wa że nia ze
wzglę du na swą ni ską ce nę.

Na po cząt ku te go ro ku sy tu acja ule gła
zmia nie, gdyż obok mo de lu XP50, któ ry
mie li śmy oka zję prze te sto wać, za pre zen to -
wa no też nie co dro ższy XP150. Po rów nu jąc
spe cy fi ka cje obu mo de li wi dzi my, iż ba zu ją
one na tych sa mych pod ze spo łach, a je dy ne
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co je od ró żnia, to wbu do wa ny w XP150 mo -
duł GPS, a ta kże wzmoc nio na obu do wa,
któ ra po zwa la te raz na wy ko ny wa nie zdjęć
na głę bo ko ści 10 me trów i wy trzy mu je
upad ki z wy so ko ści 2 me trów. W re zul ta cie
otrzy mu je my nie co cię ższy i więk szy kor pus,
w któ re go wnę trzu znaj dzie my 14-me ga pik -
se lo wą ma try cę CMOS wiel ko ści 1/2,3 ca la,
obiek tyw o od po wied ni ku ogni sko wych 28–

140 mm i świe tle f/3,9–4,9, a ta kże
ekran LCD o prze kąt nej 2,7 ca la i roz dziel -
czo ści 230 tys. punk tów.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Ja ko ści wy ko na nia Fi ne Pik sa XP150 trud -

no co kol wiek za rzu cić. Je go przed nia i tyl -
na ścian ka zo sta ły wy ko na ne z me ta lu,
a na kra wę dziach kor pu su znaj dzie my
twar dy i do sko na łej ja ko ści pla stik. Do te go

do cho dzą du że, wy god ne i so lid nie wpa so -
wa ne przy ci ski, co w po łą cze niu z wła ści -
wą sztyw no ścią ca łej kon struk cji po zwa la
dość wy so ko oce nić apa rat w tej ka te go rii.

Układ ma ni pu la to rów na obu do wie jest
ty po wy dla kom pak tów se rii XP. Na tyl nej
ścian ce umiej sco wio no przy cisk uru cha -
mia ją cy tryb wi deo, a po ni żej nie go przy -
cisk ME NU/OK oto czo ny przez wy bie rak
kie run ko wy, któ ry do dat ko wo po zwa la
na szyb ki do stęp do usta wień try bu ma kro,
kom pen sa cji eks po zy cji, sa mo wy zwa la cza
i lam py bły sko wej. Na sa mym do le znaj -
dzie my jesz cze przy cisk uru cha mia ją cy tryb
pod glą du zdjęć i gu zik DISP/BACK po zwa -
la ją cy po wró cić do wcze śniej sze go po zio -
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mu w me nu i zmie nić in for ma cje wy świe -
tlane na ekra nie LCD.

Na gó rze obu do wy zna la zło się miej sce
dla wy god nej dźwi gni zmia ny ogni sko wej,
du że go spu stu mi gaw ki, włącz ni ka oraz
nie wiel kie go gu zi ka od po wie dzial ne go
za uru cho mie nie od bior ni ka GPS.

Nie wie le zmian za szło też w kon struk cji
klap ki chro nią cej złą cza. Po dob nie jak
w mo de lu XP50 jest ona wy god na w otwie -
ra niu i zo sta ła wy po sa żo na w du żą blo ka dę
chro nią cą przed przy pad ko wym otwar -
ciem. Pod klap ką kry je aku mu la tor NP -50A
po zwa la ją cy na wy ko na nie ok. 300 zdjęć,
slot kar ty pa mię ci (SD/SDHC/SDXC) oraz
złą cze USB 2,0 Hi -spe ed i wyj ście mi kro
HDMI. W przy pad ku XP150 nie na po tka my
na opi sy wa ne przy oka zji tań sze go mo de lu
pro ble my z do stę pem do kar ty i ba te rii, bo -
wiem klap ka jest du żo więk sza, a slo ty nie
są już tak głę bo ko umiesz czo ne.

Na po chwa łę za słu gu je ta kże szyb ka
chro nią ca ekran LCD. Na głę bo ko ści 10
me trów ule ga ona je dy nie mi ni mal ne mu
ugię ciu i nie do ty ka do po wierzch ni wy -
świe tla cza.

Na ko niec oma wia nia bu do wy te sto wa -
ne go apa ra tu war to wspo mnieć jesz cze
o złą czu sta ty wo wym, któ re zo sta ło umiesz -
czo ne nie mal na środ ku dol nej ścian ki.

Eks plo ata cja
Po ty go dnio wych te stach w Egip cie

na obu do wie po ja wi ły się drob ne za dra pa -
nia, jed nak ich głę bo kość oraz cha rak ter by -
ły ty po we dla spo so bu w ja ki apa rat był
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eks plo ato wa ny i nie do strze gli śmy, aby ja -
kie kol wiek ele men ty kor pu su by ły bar dziej
po dat ne na uszko dze nia.

