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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Sze ro ki mi uli ca mi wiel kich miast, mia ste czek i ścież ka mi wi ją cy mi się po śród wio sek prze my ka ły dziś gro mad ki ra -

do snej i ciut bar dziej ele ganc kiej niż zwy kle mło dzie ży. To znak, że wła śnie za brzmiał ostat ni w tym ro ku szkol nym
dzwo nek, zwia stu ją cy dwa lub na wet trzy mie sią ce la by, słoń ca, po dró ży, ża gli i te go wszyst kie go, o czym ma rzy się
pod czas dłu gich, zi mo wych wie czo rów. Na wet ci, któ rych ostat nie świa dec two szkol ne daw no po żół kło gdzieś na stry -
chu, wi dząc wy bie ga ją ce ze szko ły dzie cia ki, uśmie cha ją się za wa diac ko pod si wym wą sem, wspo mi na jąc bez tro skie wa -
ka cyj ne przy go dy. To wła śnie wte dy wie lu z nas, za gry za jąc rur kę w zę bach, pró bo wa ło wy cią gnąć ma gicz ny ka mień z
dna rze ki pły ną cej w po bli żu do mu dziad ków lub do trzeć do le żą ce go na dnie je zio ra skar bu. Mi mo wie lu po waż nych
nur ko wych wy praw, naj no wo cze śniej sze go sprzę tu, ja ki dziś po sia da my i wy so kiej ja ko ści fo to gra fii uwiecz nia ją cych wciąż
bar dziej od le głe pod wod ne kra iny, do któ rych uda je nam się do trzeć, z pew no ścią to wła śnie te pierw sze, sa mo dziel -
ne, nie za wsze roz sąd ne i dość nie po rad ne pró by się gnię cia dna bu dzą naj cie plej sze wspo mnie nia, praw da? Pa mię taj -
cie o tym, spę dza jąc wa ka cje z dzie cia ka mi. Po zwól cie im sa mo dziel nie po zna wać świat, szu kać te go, co je za in spi ru je.
Nie ku puj cie pian ki i nie wkła daj cie im na ple cy cięż kich bu tli tyl ko dla te go, że sa mi ko cha cie wo dę. Za nim za pi sze -
cie sy na czy cór kę na kurs nur ko wy, spró buj cie po bu dzić w nich na tu ral ną cie ka wość, chęć po zna nia i zro zu mie nia te -
go, co kry je się po dru giej stro nie lu stra. Tyl ko w ten spo sób wy cho wa cie nur ka z praw dzi wą pa sją. A wszyst kich już
nią opę ta nych, jak co mie siąc, za pra sza my do lek tu ry… Ma my na dzie ję, że w cza sie od po czyn ku od pra cy i co dzien -
nych, nud nych obo wiąz ków, po chło nię ci wiel kim błę ki tem, nie za po mni cie uwiecz nić i opi sać na po tka nych pod wod nych
stwo rów, no wych miejsc nur ko wych i wa ka cyj nych przy gód. Na wszyst kie cze ka my z wiel kim za in te re so wa niem.
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Pierw szy raz o Ru sał ce usły sza łem
w trak cie na szej wy pra wy do Za to ki
Fiń skiej, na wrak okrę tu Schle swig -
- Hol ste in. Był rok 2008. Za to ka nas
za fa scy no wa ła, a in for ma cja, że nie -
da le ko le ży, a wła ści wie stoi, wrak
car skie go mo ni to ra ze lek try zo wa ła
nas, wy zna czy ła na stęp ny cel i mo -
ty wa cję do po wro tu na te cie ka we
wo dy. 

Oka zja nada rzy ła się w tym ro ku, dzię ki
po znań skiej gru pie Explo di ve i po my sło wi
zro bie nia cze goś cie ka we go. W ten spo sób,
od idei za sia nej w na szych gło wach kil ka

lat te mu, „wy ro sła” jed na z cie kaw szych
wy praw, ja kie zor ga ni zo wa li śmy na po kła -
dzie m/y Ni trox.

Rusałka
czyli bałtycka Victoria
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Jest 6 czerw ca, wcze sny ra nek. Noc spę -
dzi li śmy w Tal li nie, a te raz pły nie my tra są,
któ rą po raz ostat ni po ko ny wa ła Ru sał ka
120 lat wcze śniej. Tym ra zem jed nak po go -
da jest ide al na. Na nie bie tyl ko de li kat ne

chmur ki, a wo dy za to ki są pra wie bez
zmarszcz ki.

Do cie ra my na miej sce wcze snym przed -
po łu dniem i na szczę ście oka zu je się, że
po zy cja Ru sał ki, któ rą ma my jest bar dzo

Ru sał ka to okręt kla sy mo ni tor. Okrę ty te za wdzię cza ją swo ją na zwę okrę to wi pan cer ne mu
USS „Mo ni tor”, zbu do wa ne mu w 1862 ro ku w USA, pod czas woj ny se ce syj nej. By ły to cięż -
kie okrę ty ar ty le ryj skie prze zna czo ne do ostrze li wa nia ce lów i umoc nień na brzeż nych. Wy po -
sa żo ne za zwy czaj w dzia ła za in sta lo wa ne w dwóch lub trzech wie żach ob ro to wych i cięż ko
opan ce rzo ne.
Ru sał ka zo sta ła zbu do wa na w car skiej Ro sji w 1865 ro ku, we szła do służ by 1867 ro ku.
Dłu gość 62,3 m, sze ro kość 12,8 m, za nu rze nie 3,3 m. Osią ga ła szyb kość 9 wę złów.
Mo ni to ry te go ty pu jak Ru sał ka by ły pro jek to wa ne ja ko okrę ty przy brzeż ne i nie cha rak te ry zo -
wa ły się „dziel no ścią mor ską”. Ich ni skie bur ty, ma ją ce być nie wiel kim ce lem dla wro giej ar -
ty le rii, by ły rów no cze śnie bar dzo sła bym za bez pie cze niem przed wy so ki mi fa la mi.
Jest 7 wrze śnia 1893, go dzi na 8.30. Ru sał ka, wraz w in ną ka no nier ką o na zwie Tu cha, wy pły -
wa z Tal li na w krót ki, bo ma ją cy trwać ok. 5 go dzin, rejs do Hel si nek. W tym cza sie oba por -
ty na le żą do Ro sji. Nie ste ty, oko ło go dzi ny 10 po go da ule ga po gor sze niu i na mo rzu roz pę tu je
się sztorm. Okrę ty nie są w sta nie utrzy mać szy ku. Ru sał ka, któ ra jest bar dzo czu ła na złą po -
go dę, mu si zmniej szyć pręd kość i zo sta je w ty le. Oko ło go dzi ny 12 za czy na pa dać mżaw ka, a
wi docz ność spa da do ze ra. Okrę ty tra cą kon takt wi zu al ny, a tym sa mym moż li wość ko mu ni -
ka cji. Tu cha z pro ble ma mi do cie ra do Hel si nek oko ło go dzi ny 15. Ru sał ka do Hel si nek nie do -
tar ła ni gdy. Ni gdy też nie do tar ło tam stu sie dem dzie się ciu człon ków jej za ło gi.
Przez 110 lat Ru sał ka ukry wa ła się w ciem nych wo dach Za to ki Fiń skiej. Do pie ro w 2003 ro ku
na so na rze bocz nym jed ne go z prze szu ku ją cych dno stat ków uka zał się pio no wy kształt sta re -
go okrę tu, zi den ty fi ko wa ne go póź niej ja ko Ru sał ka.
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do kład na. Prak tycz nie przy pierw szym po -
dej ściu na so na rze uka zu je nam się zu peł -
nie nie ty po wy wi dok. Z dna wy ra sta
po tęż na wie ża, prze chy lo na ni czym ta w
Pi zie, gó ru ją ca 33 m nad dnem, z tą drob -
ną róż ni cą, że ta wie ża znaj du je się 70 me -
trów pod wo dą! Ni gdy nie wi dzia łem
cze goś po dob ne go, prze cież ten okręt wbił
się po ło wą swo jej dłu go ści w dno! By li ta -

cy, któ rzy do koń ca nie do wie rza li, że wła -
śnie w ta kiej po zy cji Ru sał ka stoi nie ru cho-
mo przez 120 lat.

Plan prze wi du je w pierw szej ko lej no ści
wrzu ce nie do wo dy ho lo wa ne go so na ru i
po zy ska nie kil ku szcze gó ło wych ob ra zów
so na ro wych. Dzię ki uprzej mo ści Aka de mii
Ma ry nar ki Wo jen nej pły nie z na mi kmdr
por. dr inż. Da riusz Szulc, któ ry przy wiózł

ze so bą wy so kiej ja ko ści so nar. Nie ste ty na
wy po sa że niu m/y Ni trox nie po sia da my ta -
kiej kla sy sprzę tu. Kil ka prze pły nięć wy star -
cza, aby prze ko nać się, jak nie zwy kły wrak
tkwi wbi ty w dno 44 m pod na mi.

Nie ste ty miej sce za to nię cia Ru sał ki to
skrzy żo wa nie szla ków wod nych. Pły ną tę dy
ol brzy mie kon te ne row ce z Pe ters bur ga na
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Bał tyk oraz pro my kur su ją ce po mię dzy Tal -
li nem a Hel sin ka mi. To bar dzo utrud nia
bez piecz ne prze pro wa dze nie nur ko wań.

Pierw sze nur ko wa nia to swe go ro dza ju
re ko ne sans. Oka zu je się, że na szczę ście
nie ma sil ne go prą du i w mia rę bez pro ble -
mo wo do cie ra my do naj wyż szej czę ści

wra ku, ja ką jest ru fa i dwie fan ta stycz ne śru -
by, po któ rych wi dać, że ma my do czy nie -
nia ze sta rym okrę tem. Nie ste ty po twier -
dza ją się też na sze oba wy co do sie ci. Wrak
jest lek ko prze chy lo ny w stro nę po kła du, co
po wo du je, że chcąc spły wać wzdłuż po kła -
du w dół, mu si my wpły wać pod zwi sa ją ce

z gó ry sie ci. Czym ni żej je ste śmy, tym słab -
sza jest wi docz ność, a sie ci od da la ją się od
po kła du, co pa ra dok sal nie jest bar dziej nie -
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bez piecz ne. Mu si my cią gle pa mię tać, że
ma my je za ple ca mi. Dwa nur ko wa nia w
zu peł no ści wy star cza ją, aby dość do kład nie
obej rzeć gór ną część wra ku. Że by zo ba -
czyć wię cej, trze ba zejść ni żej, ale to po zo -
sta wia my na dzień na stęp ny.

Po pierw szych nur ko wa niach pły nie my
do Hel si nek. Pięk ne miej sce na noc leg. Wi -
ta ją nas set ki ma łych wy se pek, z dom ka mi
i przy sta nia mi. Nie jest ła two zna leźć miej -
sce dla Ni tro xa, ale wresz cie się uda je. Na -
sza łód ka za wsze bu dzi du że za cie ka wie-
nie. Drew nia ny ku ter wy peł nio ny po brze -
gi nur ka mi z Pol ski jest w tych oko li cach ra -
czej rzad ko ścią. Dla te go też spo ty ka my się
z życz li wo ścią i za in te re so wa niem do ty czą -
cym nie ty po we go ce lu na szej po dró ży.

No ce w czerw cu na tej sze ro ko ści geo -
gra ficz nej są bar dzo krót kie i bar dzo ja sne,
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moż na po wie dzieć, że prak tycz nie jest tyl -
ko krót ki okres po za cho dzie słoń ca i za
chwi lę już roz po czy na się no wy dzień.
Wie czór mi ja nam na pla no wa niu na stęp -
nych nur ko wań i przy go to wy wa niu mie sza -

nek. Krót ki sen i nad ra nem wy pły wa my po -
now nie na po zy cję.

Tym ra zem chce my spró bo wać spe ne tro -
wać oko li cę, gdzie kie dyś za mon to wa na
by ła po tęż na wie ża ob ro to wa. Po go da nam
na dal do pi su je i szyb ko usta wia my się po -

now nie na po zy cji. Tym ra zem za pla no wa -
ne jest tyl ko jed no nur ko wa nie. Scho dzi my
po li nie opu sto wej do ru fy i po wo li za nu -
rza my się głę biej. Wspa nia ły, drew nia ny
po kład wi si nam nad gło wa mi. Co cha rak te -
ry stycz ne dla Bał ty ku, drew nia ne ele men ty
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po kła du, de ski wy glą da ją na zu peł nie nie -
tknię te. Przede wszyst kim pięk ne drew nia -
ne pół klu zy wy da ją się zu peł nie nie tknię te
przez czas. W po kła dzie wi dać ma łe okrą -
głe bu la je. Prze cho dzi mi przez myśl, że to

wła śnie przez nie po raz ostat ni za ło ga Ru -
sał ki wi dzia ła świa tło dnia...

Opa da my, wo da nie ste ty sta je się co raz
bar dziej męt na. Z każ dą chwi lą spo dzie -
wam się prą du, któ ry mo że wy stę po wać bli -



Nuras.info 7/2013

11

żej dna. Świa do mość, że za na szy mi ple ca-
mi roz cią ga ją się za sło ny z sie ci po wo du je,
że je ste śmy bar dzo ostroż ni i przy dość ma -

łej przej rzy sto ści, w oko li cach 60 m, za trzy -
mu je my się. Na tej głę bo ko ści znaj du je się
ol brzy mi otwór w po kła dzie, w któ rym kie -
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dyś tkwi ła ob ro to wa wie ża z dzia łem ka li -
bru 230 mm. W otwo rze wi dać po zo sta-  ło -
ści me cha ni zmu ob ro to we go. Nie ste ty
sa me wie że jak i nad bu dów ki tkwią za pew -
ne głę bo ko w mu li stym dnie pod na mi i
praw do po dob nie do tar cie do nich ni gdy nie
bę dzie moż li we. W tym sa mym mu le tkwi
dru ga po ło wa te go nie zwy kłe go okrę tu.

Czas się wy nu rzać. Spo glą dam w gó rę,
gdzie kil ka na ście me trów na de mną Ma rek

oświe tla po kład po tęż ny mi lam pa mi. Z do -
łu wi dzę ol brzy mi kształt okrę tu na tle zie -
lo nej po świa ty do cie ra ją cej z po wierzch ni.
Wi dok za pie ra dech, dla ta kich chwil nur -
ku ję.

Jest jesz cze wie le cie ka wych, wręcz
wspa nia łych wra ków, lecz tak ma gicz nych
jak Ru sał ka za le d wie kil ka.

Radosław Bizoń
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Ko lej ny już wy jazd nad Je zio ro
Bursz ty no we ko ło Ka li nin gra du w Ro -
sji za pla no wa li śmy na maj. Jed nak
pa skud na wio sna sku tecz nie po krzy -
żo wa ła na sze pla ny. Bi wa ko wa nie
przy ni skiej tem pe ra tu rze nie na le ży
do naj przy jem niej szych. Prze ło ży li śmy
za tem nasz wy jazd na czer wiec i tra -
fi li śmy w przy sło wio wą dzie siąt kę. 

Eki pie – skła da ją cej się z 13 śmiał ków
płci mę skiej i skor pe no wej za ło gi, li czą cej o
kil ka osób wię cej – do pi sa ło szczę ście w tak
nie prze wi dy wal nym kli ma cie. Uda ło nam
się za li czyć pod na mio tem afry kań skie upa -
ły i naj go ręt szy week end w tym ro ku. Słoń -
ce nie da wa ło spać już o 7 ra no, a je go
póź ny za chód i wcze sny wschód w ogó le
nie sprzy ja ły noc ne mu od po czyn ko wi. Do
te go ha ła śli we ro syj skie di sco, płacz bo ba -
sa z na mio tu obok, gi ta ra, ogni sko… o nor -
mal nym spa niu moż na by ło za po mnieć.

Za nim jed nak zmę czy ła nas noc, w kość

da ła też sa ma po dróż. O ile prze kro cze nie
gra ni cy po szło spraw nie, to upał i ule wy by -
ły nie zno śne. Jan tar nyj przy wi tał nas już od -
po wied nią po go dą. Desz cze po ja wi ły się

do pie ro w dro dze po wrot nej, tuż przed sa -
mym Ka li nin gra dem. Po wrót do kra ju, po -
mi mo nie wiel kiej od le gło ści (ok. 100 km do
gra ni cy w Bez le dach), trwał nie wy obra żal -

Bursztynowe ponownie
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nie dłu go, z po wo du ogrom ne go kor ka, któ -
ry skon su mo wał nam aż dwie do dat ko we
go dzi ny po dró ży.

Sam po byt był fan ta stycz ny. W so bo tę ra -
no, po ła ma ni nie wy go da mi i krót kim snem,
wci na li śmy pasz te ty oraz in ne kon ser wy,
któ re by wa ją ra czej rzad ko ścią na śnia da -

nio wym sto le w do mu. Po po sił ku i ka wie
we szli śmy do wo dy. Już pierw sze spoj rze -
nie pod po wierzch nię da wa ło du że na dzie -
je na faj ne nur ko wa nie, ale przej rzy stość
pod ter mo kli ną za chwy ci ła wszyst kich.
Oczy wi ście naj bar dziej za uro cze ni by li ci,
któ rzy w daw nej ko pal ni bursz ty nu, za la nej
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wo dą, mo czy li się po raz pierw szy. Mu szę
przy znać, że na wet na mnie przej rzy stość
wo dy zro bi ła wiel kie wra że nie, szcze gól nie
że spę dzi łem ostat nio mnó stwo cza su w po -
dolsz tyń skich je zio rach, gdzie wi docz ność
by ła po pro stu kiep ska… Tu taj, w za to pio -
nym le sie, śmia ło prze kro czy ła 20 me trów!

Po nur ko wa niu za fun do wa li śmy so bie
spa cer nad mo rze i do skle pu. Z je zio ra do
brze gu mo rza cze kał nas 15-mi nu to wy
marsz. Po ka za łem chło pa kom pięk ną oko li -
cę i ro syj ską ro ślin ność. By li nią za chwy ce -
ni. Na le żą cych ugo rem po lach świe ci ły
fio le tem łu bi ny (daw no nie wi dzia ne prze -
ze mnie na pol skich po lach) i nie ste ty… du -
że ilo ści pa skud nej ro śli ny zwa nej
Barsz czem So snow skie go. Ro śli na ta – o
bia łych, po dob nych nie co do bzu kwia tach
i wiel kich roz ło ży stych li ściach – mia ła w
do bie ZSRR sta no wić pa szę dla by dła. Dzi -
siaj wie my, że pro wa dzi do po pa rzeń. Na -
wet uni ka jąc bez po śred nie go kon tak tu
mo że my zo stać po pa rze ni przez pył ki. Jak
po tra fi być groź na, prze ko na łem się kil ka lat
te mu na Li twie. W Pol sce od lat pra wie nie
wy stę pu je, bo jest po pro stu tę pio na. Tu taj
ro śnie w ogrom nych ilo ściach, na wet przy
sa mej dro dze…
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Po spa ce rze wcią gnę li śmy bi wa ko wy
obiad. Po ka wie wy ko na li śmy ko lej ne nur -
ko wa nie.

Trze cie za nu rze nie zro bi li śmy za raz po
zmro ku, czy li po 23… Na sza pierw sza ro -
syj ska noc, z piąt ku na so bo tę, by ła naj krót -
szą w ro ku. Tak że noc ne nur ko wa nie by ło
bar dzo póź no – wy sze dłem z wo dy gru bo
po pierw szej w no cy. Na tym nur ko wa niu
do łą czy li do nas czte rej nur ko wie wra ko wi.
Woj tek, Da niel, Krzy chu i Irek mie li szczę -
ście nur ko wać z Ro sja na mi na wra ku. Nie
chcę o tym na ra zie pi sać wię cej, ale jest
świa tło w tu ne lu, aby otwo rzyć drzwi do te -
go ty pu nur ko wań w ro syj skiej czę ści Bał -
ty ku. Nad mie nię tyl ko, iż ca ła czwór ka by ła
wiel ce za do wo lo na z nur ko wań i ich or ga -
ni za cji.

Po noc nym za nu rze niu, po mi mo ogrom -
ne go zmę cze nia, za sie dli śmy przy ogni sku.
Je śli tyl ko ktoś po tra fił, mógł się na pić, po -
śpie wać, po grać na gi ta rze, po ga dać po ro -
syj sku… I tak, z nie śmier tel nym prze bo jem
„Hej, so ko ły…”, upły nął czas do ko lej ne go
wscho du słoń ca… Po ra by ła więc na od po -
czy nek. Jak się oka za ło, był on jed nak sym -
bo licz ny, bo wa run ki unie moż li wia ją ce
spa nie na sta ły już przed siód mą. Po wtó rzy -
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li śmy w nie dzie lę ry tu ał z dnia po przed nie -
go, jed nak część eki py wy bra ła tym ra zem
po pro stu pla żo wa nie.

Je zio ro Bursz ty no we i je go oko li ce to ide -
al ny po mysł na cie ka wy i nie po wta rzal ny

week end. Od mien ność te go miej sca to
przede wszyst kim nie sa mo wi ta przej rzy -
stość wo dy (oczy wi ście nie za wsze), za to -
pio ny las, za adap to wa ne do słod kiej wo dy
uro cze ryb ki, zwa ne bab ka mi. Po za „zwy -
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kły mi” ra ka mi moż na tu spo tkać tak że ra ki
ame ry kań skie (sy gna ło we), któ re są więk sze
i ma ją po ma rań czo wy spód szczy piec. Mo -
tor i in ne fan ty uroz ma ica ją nur ko wa nie.
Pięk na pla ża nad mor ska w Jan tar nym, ro -
syj ski chleb i wy śmie ni ty kwas chle bo wy –
na praw dę każ dy mógł by zna leźć so bie coś
ulu bio ne go i wy jąt ko we go w tym miej scu…
Bi wa ko wy week end w Jan tar nym nie za -
pew nia kom for tu i wy go dy, ale spra wia, że

każ dy chce tam po je chać jesz cze raz i jesz -
cze raz, i jesz cze raz…

Wszyst kich za in te re so wa nych nur ko wa -
nia mi w Je zio rze Bursz ty no wym i na wra -
kach w Ro sji pro si my o kon takt.

PS Wszyst ko jak zwy kle za ła twił Ja ro sław
Dzia dosz – WIELKIE DZIĘKI

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

http://oceanx.pl
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Za nim do trze my do ko lej ne go nur -
ko we go miej sca, kil ka słów o po ru -
sza niu się po Go zo po jaz da mi. Na
co, po za wspo mi na nym już ru chem
le wo stron nym, po win ni śmy zwró cić
uwa gę? 

Z pew no ścią na tu tej sze prze pi sy. „Ko ni -
kiem” miej sco wych stró żów pra wa jest par -
ko wa nie. Bądź my pew ni, że za po zo sta wie-
nie sa mo cho du, na wet na krót ką chwi lę ,w
miej scu gdzie par ko wać nie wol no zo sta -
nie my uka ra ni man da tem w wy so ko ści
24€. Po dob na ka ra spo tka nas, je śli za par -
ku je my nie pra wi dło wo. Jak te go unik nąć?
Mu si my bez względ nie pa mię tać, aby nie
par ko - wać w miej scach, gdzie na skra ju

uli cy na ma lo wa na jest po dwój na, żół ta li -
nia. Zwy kle są to miej sca, gdzie już zdro wy
roz są dek pod po wia da nam, że nie po win -
ni śmy tam par ko wać. Po za tym mu si my też
zwra cać uwa gę, aby mie ścić się w li niach
swo je go miej sca po sto ju oraz za bar dzo z
nie go nie wy sta wać. Man dat mo że my rów -
nież otrzy mać za po zo sta wie nie po jaz du na
miej scach dla nie peł no spraw nych, pry wat -
nych pod jaz dach lub miej scach prze zna -
czo nych dla au to bu sów i au to ka rów.
Po li cjant na sku te rze, po ja wia ją cy się w nie -
wia ry god nie krót kim cza sie, bez li to śnie roz -
da je man da ty na wet miej sco wym, więc nie
licz my na je go wy ro zu mia łość.

Pierw sze co rzu ci ło mi się tu taj w oczy,
to ogra ni cze nia pręd ko ści w miej sco wo -

Na Gozo
Fessej Rock, Ras il-Hobz (Middle Finger)
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ściach do 35 km/h. Na po cząt ku po my śla -
łem, że pręd kość po da na jest w mi lach, jed -
nak oka za ło się, że nie. Po kil ku dniach
jaz dy zro zu mia łem, dla cze go nie na le ży
zbyt nio się roz pę dzać na miej sco wych dro -
gach. Po pierw sze sze ro kość ulic w nie któ -
rych miej scach nie po zwa la na
zmiesz cze nie się dwóch sa mo cho dów jed -
no cze śnie, po dru gie licz ba dziur w jezd -
niach sku tecz nie spo wal nia, po trze cie
ni ko mu się tu nie spie szy. Czę sto spo tka cie
ga wę dzą cych ze so bą na środ ku uli cy kie -
row ców i bę dzie cie się dzi wić, dla cze go
nikt nie trą bi. Po zo sta ją jesz cze nie za pię te
pa sy i roz mo wa przez te le fon w trak cie jaz -
dy. Rów nież i za to gro zi nam man dat w
trak cie po dró żo wa nia sa mo cho dem po dro -
gach Go zo. Dziw nym, nie ste ty dość po -
wszech nym oby cza jem jest jaz da
sa mo cho dem po kil ku pi wach lub kie lisz -
kach wi na. Jesz cze dziw niej szy jest fakt, że
miej sco wa po li cja nie za trzy mu je tu za jaz -
dę „pod wpły wem”. Ozna ko wa nie dróg na
Go zo jest cał kiem przy ja zne. Po kil ku chwi -
lach przy zwy cza icie się do na pi sów „zwol -
nij” na jezd ni i ta bli czek z dro go wska za mi
umiesz czo ny mi na ścia nach bu dyn ków.
Waż ne, aby wie dzieć, gdzie chce my do je -

chać. Osta tecz nie każ da dro ga pro wa dzi do
mo rza!

Aby od po cząć od sa mo cho du, wsiądź my
na ko lej ne nur ko wa nie na łódź. To je dy ny
roz sąd ny po mysł, by do trzeć na ko lej ne
nur ko wi sko, do oko ła ogrom nej ska ły Fes sej
Rock u uj ścia za to ki Mgarr ix -Xi ni. Praw do -

po dob nie da ło by się do pły nąć do niej z
brze gu, ale dy stans jest spo ry, a prąd w tym
miej scu dość sil ny.

Od stro ny za to ki ścia ny opa da ją stro mo
do oko ło 45 me trów, a od stro ny mo rza dość
ła god nie do 70 me trów. Nur ko wa nie za czy -
na my od za wietrz nej, opły wa jąc ska łę do -
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oko ła. W za leż no ści od głę bo ko ści, jed no
okrą że nie zaj mu je 30-40 mi nut. Po nie waż
jest to miej sce bar dzo ma ło uczęsz cza ne, nie
spo tka my tu zwy kle in nych nur ków, śmie ci,
zmą co nej wo dy czy znisz czo nej ra fy. War to
się tu za nu rzyć, pa mię ta jąc o częst szym niż
zwy kle kon tro lo wa niu swo ich li mi tów.

Ko lej na dro ga, tym ra zem eks tre mal na,
do pro wa dzi nas do mo je go ulu bio ne go

miej sca, zwa ne go Ras il -Hobz (czy li pięt ka)
al bo prze kor nie Mid dle Fin ger. Na zwa
wzię ła się od kształ tu ska ły wy ra sta ją cej z
dna nie da le ko od brze gu, na koń cu cy pla.
Miej sce to znaj du je się przy oczysz czal ni
ście ków, do któ rej zjaz du mu si my szu kać w
dro dze z Mgarr ix -Xi ni do He li por tu. Lą do -
wi sko dla he li kop te rów by ło kil ka lat te mu
pręż nie dzia ła ją cym przed się bior stwem, ale
wraz ze wzro stem kosz tów ko mer cyj nych
prze lo tów i roz wo jem in nych ga łę zi trans -
por tu, jest ono wy ko rzy sty wa ne te raz głów -
nie przez he li kop te ry po li cji, po go to wia i
pań stwo wych ofi cje li. W pew nym mo men -
cie zjeż dża my z as fal to wej dro gi na szu tro -
wą i po mię dzy po la mi do jeż dża my do
zjaz du w stro nę mo rza. Sam ko niec dro gi
jest już bar dzo wy bo isty, więc nie po le cam
ko rzy stać tu z sa mo cho dów oso bo wych.
Moż na je ewen tu al nie po zo sta wić na pro -
wi zo rycz nym gór nym par kin gu i zejść ze
sprzę tem kil ka na ście me trów w dół. Z te go
miej sca mo że my do brze za ob ser wo wać
miej sca wej ścia -wyj ścia, Fes sej Rock po
stro nie pra wej i Mal tę z Co mi no po le wej.

Kra jo braz cy pla, przez któ ry prze bie ga
ru ro ciąg, jest dość księ ży co wy, bo utwo rzo -
ny z za schnię tych osa dów. Cza sem, pod -
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czas du żych opa dów, z gó ry spły wa ma ły
stru mień, spra wia ją cy, że ca ła oko li ca jest
bar dzo błot ni sta.

Na szczę ście pod 4-5 me tro wą ska li stą
ścia ną, pod cię tą wi do wi sko wo przez fa le i
wiatr, znaj du je się ska li sty par king, z ma ły -
mi wy drą żo ny mi kwa te ra mi, z któ rych kie -
dyś od zy ski wa no sól. Te raz par ku ją tam
sa mo cho dy lub roz kła da ją się miej sco wi z
na mio ta mi i kem pin ga mi.

Za rów no z pra wej, jak i z le wej stro ny
znaj dzie my przy go to wa ne zej ścia z po rę -
cza mi. Le wa stro na jest bar dzo płyt ka,
świet na do snor ke lin gu, pły wa nia i opa la -
nia się. Głę bo kość przez kil ka na ście me -
trów od brze gu nie prze kra cza tu dwóch
me trów. Je śli roz po czy na my nur ko wa nie z
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te go miej sca, mu si my uwa żać na śli skie
wej ście oraz dość du ży skal ny sto pień kil ka
me trów od brze gu.

Kie ru jąc się na wprost od wej ścia, pra wie
wzdłuż brze gu, do pły wa my do jak by ogro -
dze nia te go przy brzeż ne go ogro du, gdzie
spo tkać mo że my ośmior ni ce i ma łe brą zo -
wo -żół te mu re ny. Za tym na tu ral nym mur -

kiem dno opa da ła god nie do 4-6 me trów,
da lej w stro nę mo rza do oko ło 40. Dru gim
wej ściem, z któ re go ko rzy sta ją nur ko wie
naj czę ściej, jest be to no wy ko niec ru ro cią -
gu.

Stam tąd wska ku je my już na głę bo ką wo -
dę, ma jąc pod so bą oko ło 4-5 me trów. Pły -

nąc od po przed nie go wej ścia wzdłuż ścia -
ny w pra wo, spo ty ka my się wła śnie tu taj, w
miej scu gdzie na oko ło 8-10 me trach ru ro -
ciąg wpa da do mo rza. Mi mo że nie wy glą -
da to dość es te tycz nie, po nie waż ru ry
ob cią żo ne są wiel ki mi wor ka mi i be to nem,
war to zo ba czyć tu mie sza ją cą się wo dę,
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krą żą ce wko ło dzie siąt ki ma łych ryb oraz
za miesz ku ją cą po le wej stro nie ru ro cią gu
du żą mu re nę.

Kil ka me trów da lej, na skal nej, po ro śnię -
tej pół ce, przez kil ka ty go dni moż na by ło
spo tkać żół te go ko ni ka mor skie go. Oczy wi -
ście to mo ja su biek tyw na oce na, po nie waż
wie le osób stwier dzi ło, że był on zie lo ny…

Po kil ku na stu me trach pły nię cia na szym
oczom uka że się za rys Mid dle Fin ger. Z re -
gu ły opły wa się go po cząw szy od pod sta wy
do szczy tu, wy ko nu jąc w mię dzy cza sie kil -
ka okrą żeń wo kół ska ły. Pod sta wa od stro ny
lą du znaj du je się na 30 me trach głę bo ko ści
i oko ło pół to ra me tra od opa da ją cej ścia ny
brze gu.

Za tym wła śnie prze wę że niem roz po czy -
na my wy ciecz kę do oko ła. Dno po na szej

pra wej stro nie bę dzie tu opa dać do 80 i wię -
cej me trów. Jest to jed no z tych miejsc, gdzie
spo tka my dość czę sto nur ków tech nicz nych,
po nie waż przy ła twym zej ściu do wo dy,
osło nię tym, płyt kim i wy god nym do przy -
stan ków dnie, głę bo kość nie da le ko od brze -
gu osią ga po nad 100 me trów głę bo ko ści.

Wra ca jąc do tra sy nur ko wa nia, każ da
szcze li na na na szej „pięt ce” jest za miesz ka -
na. Na wet przy do brej wi docz no ści i na sło -
necz nie niu war to jest mieć ze so bą la tar kę,
aby do kład nie obej rzeć tam tej szych miesz -
kań ców i wy do być ży we ko lo ry ra fy. Lan -
gu sty, mu re ny i śli ma ki na go skrzel ne, to
naj czę ściej wy stę pu ją ce tu ga tun ki.

Naj pięk niej szym jed nak wi do kiem wo kół
ska ły, po mię dzy 20 a 10 me trem, są ty sią ce
ma łych ry bek, ucie ka ją ce przed ata ku ją cy -
mi dra pież ni ka mi.

Mid dle Fin ger koń czy się 9-10 me trów
pod po wierzch nią, kil ko ma ka mien ny mi
szczy ta mi, z któ rych naj wyż szy znaj du je się
naj bli żej lą du. Stam tąd wła śnie wra ca my w
stro nę brze gu.

Do pły wa jąc do ścia ny ra fy, pły nie my na
głę bo ko ści 10 me trów, kie ru jąc się cią gle w
stro nę Mgarr ix -Xi ni. W pew nym mo men -
cie, po pra wej stro nie, znaj dzie my dro gę do
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ma łej za to ki, wy pły ca ją cej się do 4-5 me -
trów, gdzie wy pa tru je my ko lej nych ośmior -
nic, mu ren i mątw. Po dro dze do brze gu
spo tka my jesz cze du ży sil nik na 5 me trach,
bę dą cy te raz schro nie niem mor skich ży ją -
tek.

Za to ka zwę ża się do wyj ścia, więc nie
ma pro ble mu z od na le zie niem stop ni wy -
drą żo nych w ska le, pro wa dzą cych do ba -

rier ki uła twia ją cej nam wyj ście z wo dy. Dla
osób po cząt ku ją cych, kur sów czy nur ko -
wych in tro, bę dzie to rów nież do bre miej -
sce do prze pro wa dze nia tu taj za jęć czy
nur ko wa nia, po nie waż ca ły czas pod na mi
bę dzie płyt kie dno. Ścia ny wzdłuż od cho -
dzą cych brze gów, za rów no w stro nę por tu,
jak i w stro nę Ta Cenc, są stro me i sto sun ko -
wo nud ne. Le piej po zo stać dłu żej na Ras il -
-Hobz i „upo lo wać” coś swo im apa ra tem.
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Kil ka słów o bez pie czeń stwie. Je śli zde -
cy du je my się na nur ko wa nie z któ rymś z
miej sco wych cen trów, w ce nie nur ko wań
bę dzie my mie li za pew nio ny trans port i
prze wod ni ka. W ra zie ja kich kol wiek sy tu -
acji awa ryj nych, któ rych w nur ko wa niu nie
brak, otrzy ma my wspar cie ze stro ny ba zy.

Każ dy sa mo chód prze wo żą cy nur ków
zgod nie z pra wem mu si być wy po sa żo ny w
tlen oraz ap tecz kę, któ re bę dzie my mo gli
bez płat nie wy ko rzy stać, nie mar twiąc się o
kosz ty czy na rze ka nie wła ści cie la, że zu ży -
wa my mu tlen. Tak sa mo z bra ku ją cym czy
znisz czo nym sprzę tem, na rzę dzia mi czy gi -

ną cym w naj mniej od po wied nim mo men -
cie o -rin gu od pierw sze go stop nia.

Nie mar twi my się o pa li wo, któ re go
wciąż bra ku je na miej sco wych sta cjach, nie
mar twi my się o awa rie sa mo cho du, co dość
czę sto spo ty ka się na tu tej szych dro gach i
nie tra ci my cza su na po szu ki wa nia miej sca
nur ko we go i tra sy pod wo dą. Osta tecz ny bi -
lans zy sków i strat da je po dob ny wy nik, je -
śli cho dzi o kosz ty, a do dat ko wy stres na
dłu go ocze ki wa nych wa ka cjach nie jest ni -
ko mu po trzeb ny.

Mi mo że Go zo to wy jąt ko wo bez piecz na
wy spa, za wsze mo że przy da rzyć się kra -
dzież. Nie ste ty, jed nym z pro ble mów w
szczy cie se zo nu są kra dzie że pie nię dzy po -
zo sta wio nych w sa mo cho dach na miej -
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scach nur ko wych, dla te go też sta now czo
od ra dzam za bie ra nie więk szej ilo ści go tów -
ki ze so bą. Na szczę ście ta kie przy pad ki są
bar dzo spo ra dycz ne.

Od mo je go przy jaz du tu taj nie mo głem
się na dzi wić, że sprzęt po zo sta wio ny przy
uli cy przez ca ły dzień, a na wet przez ca łą
noc, na stęp ne go dnia był w tym sa mym

miej scu. Po zo sta wia ne ele men ty sprzę tu na
miej scach nur ko wych od naj dy wa ły się
prze cho wy wa ne w in nych cen trach, a za gi -
nio ny sprzęt oka zy wał się wło żo ny nie do
swo jej skrzyn ki lub myl nie roz po zna ny, po -
ży czo ny na nur ko wa nie przez roz trze pa ne -
go nur ka.

Co do po czu cia bez pie czeń stwa na uli -

cach, w re stau ra cjach, ba rach czy dys ko te -
kach, w dzień czy w no cy, jest tu bar dzo
bez piecz nie. Or ga ni zu jąc so bie sa mo dziel -
nie po byt tu taj pa mię taj my, że po dob nie jak
u nas, na wy spach nu mer te le fo nu alar mo -
we go to 112. Oby ni gdy nie był nam po -
trzeb ny.

cdn.
Piotr Ku ba Ja kub czak

fot.: Ka rol Ołó wek, Ane ta Tre la, Chri sto phe Mi ge on
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Fa la mi ło śni ków nur ko wa nia w
Pol sce ro śnie w si łę, nie tyl ko w
ska li Be au for ta. Nie któ rzy za sta na -
wia ją się, jak to się sta ło? Pol skie
mo rze nie przy cią ga ko lo ro wy mi ra -
fa mi, a akwe nów bo ga tych w fau nę
i flo rę jak na le kar stwo. Mi mo to
nur ko wie ple nią się w je zio rach, jak
la tem si ni ce. Skąd więc na ro do wy
po ryw?

Wszy scy wiel cy fi lo zo fo wie te go świa ta,
od wie ków, pró bu ją udo wod nić, że sa piens
to nie tyl ko pio no wa po sta wa i prze staw ny
kciuk, ale przede wszyst kim du cho wość. A
do mnie do cie ra co raz ja śniej, że je ste śmy
bli żej del fi nów niż Ba ran ka, choć pró bu je -
my so bie te go od mó wić. To bio lo gicz na ad -
re na li na i jej kul tu ro wy sku tek – sa tys fak cja
– są głów nym bodź cem do dzia ła nia. Zjaz -
dy na li nach, pod wod ny świat, wspi nacz ka,
wszyst ko spro wa dza się do hor mo nów ak ty -
wi zu ją cych na sze czyn no ści ży cio we. A
prze kra cza nie wła sne go li mi tu jest jak czar -

na dziu ra, gdy się raz za cznie, nie moż na
skoń czyć. Jest jed nak wa ru nek – trze ba
mieć tro chę nie rów no pod su fi tem.

Z oka zji kwiet nia, któ ry prze wrot nie
przy niósł śnieg i lód na wio snę, nie mal że

50 osób wzię ło udział w ak cji ra tow nic twa
pod wod ne go i wy so ko gór skie go w Lub nie -
wi cach. Co oczy wi ście wią za ło się ze skost -
nia ły mi pal ca mi roz su płu ją cy mi wę zły,
szro nem na rzę sach pod czas zjaz dów na li -

Rozważania o naturze nurka Polaka

Mniejsi uczystnicy wyprawy też przeżywali ekstremalne doznania   
fot. Adrian Starzec
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nach i ma new ra mi wy mi ja ją cy mi przed
wej ściem do wo dy. Ow szem, zde cy do wa -
nie wy ol brzy miam, bo bla do wy pa da eki pa
w po rów na niu z mar co wą, któ ra kil ka ty go -
dni wcze śniej ro bi ła do kład nie to sa mo, tyl -
ko nad So li ną, w na mio tach przy
dwu dzie sto stop nio wym mro zie.

Co jest jed nak sed nem tej kwe stii, nur ko -
wa nie w pol skich wo dach, na wet w środ ku

la ta, do ty po wo re kre acyj nych nie na le ży i
rze czy wi ście nie każ de go prze ko nu je
wcho dze nie do do syć zim nych je zior ubo -
gich w fau nę i flo rę. Ale za sad ność te go
dzia ła nia moż na prze czuć – to tak zwa ny
po łknię ty ha czyk. Jak za zna cza je den z
uczest ni ków wy pra wy Ra fał Pa kul la:

– Nur ko wa nie w Pol sce to przy go da zu -
peł nie in ne go ro dza ju, to nie jest Egipt…

Wiesz, że nie bę dzie tak ślicz nie. Zim na
wo da, ma ło ży cia i ciem no. Ale to i tak ma
swój urok, bo to jest coś, co ma my u sie bie.
Zresz tą nie moż na te go tak po rów ny wać,
nur ko wa nie w cie płych mo rzach a u nas.
To cał kiem in ne prze ży cie. I na praw dę nie
dla każ de go.

Trud no się z tym nie zgo dzić, tyl ko trze -
ba pa mię tać, że róż ne są prze cież po wo dy,
dla któ rych się nur ku je. Nie któ rzy wo lą
oglą dać ryb ki, dla in nych du szą nur ko wa -
nia jest po ko ny wa nie głę bo ko ści, in ni wi -
dzą sens w prak ty ko wa niu umie jęt no ści
wy łącz nie tech nicz nych. A cza sem waż -
niej sza jest sa ma cie ka wość, ta zwy kła,
ludz ka – jak wy glą da ją pol skie je zio ra.

Jak wy glą da ją tam tej sze je zio ra?
Wo da w je zio rach wo je wódz twa lu bu -

skie go, szcze gól nie w re jo nie Lub nie wic
jest bar dzo przej rzy sta, w więk szo ści pierw -
szej kla sy czy sto ści. Jest du żo zbior ni ków
dość głę bo kich jak je zio ro Trze śniow skie
(po nad 58 me trów) czy Lu bi kow skie (36
me trów). Jak po da je Ja cek Mich no, lo kal ny
or ga ni za tor tu ry sty ki wod nej:

– Na tle in nych miejsc w Pol sce, na sze
je zio ra ab so lut nie wy róż nia to, że nie mal
wszyst kie są po łą czo ne ze so bą rze ka mi. To

Ekipa najwytrwalszych nurków, zanim wejdzie do wody, robi najpierw rozeznanie terenu
fot. Rafał Pakulla
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da je moż li wość or ga ni zo wa nia wie lu przy -
gód wod nych i pod wod nych. Spo ra część
akwe nów jest też  bar dzo moc no za ry bio -
na. Szczu pa ki, oko nie sto ją do stoj nie i pa -
trzą na płe two nur ków.

Je zio ra lub nie wic kie są też bo ga te w ro -
ślin ność. Nie tyl ko spod wo dy, ale rów nież
z brze gu moż na po dzi wiać mię dzy in ny mi
pięk ne li lie wod ne.

Eki pa nur ku ją cych mor sów zwie dza ła
jed nak in ne je zio ro – Ci sie, któ re cha rak te -
ry zu je in ny pro fil atrak cji pod wod nych:

– Mi mo że nie by ło żad nych ryb, to i tak
by ło pięk nie. Nie za wsze tyl ko bo ga ta fau -
na i flo ra ro bią wra że nie na nur ku ją cych. W
tym przy pad ku miej sco we cen trum nur ko -
we przy go to wa ło na praw dę cie ka we atrak -
cje pod wo dą, łódź, ro we rek, skrzy nia

skar bów, lu stro i wie le in nych – prze ko nu -
je je den z uczest ni ków wy pra wy, Ra fał Pa -
kul la.

Jed nak hi sto ria oko lic je zior lub nie wic -
kich jest du żo bar dziej skom pli ko wa na. W
cza sie dru giej woj ny świa to wej, Niem cy na
tych te re nach wy bu do wa li set ki ki lo me trów
pod ziem nych ko ry ta rzy i for ty fi ka cji. W
więk szo ści zo sta ły one wy sa dzo ne przez
ro syj skich żoł nie rzy, choć wciąż bar dzo du -
ża licz ba obiek tów jest w od po wied nio do -
brym sta nie. Nie są go to we do zwie dza nia,
ale mo gły by być. I dla tej spu ści zny hi sto -
rycz no -kul tu ro wej war to rzu cić rę ka wi cę.
Smut ne jest to, że nie wie lu ma od wa gę. Do -
brze, że jest cho ciaż je den. Hi sto ryk z za -
mi ło wa nia i nu rek, Je rzy Sa dow ski, któ ry o
czę ściach nad ziem nych wie już wszyst ko i
te raz ba da za la ne par tie ko ry ta rzy i for tów.

Pod czas kwiet nio we go obo zu trój ka nur -
ków w skła dzie Je rzy Sa dow ski, Da mian
Pie trzyk i Ja cek Te len ga po szu ki wa ła bun -
kra w Je zio rze Chy ci na:

– Pły nę li śmy na wschód, przy gra ni cy z
je zio rem Ci sim, szu ka jąc wa go ni ka i gru zu
z po bli skie go bun kra, któ ry zo stał wy sa dzo -
ny. Wi docz ność by ła zła, tyl ko 1,5 m. Pod
wo dą w tym miej scu jest du żo za to pio nych

fot. Dariusz de Lorm
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drzew, do dat ko wo utrud nia ją cych od na le -
zie nie cze go kol wiek. Przez przy pa dek, lub
za spra wą do sko na łej na wi ga cji, do słow nie
wpły nę li śmy na wa go nik. Ro biąc zwrot w
kie run ku pół noc nym, na tra fi li śmy też na
gru zo wi sko (kil ka do brych me trów sze -
ścien nych gru zu) z po bli skie go bun kra.

Trud no so bie wy obra zić si łę wy bu chu, któ -
ra prze nio sła gi gan tycz ne ka wa ły be to nu i
sta li o 50 me trów i wpa ko wa ła to wszyst ko
do je zio ra… – opi su je Ja cek Te len ga, do -
świad czo ny nu rek z eki py eks plo ra cyj nej.

Ta kich wy sa dzo nych ele men tów for ty fi -
ka cji na tych te re nach jest bar dzo du żo.

Więk szość z nich jed nak jest na po wierzch -
ni, mo że więc wca le nie war to na ra żać się
na nie bez pie czeń stwo i szu kać gu za pod
wo dą?

Co cią gnie nur ka Po la ka pod zim ną ta flę
wo dy?

– Przy go da, cie ka wość, ad re na li na – bez
na my słu od po wia da Ra fał Pa kul la.

Po wie lu wy pa dach nur ko wych, pro fe -
sjo na li ści osią ga ją punkt, w któ rym tem pe -
ra tu ra wo dy i po ra ro ku jest naj mniej
istot na. Li czy się ini cja ty wa. Jest po mysł,
trze ba go zre ali zo wać. Co in ne go jed nak
od czu wa ją ci, któ rzy za czy na ją, al bo do pie -
ro co ob ra li kurs na za wo dow ca. Oni jesz -
cze ma ją w so bie cień zdro we go roz sąd ku:

– Gdy za czął pa dać deszcz i wi dzia łem,
że się wszy scy roz bie ra ją, że na praw dę za -
raz tam bę dą nur ko wać, to za czą łem ma ru -
dzić. Wszyst ko mi mó wi ło „nie chce mi się,
mo że le piej po sto ję na ze wnątrz”… Wo da
ni gdy na po cząt ku nie prze ko nu je, to fakt, ale
gdy już się wej dzie i sku pi na tym, co trze ba
ro bić, to prze sta je się czuć na ja kiś czas, że
jest zim no. Więc ubra łem pian kę i wsze dłem
do wo dy… Do pie ro po 40 mi nu tach wy sze -
dłem. Ciut mo że mi no gi zmar z ły, ale to dla -
te go, że bu ty by ły li che – po twier dza nu rek.

fot. Dariusz de Lorm
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Oso bi ście sa ma prze ży wam do kład nie to
sa mo. Gdy się trze ba ubrać w pian kę, za -
czy nam się za sta na wiać, ja kie li cho w ogó -
le mnie tu przy gna ło. No, ale już przy gna ło.
I te raz trze ba coś z tym zro bić. Wma wiam
so bie więc, ile sił, że war to. Po czym w za -
nu rzo nym zdro wym roz sąd ku miesz czą -
cym się po noć pod czasz ką, stres za stę pu je

ad re na li na. I wte dy już pa mię tam bar dzo
do brze, że war to. Te go nie ro bi tak zwa ny
zwy kły czło wiek. Jak sam przy zna je nu rek
Ra fał Pa kul la:

– Czło wie ka nor mal ne go, gdy spo tkasz
na uli cy i za py tasz, co ro bisz w week end,
nie od po wie – no wiesz, wcho dzę pod wo -

dę, że by zo ba czyć jak wy glą da ży cie w
czte rech stop niach Cel sju sza. No, ale coś
trze ba w tym ży ciu ro bić, że by je prze żyć
ja koś cie ka wie. My aku rat nur ku je my. I to
wszę dzie.

A to ro bią już tyl ko lu dzie nie nor mal ni.
Tyl ko pa mię taj my, że Na po le on sia dy wał

Trzeba umieć reagować pomocą zawsze, dlatego właśnie w złych warunkach pogodowych dobrze
ćwiczyć ratownictwo

Z pomostu łatwiej rozpocząć nurkowanie, ale
gdy jest zimna woda, zwiększa to odczucie
szoku termicznego

fot. R. Pakulla
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sam w Kom na tach Kró lew skiej Pi ra mi dy w
Egip cie, a Sa lva dor Da li na prze mó wie nie
do ty czą ce pa ra noi przy był w stro ju nur ka
głę bi no we go1. Tak, cho dzi o to, że ge niu -
sze, od kryw cy, zdo byw cy za wsze my ślą
nie stan dar do wo.