Je dy nie ma łe za strze że nia mo żna mieć
do ekra nu LCD, na któ rym już po pierw -
szym upad ku w pia sek po ja wi ły się ry sy. Co
praw da są po wierz chow ne, jed nak ich licz -
ba jest dość du ża, co z pew no ścią nie uła -
twia ka dro wa nia w sil nym słoń cu.

Czysz cze nie XP150 nie jest już tak przy -
jem ne jak w przy pad ku XP50. Je że li po wyj -
ściu ze sło nej wo dy nie opłu cze my apa ra tu,
mu si my się li czyć z fak tem, że w kil ku za -
ka mar kach kor pu su po ja wią się trud ne
do usu nię cia osa dy z so li.

Nie ste ty w przy pad ku XP150 za ob ser wo -
wa li śmy przy pa dłość zna ną z in nych wo do -
od por nych mo de li Fu ji film. Na wet dwa dni
po nur ko wa niu, gdy apa rat wy da je się su -
chy, spod tyl nej ścian ki po tra fi wy cie kać
wo da w mo men cie na ci ska nia gu zi ków. Są
to po je dyn cze kro pel ki, jed nak ka pią ca
z apa ra tu wo da nie zwięk sza kom for tu je go
użyt ko wa nia.

Funk cje do dat ko we
Jak już wcze śniej wspo mi na li śmy, w Fu -

ji film XP150 zna lazł się mo duł GPS. Je go
funk cjo nal ność jest dość sze ro ka. Po zwa la

nie tyl ko na geo ta go wa nie zdjęć, ale rów -
nież śle dze nie prze by tej tra sy i za pi sy wa nie
współ rzęd nych do pli ku. Ro biąc zdję cie lub
wy świe tla jąc któ reś z za pi sa nych na kar cie,
apa rat na ekra nie po ka że na zwę lo ka li za cji,
w któ rej wy ko na no fo to gra fię.

Fi ne Pix XP150 po sia da ta kże tryb zdjęć
o zwięk szo nej dy na mi ce to nal nej – HDR.
Po wy bra niu od po wied nie go pro gra mu
i wci śnię ciu spu stu mi gaw ki apa rat za re je -
stru je kil ka ka drów o ró żnych pa ra me trach
eks po zy cji. Dzię ki te mu na zdję ciu nie po -
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win ni śmy tra cić szcze gó łów za rów no
w ciem nych, jak i w ja snych par tiach ob ra -
zu. W rze czy wi sto ści dzia ła nie tej funk cji
z pew no ścią nie za chwy ca, tym bar dziej że
wy ni ko wa fo to gra fia ma roz dziel czość
ogra ni czo ną do 7 Mpix.

Ko lej ną war tą uwa gi funk cją do dat ko wą
jest peł no praw ny tryb zdjęć pa no ra micz -
nych. Aby wy ko nać pa no ra mę, wy star czy
wci snąć spust mi gaw ki i prze su nąć apa rat
w wy bra nym kie run ku. 

Do dat ko wo mo że my okre ślić czy pa no -
ra ma ma obej mo wać kąt 120, 180 czy 360
stop ni. Ja kość otrzy ma nych zdjęć z pew no -

ścią na ko la na nie po wa la – tym bar dziej że
w kil ku miej scach da je się do strzec łą cze -
nie zdjęć skła do wych – jed nak na le ży ją
uznać za za do wa la ją cą, co spra wia, że
funk cja zdjęć pa no ra micz nych w XP150
jest bar dzo przy dat na.

Stwo rze nie uda nej pa no ra my pod wo dą
oka za ło się nie mo żli we, bo wiem apa rat

Tryb P

Tryb HDR
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prze ry wał pra cę, nie mo gąc po łą czyć ze so -
bą zdjęć skła do wych.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Wy gląd i układ me nu w apa ra tach Fi ne -

Pix XP nie zmie nił się od po cząt ku. Za tem
uru cho mie nie try bu pod wod ne go wy ma ga
prze grze by wa nia się przez dłu gą li stę try -
bów te ma tycz nych uło żo nych w pio nie.

Po dob nie jak w XP50, tak i w no wym
mo de lu pro du cent udo stęp nił nam 3 try by
te ma tycz ne, z któ rych mo że my sko rzy stać
pod wo dą. Są to:

Pod wo dą – do zdjęć pod wo dą;
Pod wo dą (szer) – do zdjęć pod wo dą,

któ re obej mu ją wię cej tła za fo to gra fo wa -
nym obiek tem;

Pod wo dą (ma kro) – do pod wod nych
zbli żeń ma łych obiek tów.