– (…) dla te go też z cza sem mu si się po -
ja wić u nich za cho wa nie, któ re ma cha rak -

ter „dzi wacz ny”. Oso by o wyż szym współ -
czyn ni ku moż li wo ści po znaw czych dzia ła -
ją le piej i szyb ciej się do sto so wu ją do
zmien no ści oto cze nia – po twier dza psy cho -
log wro cław ski, pro fe sor Cze sław No sal2.

To by tłu ma czy ło, skąd u tych lu dzi po -
ciąg do ba da nia ko pal ni, twierdz, for tów i
wła ści wie wszyst kie go, co za la ne. Su mu jąc

wra że nia, by cie nie nor mal nym to naj lep sza
ce cha, któ rą mo że my otrzy mać w spad ku
od przod ków. I tę wspa nia łą ce chę moż na
w so bie roz wi jać bę dąc w krę gu od po wied -
nich osób.

Ale czy jest w tym cel?
Za każ dym ra zem za pię cie kap tu ra pod

szy ją jest ce lem sa mym w so bie i ow szem,
po ko ny wa nie ba rier po sta wio nych przez
wła sne ego. Ale nie tyl ko po to nie mal że 50

Inni ćwiczyli elementy ratownictwa wysokogórskiego
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osób po je cha ło w oko li ce Mię dzy rzec kie go
Re jo nu Umoc nio ne go. Też po to, by przez
kil ka dni nur ko wać, na zwij my to „re kre -
acyj nie”, ćwi czyć umie jęt no ści al pi ni stycz -
ne, wy ro bić pa pie ry ra tow ni ka i cho dzić po
bun krach3. Jed nak mi mo do zy sza leń stwa,
kry je się za tym wyż szy cel. Ra tow nic two.
Kie dy prze sta je my się ba wić w nur ko wa nie,
ba wić na li nach, oka zu je się, że wy pad ki

nie wy bie ra ją po ry ro ku, ani tem pe ra tu ry.
Moż na ćwi czyć re su scy ta cję mię dzy fa la mi
Mo rza Czer wo ne go, ale to w kil ku stop nio -
wych wo dach Hań czy jest więk sze praw do -
po do bień stwo kom pli ka cji pod czas nur ko -
wa nia. Dla te go trze ba umieć po ma gać w
każ dych wa run kach. W im gor szych się
ćwi czy, tym ła twiej ra tow ni kom po ko nać
stres pod czas praw dzi we go wy pad ku.

fot. Hanna Kullmanfot. Hanna Kullman

fot. Hanna Kullman

fot. Hanna Kullman
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I mi mo ca łej daw ki skraj nych wra żeń,
któ re osta tecz nie dzię ki ad re na li nie po zwa -
la ją od czuć sa tys fak cję, wy jazd do Lub nie -
wic, gdzie jest kil ka na ście róż nych zbior-
ni ków o róż nej wi zu rze, jest jak naj bar dziej
sen sow ny, szcze gól nie gdy w ta kich ma -
new rach bio rą udział człon ko wie ekip róż -

nych za kąt ków Pol ski. Pod su muj my – wszy -
scy wró ci li śmy ca li, zdro wi nie by li śmy ni -
gdy.

Skąd więc na ro do wy po ryw? A skąd w
In diach za mi ło wa nie do spor tów bry tyj -
skich? Skąd w bu szu afry kań skim szyl dy Co -
ca -Co li? Skąd u Po la ków chęć do nur ko-

wa nia? Świat skur czył się już daw no i te raz
to już wszyst ko jed no. Do brze, że w ogó le
jesz cze roz róż nia my na ro do wo ści. Swo ją
dro gą, wi ce mi strzem świa ta we fre edi vin gu
jest Po lak. Stu dent pią te go ro ku, któ re go ka -
rie ra stoi pod zna kiem za py ta nia, bo w
przy szłym ro ku koń czy mu się sty pen dium
spor to we. Nie wie lu w ogó le wie o tym.

Swo ją dro gą, cie ka wa hi sto ria – Da li wte -
dy pra wie się udu sił, a słu cha cze są dzi li, że
to część je go kon tro wer syj ne go show.

Źró dło: Na uka w Pol sce www.nauka-
wpolsce.pap.pl, dnia 26 kwiet nia 2013 r.

Waż ną kwe stią te go wspól ne go wy jaz du
sta ły się prze pra wy off ro ad przez za bło co -
ne la sy Lub nie wic i oko lic. Przy tej oka zji
dzię ku je my Yeti.

Aleksandra Wyżgoł

aleksandra.wyzgol@gmail.com

Or ga ni za to rzy: Szko ła Nur ko wa nia
ANDAtek, Cen trum Nur ko we Extre me Di ve

Part ne rzy: Tar no gór ski Klub Ta ter nic twa
Ja ski nio we go, Al pi nizm Prze my sło wy
ClimbWork, OSP: Zbro sła wi ce, Ke ty, Świę -
to szo wi ce.

fot. Hanna Kullman

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,389435,prof-nosal-geniusz-musi-byc-troche-dziwny.html
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,389435,prof-nosal-geniusz-musi-byc-troche-dziwny.html
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Do bie ga koń ca re ali za cja pro jek tu
pt. „Po staw na roz wój pod wod nej
dzia łal no ści”

Projekt współ fi nan so wa ny przez Unię
Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go (Pod dzia ła nie 8.1.1.
„Wspie ra nie roz wo ju kwa li fi ka cji za wo do -
wych i do radz two dla przed się biorstw” -
Pro gram Ope ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki), któ re -
go re ali za to rem by ło Re gio nal ne Cen trum
In te gra cji Eu ro pej skiej z sie dzi bą we Wło -
cław ku w part ner stwie ze Sto wa rzy sze niem
Nur ków Za wo do wych Rze czy po spo li tej
Pol skiej w Gdy ni. W pro jek cie wzię ło
udział 25 pra cow ni ków firm nur ko wych z
wo je wódz twa war miń sko - ma zur skie go.

Uczest nic two w pro jek cie umoż li wi ło
zwięk sze nie umie jęt no ści wy ko ny wa nia

Pożegnanie z projektem
„Postaw na rozwój podwodnej działalności”
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pra cy pod wod nych do 50 me trów 22 nur -
kom po przez ob ję cie ich kur sem do dy plo -
mu nur ka II kla sy.  Kurs ten re ali zo wa li śmy
za rów no w Pol sce jak i Nor we gii. Pierw sza
część od by ła się w ba zie nur ko wej Ko par ki
Ja worz no. Je go kon ty nu ację umoż li wi ła
nam szko ła nur ko wa Norsk Yr kes dyk ker -

sko le w Fa ger strand, w któ rej uczest ni cy
szko li li się z wy ko rzy sta niem dzwo nu mo -
kre go, ko sza nur ko we go oraz ko mo ry de -
kom pre syj nej. Kurs zor ga ni zo wa ło Bał ty-
c kie Przed się bior stwo Nur ko we „EXPLO-
RER” z Gdy ni. W re zul ta cie 19 nur ków mo -
że po chwa lić się dziś po zy tyw nie zło żo nym

eg za mi nem przed Ko mi sją Kwa li fi ka cyj ną
po wo ła ną przez Dy rek to ra Urzę du Mor -
skie go w Gdy ni. 
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Udział w pro jek cie umoż li wił uczest ni -
kom po nad to zwięk sze nie umie jęt no ści w
za kre sie spa wa nia pod wod ne go. Za ję cia
prak tycz ne prze pro wa dzo ne zo sta ły w ba -
zie nur ko wej Ko par ki Ja worz no.  Pod czas

za jęć uczest ni cy prze pro wa dza li ope ra cje
spa wal ni cze me to dą pa chwi no wą po zio -
mą. Szko le nie z suk ce sem za koń czy ło 24
uczest ni ków pro jek tu.

W ra mach pro jekt za pew ni li śmy uczest -

nicz kom bez płat ny udział w oby dwu kur -
sach, za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie na
szko le niu w Pol sce oraz po byt w Nor we gii. 

Na ko niec chcie li by śmy ser decz nie po -
dzię ko wać fir mom de le gu ją cym pra cow ni -
ków na szko le nia, Wy ko naw com oraz
wszyst kim za an ga żo wa nym w re ali za cję
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pro jek tu. Naj więk sze po dzię ko wa nie kie ru -
je my do na szych uczest ni ków i uczest nicz -
ki za za an ga żo wa nie, życz li wość oraz
po go dę du cha i uśmiech. Ży czy my im sa -
mych suk ce sów w dal szej pra cy za wo do -
wej. 

Ser decz nie dzię ku je my za mi łą współ -
pra cę!

Per so nel pro jek tu

TECHNICAL DIVING 
EQUIPMENT

Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. 
ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17

TECLINE.COM.PL \ SCUBATECH.PL

Closed buoy 11/117 cm, 
OPR valve

Closed buoy 
22/180cm
OPR Valve

BOJE &

Tecline Reel 800ft/260m
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

TECLINE.COM.PL \ SCUBATECH.PL
Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. 

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu
się na łamach
jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po -
szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na
fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie
nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł
mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da -
nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://scubatech.pl
http://www.anda-travel.pl
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Naj star szy w Olsz ty nie klub nur ko -
wy, dzia ła ją cy już od 45 lat Aka de -
mic ki Klub Płe two nur ków „Skor pe na”,
już po raz ko lej ny, za pro sił miesz -
kań ców Olsz ty na na pod wod ne spa -
ce ry w je zio rze Tyr sko. 

W upal ny, so bot ni po ra nek, w sie dzi bie
na sze go Klu bu przy ul. Ka na foj skie go 3 w
Kam pu sie Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur -
skie go, tłum nie po ja wi li się żąd ni wra żeń
olsz ty nia nie. Krót kie, trwa ją ce oko ło 30
min, szko le nie wstęp ne do ty czy ło za sad
bez pie czeń stwa, sy gna li za cji, czy li spo so -
bów po ro zu mie wa nia się pod wo dą, pre -
zen ta cji uży wa ne go pod czas nur ko wa nia
sprzę tu oraz pod staw fi zy ki w nur ko wa niu,
nie zbęd nych w za cho wa niu bez pie czeń -
stwa. Prze pro wa dził je do świad czo ny in -
struk tor Cza rek Barsz czew ski. Po od pra wie
prze mie ści li śmy się nad ma low ni cze je zio -
ro Tyr sko, któ re część śro do wi ska nur ko we -
go myl nie na zy wa Żbi kiem. Na sze
pod wod ne spa ce ry cie szy ły się bar dzo du -

żym za in te re so wa niem – oka za ło się, że 40
miejsc, ja kie by ły prze zna czo ne na tę ak cję,
ro ze szło się jak świe że bu łecz ki. Nad bez -
pie czeń stwem pod wod nych spa ce ro wi -
czów czu wa ło dwóch in struk to rów:
Ma riusz Mo kwa i Cza rek Barsz czew ski oraz
do świad cze ni płe two nur ko wie z upraw nie -
nia mi P3, do pro wa dze nia grup pod wod -
nych: Krzy siek Sta lew ski, Grze siek Pro ko -
po wicz i To mek Mróz. W „na ziem nej” ob -
słu dze lo gi stycz nej po ma ga li rów nież płe -
two nur ko wie ze stop niem P2: Mag da
Mlecz ko i Mi chał Ban ce wicz. Wi docz ność
w wo dach je zio ra, się ga ją ca miej sca mi 7 m,
oraz tem pe ra tu ra wo dy – 23 stop nie Cel sju -

sza spra wi ły, że Pod wod ny Spa cer ze „Skor -
pe ną” był bar dzo uda ny, a na si go ście by li
za chwy ce ni. Do więk szo ści z po cząt ku ją -
cych nur ków uśmiech nę ło się szczę ście i w
trak cie nur ko wa nia spo tka li śmy szczu pa ki,
któ re wi ta ły nas bar dzo ser decz nie i pre zen -
to wa ły się z naj lep szej stro ny. Naj mil szą re -
ko men da cją na szych spa ce rów pod wo dą
są oczy wi ście za do wo lo ne twa rze uczest ni -
ków i fakt, że na ko lej ną edy cję ak cji, któ ra
od bę dzie się 27 lip ca 2013 r., ma my już za -
pi sa nych 20 chęt nych. Wszy scy, któ rzy
chcie li by za sma ko wać pod wod ne go świa ta
mo gą zgła szać się przez stro ny in ter ne to we:
www.ak tyw nie.olsz tyn.eu lub skor pe na.pl.

Szczupaki nie wystraszyły się Skorpeny

http://skorpena.pl
http://aktywnie.olsztyn.eu/tag/Olsztyn.+Aktywnie+2013
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Udział w spa ce rach jest bez płat ny. Że by za -
nur ko wać, wy star czą tyl ko chę ci i odro bi -
na od wa gi, po nie waż ca ły po trzeb ny sprzęt
uczest ni cy ma ją za pew nio ny przez nasz
Klub. Wiek rów nież nie ma więk sze go zna -
cze nia, gdyż spo sób pro wa dze nia pod wod -
ne go spa ce ru do sto so wu je my in dy wi -
du al nie do każ de go uczest ni ka. W obec nej
edy cji ak cji roz pię tość wie ku by ła bar dzo
du ża. Naj młod szy uczest nik miał 8 lat, naj -
star szy 56. Dzię ku je my za za in te re so wa nie
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i za pra sza my pod wo dę. Naj bliż sze spo tka -
nie od bę dzie się 27 lip ca 2013 r. W pla nie
jest spływ, nie zwy kle ma low ni czą i peł ną
pod wod ne go ży cia, rze ką Ko śną w płe -
twach, ma skach i ska fan drach nur ko wych.

Aka de mic ki Klub Płe two nur ków „Skor pe -
na” po wstał w 1969 ro ku, na ba zie dzia ła ją -
ce go w tam tych cza sach, przy Wy dzia le
Ry bac kim ów cze snej Aka de mii Rol ni czo -
-Tech nicz nej, Na uko we go Ko ła Ba dań Pod -

wod nych. Po my sło daw cą i or ga ni za to rem, a
póź niej tak że pierw szym pre ze sem Klu bu był
stu dent Wy dzia łu Zoo tech ni ki, Ro man Bia łas.
Po dziś dzień spra wy klu bo we są bli skie je go
ser cu. Na zwa Klu bu po cho dzi od groź nej i
nie naj ład niej szej ryb ki cie płych wód, zgod -
nie z za sa dą „nie li czy się wy gląd, a wnę trze”.
A „wnę trze” Klu bu jest bar dzo bo ga te. 

Od 1972 ro ku pro wa dzo ne są nie prze -
rwa nie szko le nia chęt nych do upra wia nia tu -
ry sty ki pod wod nej. Obec nie Klub szko li pod
egi dą KDP CMAS na wszyst kie re kre acyj ne
stop nie płe two nur ko we. Oczy wi ście dzia łal -
ność klu bo wa, to nie tyl ko szko le nia. Od po -
cząt ku naj waż niej sze by ło wspól ne spę dza -
nie cza su pod wo dą. Pierw sza wy pra wa za -
gra nicz na od by ła się w 1972 ro ku, a ce lem
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by ła Buł ga ria. Or ga ni zo wa nie wy praw i
sprzę tu w tam tych cza sach nie by ło spra wą
pro stą, ale dzię ki za an ga żo wa niu klu bo wi -
czów, nie by ło rze czy nie moż li wych. Dzi -
siaj or ga ni za cja wy praw nur ko wych jest
znacz nie prost sza, więc chęt nie ko rzy sta my
z tej moż li wo ści. Człon ko wie klu bu od wie -
dzi li już wie le cie ka wych miejsc na ca łym
świe cie. Na sze płe twy po wę dro wa ły już do
Egip tu, Chor wa cji, Nor we gii, a na wet da lej
na Ba li czy Ko mo do. W ostat nim cza sie bar -
dzo czę sto od wie dza my za przy jaź nio ną ba -
zę nur ko wą De mer sus nad Je zio rem Bursz ty-
no wym w ob wo dzie Ka li nin gradz kim w Ro -
sji. Oczy wi ście naj częst szy mi miej sca mi
nur ko wy mi są oko licz ne je zio ra. Dzię ki do -
sko na łej nur ko wej lo ka li za cji Olsz ty na i
obec no ści w oko li cach mnó stwa je zior, mo -
że my nie mal co dzien nie ko rzy stać z uro ków
baj ko we go, pod wod ne go świa ta. Ży cie Klu -
bu to rów nież co ty go dnio we, śro do we ze -
bra nia i mnó stwo spo tkań w gro nie nur ko-
wych przy ja ciół. Po dej mu je my rów nież wie -
le ak cji, któ re po zwa la ją nam pro pa go wać
nur ko wa nie i Klub w re gio nie i po za nim.
Jed ną z nich jest, wspo mnia na wcze śniej, ak -
cja Spa ce rów Pod wod nych or ga ni zo wa na
dla miesz kań ców Olsz ty na. Ale to nie je dy -
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na im pre za te go ty pu. Co ro ku, już od 10 lat,
na wio snę or ga ni zu je my naj więk szą im pre zę
nur ko wą w Pol sce pod na zwą „Skor pe no wy
Spływ Ły ną”, któ ra przy cią ga rze sze płe two -
nur ków z ca łej Pol ski, ale rów nież z za gra ni -
cy. By li śmy współ or ga ni za to ra mi Ba se no -
wych Mi strzostw Pol ski we Fre edi vin gu oraz
za wo dów Extre mall, w nur ko wa niu na
wstrzy ma nym od de chu pod lo dem. Tych ak -
cji moż na by wy mie niać i wy mie niać…

W tym ro ku na sza Skor pe na koń czy 45
lat, jest w kwie cie wie ku i wciąż tęt ni ży -
ciem. Za pra sza my wszyst kich chęt nych do
roz po czę cia swo jej nur ko wej przy go dy ra -
zem z na mi. Na tych, któ rzy jesz cze ni gdy
nie pró bo wa li od wie dzin w pod wod nym
świe cie cze ka do świad czo na ka dra in struk -
tor ska, któ ra słu ży ra dą i pro wa dzi wy so kiej
ja ko ści szko le nia. Na to miast ci, któ rzy już
daw no po łknę li nur ko we go bak cy la, w na -
szym klu bie, któ re go sie dzi ba od za wsze
znaj du je się w DS1 przy ul. Ka na foj skie go 3
w olsz tyń skim Kor to wie, znaj dą wszyst ko, co
jest po trzeb ne do nur ko wa nia. Je śli bra ku je
wam świe że go po wie trza, u nas jest go pod
do stat kiem (prze cież War mia to zie lo ne płu -
ca Pol ski), a nasz bos man, Pio trek Woź niak,
chęt nie na peł ni nim bu tle do nur ko wa nia.

Bra ki w sprzę cie to też ża den pro blem. W
Klu bie mo że cie wy po ży czyć to, cze go aku -
rat nie ma cie. Po nad to za pew nia my mnó -
stwo atrak cji w gro nie fan ta stycz nych osób,
któ re po łą czy ła jed na pa sja – nur ko wa nie.
Za tem je śli nie masz part ne ra do nur ko wa -
nia, to „Skor pe na” jest naj lep szym miej scem,
że by po znać ta kie go „na ca łe ży cie” lub tyl -
ko na je den wy pad pod wo dę.

Cze ka my na Cie bie w na szym Klu bie, a
je śli chcesz wię cej in for ma cji o nas, za pra -
sza my na na szą stro nę in ter ne to wą:
www.skor pe na.pl.

Agniesz ka „Opon ka” Opo no wicz

Cza rek Barsz czew ski

AKP „Skor pe na”

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://nitas.pl
http://www.skorpena.pl
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Na sta ła no wa mo da. Co raz wię cej
osób pra gnie zo stać nur ka mi ja ski -
nio wy mi. Wszy scy ci ma rzy cie le – z
pew ną ta ką nie śmia ło ścią – za wie -
sza ją wzrok na ho ry zon cie, na któ -
rym ma ja czy… ja ski nia. Py ta ją, co
na le ży zro bić, co po sia dać, co re -
pre zen to wać so bą, aby z du żym
praw do po do bień stwem ope ra cja do -
ści gnię cia ma rze nia się uda ła. My ślę,
że na nie któ re z tych py tań uda mi
się od po wie dzieć tak, że by po móc
tym wszyst kim ma rzy cie lom.

Ktoś kie dyś po wie dział, że kurs ja ski nio -
wy jest ist nym sza leń stwem, ta kim tań cem
na li nie. Ktoś in ny, że to im pre za nie by wa -
le trud na. Czy aby na pew no? Od po wiedź
brzmi: tak, na pew no, ale tyl ko dla osób

Pierwszy krok w chmurach
czyli jaskinie, jaskinie, jaskinie…
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nie go to wych do pod ję cia ta kie go wy zwa -
nia. Dla po zo sta łych jest to wy ma ga ją cy,
sty mu lu ją cy, in spi ru ją cy i bar dzo sa tys fak -
cjo nu ją cy, in ten syw ny tre ning. Rów nież tre -
ning oso bo wo ści. Tre ning dla am bit nych,
wie dzą cych cze go chcą nur ków tech nicz -
nych. A jak się prze ko nać, że je ste śmy go -
to wi? Kan dy dat na nur ka ja ski nio we go
przede wszyst kim po wi nien być pe wien, że
te go chce. Bez we wnętrz ne go prze ko na nia
– nie war to so bie za wra cać gło wy. Po -
przecz ka usta wio na jest na ty le wy so ko, że
bez od po wied niej de ter mi na cji to się po
pro stu nie uda. Nur ko wa nie over he ad to nie
nur ko we in tro, pod czas któ re go spraw dza -





Nuras.info 7/2013

53

my, czy spodo ba nam się oglą da nie ko lo ro -
wych ry bek.

Kan dy dat na nur ka ja ski nio we go po wi -
nien mieć od po wied nie pre dys po zy cje, wy -
szko le nie, wie dzę i do świad cze nie. Ta kie
„ba na ły” po wta rza ne chęt nie przez wie lu.
Jak to jed nak wy glą da w prak ty ce? Nur ko -
wa nie ja ski nio we to spe cja li stycz ny ro dzaj
nur ko wa nia tech nicz ne go. Aby wziąć w
nim udział, obo wiąz ko wo trze ba być nur -

kiem tech nicz nym. Po pro stu. I na praw dę
nie ma tu dro gi na skró ty. Bo prze cież trud -
no upra wiać nur ko wa nie tech nicz ne w ja -
ski ni, nie bę dąc nur kiem tech nicz nym,
praw da? Przy je cha nie na kurs z kwit kiem to
jed nak nie wszyst ko. Obo wiąz ko wo na le ży
przy wieźć ca ły ba gaż umie jęt no ści, wie dzy
i do świad cze nia na po zio mie swo je go cer -
ty fi ka tu. Szko le nie ja ski nio we od by wa się w
opar ciu o za sa dy nur ko wa nia Ho gar thian.

Na le ży je nie tyl ko znać, ale w opar ciu o
nie sku tecz nie nur ko wać. Na iw na myśl na -
by cia umie jęt no ści nur ko wa nia w sty lu Ho -
gar thian na kur sie ja ski nio wym jest…, no
wła śnie – my ślą na iw ną. Kan dy dat na nur ka
ja ski nio we go po wi nien być doj rza łym,
spraw nym w wo dzie, nur ku ją cym we dług
sztyw nych za sad „za wod ni kiem”. Ale uwa -
ga – za sad, któ re ro zu mie i któ re sam ak cep -
tu je. Tak zwa ne śle pe na śla dow nic two jest
tu nie na miej scu. Tyl ko po speł nie niu po -
wyż szych kry te riów, dwóch czy trzech kan -
dy da tów na nur ków ja ski nio wych, czę sto
nie zna ją cych się wcze śniej, jest w sta nie w
mia rę bez bo le śnie do trzeć się i sku tecz nie
za dzia łać w ja ski ni.

Kurs ja ski nio wy skła da się z dwóch głów -
nych mo du łów: tre nin gu na wo dzie otwar -
tej oraz tre nin gu w ja ski niach. W tym
miej scu zde cy do wa nie prze strze gam przed
lek ce wa że niem mo du łu na wo dzie otwar -
tej. Czę sto wła śnie ta część kur su (zna na ja -
ko warsz ta ty nur ko wa nia ja ski nio we go
we dług szko ły ame ry kań skiej) de cy du je,
czy da ny kan dy dat po ra dzi so bie w ja ski -
niach. Ba, czy w ogó le po je dzie w wy ma -
rzo nym kie run ku, czy li na przy kład do
Fran cji. Po za tym, po od by ciu mo du łu na
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wo dzie otwar tej kan dy dat ma czas na wy -
szli fo wa nie bra ków, utrwa le nie zi den ty fi ko -
wa nych oraz sko ry go wa nych błę dów… i
tak da lej. Na ko niec, tre ning ja ski nio wy w
wo dzie otwar tej po zwa la w kom for to wych
wa run kach oswo ić się z wie lo ma no wy mi
umie jęt no ścia mi, któ re nu rek ja ski nio wy

mu si po siąść. Tak więc do ja skiń ja dą nur -
ko wie wstęp nie ukie run ko wa ni ze zwe ry fi -
ko wa nym, w pew nym stop niu, warsz ta tem
nur ko wym. To bar dzo waż na rzecz. Pod -
czas wy jaz du ja ski nio we go (czę ści ja ski nio -
wej) wszyst kie nur ko wa nia od by wa ją się w
tak zwa nym śro do wi sku over he ad, czy li

mó wiąc wprost – pod stro pem. Praw dzi -
wym, twar dym i bez li to snym stro pem. To
spra wia, że nie któ rzy mo gą czuć wy raź nie
onie śmie le nie w kon tak cie z ja ski nia mi. I tu
wy cho dzą pre dys po zy cje psy chicz ne do te -
go ro dza ju dzia łal no ści. Nie ste ty, część
osób ich nie ma i w związ ku z tym nie jest
w sta nie spro stać tre nin go wi. Dla po zo sta -
łych szczę ścia rzy kurs nur ko wa nia ja ski nio -
we go to nie tyl ko tre no wa nie tak zwa nych
skil l sów, to rów nież, a mo że przede wszyst -
kim, tre no wa nie har tu du cha. Ktoś kie dyś
ład nie na zwał pew ne mo du ły kur su ja ski -
nio we go: „pro gra mo wa nie na prze trwa nie”.

W ca łym pro ce sie two rze nia no we go
nur ka ja ski nio we go mu si zna leźć się miej -
sce na roz mo wy z kan dy da tem. Szcze re,
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cza sem do bó lu, otwar te roz mo wy. Gdzieś
na koń cu tej dro gi jest sam kan dy dat, któ ry
pa trząc swo je mu mi strzo wi pro sto w oczy,
mu si po wie dzieć: tak, je stem go tów. Je stem
go to wy uczyć się nur ko wa nia ja ski nio we go
i mo gę za cząć nie śmia ło na zy wać się po -
cząt ku ją cym nur kiem ja ski nio wym. Ko -
niecz nie z na ci skiem na „po cząt ku ją cym”.

Bo tyl ko mą dre i roz sąd ne po dej ście do tej
wy ma ga ją cej dys cy pli ny da je gwa ran cję, że
w ja ski ni zim na ko stu cha nie szep nie nam
do ucha obez wład nia ją co czu łych słó wek i
nie otrze się o nas w in tym nym, sza lo nym
tań cu na li nie…

„Maj ki” Mi chał Wi nek

fot. Xdi vers CAVE Te am

http://xdivers.pl


Nuras.info 7/2013

56

Uwa żam, że wła ści ciel ba zy nur ko -
wej po wi nien oso bi ście od po wia dać
za bez pie czeń stwo wszyst kich, któ rzy
ko rzy sta ją z je go ba zy, bez wzglę du
na to, czy nur ku ją szko le nio wo, tu -
ry stycz nie, re kre acyj nie, tech nicz nie,
czy jak kol wiek. 

W ta ki wła śnie spo sób pra cu ję od dwu -
dzie stu lat, oso bi ście od po wia da jąc za każ -
de go nur ka w mo jej ba zie. Je stem z te go
dum ny. Jak wi dać, ta ki spo sób pra cy jest
moż li wy! W żad nej z mo ich baz ni ko mu
nie sta ło się nic złe go, choć wy ko na no w
nich w su mie już po nad 80 ty się cy oso bo -
nur ko wań, co po ka zu je, że ten sys tem pra -
cy jest sku tecz ny. 

Li czą się fak ty, nie opi nie. A fakt jest ta ki,
że tam, gdzie or ga ni za tor ist nie je i jest od -
po wie dzial ny – wy pad ków nie ma, zaś tam,
gdzie or ga ni za tor nie ist nie je lub nie jest od -
po wie dzial ny – wy pad ki są. Dzie je się tak

dla te go, że ta ki or ga ni za tor, któ ry jest od po -
wie dzial ny za bez pie czeń stwo, ma mo ty -
wa cję, że by uru cho mić swo ją wie dzę i
do świad cze nie dla zbu do wa nia sys te mu
bez pie czeń stwa ba zy. Na to miast gdy by tej
od po wie dzial no ści nie po no sił, ta je go wie -

dza i do świad cze nie nie zo sta ły by uru cho -
mio ne, ze szko dą dla wszyst kich.

Or ga ni za tor nur ko wa nia ma wie le me -
tod, któ rych mo że użyć dla po pra wie nia
wy szko le nia swych nur ków i zwięk sze nia
bez pie czeń stwa ba zy. Nie spo sób w tym

Skarby w jeziorze!



Nuras.info 7/2013

57

krót kim tek ście na wet wy mie nić wszyst kich
tych me tod, a co do pie ro opi sać. Jed ną z
nich jest „prze my ca nie” szko le nia do ob -
sza ru nur ko wań tu ry stycz nych. Uczest ni cy
spe cjal nie przy go to wa nych nur ko wań tu ry -
stycz nych bę dą się pod czas tych nur ko wań
szko lić, sa mi nie zda jąc so bie z te go spra -
wy. Moż na w ten spo sób wy ko ny wać na
przy kład ćwi cze nie w ase ku ra cji part ner -
skiej przy jed no cze snym skon cen tro wa niu
ca łe go ze spo łu na za da niu. Cho dzi tu o
zbie ra nie tzw. „skar bów”, czy li przed mio -
tów roz rzu ca nych przez or ga ni za to ra na

dnie akwe nu, prze zna czo nych do od na le -
zie nia i wy ło wie nia przez nur ków, że by
mo gli je za cho wać na pa miąt kę.

Roz rzu ca nie ta kich obiek tów w akwe nie
nur ko wym ma sens, sprzy ja ćwi cze niu nur -
ków w kon cen tra cji na za da niu i zwięk sza
ich świa do mość sy tu acyj ną – po pro stu
uważ niej i sta ran niej się roz glą da ją, co z
cza sem wcho dzi im w na wyk. Jest to więc
je den z wie lu spo so bów, ja kich do świad -
czo ny or ga ni za tor nur ko wań mo że uży wać
dla sys te mo we go zwięk sze nia bez pie czeń -
stwa swej ba zy. Uważ niej i sta ran niej roz -
glą da ją cy się nur ko wie są oczy wi ście
bez piecz niej si i two rzą lep sze ze spo ły nur -
ko we. Trze ba jed nak pa mię tać, że by to sys -
te mo we roz wią za nie nie za wie ra ło w so bie
sys te mo we go błę du. Ta kim sys te mo wym
błę dem by ło by na przy kład, gdy by prze zna -
czo ny do od na le zie nia „skarb” był nie po -
dziel ny, al bo gdy by w ba zie nie ist niał
obo wią zek po dzie le nia się zna le zi skiem z
part ne ra mi z ze spo łu, któ ry zna lazł skarb.
Waż ne jest bo wiem, i sys te mo wo war to -
ścio we, pod kre śla nie, że „skarb” jest znaj -
do wa ny przez ca ły ze spół, a nie po szcze-
gól ne go nur ka. Błę dem rów nież by ło by
umiesz cza nie prze zna czo nych do od na le -

zie nia obiek tów głę biej niż głę bo ko ści do -
pusz czal ne dla nur ków pod sta wo we go
stop nia.

W 2003 r., w nie ist nie ją cej już dziś ba -
zie klu bu Cra zy Shark nad jez. Łęsk, miał
miej sce po waż ny wy pa dek nur ko wy. Pa ra
zu peł nie do te go nie przy go to wa nych nur -
ków po szła za głę bo ko po stro mym sto ku
je zio ra, szu ka jąc skar bów by le gdzie roz -
rzu co nych przez non sza lanc kie go or ga ni -
za to ra, na głę bo ko ściach rzę du 30 i wię cej
me trów. Oprócz prze kro cze nia głę bo ko ści
jesz cze po gu bi li się, po nie waż każ dy chciał
pierw szy, przed swo im part ne rem, zdo być
„skarb”, któ ry był nie po dziel ny. Spo wo do -
wa ło to la wi nę zda rzeń i róż ne trud no ści,
któ rych oma wia nie nie jest ce lem te go tek -
stu. Bez wąt pie nia wi nę za ca łe zda rze nie
po no si non sza lanc ki or ga ni za tor, prze pro -
wa dza ją cy ak cję „skar by” w nie prze my śla -
ny spo sób.

W mo ich ba zach ta kie obiek ty (pa miąt -
ko we mo ne ty z mo ją po do bi zną i cy ta tem z
jed nej z mo ich ksią żek) są roz rzu co ne po -
mię dzy głę bo ko ścią 5 a 15 me trów, że by
nie pro wo ko wać nur ko wań głę bo kich i że -
by by ły do stęp ne dla nur ków wszyst kich
stop ni. Waż ny jest też fakt, że w sa kiew ce
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jest 6 mo net – po nie waż ist nie je obo wią zek
po dzie le nia się zna le zi skiem z part ne ra mi
w ze spo le. Cho dzi tu o to, że by nie wy twa -
rzać ry wa li za cji we wnątrz ze spo łu nur ków,
a mo gło by tak być, gdy by skarb był „nie po -
dziel ny”. Ry wa li za cja ta ka pro wa dzić by
mo gła do nie sta ran nej ase ku ra cji lub wręcz
po gu bie nia się nur ków. Po nie waż nie kie dy
nur ku ją pa ry, a nie kie dy trzy oso bo we ze -
spo ły, więc mo net w sa kiew ce jest 6, że by
„po dział łu pów” za wsze był moż li wy.

Ak cję roz rzu ca nia skar bów w nur ko wi -
sku pro wa dzę co ro ku, od wie lu lat. W se -

zo nie 2013 po nad 300 sa kie wek, czy li
1800 mo net prze zna czo no do roz rzu ce nia
w je zio rze, w ba zie klu bu w Cierz pię tach.
Każ da sa kiew ka za opa trzo na jest w sty ro -
pia no wy pły wak, że by nie wbi ła się w muł
i by ła do brze wi docz na na dnie.

Wbrew po zo rom to nie jest tyl ko za ba wa
i tyl ko mar ke ting. Ak cja ze skar ba mi to ele -
ment sys te mu bez pie czeń stwa ba zy. Jest to
na rzę dzie dy dak tycz ne, ja kie do świad czo -
ny na uczy ciel mo że za sto so wać, aby szko -
lić nur ków lep szych, zwra ca ją cych
bacz niej szą uwa gę na sie bie na wza jem i na
świat pod wod ny wo kół nich.

Ba za ma ją ca tak wy szko lo nych nur ków
bę dzie ba zą bez piecz niej szą niż ta ka, któ ra
ich nie ma. Tak, krok po kro ku i do da jąc
ziarn ko do ziarn ka, bu du je się sys tem bez -
pie czeń stwa ba zy nur ko wej, któ ry w osta -
tecz nym roz ra chun ku chro ni tę ba zę przed
wy pad kiem.

To masz Stru gal ski

Po wyż szy tekst za wie ra frag men ty nie -
daw no opu bli ko wa nej książ ki To ma sza
Stru gal skie go „Wszy scy mu szą wró cić – fi -
lo zo fia nur ko wa nia”.

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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Ró że pu sty ni. Po wia da ją – kto nie
wi dział gwiazd na pu sty ni, ten nie
po wi nien jesz cze umie rać. I tak rze -
czy wi ście jest. Le żąc pod da chem
gwiazd, ma się wra że nie, że są na
wy cią gnię cie rę ki, a gra ni ca mię dzy
nie bem a zie mią sta ła się na gle nie -
zau wa żal na. 

Dla cze go wszy scy nie in ter pre tu je my tak
afry kań skie go lą du? Dla cze go nie ko ja rzy -
my go z prze strze nią, ko lo ra mi nie ba i
wszech ogar nia ją cą ci szą, z ta jem ni cą i kul -
tu rą? Dla te go że 90% z nas – tu ry stów – ja -
dąc do Egip tu, nie wy chy la no sa po za mu ry
4 i 5-gwiazd ko we go ho te lu, peł ne go je dze -
nia, drin ków, mu zy ki, za ba wy, lu dzi… ży -
cia. Za po mi na my jed nak, że pu sty nia
rów nież ży je. Oczy wi ście w tym miej scu

sły szę już gło sy sprze ci wu od osób, któ re
bar dziej ak tyw nie spę dza ły urlop w Egip cie,
ko rzy sta jąc rów nież z ofer ty wy cie czek fa -
kul ta tyw nych do wio ski be du iń skiej. Tyl ko
że to nie jest praw dzi wy świat Be du inów.
To qu asi wio ski be du iń skie, wy kre owa ne na
po trze by tu ry sty ki, ga łę zi go spo dar ki, bez
któ rej na wet naj bar dziej tra dy cjo na li stycz -
ne mu miesz kań co wi pu sty ni cięż ko jest

prze żyć w dzi siej szych cza sach. Moż na by
na wet rzec: Egipt – da rem tu ry stów.
„Współ cze sne” be du iń skie osa dy przy po -
mi na ją ży we skan se ny, w któ rych kil ka na -
ście par oczu dzien nie przy glą da się in nej
kul tu rze. Tu ry ści zwie dza ją be du iń skie cha -
ty, warsz ta ty tkac kie, me czet, stud nie, ho -
dow le udo mo wio nych zwie rząt i pu styn ny
be du iń ski ogród. Na po trze by biz ne su po -

Desert Experience
czyli wyprawa „Przez pustynne piaski pustyni”
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wsta ły na wet skle pi ki z pa miąt ka mi wy ko -
na ny mi przez Be du inów czy ap te ka ofe ru ją -
ca róż no rod ne pre pa ra ty zio ło we i
be du iń skie zio ła. Nie wspo mnę już o pięk -
nych, tra dy cyj nych na mio tach, bar dzo pro -
stej, pry mi tyw nej kon struk cji, przy któ rych
wid nie je ta lerz an te ny sa te li tar nej… Przy -
glą da jąc się te mu z bo ku i bę dąc jed no cze -
śnie wiel kim en tu zja stą na tu ry, dzie wi czych
miejsc i po zna wa nia lo kal nej spo łecz no ści,
chcia łem zmie nić ob raz Egip tu. I tak wła -
śnie na ro dził się mój po mysł na wy pra wę
„Przez pu styn ne pia ski Egip tu”… Jeż dżąc
od wie lu lat na nur ko wa nie na po łu dnie
Egip tu, do dzi kich, od le głych od cy wi li za -
cji miejsc czu łem, że je stem w praw dzi wej
Afry ce. No, mo że nie zu peł nie, bo od cza -
sów Sta sia i Nel ma my cho ciaż by kom pu -
te ry nur ko we i sprę żar ki do bu tli, ale
po tra fi łem wczuć się w „kli mat” te go kon ty -
nen tu. Tu ry stów – jak na le kar stwo. Wiel -
błą dów wy pi ja ją cych wo dę z ba se nów
prze zna czo nych do płu ka nia sprzę tu nur ko -
we go – przy naj mniej je den dzien nie. Idea
nur ko wych eco cam pów ja ko miej sca dzie -
wi cze go, wręcz pier wot ne go, gdzie nur ku -
je się na naj pięk niej szych ra fach Egip tu –
Fu ry Sho als, nie znisz czo nych przez tłum ny

pod wod ny tu ry stów, pod su nę ła mi po mysł
po ka za nia praw dzi wej Afry ki – na lą dzie.
Tak na praw dę by ło to rów nież ma rze nie
drze mią ce go w każ dym męż czyź nie „ma -
łe go chłop ca”, aby prze żyć praw dzi wą
przy go dę na pia skach pu sty ni! Ma rze nia,
jak wi dać, co raz czę ściej się speł nia ją…

Be du – ro do wi ci miesz kań cy pu sty ni,
bar dziej zna ni ja ko Be du ini, to pier wot nie
ko czow ni cze lub pół ko czow ni cze ple mio -
na kra jów arab skich Afry ki Pół noc nej i Bli -
skie go Wscho du. Mi strzo wie prze trwa nia w
praw dzi wie „spar tań skich” wa run kach i ja -
ło wej zie mi, to swe go ro dza ju od ręb ne spo -
łe czeń stwo, któ re ni gdy nie zgu bi się na
pu sty ni. Na sku tek prze mian go spo dar -
czych, glo ba li za cji i sta le roz sze rza ją cej się
ko mer cja li za cji sza cu je się, że je dy nie 1-
2% Be du inów pro wa dzi ko czow ni czy tryb
ży cia. Współ cze sność zmu si ła zde cy do wa -
ną więk szość pu styn ne go spo łe czeń stwa do
zna le zie nia bar dziej ko rzyst nych ma te rial -
nie spo so bów utrzy ma nia. Ob słu ga ru chu
tu ry stycz ne go, prze ja wia ją ca się w pi lo to -
wa niu wy cie czek na pu sty ni, prze jażdż kach
na wiel błą dach itp. jest głów nym za ję ciem
więk szo ści z nich. Na szczę ście są jesz cze
nie wiel kie gru py tej nie zwy kłej spo łecz no -
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ści, któ re po zo sta ły wier ne tra dy cji, kul tu -
rze i hi sto rii. Aby ją le piej po znać, wy ru sza -
my na pu sty nię na po cząt ku paź dzier ni ka
2013 ro ku. Pu styn na eks pe dy cja roz pocz -
nie się już na stęp ne go dnia, po przy lo cie do
Mar sa Alam. Cze ka nas 1,5 h marsz, wraz
ze zwie rzę ta mi, do wio ski be du iń skiej i
pierw sza ko la cja – ni czym nie przy po mi na -
ją ca opcji all in c lu si ve w egip skich ho te -
lach. Wspól ny po si łek czę sto by wa furt ką
do roz mo wy, dla te go też bę dzie oka zja wy -
słu chać afry kań skich prze wod ni ków, któ rzy
przy bli żą nam swo je oby cza je, na wy ki i
kul tu rę, a tak że opo wie dzą, jak wy glą da
nor mal ne, co dzien ne ży cie praw dzi we go
Be du ina! Do wie my się, że po każ dym cięż -
kim dniu pra cy Be du ini scho dzą się do jed -
ne go na mio tu i wspól nie pi ją ka wę, re cy tu ją
po ezję, któ rą bar dzo ce nią, roz ma wia ją,
gra ją na in stru men tach – m.in. na re ba bie,
oraz słu cha ją mu zy ki. Po wspól nej bie sia -
dzie, po zo sta nie nam tyl ko spoj rzeć ku nie -
bu i za chwy cić się ty sią ca mi mi go cą cych
gwiazd… Ta kie go wi do ku ni gdy się nie za -
po mi na. Pod czas ko lej nych dni, ubra ni w
tra dy cyj ne, be du iń skie stro je w ja snych bar -
wach, za kry wa ją ce pra wie ca łe na sze cia -
ła, ale za ra zem chro nią ce prze słoń cem,

pia skiem i upa łem, na uczy my się „żyć jak
Be du in”. Męż czyź ni przy wdzie ją „tho ab”
lub ina czej „di sh da sha”, czy li dłu gą, bia łą
sza tę z lek kie go ma te ria łu, bia łe spodnie w
for mie ka le so nów „ser wal” oraz chu s tę na
gło wę. Ko bie ty za ło żą zaś „ma dra gę’” –
czar ną, dłu gą sza tę, ozdo bio ną ha fta mi na
pier siach i rę ka wach. Na gło wę za kła da się

tra dy cyj ną chu s tę – usa ba. W związ ku z
tym, że ta gru pa spo łecz na trud ni się ho -
dow lą wiel błą dów, owiec czy kóz, za po -
zna my się z obo wiąz ka mi przy opie ce nad
zwie rzę ta mi, prze pro wa dzi my je na pa stwi -
sko oraz do stud ni. Mi ło śni cy kuch ni rów -
nież znaj dą coś dla sie bie. Ca ła gru pa, wraz
z tu byl ca mi, wspól nie przy go tu je lunch:
roz pa li ogni sko, upie cze chleb w pia sku,
po zna taj ni ki pa rze nia her ba ty oraz pra że -
nia zia ren ka wy w spo sób tra dy cyj ny. Smak
przy go to wa nej na pu sty ni her ba ty za pad nie
Wam na dłu go w pa mię ci. Słod ka, aro ma -
tycz na, czar na her ba ta go to wa na w czaj -
nicz ku na bie ra wy jąt ko wo ści w mo men cie
do da nia do niej ha ba ku, czy li od mia ny ba -
zy lii. Ka wa na to miast ma ogrom ne zna cze -
nie dla Be du inów. Pi cie ka wy moż na
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na zwać esen cją ży cia to wa rzy skie go te go
lu du. Be du ini pi ją ją, gdy są ra do śni, smut -
ni, źli czy po pro stu są ra zem. Po lun chu
ko bie ty (na sze uczest nicz ki wy pra wy) bę dą
uczyć się przę dze nia, tka nia i ob rób ki skó -
ry, męż czyź ni na to miast – sio dłać wiel błą -
dy, ob rób ki skó ry oraz gry w „taw la”. Tak że
bez obaw, roz ryw ki nam nie za brak nie. Ca -
ła na sza eki pa po zna taj ni ki ko lej ne go spo -
so bu pie cze nia chle ba – tym ra zem na

że la znej pły cie – a tak że pie cze nia mię sa
na go rą cych ka mie niach. Po dniu peł nym
wra żeń, cze ka nas ko lej na noc pod go łym
nie bem, któ re usła ne iskrzą cy mi się dia -
men ta-  mi przy pra wia o za wrót gło wy.
„Roz mo wy no cą” po mo gą nam zro zu mieć,
jak Be du ini czy ta ją ma pę nie ba… Tak w kil -
ku sło wach mo gę przy bli żyć mo ją wy pra -
wę. Po po wro cie z nie ziem sko pięk nej i
ci chej pu sty ni, zo sta nie my jesz cze kil ka dni
w ho te lu, z moż li wo ścią wy ko rzy sta nia te -
go cza su na nur ko wa nie czy kon tem pla cje
o no wo po zna nej kul tu rze. Cze ka nas zde -
rze nie dwóch świa tów. Sa mi zde cy du je cie,
któ ry jest bliż szy Wa sze mu ser cu. Praw dzi -
wi Be du ini, lu dzie wy zna ją cy wol ność, pra -
co wi tość a tak że wspól ną za ba wę i
ce chu ją cy się nie wia ry god ną go ścin no ścią

spra wią, że zaj rzy my w głąb sie bie. Zwol ni -
my tem po, na uczy my cie szyć się z rze czy
pro stych, sta nie my się bar dziej za rad ni i po -
my sło wi. Kil ka dni to za ma ło, aby bar dzo
do brze po znać pu sty nię, ale wy star cza ją co,
aby się w niej za ko chać. Miesz kań cy piasz -
czy stej zie mi to jej naj więk szy skarb. W za -
sa dzie moż na po wie dzieć – to praw dzi we
ró że pu sty ni…

B.B.



Nuras.info 7/2013

64

Pod sta wo we tech ni ki w spe ar fi shin -
gu to aspet to, gli de, po lo wa nia in -
diań skie, wśród skał i w gro tach oraz
BWH. We Fran cji sły szy się l’aga chon,
l’in dien ne, la chas se a trou i la co -
ulee. Wło si na zy wa ją je pe sca
all’aspet to, pe sca all’ag gu ato, pe sca
in ta na, pe sca al raz zo lo, a Hisz pa -
nie la espe ra, al agu je ro, la caída, en
la espu ma, el ti ro sor pre sa a la caída
i el ace cho.

In diań skie po lo wa nie
To na tu ral na tech ni ka sto so wa na naj czę -

ściej przez po cząt ku ją cych łow ców, choć
nie tyl ko. Po le ga na strze le niu do ry by przy
nie spo dzie wa nym spo tka niu. Moż na ją sto -
so wać pły nąc po po wierzch ni, mię dzy
wznie sie nia mi dna czy wy sta ją cy mi ska ła mi
al bo w dół opa da ją ce go dna, skra da jąc się
wśród wo do ro stów, du żych ka mie ni lub
pły nąc w gó rę przy ścia nie kli fu. Ry by czę -

sto tam że ru ją, mo gą być więc zbyt za ję te,
aby za uwa żyć łow cę. Moż na tak po lo wać
na więk szość ryb, z wy jąt kiem den te xa, ryb
pe la gicz nych i bar ra kud. Suk ces to 90%
dys kre cji łow cy a 10% szyb ka de cy zja i
strzał.

In diań skie po lo wa nie to cza sem bez -
owoc ne ocze ki wa nie na spo tka nie z du żą
ry bą. Gdy się uda ją wy pa trzeć, ko niecz na
jest bar dzo szyb ka re ak cja ze stro ny łow cy.
To on mu si za sko czyć ry bę, a nie od wrot -

nie. Je śli sa mi zo sta nie my za sko cze ni i sta -
nie my oko w oko z ry bą, zo ba czy my tyl ko
mach nię cie ogo na i cel znaj dzie się po za
za się giem ku szy, bo w szyb ko pły ną cą ry bę
nie zwy kle trud no jest wy ce lo wać i tra fić.

Przez ca ły czas łow ca mu si trzy mać ku -
szę przed so bą, ce lu jąc w przy pusz czal ne
miej sce, z któ re go mo że wy ło nić się ry ba.
Czę sto ta kie po lo wa nie wy kań cza się szyb -
kim aspet to. Cza sem moż na spo tkać ry by
że ru ją ce na dnie. Trze ba je po dejść nie wi -

Techniki polowań cz. 2
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dzial nie, aby nie zdra dzić swo jej obec no -
ści. Po lu jąc w ten spo sób, trze ba być ca ły
czas mak sy mal nie skon cen tro wa nym, gdyż
za zwy czaj de cy zję o strza le po dej mu je się
w ułam ku se kun dy.