Jak już wspo mnie li śmy, prze łą cza nie się
po mię dzy try ba mi jest dość ucią żli we, gdyż
wy ma ga wej ścia do me nu głów ne go, wci -
śnię cia przy ci sku kie run ko we go w pra wo
– w ce lu wej ścia do me nu try bu fo to gra fo -
wa nia – i tam wy bo ru (strzał ka mi gó ra -dół)
od po wied nie go try bu oraz za twier dze nia
go przy ci skiem OK. Nie ste ty wszyst ko to
zaj mu je spo ro cza su i tak na praw dę nie jest
war te za cho du. Ró żnic po mię dzy try ba mi
„Pod wo dą” i „Pod wo dą (szer)” tym ra zem
nie uda ło nam się do strzec, a tryb „Pod wo -
dą (ma kro)” prze łą cza obiek tyw w tryb ma -
kro, co nie znacz nie zmniej sza je go mi ni -
mal ną od le głość ostrze nia. Tak więc zmia -

na try bów pod wo dą mi ja się z ce lem, tym
bar dziej że wy ko nu jąc na po wierzch ni
zdję cie w try bie „Pod wo dą”, je go ko lo ry -
sty ka jest na przy zwo itym po zio mie.

W Fu ji film Fi ne Pix XP150 naj praw do po -
dob niej za sto so wa no ten sam sys tem au to -
fo ku sa co w mo de lu XP50. W związ ku
z tym mu si my li czyć się z pro ble ma mi pod -
czas au to ma tycz ne go usta wia nia ostro ści.
Dzia ła ono bar dzo wol no i nie zbyt do kład -
nie. W re zul ta cie spo ro zdjęć jest nie -
ostrych, a na do miar złe go zda rza się, że
apa rat wca le nie jest w sta nie usta wić ostro -
ści i wy ko nu je zu peł nie roz ogni sko wa ną fo -
to gra fię.

Jak już wspo mi na li śmy, XP150 jest wy -
raź nie więk szy i cię ższy od tań sze go mo de -
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lu i dzię ki te mu du żo le piej ope ru je się nim
pod wo dą. Z po mo cą przy cho dzi nam też
do łą czo na w ze sta wie za ci sko wa opa ska
na nad gar stek, któ ra nie po zwa la zgu bić
apa ra tu.

Na ko niec kil ka słów o ekra nie LCD. Po -
dob nie jak w XP50, ma on za le d wie 2,7 ca -

la i roz dziel czość tyl ko 230 tys. punk tów.
Pod świe tle nie jest dość sła be, w sil nym
słoń cu wy świe tla ny na nim ob raz jest prak -
tycz nie nie wi docz ny. Do dat ko we pro ble my
stwa rza ją de li kat ne za ry so wa nia, któ re dość
szyb ko i ła two po ja wia ją się na po wierzch -
ni szyb ki chro nią cej mo ni tor.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Pod wzglę dem ja ko ści zdjęć pod wod -

nych Fi ne Pix XP150 wy pa da po dob nie jak
je go tań szy brat. Ko lo ry sty ka pod wod nych
fo to gra fii nie za chwy ca, ko lor głę bi mo rza
nie jest naj le piej od da ny i znów mu si my bo -
ry kać się z dość lo so wym dzia ła niem ba lan -
su bie li, co ilu stru ją po ni ższe przy kła dy
zdjęć wy ko na nych jed no po dru gim
przy tych sa mych usta wie niach.

Z pew no ścią na plus trze ba w tym wy -
pad ku za li czyć lep szy po miar świa tła niż
w XP50. Zdję cia z dro ższe go mo de lu wy -
da ją się le piej na świe tlo ne i w re zul ta cie są
przy jem niej sze w od bio rze, gdyż nie tra fia -
ją nam się tak po nu re ka dry, jak to by ło
w przy pad ku XP50.

Fu ji film XP150 jest wo dosz czel ny do 10
me trów, za tem mo gli śmy prze te sto wać go
na więk szych głę bo ko ściach. Spraw dza on
się tam prze cięt nie, gdyż nie cel ny au to fo -
kus da je o so bie znać w jesz cze więk szym
stop niu, a ko lo ry sty ka uzy ski wa nych fo to -
gra fii po zo sta wia wie le do ży cze nia, gdyż
po sia da ją one bar dzo sil ną nie bie ską do mi -
nan tę.

W try bie ma kro apa rat ra dzi so bie przy -
zwo icie i – o dzi wo – nie na po tka li śmy tu -
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taj więk szych pro ble mów z au to fo ku sem.
Jed nak ska la od wzo ro wa nia mo gła by być
nie co więk sza.

Gdy za nur ku je my z XP150 w zie lo nych
wo dach pol skich je zior, oka że się, że wy -
ko na ne w tych wa run kach zdję cia po sia da -

ją nie co chłod niej szą ko lo ry sty kę niż w rze -
czy wi sto ści, a w do dat ku na si lą się pro ble -
my z nie cel nym au to fo ku sem.

Fil my pod wod ne na krę co ne te sto wa nym
apa ra tem z pew no ścią mo gą się po do bać.
Od wzo ro wa nie szcze gó łów jest na wy so -

kim po zio mie, a ko lo ry zbli żo ne do tych, ja -
kie by ły w rze czy wi sto ści. Ob raz jest kon -
tra sto wy i pra wi dło wo na świe tlo ny. Nie ste -
ty, gdy za nur ku je my z apa ra tem po ni żej 5
me trów, to fil my zna czą co stra cą na ko lo -
ry sty ce i ob ja wi nam się bar dzo sil na nie -
bie ska do mi nan ta.

Za strze że nia mo żna mieć też do dzia ła -
nia au to fo ku su, któ ry nie na dą ża za zmia -
na mi ogni sko wej i czę sto w tej sy tu acji się
gu bi. Dość dziw nie za cho wu ją się też al go -
ryt my ba lan su bie li, któ re dzia ła ją w spo sób
nie zbyt płyn ny. Fil mu jąc sce nę na nie wiel -
kiej głę bo ko ści, a na stęp nie prze cho dząc
do ka dru z du żą ilo ścią ko lo ru nie bie skie go
mo że my za uwa żyć sko ko wą zmia nę ko lo -
ry sty ki fil mu. Apa rat pra wi dło wo do bie ra

Zdjęcie wykonane w trybie makro



Nuras.info 3/2013

147

od wzo ro wa nie barw, jed nak te go ty pu
przej ścia nie po win ny być tak na głe.

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

let te sto wa ne go apa ra tu.
Za le ty:
– za do wa la ją ca ko lo ry sty ka fil mów pod -

wod nych;

– do bre od wzo ro wa nie szcze gó łów
na fil mach pod wod nych;

– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -
nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym;

– funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie;
– tryb zdjęć pa no ra micz nych;
– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– wy god ny su wak zmia ny ogni sko wej.

Wa dy:
– ekran ma ło czy tel ny w sil nym słoń cu;
– ekran po dat ny na za ry so wa nia;
– ma ła roz dziel czość ekra nu LCD;
– try by te ma tycz ne scho wa ne głę bo ko

w me nu;
– bar dzo wol ny i nie cel ny au to fo kus;
– wol ne usta wia nie ostro ści fil mu

po zmia nie ogni sko wej;
– ma ło wy ra zi sta ko lo ry sty ka zdjęć i fil -

mów pod wod nych;
– zdję cia i fil my na więk szych głę bo ko -

ściach z sil ną nie bie ską do mi nan tą;
– pro ble my z pod wod nym ba lan sem bie li.
Nasz test po ka zał, że Fu ji film Fi ne Pix

XP150 to w za sa dzie XP50 w lep szej obu -
do wie i z do dat ko wym mo du łem GPS. Za -
rów no pod wzglę dem ja ko ści zdjęć oraz
fil mów pod wod nych oby dwa mo de le prak -
tycz nie się nie ró żnią, a do strze żo ne przez
nas roz bie żno ści w nie któ rych kwe stiach
mo gą wy ni kać je dy nie z ró żnic ja ko ścio -
wych po szcze gól nych eg zem pla rzy, bądź
nie co in nych wa run ków te sto wych. Te sto -
wa ny mo del mo żna ku pić obec nie
za 719 zł, czy li ok 120 zł wię cej niż XP50.
Ró żni ca jest nie wiel ka, więc oso by lu bią ce
nie tyl ko snor klo wać z pew no ścią wy bio rą
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XP150, gdyż bę dą mo gły zejść z nim kil ka
me trów głę biej, a do te go do sta ną jesz cze
mo duł GPS.

Po mi mo że te sto wa ny Fi ne Pix jest dro -
ższym bra tem XP50, to w tej czę ści te stu
apa rat Fu ji film mo że po chwa lić się mia nem
naj tań sze go. Wszyst kie po zo sta łe mo de le
kosz tu ją gru bo po nad 1000 zł, tak więc
XP150 z pew no ścią jest ku szą cą pro po zy -
cją dla osób dys po nu ją cych ogra ni czo nym
bu dże tem.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 24 s,
43.7 MB

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 21 s,
38.9 MB

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

H.264 MOV, 1920×1080 pix, 30 kl/s, 17 s,
30.9 MB

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 ka żde go mie sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.

Re dak cja Ma ga zy nu Nu ras. in fo – kon tak: wy daw nic two@nu ras.in fo

http://www.swa.org.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012_2/filmy_w/fuji4.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012_2/filmy_w/fuji3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012_2/filmy_w/fuji2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2012_2/filmy_w/fuji1.MOV