Pod czas ta kie go po lo wa nia uży wa się
kusz od 50 do 100 cm. Przy mniej przej rzy -
stej wo dzie 50-75 cm, a w lep szych wa run -
kach 90 i 100 cm. Do brym kom pro mi sem
jest ku sza 90 cm. Strza ły z dłu gim za dzio -
rem lub na wet z dwo ma. Przy du żych ry -
bach wska za ny slip tip. Pian ka jak naj -
bar dziej har mo ni zu ją ca z oto cze niem. Te-
ch ni ka nie jest trud na, je dy ny pro blem to
po dejść ry bę jak naj bli żej.

Płyt kie wo dy
Po lo wa nie na płyt kich wo dach wy ma ga

cier pli wo ści i wy trwa ło ści. Ry ba mo że się

po ja wić z każ de go kie run ku – z głę bi, przy
po wierzch ni, od stro ny otwar te go mo rza,
mo że być za ska łą czy w ja kiejś szcze li nie.
Ca ły czas trze ba uważ nie ob ser wo wać oto -
cze nie. Naj le piej wy brać wcze sne go dzi ny
ran ne, gdy ry by przy pły wa ją pod sam brzeg
na żer. Więk szość ga tun ków za czy na być
ak tyw na o świ cie, po 9 ra no ich ak tyw ność
znacz nie ma le je. Okoń mor ski to dra pież nik
po lu ją cy na ma łe ryb ki wzdłuż wy brze ża.
Ale głów ne miej sce zaj mu je tu do ra da, któ -
ra we wcze snych go dzi nach ran nych zja wia
się na śnia da nie z mał ży i sko ru pia ków.

Po lu jąc płyt ko, do cią ża my się mak sy mal -
nie, ale tak, aby bez pro ble mu wy nu rzać się
na po wierzch nię, bez gło śnie po ru szać się
wśród prze szkód i w po zy cji nie ru cho mej
pod wo dą mieć pły wal ność ze ro wą. W bar -

dzo płyt kich wo dach płe twy słu żą tyl ko do
ste ro wa nia, pły wa się bar dzo ma ło, czę sto
ko niecz ne jest prze ci ska nie się przez gła zy
i wo do ro sty. Ku sza za wsze mu si być zwró -
co na w kie run ku ru chu łow cy i 10-30 stop -
ni w kie run ku otwar te go mo rza. Przy
na głym spo tka niu ry ba za wsze zwra ca się
ku otwar te mu mo rzu.

Czę ste błę dy to:
– kie dy ry ba się zbli ża, bie rze my na gły

wdech, co alar mu je ry bę;
– kie dy ry ba się zbli ża, ma my gło wę na

po wierzch ni i to też ją za nie po koi;
– ma my za du żo ba la stu, płe twy wy da ją

dziw ne dźwię ki szo ru jąc po ska łach na
dnie;

– opie ra my się na ko la nach, co mo że
spo wo do wać roz dar cie pian ki i rów nież
ostrzec ry bę.

Ry by oczy wi ście nie ma ją uszu, ale ma -
ją bocz ną li nię, któ ra po zwa la im wy czu -
wać wszel kie drga nia w wo dzie.

Na po wierzch ni – wol ną rę ką przy trzy -
mu je my się ska ły al bo dna, resz ta cia ła się
uno si na po wierzch ni. Kie dy po ka że się ry -
ba, po wo li i ci cho scho dzi my w kie run ku
dna. Nie jest po trzeb ny wdech i z faj ki nie
po win ny wy cho dzić żad ne bą bel ki.
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Na dnie – wol ną rę ką opie ra my się o
dno, resz ta cia ła uno si się w wo dzie. Ap nea
do oko ło 30 se kund, co umoż li wi krót kie
od po czyn ki na po wierzch ni (2-3 wde chy).
W płyt kich wo dach łow ca po zo sta je więk -
szość cza su pod wo dą. Po po wierzch ni pły -
wa się tyl ko przy brze gu, gdzie nie
spo dzie wa my się ryb. Wska za ny ba last na
kost ki i uprząż.

W otwar tym te re nie, gdzie nie ma za
czym się ukryć, pły wa my tro chę szyb ciej,
ale ci cho i spo koj nie. Przy zbli ża niu się do
wszel kich nie rów no ści dna wska za ne jest
czuj ne za cho wa nie. Te ren słu żą cy nam za
kry jów kę mo że być schro nie niem ry by.
Wte dy mo że my spo dzie wać się, że ry ba
wię cej nas nie za sko czy i to do brze usta -
wio ny łow ca zro bi jej nie spo dzian kę. Ta ki
ro dzaj po lo wa nia jest sku tecz ny w po łą cze -
niu z ap nea 30 s na głę bo ko ściach 1-3 m.

Trze ba pa mię tać, aby wy eli mi no wać
dźwięk bą bel ków wy cho dzą cych z faj ki.
Więk szość łow ców po pierw szym wde chu
wyj mu je snor kel z ust. Sto su je się to rzad -
ko, gdy mo rze jest bar dzo spo koj ne al bo w
po bli żu są ry by. W wa run kach, gdy mo rze
jest spo koj ne, nie je ste śmy do brze ukry ci al -
bo na gle zo ba czy my ry bę, po wo li bie rze my

wdech przez faj kę i po wo li otwie ra my usta
pod wo dą, aby wo da na la ła się do nie go od
do łu do gó ry. Wte dy mo że my za nur ko wać
w kom plet nej ci szy.

Mo że się zda rzyć, że szu ka jąc ide al ne go
miej sca, nie zo ba czy my żad nej ry by al bo
za uwa ża my ich nad mier ną bo jaź li wość.

Wte dy moż na gdzieś się ukryć, po szu kać
ja kichś ka mie ni i rzu cać pa rę me trów od
sie bie. Ry by z na tu ry są cie ka we. Ka mie nie
wzbu dzą ich za in te re so wa nie, ale ich nie
za nie po ko ją. Ewen tu al nie moż na wy da wać
róż ne dźwię ki przy cią ga ją ce ry by. Czę sto
ta kie po lo wa nia trwa ją po wy żej 5-6 go dzin.
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Wie lu po cząt ku ją cych łow ców mó wi:
kie dy nie mam ku szy w rę ku, umiem po -
dejść bli sko ry bę, a kie dy nur ku ję z ku szą –
nie, pew nie ry by spo tka ły już go ścia z ku szą
i wie dzą czym to pach nie. My ślę, że ry by,
jak i in ne dzi kie zwie rzę ta, wy czu wa ją za -
cho wa nie nur ka i to, że chce je za bić. Po le -
cał bym naj pierw fre edi ving bez ku szy. Je śli
w cza sie po lo wa nia bę dzie cie czu li to sa -
mo i tak sa mo się za cho wy wa li, sta nie cie
się lep szy mi łow ca mi.

Po lo wa nie w roz pa dli nach i gro tach – ry -
by, lan gu sty, ho ma ry

To po lo wa nie w miej scach schro nie nia
ryb. Do brze jest po znać to po gra fię dna. Na
pierw szy rzut oka ta tech ni ka wy da je się
naj ła twiej sza. Po cząt ku ją cy za czy na ją po -
lo wać w gro tach i róż nych dziu rach na głę -
bo ko ści 5-10 m. Ale praw dzi we po lo wa nie,

moż li we tyl ko dla naj lep szych spe aros, jest
cza sem do pie ro po ni żej 30-40 m. W po szu -
ki wa niu ry by trze ba prze szu kać każ dy za -
ka ma rek i dziu rę w ska łach. Wie le
ga tun ków ryb pro wa dzi den ny tryb ży cia,
są ta kie któ re wcho dzą w dziu ry bę dąc w
za gro że niu, in ne w okre sie re pro duk cji. W
za leż no ści od ukształ to wa nia skał, dziur
czy roz pa dlin moż na spo dzie wać się okre -
ślo nych ga tun ków ryb. Jed ne ga tun ki lu bią
roz pa dli ny pio no we, in ne po zio me. Jesz cze
in ne ta kie dziu ry, z któ rych jest wie le wyjść.
A są też ta kie, któ re ży ją w ciem nych gro -
tach. Krót ko mó wiąc, trze ba znać ga tun ki
ryb, na któ re się po lu je, a przede wszyst kim
ich zwy cza je. Moż na zna leźć du żo in for -
ma cji na ten te mat w róż nych pu bli ka cjach
czy na fo rum łow ców, ale naj lep szą wie dzę
zdo by wa się po przez la ta prak ty ki. Ry by to
za zwy czaj con ge ry, skor pe ny, mu re ny, gro -
upe ry (w wie lu kra jach pod ochro ną i nie
wol no na nie po lo wać), a na wet mul le ty,
sea bre am czy bass.

W każ dym mo rzu spo tka my in ną fau nę i
flo rę, róż ne ro dza je dna i głę bo kość. Oczy -
wi ście im głę biej, tym trud niej. Przy nie któ -
rych ry bach (np. gro uper) trud ność wzra sta,
a do te go do cho dzi jesz cze moż li wość

utknię cia strza ły w roz pa dli nie, trud ność w
wy do by ciu ustrze lo nej ry by z dziu ry, ostre
ska ły, o któ re moż na się ska le czyć czy pro -
blem w do sta niu się do ciem nej gro ty.

Po dob nie jak w in nych tech ni kach waż -
ne jest bez gło śne i nie zau wa żal ne po dej -
ście do gro ty lub roz pa dli ny. Na wet lek kie,
przy pad ko we otar cie się ku szy bądź rę ki o
ska łę po wo du je ha łas, któ ry mo że wy stra -
szyć ry by al bo wzbu dzić ich czuj ność. Dys -
kre cja jest naj waż niej sza.

Część łow ców pre fe ru je po dej ście do
gro ty czy roz pa dli ny od gó ry, trzy ma jąc ku -
szę tak, że mo gą na ci snąć spust kciu kiem, a
nie pal cem wska zu ją cym. In ni pod cho dzą
z bo ku, ale ni gdy od fron tu. Tech ni ka jest
trud na, bo wy ma ga cza sem pły wa nia w nie -
wy god nych po zy cjach do gó ry no ga mi. Ko -
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niecz na jest tu bar dzo do bra kon dy cja fi -
zycz na, szcze gól nie gdy gro ty są na więk -
szej głę bo ko ści, i od po wied ni sprzęt. Strzał
mu si być od da ny w mo men cie, gdy tyl ko
grot strza ły znaj dzie się w środ ku dziu ry czy
roz pa dli ny. Co wię cej, uło że nie strza ły mu -
si być zgod ne z kie run kiem pa trze nia, co
umoż li wi strzał na wy czu cie. Czę sto roz pa -
dli na czy dziu ra jest bar dzo ciem na i trud -
no jest roz róż nić w niej co kol wiek. Trze ba
chwi lę po cze kać. Po kil ku se kun dach oczy
przy zwy cza ją się do ciem no ści i bę dzie
moż na roz róż nić wszyst kie szcze gó ły, któ -
rych nie wi dzia ło się przed chwi lą. Aby
przy spie szyć ten mo ment, wie lu łow ców
za my ka oczy na ostat nich dwóch me trach
pod cho dze nia do gro ty. Nie któ rzy uży wa ją
la tar ki, ale to nie za wsze zda je eg za min. W
nie któ rych kra jach uży wa nie la tar ki jest za -

bro nio ne, np. we Fran cji (bar dzo wy so kie
grzyw ny). Je śli już się jej uży wa, moż na ją
przy mo co wać do ku szy, co jest bar dzo wy -
god ne.

Cza sem zda rza się, że w gro cie jest wię -
cej ryb. Strze la jąc do jed nej ry by, moż na
przy pad kiem ra nić in ną, któ ra wy co fa się w
głąb. Wte dy wie lu łow ców pre fe ru je kil ka
nur ko wań za miast jed ne go. Nie zbęd na jest
na tych mia sto wa oce na sy tu acji, czy w gro -
cie nie ma ryb pod ochro ną i czy ma ją od -
po wied nie wy mia ry. W ten spo sób
unik nie my przy pad ko wych strza łów w to,
w co nie po win ni śmy strze lać. Trze ba też
umieć oce nić, czy ma my szan sę na wy cią -
gnię cie ry by z dziu ry, aby nie za bi jać jej
nie po trzeb nie i nie stra cić strza ły, któ ra

pew nie gdzieś tam utknie. Ge ne ral nie w ta -
kim przy pad ku nie ma cza su na wa ha nie i
strze la się do naj bliż szej ry by. Naj le piej, je -
śli wcze śniej mo że my zro bić roz po zna nie
gro ty. Wcho dząc do wą skiej gro ty, szcze li -
ny czy wkła da jąc gło wę w ja kąś dziu rę da -
je my snor kel za pas al bo wca le go nie
uży wa my. Snor kel za pa skiem ma ski bę dzie
się cią gle o coś za ha czał i mo że gdzieś tam
utknąć.

Je śli to moż li we, wy cią ga my ry bę jesz cze
pod czas te go sa me go nur ko wa nia, szcze -
gól nie je śli jest tyl ko ran na. Po tem mo że się
już nie udać, bo uciek nie da lej w głąb gro -
ty. Czę sto wy do by cie ry by i strza ły wy ma ga
mnó stwa cier pli wo ści, nie wspo mi na jąc już
o wy sił ku. Zbyt czę ste po lo wa nia lub na wet
nie po praw ne za cho wa nie łow cy w tych sa -
mych miej scach spo wo du je, że ry by wy nio -
są się w in ne, bez piecz niej sze miej sce,
za zwy czaj głę biej.

Kie dy po lu je my w ta ki spo sób, wska za na
jest ku sza o du żej moż li wo ści ma new ro wa -
nia, czy li krót ka o dłu go ści 50-75cm (a cza -
sem na wet 30 cm) ze strza łą 6,5-7mm. Na
con ge ra zde cy do wa nie strza ła 7 mm. Nie
jest wska za na zbyt du ża moc. W ku szy o
na cią gu gu mo wym strza łę za cze pia się na
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pierw szym na cię ciu, a w pneu ma tycz nej re -
du ku je ci śnie nie. W ten spo sób prze dłu ża -
my ży wot ność strza ły i strzał w twar dą ska łę
nie skoń czy się jej wy gię ciem czy uszko -
dze niem gro ta. W ku szach z na cią giem gu -
mo wym tłu mi się też si łę na cią gu,
przy ci ska jąc lek ko gu mę do ku szy. Uży wa
się też trój zę bów, o ile szcze li na nie jest za
wą ska. Ka mu flaż nie jest tu szcze gól nie
istot ny. Wy da je mi się, że przy po lo wa niu
w gro tach znacz nie lep sze są ku sze pneu -
ma tycz ne. Je śli uży wa my strza ły z po je dyn -
czym gro tem, to ra czej nie ta hi tia ny z
bar dzo dłu gim skrzy deł kiem, bo praw do po -
dob nie skrzy deł ko nie zdą ży się otwo rzyć i
moż li we, że strza ła od bi je się od ska ły za
ry bą i uwol ni ran ną ry bę. Po nie waż przy
po lo wa niu w dziu rach i wą skich szcze li -
nach strza ły czę sto się blo ku ją i kli nu ją,
wska za ny jest ko ło wro tek i ku sza po łą czo -
na lin ką z bo ją.

Trze ba być przy go to wa nym na róż ne,
cza sem nie mi łe, nie spo dzian ki. Ni gdy nie
wia do mo, co sie dzi w ta kiej ciem nej gro -
cie... Sta ty sty ki po ka zu ją, że obok aspet to,
naj wię cej spe aros gi nie wła śnie po lu jąc w
gro tach, więc ko niecz na jest roz wa ga i nie
prze ce nia nie swo ich umie jęt no ści!

Bra zi lia na
Przy scho dze niu na bar dzo du że głę bo -

ko ści nie któ rzy sto su ją zmien ny ba last. To
tak zwa na Bra zi lia na, czy li do dat ko wy ba -
last (czę sto 5-6 kg) przy mo co wa ny do pły -
wa ka lub boi lin ką pa rę me trów krót szą niż
miej sce w któ rym się po lu je. Łow ca ma Bra -
zi lia nę al bo w rę ku, al bo przy pię tą do pa sa
w ta ki spo sób, że kil ka me trów nad dnem
moż na ją od piąć. W ten spo sób nur ku je się
głę bo ko z mi ni mum ba la stu, co po zwa la na
ła twiej szy i szyb szy po wrót na po wierzch -
nię. Bez Bra zi lia ny łow ca ma pły wal ność
do dat nią. Sto so wa nie te go do dat ko we go
ob cią że nia umoż li wia szyb sze i częst sze
nur ko wa nia. Rów no cze śnie wy ma ga do -
sko na łej kon dy cji i opa no wa ne go do per -
fek cji wy rów ny wa nia ci śnie nia w uchu

we wnętrz nym. Nie jest po le ca ne dla po -
cząt ku ją cych.

Zna le zie nie lan gust to du że wy zwa nie.
Wy ma ga spo ro wy sił ku i cza su. To prze szu -
ki wa nie szcze lin i roz pa dlin, kry jó wek pod
ska ła mi na róż nych głę bo ko ściach, czę sto
po ni żej li nii wo do ro stów. Jed nym sło wem,
po świę ce nie i wy trwa łość. Aby je zła pać,
trze ba być na ich po zio mie ty le cza su, ile
to moż li we. Zna le zie nie lan gust wy ma ga
cier pli wo ści. Z cza sem da się na uczyć, w
ja kich for ma cjach skal nych moż na zna leźć
lan gu sty. Za zwy czaj to nor mal nie wy glą da -
ją ce ska ły z róż ny mi pół ka mi skal ny mi, głę -
bo ki mi pęk nię cia mi, szcze li na mi, ryn na mi
i wo do ro sta mi po wy żej. Spraw dzić trze ba
do słow nie każ dą dziu rę. Lan gu sta ma nie -
zwy kłą zdol ność wła że nia w dziu rę, któ rej
ni gdy nie po dej rze wa li by śmy o po sia da nie
ta kie go lo ka to ra. Prze by wa ją i w płyt szych,
i w głęb szych wo dach. Zda rza ło mi się
znaj do wać je już na oko ło 3 me trach, ale
naj wię cej na oko ło 10-12 m. W cią gu dnia
jest je bar dzo trud no zna leźć, bo to noc ne
zwie rzę ta i że ru ją no ca mi. W cią gu dnia
sie dzą w swo ich kry jów kach. Wie czo rem i
no cą moż na je za uwa żyć że ru ją ce na dnie.
Naj trud niej sze jest zna le zie nie lan gust. Je -
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śli znaj dzie się ska li sty te ren i na nim choć -
by kil ka lan gust, to zna czy, że jest ich tam

wię cej. I moż na się zdzi wić, jak du żo. Trze -
ba zaj rzeć w każ dą dziu rę, pod wo do ro sty
i każ dą pół kę czy na wis.

W dziu ry czy wo do ro sty trze ba zaj rzeć
głę bo ko. Nie bać się, we tknąć tam gło wę.
Ale trze ba uwa żać, aby się o coś nie za cze -
pić, szcze gól nie pa sem czy snor ke lem i nie
utknąć. Nie je den nie ostroż ny ama tor lan -
gust za koń czył ło wy na lan gu sty SWB czy
na wet stra cił ży cie.

Cha rak te ry stycz nym zna kiem obec no ści
lan gust są ich dłu gie an te ny, wy sta ją ce z
wejść do szcze lin, w któ rych prze by wa ją.
In ny znak to klat ki do ła pa nia sko ru pia ków.
Je śli są po roz sta wia ne klat ki, to zna czy, że
w tej oko li cy są lan gu sty. Trze ba ich ty ko
po szu kać. Po nie waż lan gu sty uwiel bia ją
ciem ne, głę bo kie gro ty i szcze li ny, war to
spraw dzić każ dą, na któ rą się na tknę li śmy.
Przy dat na jest la tar ka. Trze ba spe ne tro wać
każ dy kąt i za głę bie nie pół ek skal nych lub
na wi sów, bo lan gu sty moż na zna leźć sie -
dzą ce do gó ry no ga mi pod skle pie niem gro -
ty i na róż nych po zio mach szpar i szcze lin.
Ni czym nie zwy kłym jest zna leźć je na gó -
rze for ma cji skal nej, tuż pod wo do ro sta mi.

Na stęp nie trze ba na uczyć się, jak je
chwy tać. Po cząt ku ją cy łow cy za zwy czaj są

nie zde cy do wa ni, czy we tknąć rę kę w
szcze li nę, czy ciem ną dziu rę. Nie któ rzy
wzdry ga ją się, sły sząc cha rak te ry stycz ne
trza ski wy da wa ne przez lan gu sty i wi dząc
ich pod sko ki. To ze stro ny lan gu sty za gryw -
ka czy sto psy cho lo gicz na. Lan gu sta nie jest
w sta nie wy rzą dzić łow cy żad nej krzyw dy.
Po tem, kie dy w dziu rze roz pę ta się pie kło,
trze ba tyl ko szu kać po omac ku pod sta wy
czu łek i je chwy cić. Za nim we tknie się rę kę
do środ ka, le piej spraw dzić wcze śniej, czy
w szcze li nie nie ma con ge ra. Nie któ re lan -
gu sty mo gą mieć ta kich są sia dów. Po zlo -
ka li zo wa niu szcze li ny z lan gu sta mi do brze
jest ozna czyć jej po ło że nie, np. przez zo -
sta wie nie ku szy przy wej ściu, wró cić na po -
wierzch nię po po wie trze i przy go to wać
atak. Nie któ rzy spe aros wo lą szyb ki atak,
ale cza sem war to po świę cić chwi lę na zba -
da nie szcze li ny i oce nie nie ką ta naj lep sze -
go po dej ścia, w któ rym kie run ku lan gu sta
mo że ucie kać, jak sie dzi itd.

Lan gu sty ma ją dłu gie czuł ki wy czu wa ją -
ce wi bra cje w wo dzie i ostrze ga ją ce je o
zbli ża ją cym się dra pież ni ku. Trze ba uwa -
żać, aby przy po dej ściu ich nie do tknąć, bo
to spra wi, że lan gu sta na tych miast od sko -
czy w tył, w głąb swo je go le go wi ska. Ła pa -
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Jed nym z naj bar dziej sku tecz nych spo so -
bów jest po dej ście do lan gu sty obie ma rę -
ka mi. Jed na rę ka przed so bą, dla od wró-
ce nia uwa gi lan gu sty, a dru ga w tym cza sie
prze su wa się za nią. Lan gu sta wy czu wa jąc
zbli ża ją cą się rę kę, cof nie się odro bi nę . Na
tym eta pie trze ba za blo ko wać ją, wpy cha -
jąc dru gą rę kę za lan gu stę i ła piąc ją obie -
ma rę ka mi, z przo du i z ty łu. Oczy wi ście
lan gu sty nie za wsze sie dzą w ide al nej po -
zy cji, aby je chwy cić za pod sta wę czuł ków.
W grun cie rze czy jed ną rę ką od wra ca się
uwa gę lan gu sty, a dru gą się ata ku je. Chwy -
co na za pod sta wę czuł ków lan gu sta za -
cznie ma chać ogo nem i spró bu je się wy -
co fać. Waż ny jest więc moc ny uchwyt. Za -
raz po wy cią gnię ciu jej z dziu ry, ła pie my
dru gą rę ką za ogon, aby za po biec je go ło -
po ta niu. Ła pa nie lan gust za pod sta wę czuł -
ków jest naj po pu lar niej sze, ale są jesz cze
dwa in ne spo so by. Je że li lan gu sta jest tro -
chę wy su nię ta przo dem z dziu ry i nie jest
za kli no wa na mię dzy ska ła mi, wpy cha się
rę kę pod jej brzuch. To spra wi, że lan gu sta
ucze pi się dło ni. Nie jest to mo że wspa nia -
łe uczu cie, ale dzia ła. Dru gi spo sób to ła -
pa nie lan gu sty za gó rę jej pan ce rza. To
szcze gól nie sku tecz ny spo sób przy ata ku z

gó ry lub gdy wi si so bie do gó ry no ga mi.
Przy tym spo so bie pcha się ją w dół i przy -
ci ska do ska ły. I po tem trzy ma jąc, ła pie się. 

Trze ba na uczyć się oce niać, któ ry spo sób
jest naj lep szy w za leż no ści od po zy cji lan -
gu sty. Nie któ re bar dziej agre syw ne mo gą
wal czyć, trzy ma ją się od nó ża mi ska ły. W
tym przy pad ku naj le piej po ru szać lan gu stą
ener gicz nie na bo ki, co ją dez orien tu je i spo -
wo du je, że pu ści się ska ły. Rów nież moż na
pchać ją w przód i tył, co da ta ki sam sku tek.
Przy ła pa niu lan gust ko niecz na jest sta now -
czość i zde cy do wa nie. Przed pró bą wy cią -
gnię cia lan gu sty na le ży spraw dzić, czy nie
jest sa mi cą i czy nie ma ikry. Je śli wy cią ga
się sa mi cę , któ ra jest w cią ży, i odła mie się
jej kil ka od nó ży, to ta praw do po dob nie bez -
sen sow nie zdech nie. Dla te go też waż ny jest
wcze śniej szy re ko ne-  sans. Je że li czu je my,
że jest mięk ka w do ty ku, wsadź my ją z po -
wro tem do dziu ry, w któ rej ją zna leź li śmy.
Lan gu sty, któ re sie dzą z za krę co nym pod sie -
bie ogo nem rów nież praw do po dob nie ma ją
ikrę i zo sta wia się je w spo ko ju. Kla sycz ne
błę dy przy ła pa niu lan gust to by cie zbyt ła -
god nym al bo do ty ka nie czuł ków. W po dob -
ny spo sób ła pie się ho ma ry, tyl ko trze ba
uwa żać na ich szczyp ce.

nie za czuł ki nic nie da, po nie waż są kru -
che i za raz się zła mią.
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Naj bar dziej za sad ni czym sprzę tem są rę -
ka wi ce. I to do bre. Naj le piej z do bre go ke -
vla ru lub gu mo we. Przy ła pa niu lan gust
zdzie ra ją i roz dzie ra ją wszyst kie ro dza je rę -
ka wic, ale te wspo mnia ne do da dzą nam
pew no ści w ata kach na lan gu sty w cia snych
i nie wy god nych szcze li nach oraz znacz nie
zmniej szą ilość ska le czeń rąk. I do trwa ją do
koń ca se zo nu. Przy dat na jest też la tar ka.
Moż na po świe cić pod pół ką skal ną i w głąb
gro ty, doj rzeć lan gu sty i dro gi ich ewen tu al -
nej uciecz ki. Świa tło la tar ki ośle pia też
chwi lo wo lan gu stę, co po zwa la na jej ła -
twiej sze zła pa nie. Aby mieć wol ne rę ce,
moż na ma łą la tar kę LED przy mo co wać do
pa ska ma ski. Są ta cy, któ rzy uży wa ją la ta -
rek i są ta cy, któ rzy z po wo dze niem ła pią
lan gu sty bez nich. Kwe stia pre fe ren cji. Na
zła pa ne lan gu sty przy dat na jest tor ba za -
wie szo na na pa sie, choć cią gnie moc no w
dół i do da je spo re ob cią że nie. Nie któ rzy
spe aros uży wa ją cze goś w ro dza ju si deł
pod wie szo nych pod bo ją. Są zro bio ne z lin -
ki mo no i za ci sków, ma ją do 6 pę tli. Po zła -
pa niu lan gu sty spe aro wra ca na
po wierzch nię i za ci ska las so wo kół lan gu sty
pod od nó ża mi i przez część ogo na. W ten
spo sób lan gu sta nie mo że od pły nąć, choć -

by bar dzo się sta ra ła. Naj le piej jed nak
wrzu cać zdo bycz na łódź.

Pro sty i za wsze dzia ła ją cy prze pis na lan -
gu sty:

Za go to wać wo dę w du żym garn ku, do -
dać sto ło wą łyż kę so li i odro bi nę octu.
Wrzu cić do wrząt ku 3-4 opłu ka ne w słod -
kiej wo dzie lan gu sty (każ da po oko ło 0,5
kg) i trzy mać pod przy kry ciem oko ło 20 mi -
nut. Po tem na 2 mi nu ty wrzu cić do garn ka
z zim ną, oso lo ną wo dą. I od ce dzić.

Po lo wa nie w fa lach przy bo ju
Wła ści wie to wa riant po lo wa nia in diań -

skie go.
Ta nie czę sto sto so wa na tech ni ka po le ga

na po lo wa niu na ry by, któ re przy pły wa ją,
aby ży wić się al ga mi i mię cza ka mi od ry wa -
ny mi przez fa le od przy brzeż nych skał. Po -

lu jąc w ta kich miej scach, łow ca mu si uwa -
żać, aby nie zo stać rzu co nym przez fa le na
ska ły, za bra nym przez wra ca ją cą fa lę czy
przy par tym do dna. Dla te go sto su je się tu
mak sy mal ne ob cią że nie. To po lo wa nie od -
by wa się bar dzo bli sko brze gu i na ma łych
głę bo ko ściach. Prą dy i fa le pły wo we spro -
wa dza ją tu du żo ma łych ryb, któ re są do -
sko na łym po ży wie niem dla du żych
dra pież ni ków. Po ka zu ją się więc tu am ber -
jac ki, sea bass czy den tex. Na Med wa run -
ki są naj lep sze przy po łu dnio wych wia-
trach. Po tęż ne fa le wy ry wa ją wo do ro sty,
prze su wa ją mniej sze gła zy i ka mie nie, od -
kry wa jąc świat mniej szych zwie rzą tek. Mo -
rze wy twa rza wię cej tle nu, co da je lep sze
wa run ki dla roz wo ju plank to nu i to spro wa -
dza tu mniej sze ry by na żer. Że ru jąc, ry by
są mniej czuj ne i sta no wią ła twą zdo bycz
dla du żych, dra pież nych ryb. Na czuj ne i
ostroż ne ry by, jak na przy kład den tex czy
se abre am, po lu je my pły nąc pod prąd. Pły -
nąc z prą dem po lu je się na przy kład na sea
bas sa czy am ber jac ka. Pod su mo wu jąc, ce -
lem jest cze ka nie i ob ser wo wa nie prze pły -
wa ją cych w po bli żu ryb. Wa run ki nie są
zbyt cie ka we. Z po wo du bar dzo du żych fal,
trze ba trzy mać się moc no wy sta ją cej ska ły
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lub za jąć po zy cję w ja kimś w mia rę spo koj -
nym miej scu mię dzy dwo ma ska ła mi. Wo -
da czę sto jest męt na, peł na pły wa ją cych
wo do ro stów i bą bli. Trze ba mieć by stre oko
i wpraw nie strze lać, cza sem w bar dzo na -
sło necz nio nej wo dzie. Wska za na jest ku sza
75 cm, po nie waż w tych wa run kach trud no
by ło by ce lo wać z dłu giej bro ni. I tak jak w
ca łym po lo wa niu in diań skim – moc na, wy -
trzy ma ła pian ka i do bre ob cią że nie, rów -
nież na kost kach. Płe twy mo gą być krót sze
i bar dziej mięk kie.

Blue Wa ther Hun ting
Cie płe i bar dzo przej rzy ste wo dy, głów -

nie Oce ania, Afry ka, Azja, Ka ra iby i Pa cy fik,
ale rów nież Mo rze Śród ziem ne (bo ni to, tu -
na, AJ, ma kre la). Za zwy czaj to mniej za -
miesz ka ne re jo ny, bez zbyt nio roz wi nię tej

tu ry sty ki, du żej ilo ści ło dzi i pod wod nych
łow ców. To po lo wa nia na otwar tym mo rzu,
naj bar dziej eks tre mal na for ma spe ar fi shin -
gu, któ ra po cią ga za so bą po waż ne za gro -
że nia, ja kich nie ma przy po zo sta łych
ty pach po lo wa nia. Sa ma tech ni ka jest ła -
twiej sza, niż np. aspet to. Ry by to mar lin,

wa hoo, yel low ta il, giant tre val ly, job fish, sa -
il fish, bar ra cu da, bo ni to, bil l fish, ra in bow
run ner, mac ke rels, co bia, tu na. Nie któ rzy
po lu ją rów nież na re ki ny.

BWH obej mu je wszyst kie aspek ty spe ar -
fi shin gu. Nie ma tu jed nak żad nych skał czy
miejsc, za któ ry mi moż na się ukryć. Waż -
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ny jest do sko na ły ka mu flaż, przy cią gnię cie
uwa gi ry by, do bry sprzęt i do świad cze nie.
Dla przy cią gnię cia uwa gi i za cie ka wie nia
ryb, oprócz róż nych dźwię ków, sto su je się
fla she ry oraz roz rzu ca przy nę tę przed roz -
po czę ciem po lo wa nia. Fla she ry umiesz cza
się na róż nych głę bo ko ściach ty po wych dla
po szcze gól nych ga tun ków ryb.

Cel wy bie ra się uno sząc się na po -
wierzch ni. Ko niecz ne jest dys kret ne za cho -
wa nie bez wy twa rza nia ja kich kol wiek
wi bra cji mo gą cych wy stra szyć ry bę. Jak we
wszyst kich tech ni kach, po sta wa, za cho wa -
nie i kie ru nek w ja kim pa trzy łow ca mo że
al bo za cie ka wić ry bę, al bo prze ciw nie, wy -
stra szyć ją. Spe aro mu si pró bo wać usta wić
się w nie agre syw nej po zy cji. Naj lep sze i
naj ła twiej sze jest nur ko wa nie w dół, pro sto
na wol no pły ną cą ry bę, wte dy ry ba ma naj -
mniej sze szan se wy czuć drga nia, ja kie wy -
twa rza łow ca. Na pierw szych me trach,
ma jąc pły wal ność do dat nią, łow ca mu si
tro chę po pra co wać płe twa mi. Po tem, na
oko ło 10 m, po uzy ska niu pły wal no ści ze -
ro wej, za czy na się Gli de. Ste ru je się gło wą
i gór ną czę ścią cia ła. Na stęp ny etap to pły -
wal ność ujem na, kie dy pręd kość opa da nia
wzra sta. Aby te mu za po biec, łow ca kon tro -

lu je swo ją pręd kość, roz sta wia jąc no gi.
Ostat ni etap to zbli że nie się do ry by na za -
sięg strza łu. W tym mo men cie łow ca już ma
wy ce lo wa ną ku szę i jest go to wy do strza łu.
Czę ściej jed nak zda rza się nur ko wać rów -

no le gle do ry by w pew nej od le gło ści, co
wzma ga jej cie ka wość i uspo ka ja czuj ność.

W BWH sto su je się ku sze o du żym za się -
gu i du żej si le strza łu, a lin ka strza ły czę sto
mo co wa na jest do boi (cza sem kil ku). Ku -
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sze pneu ma tycz ne 110 i 130 cm oraz z na -
cią giem gu mo wym na wet do 160 cm, z
trze ma a na wet pię cio ma gu ma mi. Bar dzo
przy dat ny jest slip tip. Przy po lo wa niach na
bar dzo du że ry by ku sza lub strza ła są po łą -
czo ne dłu gą lin ką (ok. 30 m) i bun gee (na -
wet do 10 m) z dwo ma lub na wet trze ma
du ży mi pły wa ka mi. Za da niem bun gee jest
przy ję cie głów ne go ude rze nia we wstęp nej
wal ce. Ze wzglę du na scho dze nie głę bo ko,
ma ska o ma łej ob ję to ści. Dłu gie płe twy z
wy ko pem, aby nie by ło pro ble mu z wy cho -
dze niem na po wierzch nię. Do sko na łe wy -
wa że nie.

Brak tła i od nie sie nia ota cza ją cych obiek -
tów utrud nia oce nę od le gło ści dla za czy na -
ją cych BWH, co po wo du je ich nie cel ne
strza ły. Du że ry by pe la gicz ne są bar dzo sil -
ne. Je śli strzał nie był śmier tel ny, trze ba być
przy go to wa nym na ostrą i cza sem dłu gą
wal kę. Po ścią gnię ciu ran nej ry by na po -
wierzch nię, na tych miast do bi ja my ją no -
żem. Nie do koń ca (nie pra wi dło wo) uśmier -
co na du ża ry ba pe la gicz na, któ ra wy da je
się być bez ży cia, mo że spo wo do wać po -
waż ne ob ra że nia u łow cy lub za ło gi przy
wy cią ga niu jej z wo dy, a na wet ze rwać się
i uciec. Ta kie wy pad ki by ły już no to wa ne.

W BWH, ze wzglę du na moż li wość przy -
cią gnię cia uwa gi re ki nów, jak naj szyb ciej
wy cią ga się ry bę z wo dy na łódź. Przy
BWH jest du że praw do po do bień stwo spo -
tka nia re ki nów. Stąd ko niecz ność zna jo mo -

ści ich zwy cza jów i za cho wań. Jed nym z
nie bez pie czeństw jest tu też moż li wość za -
plą ta nia się w lin ki, stąd wska za ne jest po -
sia da nie na wet dwóch no ży.

Spe aro
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Nie ste ty, pa la cze nie ro zu mie ją, że nie
wszy scy chcą wdy chać dym ty to nio wy. My,
nie pa lą cy, nie chce my so bie skra cać ży cia.
Bo pa le nie – tak że bier ne – je skra ca. Wśród
nur ków jest szcze gól nie nie po żą da ne,
zwięk sza bo wiem ry zy ko cho rób zwią za -
nych z nur ko wa niem.

Ame ry ka nie ko cha ją tzw. pro spek tyw ne
ba da nia po pu la cyj ne. Co to ta kie go? Mó -
wiąc w uprosz cze niu, zbie ra ją dwie du że
gru py lu dzi, z re gu ły po kil ka ty się cy, np.

pa lą cych i nie pa lą cych. Po za tą jed ną ce -
chą obie gru py nie róż nią się od sie bie, tzn.
po dob ne są prze dzia ły wie ko we, sto su nek
licz by męż czyzn do licz by ko biet, wy kształ -
ce nie, wy ko ny wa ny za wód itd. Na stęp nie
przez wie le lat ob ser wu ją te dwie gru py i
po rów nu ją – czy i na ja kie cho ro by za pa -
da ją, w ja kim wie ku umie ra ją, jak uczą się
w szko le ich dzie ci, jak prze bie ga ich ka rie -
ra za wo do wa itp. Wła śnie na pod sta wie ta -
kich ba dań stwier dzo no, że oso ba w wie ku

oko ło 30 lat, pa lą ca 15-20 pa pie ro sów
dzien nie skra ca so bie ży cie o 5 lat. Pa le nie
zwięk sza ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka płu -
ca oko ło 20 ra zy. 

Oso by pa lą ce na ra żo ne są po nad to na
no wo two ry ja my ust nej, gar dła i krta ni
(szcze gól nie je śli ni ko ty nizm po łą czo ny jest
z nad uży wa niem al ko ho lu), a na wet na po -
zor nie nie zwią za ne z pa le niem – ra ka
trzust ki czy pę che rza mo czo we go. Ry zy ko
po waż nych cho rób ser ca, z za wa łem
włącz nie, jest u pa la czy kil ka krot nie więk -
sze. 

Oso by, któ re roz po czę ły pa le nie przed
14 ro kiem ży cia, w ba da niach spi ro me -
trycz nych (mó wiąc w uprosz cze niu – ba da -
niach po jem no ści płuc) osią ga ją za le d wie
90% war to ści osią ga nych przez oso by nie -

Widziane bez maski
A może by tak dymka po nurkowaniu…

Pew ne go ra zu, na Ko par kach, mie li śmy dzie lić za re zer wo wa ną wia tę z in -
ny mi nur ka mi. Nie dłu go po przy jeź dzie gru py, gdy jej człon ko wie roz ła do wy -
wa li sprzęt, kie ru ją cy ni mi ko le ga sta nął przy wia cie i za czął pa lić. Grzecz nie
po pro si łem, by w tym miej scu nie pa lił. Zwy my ślał mnie! Stwier dził, że nie
pa li we wia cie, po czym za żą dał, by to mnie z niej usu nię to, bo… nie umiem
współ pra co wać z in ny mi. 
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pa lą ce, przy czym po gor sze nie pa ra me trów
od de cho wych jest nie od wra cal ne.

Przejdź my jed nak do ne ga tyw nych skut -
ków pa le nia do ty czą cych nur ków. We
wspo mnia nych ba da niach spi ro me trycz nych
jed nym z mie rzo nych pa ra me trów jest na si -
lo na, jed no se kun do wa ob ję tość wy de cho -
wa, czy li ilość ga zu, ja ką je ste śmy w sta nie
usu nąć z dróg od de cho wych w pierw szej se -
kun dzie wy de chu. Jest to pa ra metr bar dzo
do brze okre śla ją cy spraw ność na szych płuc
w za kre sie wy dy cha nia. Jest on ob ni żo ny u
pa la czy do mniej wię cej 80% nor my. 

U osób pa lą cych do cho dzi do tzw.
POChP – czy li prze wle kłej ob tu ra cyj nej
cho ro by płuc. Jed nym z efek tów, ja kie ob -
ser wu je my w tej cho ro bie, jest zmniej sze -
nie od por no ści pę che rzy ków płuc nych na
zmia ny ci śnie nia, a za tem zna czą ce zwięk -
sze nie ry zy ka ba ro trau my (ura zu ci śnie nio -
we go) płuc. Zna ny jest mi przy pa dek pa la -
cza, któ ry od dy cha jąc sprę żo nym ga zem,
sie dział na dnie ba se nu w płyt kiej wo dzie,
po czym wstał bez wy ko na nia wy de chu.
Zmia na ci śnie nia ga zów w je go płu cach
wy wo ła na by ła wy nu rze niem z głę bo ko ści
rzę du 50 cm. To wy star czy ło do wy stą pie -
nia ura zu ci śnie nio we go płuc.

Pa lą cy nur ko wie mu szą li czyć się z wyż -
szym ry zy kiem wy stą pie nia cho ro by de -
kom pre syj nej. Dzie je się tak dla te go, że
ni ko ty na po wo du je agre ga cję pły tek krwi
(jej skład ni ka od po wie dzial ne go za krzep -
nię cie). W efek cie w ma łych na czy niach
krwio no śnych do cho dzi do na kła da nia się
efek tu blo ko wa nia na czy nia przez pę che -
rzy ki azo tu i kon glo me ra ty pły tek.

Ko lej nym za gad nie niem jest po gor sze nie
spraw no ści trans por tu tle nu przez krew. Jak
za pew ne wszy scy wie dzą, tlen trans por tu je
he mo glo bi na za war ta w krwin kach czer wo -
nych. W płu cach łą czy się ona z tle nem,
two rząc oksy he mo glo bi nę, a po łą cze nie to
jest bar dzo nie trwa łe w śro do wi sku o niż -
szej pręż no ści tle nu (na sy ce niu tle nem),
czy li w tkan kach ule ga prze rwa niu, a uwol -
nio ny tlen mo że być wy ko rzy sta ny przez
ko mór ki na sze go cia ła. Jed nak u pa la czy
znacz na część he mo glo bi ny po łą czo na jest
z czą stecz ką tlen ku. Po łą cze nie to jest 250
ra zy trwal sze niż po łą cze nie he mo glo bi ny
z tle nem, a me cha nizm ja ki tu dzia ła jest
iden tycz ny jak przy za tru ciu tlen kiem wę -
gla (cza dem). U pa la czy wy daj ność trans -
por tu tle nu przez he mo glo bi nę mo że być
ob ni żo na na wet o 50%.

To co, ma cie jesz cze ocho tę za pa lić?
Ży czę bez piecz nych i cie ka wych nur ko -

wań.
Hu bert Urbań czyk

Au tor jest 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

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


Nuras.info 7/2013

78

Dla ni ko go, kto wie co kol wiek o
nur ko wa niu, nie po win no być ta jem -
ni cą, że wy rów ny wa nie ci śnie nia w
uchu środ ko wym w po zy cji od wró -
co nej (gło wą w dół) jest trud niej sze
niż w po zy cji „nor mal nej”.

Przy czyn jest kil ka. W po zy cji od wró co -
nej uszy, do któ rych trze ba prze pchnąć po -
wie trze z płuc lub ust (za leż nie od
sto so wa nej tech ni ki), znaj du ją się ni żej niż
te ostat nie. Tym cza sem w wo dzie po wie -
trze za miast kie ro wać się do do łu, ucie ka
ku gó rze. Dla te go wy rów nu jąc ci śnie nie,
pcha my je tam, gdzie nie ma ono naj mniej -
szej ocho ty być. Mó wiąc ję zy kiem ja jo gło -
wych, dzia ła my prze ciw gra dien to wi
ci śnie nia ze wnętrz ne go. Nie ma więc nic

dziw ne go w tym, że w po zy cji gło wą w dół
wy rów na nie ci śnie nia przy cho dzi nam trud -
niej niż wów czas, gdy gło wa i uszy znaj du -
ją się wy żej niż układ od de cho wy.

Oczy wi ście w po zy cji od wró co nej naj -
czę ściej nur ku ją fre edi ve rzy. W ich przy -
pad ku po ja wia się do dat ko we utrud nie nie
– ma ła, i z każ dym ko lej nym me trem głę bo -
ko ści co raz mniej sza, ob ję tość po wie trza,
ja ką ma ją do dys po zy cji. Jed nak w tym ar -
ty ku le nie cho dzi ani o ma łą ilość po wie -
trza, ani o wspo mnia ne po wy żej dzia ła nie
prze ciw gra dien to wi ci śnie nia. To są pro -
ble my, któ re do ty czą wszyst kich, tym cza -
sem dziś chce my za jąć się czymś, co
utrud nia ży cie wpraw dzie nie licz nym nur -
kom, ale za to w ta kim stop niu, że wręcz
unie moż li wia im nur ko wa nie.

Rzecz w tym, że w po pu la cji (rów nież w
po pu la cji nur ków) zda rza ją się oso by, u
któ rych od wró ce nie się gło wą w dół po wo -
du je nie tyl ko utrud nie nie w otwie ra niu, ale
kom plet ną blo ka dę trą bek Eu sta chiu sza. W
ich przy pad ku, aby do szło do blo ka dy, nie
ma na wet po trze by wcho dze nia do wo dy.
Wy star czy na su chym lą dzie sta nąć na gło -
wie lub za wi snąć na dra bin kach gło wą w
dół (a na wet po pro stu po ło żyć się na sto le
i zwie sić z nie go tu łów wraz z gło wą) i ...
trąb ki prze sta ją pod da wać się ja kim kol wiek
pró bom wy rów na nia ci śnie nia me to dą Val -
sa lvy czy Fren zla. Po pro stu za my ka ją się
na amen. Osób z tym pro ble mem nie jest
wie le (wg mo jej, bar dzo przy bli żo nej oce ny
ok. 5% po pu la cji), ale co cie ka we, zda rza -
ją się one rów nież wśród nur ków sprzę to -

Wyrównywanie ciśnienia
głową w dół
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wych ma ją cych wie lo let nią prak ty kę. Nie są
oni świa do mi te go, że „coś z ni mi jest nie
tak”, bo w nur ko wa niu sprzę to wym prak -
tycz nie nie nur ku je się gło wą w dół. Pro -
blem po ja wia się do pie ro, gdy
znie chę ciw szy się do nud ne go od dy cha nia
pod wo dą, po dej mu ją pierw sze pró by we
fre edi vin gu, gdzie za nu rza nie pra wie za -
wsze od by wa się gło wą do do łu.

Nie jest ła two od po wie dzieć na py ta nie,
dla cze go kil ka pro cent po pu la cji ma te go

ro dza ju pro blem. Nie wy da je się, że by na
szer szą ska lę by ły pro wa dzo ne ba da nia
zmie rza ją ce do wy ja śnie nia te go fe no me nu.
W jed nym przy pad ku, ja ki znam bli żej, wy -
glą da na to, że w od wró co nej po zy cji do -
cho dzi do obrzę ku wa łów trąb ko wych i
in nych struk tur mięk kich oka la ją cych uj ścia
(a być mo że i głę biej po ło żo ne ob sza ry) trą -
bek Eu sta chiu sza. Ule ga ją one wte dy przy -
mknię ciu, co nie wąt pli wie utrud nia, a mo że
na wet unie moż li wia ich otwie ra nie. Jed nak
czy ta sy tu acja po wta rza się w przy pad kach
in nych osób do tknię tych tym pro ble mem,
jak na ra zie po zo sta je tyl ko przed mio tem
spe ku la cji. Jed no nie ule ga wąt pli wo ści,
choć nie jest to pro blem po wszech ny, to je -
śli już ko goś do ty czy, dla „po szko do wa nej”
oso by jest on nie zmier nie do tkli wy. Nur ko -
wać gło wą w dół, a więc upra wiać fre edi -
vin gu głę bo ko ścio we go po pro stu się nie
da. Chy ba że… moż na coś z tym zro bić?
Na szczę ście, oka zu je się, że tak. Znam kil -
ka osób, któ re mia ły ten pro blem, a jed nak
uda ło się im z nim upo rać. Jed nak nie by ło
to ani ła twe, ani szyb kie. Je den z pol skich
fre edi ve rów wal czył przez oko ło pół to ra ro -
ku, za nim uda ło mu się pro blem roz wią zać.
In nej zna nej w śro do wi sku mię dzy na ro do -

wym oso bie za ję ło to „tyl ko” kil ka mie się -
cy, ale by ły to mie sią ce w ca ło ści spę dzo ne
w Da hab, gdzie mo gła ona ca ły mi dnia mi
kon cen tro wać się na tej spra wie. Wresz cie
ostat nio u jed ne go z mo ich kur san tów, jesz -
cze w trak cie kur su ba se no we go, zdia gno -
zo wa li śmy tę nie do god ność. Je go po ziom
de ter mi na cji był bar dzo wy so ki, bo miał już
za pla no wa ny udział w kur sie nur ko wa nia
w głąb, dla te go sys te ma tycz nie i kon se -
kwent nie wziął się do pra cy, by … po mniej
wię cej czte rech mie sią cach osią gnąć suk -
ces. Po ni żej znaj du je się spo rzą dzo ny przez
nie go opis dro gi, ja ką prze był. Po le cam tę
lek tu rę zwłasz cza oso bom, któ re po od wró -
ce niu się gło wą w dół, nie mo gą wy rów nać
ci śnie nia, a bar dzo chcą upra wiać nur ko -
wa nie na za trzy ma nym od de chu.

Sto ry of my Fren zel
Pierw sze ob ja wy po ten cjal nych kło po -

tów z wy rów ny wa niem ci śnie nia w po zy cji
gło wą w dół za ob ser wo wa łem w Chor wa -
cji, rok te mu. Nie mo głem za nu rzyć się głę -
biej niż 5-6 m. Pró by prze dmu cha nia uszu
gło wą w dół kom plet nie nie dzia ła ły. Wte -
dy wy tłu ma czy łem to so bie, że praw do po -
dob nie mam „prze wia ne” uszy – ni gdy
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wcze śniej nie za ob ser wo wa łem ta kie go zja -
wi ska, a nur ku ję już od 6 lat. Nur ku ję ze
sprzę tem, a w nur ko wa niu sprzę to wym
prak tycz nie nie za nu rza się gło wą w dół.

Co się dzie je, zro zu mia łem do pie ro pod
ko niec ba se no we go kur su fre edi ving’u.
Oka za ło się, że u nie któ rych lu dzi w po zy -
cji gło wą w dół blo ku ją się trąb ki Eu sta chiu -
sza i nie moż na wy rów nać ci śnie nia ani
me to dą Val sa vy, ani me to dą Fren zla. Ale
by ło już za „póź no” – kurs ba se no wy miał
być tyl ko wstę pem do kur su nur ko wa nia w
głąb. Ter min kur su wy pa dał za czte ry mie -
sią ce. Od In struk to ra, Tom ka Nit ki, do wie -
dzia łem się, że moż na to prze wal czyć, np.
ucząc się tech nik BTV, ale w zna nym przy -
pad ku za ję ło to oko ło jed ne go ro ku. Nie za -
sta na wia łem się jed nak dłu go, pod ją łem
de cy zję o wy jeź dzie z po sta no wie niem
ostre go tre nin gu przez ko lej ne czte ry mie -
sią ce.

Tre ning
Od Tom ka Nit ki do sta łem kil ka bar dzo

do brych po rad. Klu czem do roz wią za nia
pro ble mu mia ło być na ucze nie się bez ci -
śnie nio wych me tod wy rów ny wa nia ci śnie -
nia – BTV (Be an ce Tu ba ire Vo lon ta ire). W
skró cie, po le ga ją one na uno sze niu pod nie -

bie nia mięk kie go (cy tu jąc TN: dwa z pię ciu
mię śni od po wie dzial nych za czyn ność pod -
nie bie nia mięk kie go bio rą też udział w
otwie ra niu trą bek). Wie dzę od Tom ka uzu -
peł ni łem in for ma cja mi z książ ki „Pod ręcz -
nik nur ko wa nia” Umber to Pe liz za ri i
Ste fa no To va glie ri oraz z opi su na uki Fren -
zla we dług Eri ca Fat ta ha. Mój ze staw ćwi -
czeń wy glą dał mniej wię cej tak:

– Ru chy żu chwą na bo ki i wy su wa nie jej
do przo du;

– Zie wa nie przy za mknię tych ustach;
– Pró by ru sza nia usza mi;
– Wy trzesz cza nie oczu;
– Uno sze nie sa me go pod nie bie nia mięk -

kie go – sta je my przed lu strem z la tar ką i pa -
trzy my, czy tzw. ję zy czek uno si się do gó ry
(tyl ko na su cho);

– Wy dech i wdech tyl ko usta mi przy
otwar tym no sie – ko niecz ne jest wte dy
unie sie nie pod nie bie nia mięk kie go (tyl ko na
su cho);

– Wy ma wia nie li te ry „g” oraz sa mo gło -
sek „a” i „e” – bez dź więcz nie, sa mo uło że -
nie pod nie bie nia i ję zy ka (moż na ćwi czyć
w wo dzie z za mknię ty mi usta mi).

Ćwi cze nia by ły głów nie wy ko ny wa ne na
su cho i raz na ja kiś czas te sto wa ne w wo -

dzie. Ćwi cze nia w wo dzie by ły oczy wi ście
wy ko ny wa ne tak, aby do ust nie wle wa ła
się wo da. Tre ning na su cho od by wał się
prak tycz nie co dzien nie.

Moż na ćwi czyć przed snem, w tram wa -
ju, au to bu sie, itd. Naj le piej kil ka ra zy dzien -
nie po kil ka na ście mi nut tak, aby się nie
prze mę czyć ani nie nad wy rę żyć np. sta -
wów żu chwo wych (przy ru chach żu chwą
lub zie wa niu z za mknię ty mi usta mi żu chwa
moc no pra cu je i moż na przez in ten syw ny
tre ning na ba wić się za pa le nia sta wów).

Do dat ko wym ele men tem ćwi czeń był
tre ning w po zy cji od wró co nej (gło wą w
dół). Po le cam sal kę do jo gi z dra bin ka mi i
pa sa mi, na któ rych moż na za wi snąć w tej
po zy cji. Tre ning w wo dzie moż na wy ko ny -
wać na płyt kich ba se nach, wy star czy za nu -
rzyć się kil ka na ście cen ty me trów. W ko -
lej nych eta pach moż na za nu rzać się gło wą
w dół, przy trzy mu jąc się np. sto pa mi za kra -
wędź ba se nu.

Po dwóch ty go dniach ćwi czeń mo je
umie jęt no ści BTV nie ru szy ły z miej sca, ale
za to uda ło mi się raz prze dmu chać uszy
Val sa vą w po zy cji gło wą w dół. Za uwa ży -
łem, że ro biąc scy zo ryk mo gę prze dmu chać
uszy i spró bo wa łem zro bić to w po zy cji cał -
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ko wi cie pio no wej – wy szło. By łem tak
szczę śli wy, że wy sko czy łem z wo dy jak po -
pa rzo ny, czym cał kiem po waż nie prze stra -
szy łem ra tow ni ków na ba se nie. Za dru gim
ra zem już mi się nie uda ło, i tak by ło do
koń ca tre nin gu w tym dniu.

Na ko lej ną uda ną pró bę trze ba by ło cze -
kać ca ły ty dzień (kil ka wi zyt na ba se nie i
co dzien ne ćwi cze nia na su cho), ale uda ło
mi się już dwa ra zy pod rząd wy rów nać ci -
śnie nie. W mo im przy pad ku naj sku tecz niej -
szym ru chem wspo ma ga ją cym uno sze nie
pod nie bie nia mięk kie go i otwie ra nie trą bek
oka zał się płyn ny ruch żu chwą w se kwen -

cji: naj pierw do przo du a po tem do do łu
(mo im zda niem jest to kwe stia bar dzo in dy -
wi du al na i trze ba sa me mu wy pra co wać
swo ją me to dę).

W mo im przy pad ku bar dzo ko rzyst ne dla
uru cho mie nia pod nie bie nia mięk kie go oka -
za ły się też ćwi cze nia z zie wa niem z za -
mknię ty mi usta mi oraz bez gło śne wy ma -
wia nie li te ry „g” oraz sa mo gło ski „a”.

Ko lej ne trzy ty go dnie ćwi czeń (tu nie ste -
ty mia łem prze rwę w tre nin gu przez pół to -
ra ty go dnia, ze wzglę du na prze zię bie nie) i
uda ło się na ba se nie wy rów nać ci śnie nie 12
ra zy pod rząd. Suk ces. Pró by na głę bo kim
ba se nie – 4,8 m – rów nież uda ne. Po
dwóch mie sią cach na uczy łem się od po -
wied nim ru chem żu chwy wspie rać tech ni -
kę Val sa vy i wy rów ny wać ci śnie nie w
po zy cji gło wą w dół.

Ko lej na Fren zla
Przy szła ko lej na na ukę Fren zla. Po wy -

słu cha niu i obej rze niu, jak wy ko nu je się tę
tech ni kę (w wy ko na niu Tom ka Nit ki jest to
du żo prost sze niż me to da opi sa na przez Eri -
ca Fat ta ha) stwier dzi łem, że jest to nie moż -
li we, aby jed no cze śnie wy ko ny wać Fren zla
i ruch żu chwy, któ ry po ma gał mi w Val sa -
vie gło wą w dół. Ale czas ucie kał i trze ba

by ło coś ro bić.
Przez pierw sze dwa ty go dnie ćwi czy łem

sa mo uno sze nie krta ni (pod sta wo wy ele -
ment na uki Fren zla). Pierw sze pró by oka za -
ły się to tal ną po raż ką. Kom plet nie nic mi
nie wy cho dzi ło. Oka za ło się, że jak ści snę
nos pal ca mi, nie umiem pod nieść krta ni do
gó ry. Mu sia łem po ko lei ćwi czyć uno sze nie
krta ni bez za my ka nia no sa, z za mknię tą
jed ną dziur ką, po tem dru gą, a na sa mym
koń cu za mknię ty mi obie ma dziur ka mi. Po
oko ło ty go dniu praw do po dob nie wy szła
pierw sza pró ba Fren zla.

Te raz trze ba by ło tyl ko po wta rzać ćwi -
cze nia, aby za pro gra mo wać od po wied ni
ruch krta ni i ję zy ka. Do dat ko wo do szły ćwi -
cze nia na ba se nie i tu na stą pi ła nie spo -
dzian ka – oka za ło się, że nie jest po trzeb ny
do dat ko wy ruch żu chwą, aby prze dmu chać
się Fren zlem gło wą do do łu. Praw do po dob -
nie wcze śniej szy tre ning za pro gra mo wał
od po wied ni ruch pod nie bie nia mięk kie go,
któ ry wspo ma ga otwar cie trą bek. Moż li we
jest też, że przy Fren zlu ruch ten jest do dat -
ko wo wy mu sza ny ru chem krta ni i ję zy ka.

Ko lej ną nie spo dzian ką oka zał się kło pot
z Fren zlem w ma sce. Wcze śniej ćwi czy łem
w oku lar kach i za ci sku. Po wło że niu ma ski
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oka za ło się że Fren zel nie dzia ła ani w po -
zy cji gło wą do do łu, ani gło wą do gó ry (wy -
ja śniam, że nos za ty ka łem pal ca mi, tak
więc po wie trze nie mo gło przez nie go
ucho dzić). Na szczę ście pro blem uda ło mi
się szyb ko roz wią zać – po go dzi nie przy -
zwy cza ja nia się do ma ski wszyst ko za czę ło
dzia łać jak na le ży.

Da hab
Przy szła ko lej na kurs nur ko wa nia w

głąb. W pierw szym dniu nur ko wa nie na 10
me trów, kil ka Fren zli i głę bo kość osią gnię -
ta bez ja kich kol wiek kło po tów. Ra dość,
wszyst ko za dzia ła ło jak trze ba.

W ko lej nych dniach nie by ło już tak do -
brze, kurs za koń czył się osią gnię ciem 25
me trów w CWT. Fren zel raz wy cho dził, a
raz nie, na wet czę ściej nie. Po dniu od po -
czyn ku za czę ły się nur ko wa nia sta żo we, w
cią gu któ rych uda ło mi się po pra wić wy nik
do 30 me trów, ale co naj waż niej sze Fren -
zel za czął wy cho dzić co raz czę ściej.

Po trzeb ny jest jesz cze do dat ko wy tre -
ning, tak aby Fren zel wy cho dził za każ dym
ra zem. Za sześć mie się cy ko lej ny wy jazd.

To mek „Kin gu” Król 

to masz.kin gu.krol@gma il.com

Na ko niec dwie uwa gi. Pierw sza na tu ry
tech nicz nej. War to eks pe ry men to wać z róż -
ny mi stop nia mi po chy le nia gło wy i tu ło wia.
Z re gu ły jest tak, że w po zy cji pio no wo w
dół uszy są za tka ne kom plet nie, pod czas
gdy w po zy cji po zio mej ci śnie nie moż na
wy rów nać. Pro blem po ja wia się przy pew -
nym ką cie na chy le nia. Na le ży więc stop -
nio wo zwięk szać na chy le nie, za czy na jąc
od po zio mu, szu ka jąc te go new ral gicz ne go
mo men tu, kie dy uszy za czy na ją się za ty kać
(w zna nych mi przy pad kach by ło to na chy -
le nie bli skie 45 stop ni) i w oko li cach te go
miej sca eks pe ry men to wać z róż ny mi tech -
ni ka mi słu żą cy mi do otwar cia trą bek. Te
eks pe ry men ty naj ła twiej jest prze pro wa -
dzać na eta pie prób „na su cho”, bo w wo -
dzie utrzy ma nie sta łe go ką ta na chy le nia jest
dość trud ne.

Dru ga uwa ga do ty czy stro ny men tal nej
za gad nie nia. Po trzeb ny jest tu wy so ki po -
ziom mo ty wa cji, bo efek ty ra czej nie przyj -
dą szyb ko. Jak by ło w przy pad ku Tom ka
Kró la, i in nych, pierw szy suk ces po ja wia się
do pie ro po dłu gim okre sie bez owoc nych
eks pe ry men tów. Kie dy już na dej dzie, moż -
na z du żą do zą pew no ści prze wi dzieć, że
bę dzie trze ba po cze kać, za nim uda się go

po wtó rzyć. To znie chę ca i od bie ra na dzie -
ję, po trze ba więc de ter mi na cji i sil nej wia -
ry w po wo dze nie. 

Bar dzo waż ne jest wspar cie ze stro ny
osób, któ re sa me przez to prze cho dzi ły. Tak
wła śnie sta ło się ostat nio, gdy ko lej na kur -
sant ka, Re na ta, na po tka ła tę prze szko dę. Jak
sa ma po wie dzia ła, pod da ła by się, gdy by
nie za chę ty ze stro ny Tom ka, umac nia nie
jej w prze ko na niu, że i jej kie dyś się uda
tak, jak uda ło się je mu. I rze czy wi ście,
pierw sze za koń czo ne po wo dze niem pró by
wy rów na nia ci śnie nia w po zy cji od wró co -
nej zna la zły się na jej kon cie. Dro ga ja ką
mu si jesz cze po ko nać, by by ła w sta nie po -
wta rzać je re gu lar nie, jest wciąż dłu ga, jed -
nak za świe ci ło się dla niej świa teł ko w
tu ne lu.

Mo że ono za świe cić i dla Cie bie. Je śli
masz te go pe cha, że gło wą w dół Two je
trąb ki blo ku ją się, a mi mo to chcesz nur ko -
wać na za trzy ma nym od de chu, po trze bu -
jesz tyl ko cza su na ćwi cze nia i spo ro sil nej
wo li, by się nie pod dać, a suk ces sta nie się
i Two im udzia łem.

To mek „Ni tas” Nit ka

to mek@ni tas.pl
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Czy da się coś jesz cze po pra wić w
kla sycz nym ze sta wie skrzy dło + pły -
ta? Wie le osób po wie za pew ne, że „i
to skrzy dło, i to skrzy dło... i każ de
jest do bre”. Ana li zu jąc jed nak wszy-
st kie aspek ty użyt ko we skrzy dła i
pły ty, ich za cho wa nie pod wo dą, sta -
bil ność czy po zy cję nad wo dą, oka -
zu je się, że spo ro moż na jesz cze
ulep szyć.

Nie co hi sto rii
Pro jek to wa niem płyt zaj mu ję się od 2004

ro ku, kie dy to ku pi łem swo ją pierw szą pły -
tę do skrzy dła. Po za le d wie kil ku nur ko wa -
niach zna la złem w niej ty le wad, że
za bra łem się do jej po pra wia nia. I choć z
jed nej stro ny uda ło się ją zna czą co ulep -

szyć, to z dru giej stro ny na dal by ła da le ka
od do sko na ło ści. Na stęp nym kro kiem by ło
za pro jek to wa nie wła snej pły ty, zu peł nie od
pod staw. By ła lep sza, ale… I każ da ko lej na
to sa mo, za wsze znaj do wa ło się coś, co
moż na by ło jesz cze ulep szyć. I tak się za -
czę ła mo ja przy go da z pro jek to wa niem
płyt.

Po mysł stwo rze nia zu peł nie no we go
wor ka, któ ry bę dzie cał ko wi cie bez kom pro -
mi so wy w swej kon struk cji, po ja wił się już
pa rę lat te mu. W 2010 ro ku stwo rzy łem
pierw szą wer sję pro jek tu. Na po cząt ku na
prze szko dzie sta nę ły kwe stie tech no lo gicz -
ne, ale dwa la ta te mu po zna łem Pio tra, wła -
ści cie la fir my xDEEP. Bar dzo szyb ko od
słów prze szli śmy do czy nów i w 2011 po ja -
wił się pierw szy pro to typ, któ ry in ten syw nie

Ghost
skrzydło nowej generacji oczami konstruktora
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te sto wa łem, nur ku jąc przez kil ka mie się cy
w cie płych mo rzach.

Od sa me go po cząt ku pro jek tu za ło że -
niem by ło stwo rze nie wor ka ide al ne go,
więc przez nie mal dwa la ta te sto wa li śmy
no we idee, wy ko nu jąc ko lej ne pro to ty py, z
któ rych każ dy był bar dziej do pra co wa ny od
po przed nie go. Rów no le gle z wor kiem po -
wsta wa ła Uprząż No wej Ge ne ra cji, w któ -
rej za war li śmy wie le zu peł nie no wych
roz wią zań.

Dla cze go jed no pow ło ko wy?
Zwy kło się uwa żać, że wor ki dwu pow ło -

ko we są lep sze i moc niej sze. Fakt fak tem,
dwu pow ło ko wy wo rek da je po czu cie więk -
szej od por no ści, co w nur ko wa niach wra -
ko wych czy ja ski nio wych ma ogrom ne
zna cze nie, z dru giej jed nak stro ny kla sycz -
ne jac ke ty to w więk szo ści kon struk cje jed -
no pow ło ko we, a uszko dze nia ich pę che rzy
nie zda rza ją się za czę sto. Jed nym sło wem,
wo rek jed no pow ło ko wy jest zu peł nie wy -
star cza ją cy do nur ko wań re kre acyj nych.

Kon struk cja jed no pow ło ko wa ma spo ro
za let, gdyż ta ki wo rek:

Jest oko ło 30% lżej szy, co ma nie ba ga -
tel ne zna cze nie dla po dró żu ją cych nur ków;

Jest bar dzo, ale to bar dzo opły wo wy. Pod

wo dą, w wi do ku od przo du, jest nie mal po -
zba wio nym gru bo ści opa ko wa niem na dwa
bą ble ga zu. Opróż nio ny zu peł nie – zu peł -
nie zni ka, jest ni czym nóż tną cy wo dę;

Jest ła twiej szy do spa ko wa nia. Po spusz -
cze niu po wie trza, a naj le piej po od krę ce -

niu za wo ru, jest zu peł nie pła ski i cie niut ki
ni czym ko szul ka, moż na go ła two zwi nąć
w ru lo nik – za leż nie od spo so bu pa ko wa -
nia;

Po zwa la ide al nie wy ko rzy stać kształt pła -
tów skrzy dła i bez prze szkód ma new ro wać
ga zem przód -tył. Wor ki we wnętrz ne w wer -
sjach dwu pow ło ko wych są ro bio ne nad -
mia ro wo i za wsze we wnątrz two rzą się
zmarszcz ki na kra wę dziach, co ma wpływ
na prze pływ ga zu we wnątrz wor ka, a po -
śred nio na pre cy zję je go dzia ła nia.

Z dru giej jed nak stro ny, za pro jek to wa nie
do bre go wor ka jed no pow ło ko we go jest
zde cy do wa nie trud niej sze niż dwu pow ło -
ko we go, ze wzglę du na zja wi sko „skle ja nia
się” po wło ki i wy ni ka ją ce go z te go utrud -
nio ne go prze pły wu ga zu. Dla te go też wie -
le kon struk cji wor ków jed no pow ło ko wych
uwa ża ne jest za nie zbyt uda ne kon struk cje.

Mi mo więk szej trud no ści „kon struk cyj -
nej”, po prze ana li zo wa niu wszyst kich za i
prze ciw uzna li śmy, że kon struk cja jed no -
pow ło ko wa bę dzie zde cy do wa nie lep sza
dla skrzy dła re kre acyj ne go, ja kim prze cież
jest GHOST.

Czym GHOST róż ni się od skrzy deł do -
stęp nych na ryn ku?
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GHOST nie jest ko pią czy roz wi nię ciem
żad ne go z ist nie ją cych wor ków. GHOST to
zu peł nie no wa kon struk cja, któ rą na ry so wa -
łem „od ze ra”, od rzu ca jąc ste reo ty py i po -
wszech ne wy obra że nie jak wy glą da
„nor mal ne” skrzy dło. Każ da kre ska, każ dy
kon tur czy li nia zgrze wu zo sta ły ści śle pod -
po rząd ko wa ne funk cjom, któ re peł nią.

Geo me tria i du ża po jem ność, mi mo ma -
łych wy mia rów

Jed nym z klu czo wych prio ry te tów by ło
zmi ni ma li zo wa nie wpły wu wor ka na po zy -
cję nur ka pod wo dą i za pew nie nie sta bil ne -
go try mu przez ca łe nur ko wa nie, nie za-
leż nie od cię ża ru ga zu, ja ki ak tu al nie ma my
w bu tli, a tym sa mym ilo ści ga zu w skrzy dle.

Jest to bar dzo sze ro ki te mat, więc nie bę dę
przy ta czał go tu w ca ło ści a je dy nie w skró -
cie: geo me tria wor ka zo sta ła tak do pra co wa -
na, by śro dek wy po ru wor ka przez ca łe
nur ko wa nie, nie za leż nie od ilo ści ga zu w
bu tli (a więc i w wor ku), znaj do wał się ide -
al nie w tym sa mym miej scu. „Nie trzy ma nie”
środ ka wy po ru to je den z pod sta wo wych
błę dów kon struk cyj nych po peł nia nych przez
pro du cen tów, a prze cież po ło że nie środ ka
wy po ru ma ogrom ny wpływ na trym i ogól -
ne po czu cie sta bil no ści wor ka.

Pod czas pro jek to wa nia GHOST’a
uwzględ ni łem dwa aspek ty, na któ re chy ba
nikt z kon struk to rów nie zwró cił do tych czas
uwa gi.

Za uwa ży łem, że u wi szą ce go w to ni
wod nej nur ka, za cho wu ją ce go po praw ną
po zy cję, li nia mo stek -bio dra -ko la na usta -
wio na jest po zio mo. Czy li tym sa mym ple -
cy, a co za tym idzie bu tla, nie jest
usta wio na po zio mo, a pod nie wiel kim ką -
tem! Geo me tria GHOST’a zo sta ła zop ty ma -
li zo wa na z uwzględ nie niem te go wła śnie
fak tu, czy li pod ką tem ide al ne go try mu nur -
ka, a nie po zio me go usta wie nia bu tli.

Za uwa ży li śmy, iż więk szość wor ków do -
stęp nych na ryn ku jest zwy czaj nie zbyt
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krót ka, by ide al nie dzia ła ły z bu tla mi alu -
mi nio wy mi. Dla te go też dru gim istot nym
za ło że niem pod czas pro jek to wa nia by ła
opty ma li za cja pod ką tem naj czę ściej uży -
wa nych bu tli, czy li bu tli „dłu gich”, do któ -
rych za li cza ją się po wszech nie uży wa ne
bu tle alu mi nio we 80 cu.ft, 40 cu.ft i 100
cu.ft oraz sta lo we 15 l o śred ni cy 204 mm i
12 l o śred ni cy 171 mm.

Ce chą, któ ra rzu ca się w oczy przy bliż -
szych oglę dzi nach GHOST’a, jest zmniej -
sze nie mar twej stre fy wor ka do ab so lut ne go
mi ni mum. W więk szo ści wor ków mar twa
stre fa ma sze ro kość 12-16 cm, pod czas gdy
w zu peł no ści wy star czy 3-4 cm. Zmniej sze -
nie mar twej stre fy w spo sób za uwa żal ny
wpły nę ło na wy mia ry wor ka – jest on dzię -
ki te mu zde cy do wa nie węż szy, za cho wu -
jąc przy tym wy por ność 17 kg (37 lbs).

Zmniej sze nie opo rów do ab so lut ne go
mi ni mum

Wbrew po zo rom, wo rek po tra fi sta wiać
cał kiem spo ry opór, szcze gól nie pod czas
pły nię cia pod prąd. Po cząt ko wo pla no wa li -
śmy do da nie bocz nej wstaw ki, tak jak w in -
nych wor kach jed no pow ło ko wych, jed nak
po te stach w wo dzie oka za ło się, że ta kie
roz wią za nie jest da le kie od ide ału i wo rek

jest zwy czaj nie ma ło opły wo wy. Wy eli mi -
no wa nie bocz nych wsta wek po pra wi ło zde -
cy do wa nie hy dro dy na mi kę, lecz z dru giej
stro ny wy ma ga ło prze kon stru owa nia gór nej
czę ści wor ka, by zop ty ma li zo wać prze pływ
ga zu. Tu ide al nym roz wią za niem oka za ło
się być no we, bez ko lan ko we po łą cze nie
wę ża in fla to ra – ale o tym za chwi lę.

Sztyw ność ma te ria łu rów nież by ła istot -
ną kwe stią, któ rej po świę ci li śmy spo ro uwa -
gi. Ma te riał mu siał być na ty le mięk ki, by
do brze się ukła dał, ale i na ty le sztyw ny, by
wo rek po zo sta wał jed nak bar dzo opły wo -
wy. Piotr z xDEEP skon tak to wał się z pro -
du cen tem w USA, któ ry do star czył ma te riał
od po wied niej sztyw no ści i oczy wi ście wy -
trzy ma ło ści. GHOST jest wy ko na ny z
CORDURY 1100dTEX, jed nak z uszczel nie -
niem po li ure ta no wym grub szym niż po sia -
da więk szość kon struk cji dwu pow ło ko wych
(ty po we wor ki ma ją po wło kę od 0,08 do
0,15 mm). W efek cie ma my po łą cze nie bar -
dzo moc nej ba zy no śnej z bar dzo mię si -
stym i od por nym na znisz cze nie
uszczel nie niem.

Su per pła ski ada pter in fla to ra
Ada pter in fla to ra jest ele men tem, któ ry

po tra fi spra wić spo ro pro ble mów przy kon -
stru owa niu wor ka. Kształt kla sycz nych ada -
pte rów („ko la nek”) unie moż li wia sen sow ne
umiesz cze nie ich w ide al nym miej scu, któ -
re w przy pad ku te go wor ka znaj du je się na
środ ku. Z my ślą o sys te mach ja ski nio wych
xDEEP od dłuż sze go już cza su pro wa dził
pra ce nad zu peł nie no wą tech no lo gią, któ -
ra umoż li wia wy ko ny wa nie ada pte ra zin te -
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gro wa ne go z wor kiem. Ze wzglę du na
kształt, ada pter te go ty pu dał się umie ścić w
do wol nym miej scu, za tem jest on umiesz -
czo ny tam, gdzie chcia łem – na środ ku
skrzy dła, a je go spe cjal ny kształt po wo du je,
iż nie ko li du je on z po je dyn czą bu tlą (co

jest w za sa dzie nie moż li we kon stru ując wo -
rek „sin glo wy” w opar ciu o „ko lan ka”).

Uprząż No wej Ge ne ra cji
Kla sycz ne uprzę że z pły tą wy ewo lu owa -

ły w la tach osiem dzie sią tych i od te go cza -
su nie wie le się zmie ni ły. Czy ozna cza to, że
są one do sko na łe? Tak jak pi sa łem na wstę -
pie, w kla sycz nej pły cie jest sze reg ele men -
tów, któ re moż na po pra wić, uzy sku jąc nie
tyl ko więk szy kom fort pod wo dą, ale rów -
nież ła twiej sze za kła da nie i zdej mo wa nie,
więk szą sta bil ność czy mniej sze zu ży cie
taśm.

Uprząż No wej Ge ne ra cji już na pierw szy
rzut oka róż ni się zna czą co od kla sycz nych
płyt. Pas bio dro wy znaj du je się zde cy do wa -
nie wy żej a pas krocz ny ma kształt li te ry
„V”. W uprzę ży tej wy ko rzy sta łem spo ro
po my słów, któ re te sto wa łem przez kil ka lat,
kon stru ując co raz to no we ge ne ra cje płyt
wy ko ny wa nych na za mó wie nie nur ków z
ca łej Pol ski.

Istot ną ce chą Uprzę ży No wej Ge ne ra cji
jest moż li wość prze su nię cia ada pte ra wraz
ze skrzy dłem w dół, znacz nie ni żej niż po -
zwa la na to ja kie kol wiek roz wią za nie kla -
sycz ne. Do ce nią to w szcze gól no ści oso by
niż sze, gdyż roz wią zu je waż ny pro blem:

ude rza nie gło wą w pierw szy sto pień au to -
ma tu. W in nych kom pen sa to rach nur ko wie
czę sto roz wią zu ją ten pro blem mo cu jąc bu -
tlę ni żej, ale ta kie roz wią za nie po pierw sze
jest mniej bez piecz ne, zwłasz cza gdy bu tla
mo co wa na jest jed nym pa sem, a po dru gie
kom pen sa tor (czy to jac ket, czy skrzy dło),
prze su nię te jest wzglę dem środ ka cięż ko ści
ga zu w bu tli, co wła ści wie unie moż li wia
sta łe wy try mo wa nie. W Uprzę ży No wej
Ge ne ra cji moż li we jest prze su nię cie ca łe go
ze spo łu „kom pen sa tor -ada pter bu tli”.

W od róż nie niu od in nych płyt gór na
część pły ty jest wy raź nie szer sza i się ga wy -
żej. Dzię ki te mu zmi ni ma li zo wa łem ry zy -
ko, że kra wędź pły ty bę dzie uwie ra ła w
ko ści ło pat ko we (ma to szcze gól ne zna cze -
nie w cie niut kim kom bi ne zo nie neo pre no -
wym). Do dat ko wo po sze rze nie tej czę ści
pod no si sta bil ność pod czas pły nię cia „na
bo ku”. Wą ska ta lia pły ty zmniej sza wa gę,
ale co waż niej sze, po zwa la prze su nąć kie -
sze nie ba la sto we bli żej krę go słu pa, ale o
tym da lej. Oczy wi ście w dol nej czę ści pły -
ta po win na oprzeć się na bio drach. Dla te go
pły ta ma dość sil nie pod gię te w kie run ku
nur ka dol ne ro gi, aby le piej przy le gać do
cia ła i być ko lej nym zia ren kiem w ko szycz -
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ku pod no sze nia sta bil no ści i uczu cia „przy -
kle je nia” ze sta wu do ple ców.

Pły ta wy stę pu je w dwóch roz mia rach: S i
L. Dla cze go? Pły tą o jed nym roz mia rze
moż na uszczę śli wić re la tyw nie spo rą gru pę
nur ków, jed nak ci naj niż si, prze waż nie ko -
bie ty, ma ją kło pot po le ga ją cy ude rza niu
gło wą w pierw szy sto pień au to ma tu od de -
cho we go. Z ko lei wy żsi pa no wie nie czu ją
się kom for to wo, a gór na kra wędź „nor mal -
nej” pły ty po tra fi uwie rać w ło pat ki lub też,
za leż nie od po ło że nia pły ty, dol na kra wędź
nie opie ra się na bio drach, co zmniej sza
sta bil ność. W no wej uprzę ży pro blem ten
nie wy stę pu je, gdyż za rów no oso by niż sze,
jak i wyż sze, mo gą do brać pły tę do sto so wa -
ną do ich wzro stu.

Istot ną ce chą Uprzę ży No wej Ge ne ra cji
jest jej układ taśm. Ta śmy na ra mien ne oraz
pas bio dro wy to dwie osob ne czę ści. Dzię -
ki te mu pas bio dro wy mo gli śmy prze nieść
zde cy do wa nie wy żej. Co to da ło? Kil ka
ogrom nych za let, któ re wi dać już przy
pierw szym uży ciu uprzę ży:

Pa sy na ra mien ne są dzię ki te mu nie co
dłuż sze, a za pię cie pa sa bio dro we go po wo -
du je ich przy cią gnię cie do cia ła i lep sze
przy le ga nie. Uprząż jest więc jed no cze śnie

ła twiej sza w za kła da niu i zdej mo wa niu
oraz sta bil niej sza, bo po za pię ciu pa sa bio -
dro we go, pa sy na ra mien ne są bar dziej do -
pa so wa ne;

Wy żej umiesz czo ny pas bio dro wy zna -
lazł się w na tu ral nym punk cie ob ro tu cia ła,
przez co uprząż za pew nia więk szą swo bo -
dę ru chów, np. przy za kła da niu płetw;

Punkt mo co wa nia kie sze ni ba la sto wych
prze su nię ty jest w kie run ku gło wy, przez co
w pian ce nie ma po trze by sto so wa nia kie -
sze ni try mu ją cych, a sa me kie sze nie za -
mon to wa ne są zde cy do wa nie bli żej krę go -
słu pa, co z jed nej stro ny pod no si sta bil ność,
a z dru giej stro ny usu wa do kucz li we obi ja -
nie się ba la stu o bio dra. Prze su nię te do ty łu
kie sze nie ba la sto we na pew no
do ce nią też szczu plej sze oso by,
któ rym czę sto kie sze nie prze -
szka dza ły, za cho dząc na
brzuch.

Pas bio dro wy ty pu „V” jest
ko lej ną no wo ścią w se ryj nych
uprzę żach nur ko wych. Roz wią -
za nie to sto su je w mo ich pły tach
od kil ku lat i moż na śmia ło po -
wie dzieć, że spraw dzi ło się do -
sko na le. Ja kie są prze wa gi pa sa

„V” bie gną ce go po po ślad kach, za miast
cen tral nie po mię dzy ni mi? Oczy - wi ście
mniej uwie ra i le piej roz kła da ob cią że nie
pod czas uży wa nia sku te ra czy sko ków do
wo dy. Ale są jesz cze in ne, bar dzo istot ne
za le ty ta kie go roz wią za nia: ma my dwa ła -
two do stęp ne miej sca, za miast jed ne go, na
za mo co wa nie D -rin gów „car go” oraz lep -
szą sta bi li za cję pły ty, dzię ki sko śne mu usta -
wie niu taśm po ślad ko wych.

Ostat nim ele men tem, o któ rym chciał -
bym wspo mnieć, jest ada pter po je dyn czej
bu tli. Ten nie po zor ny ka wa łek me ta lu rów -
nież prze szedł spo rą ewo lu cję w mo ich
pro jek tach. Obec nie łą czy w spo sób, mo im
zda niem, opty mal ny ta kie ce chy jak niż szy
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pro fil (a co za tym idzie mak sy mal ne zbli że -
nie bu tli do ple ców zwięk sza ją ce sta bil -
ność) oraz nie wraż li wość na śred ni cę bu tli.
Rze czą, na któ rą wszy scy zwró cą uwa gę
już przy pierw szym uży ciu, jest ła twość re -
gu la cji pa sów mo cu ją cych bu tlę – prze su -
wa ją się one swo bod nie w ada pte rze, na wet
gdy dru gi pas jest już za pię ty, przez co do -
pa so wa nie ich jest zde cy do wa nie szyb sze i
ła twiej sze.

Pod su mo wu jąc…
W po praw nie wy re gu lo wa nej uprzę ży

NextGen bę dzie Ci wy god niej niż w „zwy -
kłej” pły cie ze „zwy kłą” uprzę żą, bę dziesz
czuł peł ną in te gra cję z ze sta wem bez nad -
mier ne go na pię cia pa sów pod czas naj -
śmiel szych ewo lu cji, wszyst ko bę dzie „pod
rę ką” a za ra zem ca łość jest lek ka i zwar ta
w trans por cie. Jed no cze śnie w od róż nie niu
od kla sycz ne go jac ke tu masz moż li wość
przy pię cia la tar ki ka ni stro wej, dwóch la ta -
rek za pa so wych, do dat ko wych bu tli z ga -
zem („sta ge”), sku te ra „eks plo ra cyj ne go”
czy też ha ka ra fo we go.

Ży czę wszyst kim uda nych i bez piecz -
nych nur ko wań.

To masz Stry jec ki

pro jek tant sys te mu NextGen-Ghost

http://www.nemowkulce.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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Bez lu ster ko wiec Olym pus PEN E -
- PL5 zo stał za pre zen to wa ny we
wrze śniu ubie głe go ro ku. Od ra zu
wzbu dził spo re za in te re so wa nie, bo -
wiem pro du cent po in for mo wał, iż za -
sto so wa no w nim bar dzo uda ną
ma try cę Li ve MOS, któ ra wcze śniej
zna la zła się w du żo droż szym mo de -
lu OM- D E - M5.

Jed nak no wa kon struk cja Olym pu sa skie -
ro wa ła na sie bie wzrok nie tyl ko osób za in -
te re so wa nych tra dy cyj ną fo to gra fią, ale
tak że fo to gra fią pod wod ną, bo wiem już w
dniu pre mie ry apa ra tu pro du cent za po wie -
dział wpro wa dze nie do sprze da ży de dy ko -
wa nej do nie go wo dosz czel nej obu do wy o
ozna cze niu PT-EP10. Tym sa mym ja poń ska
fir ma kon se kwent nie kon ty nu uje swo ją po -
li ty kę, w ra mach któ rej ofe ru je obu do wy
pod wod ne do swo ich bez lu ster kow ców i
za awan so wa nych apa ra tów kom pak to -
wych. Jed nak sa ma obu do wa to nie wszyst -

ko, bo wiem do fo to gra fii pod wod nej po -
trze bu je my jesz cze spo ro do dat ko wych ak -
ce so riów.

Dla te go w ofer cie fir my znaj dzie my tak -
że ze wnętrz ne lam py bły sko we, dy fu zo ry,
pier ście nie po zwa la ją ce na zmia nę ogni -

Olympus E-PL5 pod wodą
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sko wej, pier ście nie an ty od bi cio we, a tak że
wszel kie go ro dza ju uchwy ty, de kiel ki i tor -
by.

Skup my się jed nak na sa mej obu do wie i
ofe ro wa nym wraz nią wy po sa że niem.

Pierw szy rzut oka na no wą obu do wę

przy wo dzi na myśl mo del PT-EP05L, któ ry
de dy ko wa ny był do apa ra tu E -PL3. Pro du -
cent zde cy do wał się bo wiem wy ko rzy stać
tę sa mą przed nią ścian kę. Jed nak tym ra zem
zre zy gno wa no z dość spe cy ficz ne go por tu
z wbu do wa nym oświe tle niem LED i za stą -
pio no go bar dziej tra dy cyj nym roz wią za -
niem zna nym z mo de lu PT-EP01. Dla te go
na por cie nie znaj dzie my już gwin tu po -
zwa la ją ce go na za mo co wa nie na nim kon -
wer te ra sze ro ko kąt ne go Olym pus PTWC-01
oraz kon wer te ra ma kro Olym pus PTMC-01.
Jed nak port po zwa la nam sko rzy stać z du żo
szer szej ga my obiek ty wów niż to mia ło
miej sce we wcze śniej szym mo de lu i do
obu do wy zmie ści my te raz apa rat wraz z
jed nym z na stę pu ją cych obiek ty wów:

M.Zu iko Di gi tal 9–18 mm f/4.0–5.6 ED
M.Zu iko Di gi tal 14–42 mm f/3.5–5.6 ED
M.Zu iko Di gi tal 14–42 mm f/3.5–5.6 II
M.Zu iko Di gi tal 14–42 mm f/3.5–5.6 II R
M.Zu iko Di gi tal 45 mm f/1.8
M.Zu iko Di gi tal 60 mm f/2.8 ED Ma cro
M.Zu iko Di gi tal 75 mm f/1.8 ED
M.Zu iko Di gi tal 12–50 mm f/3.5–6.3 ED EZ
Wy bie ra jąc kon kret ny mo del, z któ rym

bę dzie my nur ko wać, war to być świa do -
mym zja wisk fi zycz nych za cho dzą cych w
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wo dzie i zwią za nych z po chła nia niem
świa tła oraz je go za ła ma niem pod czas
prze cho dze nia z ośrod ków o róż nej gę sto -
ści. Pierw sze ze zja wisk jest wy ni kiem roz -
pra sza nia świa tła w czą stecz kach wo dy.
Czą stecz ki te są więk sze od czą ste czek po -
wie trza, za tem roz pra sza nie w wo dzie wy -
stę pu je w du żo więk szym stop niu. W
re zul ta cie na wet w naj czyst szej wo dzie na
głę bo ko ści 100 m pa nu je już ciem ność, a
w pol skich je zio rach już na 15 m czę sto
mu si my ko rzy stać z la ta rek. Jak by te go by -
ło ma ło, po ziom roz pra sza nia świa tła jest
za leż ny od dłu go ści fa li, czy li od ko lo ru.
Ozna cza to, że świa tło o pew nym ko lo rze
bę dzie pod wo dą za ni ka ło szyb ciej, niż
świa tło o in nym ko lo rze. Pro wa dzi to do
zmia ny ko lo ry sty ki pod wod nych ob ra zów.

W związ ku z tym nie po sza le je my pod
wo dą z du ży mi ogni sko wy mi, chcąc fo to -
gra fo wać znacz nie od da lo ne obiek ty. W
wy ni ku po chła nia nia świa tła otrzy ma ny ob -
raz bę dzie da le ki od ide ału. Utra ci my nie
tyl ko ko lo ry, ale rów nież kon trast i wie le
szcze gó łów, co ilu stru je przy kład zamies-
zczony obok.

Zbyt du ża od le głość od fo to gra fo wa ne go
wra ku spra wi ła, że zdję cie jest ma ło wy raź -

ne i po zba wio ne ko lo rów na wet w sy tu acji,
gdy wy wo ły wa li śmy je z pli ku RAW, sta ra -
jąc się uzy skać jak naj lep szą ko lo ry sty kę.

Jed nak wy star czy ło zbli żyć się do za to -
pio ne go stat ku i prze sta wić ogni sko wą na
14 mm, a uzy ska ny efekt jest dia me tral nie
in ny od po przed nie go.

Za tem do cze go mo że my wy ko rzy stać
ogni sko we z prze dzia łu 40–75 mm w fo to gra -
fii pod wod nej? Przede wszyst kim do uzy ska -
nia du żej ska li od wzo ro wa nia i nie ko niecz nie
ma my tu na my śli ma kro fo to gra fię. Mo że my
wy ko nać bar dzo cie ka wy „por tret” ry by lub
uwiecz nić drob ny frag ment ra fy ko ra lo wej.

Fragment wraku statku leżącego na głębokości 30 m. Zdjęcie wykonano aparatem Olympus E- PL5 i
obiektywem M.Zuiko Digital 14–42 mm f/3.5–5.6 II R na 42 mm. JPEG otrzymany poprzez wywołanie
pliku RAW w programie Adobe Lightroom.
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Wa run kiem ko niecz nym jest jed nak od -
po wied nie zbli że nie się do fo to gra fo wa ne -
go obiek tu, aby zni we lo wać efekt zwią za ny
z po chła nia niem świa tła. Mu si my bo wiem
pa mię tać, że znaj du jąc się na głę bo ko ści 5
me trów i fo to gra fu jąc obiekt od da lo ny od
nas o 15 me trów, świa tło wpa da ją ce do wo -

dy, od bi ja jąc się od obiek tu i do cho dząc do
na sze go obiek ty wu mu si prze być aż 20 me -
trów! Za tem bar wy zo sta ną po chło nię te w
ta kim sa mym stop niu jak by śmy znaj do wa li
się nie 5, ale 20 me trów pod wo dą.

Ko lej nym, istot nym z punk tu wi dze nia
do bo ru obiek ty wu zja wi skiem za cho dzą -

cym w wo dzie jest re frak cja, czy li za ła ma -
nie świa tła zwią za ne z róż ną pręd ko ścią
świa tła w ośrod kach o róż nych gę sto ściach,
na gra ni cy tych ośrod ków na stę pu je za ła -
ma nie (ugię cie) świa tła. Je go za sa dę ilu stru -
je po niż szy ry su nek.

Fragment wraku statku leżącego na głębokości 30 m. Zdjęcie wykonano aparatem Olympus E- PL5 i
obiektywem M.Zuiko Digital 14–42 mm f/3.5–5.6 II R na 14 mm w obudowie podwodnej Olympus PT-
EP10. JPEG otrzymany poprzez wywołanie pliku RAW w programie Adobe Lightroom.

„Por tret” ry by. Zdję cie wy ko na no apa ra tem Olym -
pus E - PL5 i obiek ty wem M.Zu iko Di gi tal 14–42
mm f/3.5–5.6 II R na 14 mm w obu do wie pod -
wod nej Olym pus PT- EP10. JPEG otrzy ma ny po -
przez wy wo ła nie pli ku RAW w pro gra mie Ado be
Li gh tro om.

Frag ment ra fy ko ra lo wej. Zdję cie wy ko na no apa -
ra tem Olym pus E - PL5 i obiek ty wem M.Zu iko Di -
gi tal 14–42 mm f/3.5–5.6 II R na 42 mm w
obu do wie pod wod nej Olym pus PT- EP10. JPEG
otrzy ma ny po przez wy wo ła nie pli ku RAW w pro -
gra mie Ado be Li gh tro om.
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Jed nak przed sta wia on nie co uprosz czo -
ną sy tu ację, gdyż do ty czy za ła ma nia na gra -
ni cy po wie trze -wo da, a na le ży pa mię tać, że
oko nur ka od dzie lo ne jest od ob ser wo wa -
ne go, pod wod ne go obiek tu gra ni ca mi wo -
da -szkło i szkło -po wie trze, gdyż ma on
za ło żo ną ma skę. Po dob nie rzecz się ma w
przy pad ku obiek ty wu, przed któ rym znaj -
du je się szyb ka obu do wy pod wod nej. Roz -
waż my więc przy pa dek, gdy szyb ka ta jest
pła ska, czy li ma my do czy nie nia z tzw. por -
tem pła skim, tak jak to ma miej sce w obu -
do wie PT-EP1 0.

W wy ni ku re frak cji świa tło wpa da ją ce do
obiek ty wu na gra ni cy je go po la wi dze nia w
rze czy wi sto ści wpa da do por tu obu do wy pod
mniej szym ką tem, cze go wy ni kiem jest za -
wę że nie po la wi dze nia obiek ty wu, a co za

tym idzie wy dłu że nie je go efek tyw nej ogni -
sko wej. Do kład na war tość jest jed nak za leż -
na od te go, z ja ką wo dą ma my do czy nie nia,
gdyż ina czej sy tu acja wy glą da w sło nej wo -
dzie, a ina czej w słod kiej. Win ny wszyst kie -
mu jest róż ny współ czyn nik za ła ma nia
świa tła, jed nak współ czyn nik wy dłu że nia
ogni sko wej oscy lu je w oko li cach 1,33 ra za.
W re zul ta cie, ko rzy sta jąc z pła skie go por tu,
ry bie oko o po lu wi dze nia 180 stop ni zmie ni
nam się w obiek tyw o po lu wi dze nia 97 stop -
ni. To jed nak nie wszyst kie kon se kwen cje re -
frak cji. Scho dząc pod wo dę za uwa ży my, że
ob ser wo wa ne obiek ty są po więk szo ne (mak -
sy mal nie o 1,33x) i znaj du ją się bli żej.

Spójrz my, jak prze kła da się to na na sze
zdję cia.

Pro blem zwią za ny z wy dłu że niem ogni -
sko wej pod wo dą i za wę że niem ką ta wi -
dze nia ilu stru ją po niż sze przy kła dy.

Ze wzglę du na ko niecz ność wyj ścia z
wo dy w ce lu zmia ny obiek ty wów, fo to gra -

Obiek ty fo to gra fo wa ne pod wo dą są po więk szo -
ne i po zor nie znaj du ją się bli żej. Zdję cie wy ko -
na no apa ra tem Olym pus E - PL5 i obiek ty wem
M.Zu iko Di gi tal 9–18 mm f/4.0–5.6 ED w obu -
do wie pod wod nej Olym pus PT- EP10.

Zdję cie wy ko na no apa ra tem Olym pus E - PL5 i
obiek ty wem M.Zu iko Di gi tal 9–18 mm f/4.0–5.6
ED na 9 mm w obu do wie pod wod nej Olym pus
PT- EP10.



Nuras.info 7/2013

98

fie wy ko na ne róż ny mi obiek ty wa mi nie zo -
sta ły zro bio ne z te go sa me go miej sca. Stąd
zdję cie na 18 mm obej mu je więk szy ob szar
niż te wy ko na ne in nym obiek ty wem na 14
mm.

Wróć my jed nak do na szej obu do wy.
Olym pus PT-EP10 zo stał wy ko na ny z po -

li wę gla nów i we dług spe cy fi ka cji po zwa la
za nur ko wać z apa ra tem na głę bo kość 45 m.
Za utrzy ma nie szczel no ści od po wia da du ży
o -ring oraz ła twe w uży ciu, ob ro to we za -
mknię cie z blo ka dą. Do dat ko wo ma my
moż li wość kon tro lo wa nia, czy obu do wa
nie prze cie ka, gdyż na do le tyl nej ścian ki
umiesz czo no okien ko mo ni to ro wa nia dla
de tek cji prze ni ka nia wo dy. Czy li nie ja ko
utrzy ma no stan dar dy i pa ra me try zna ne z
wcze śniej szych mo de li.

Roz miesz cze nie przy ci sków na tyl nej
ścian ce jest ana lo gicz ne, jak w przy pad ku
obu do wy dla E -PL3 i w związ ku z tym
znów nie uda ło zna leźć się miej sca dla ma -

ni pu la to ra po zwa la ją ce go ob ra cać ru cho -
mym pier ście niem wo kół przy ci sków kie -
run ko wych. Utrud nia to nie co zmia nę
przy sło ny i cza su mi gaw ki w try bach A/S/M,

Zdję cie wy ko na no apa ra tem Olym pus E - PL5 i
obiek ty wem M.Zu iko Di gi tal 9–18 mm f/4.0–5.6
ED na 18 mm w obu do wie pod wod nej Olym pus
PT- EP10.
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jed nak dzię ki do stę po wi do przy ci sków kie -
run ko wych mo że my zmie niać te pa ra me try.
Usta wia nie ogni sko wej w obiek ty wie od by -
wa się za po mo cą du żej gał ki umiesz czo -

nej na przed niej ścian ce obu do wy. Jed nak
aby móc sko rzy stać z tej funk cjo nal no ści,
mu si my do ku pić spe cjal ny pier ścień zę ba ty.
Gał ka jest bo wiem po łą czo na z ko łem, któ -
re za zę bia się na pier ście niu na ło żo nym na
obiek tyw. Pro du cent ofe ru je pier ście nie w

dwóch śred ni cach – mo del PPZR-EP01 pa -
su je do obiek ty wu M.Zu iko Di gi tal 14–42
mm f/3.5–5.6 ED, na to miast mo del PPZR-
EP02 do obiek ty wów M.Zu iko Di gi tal 9–18
mm f/4.0–5.6 ED, M.Zu iko Di gi tal 14–42
mm f/3.5–5.6 II, M. Zu iko Di gi tal 14–42
mm f/3.5–5.6 II R.

Dzię ki ta kie mu roz wią za niu oraz za sto -
so wa niu gał ki o dość du żej śred ni cy, zmia -
na ogni sko wej mo że być wy ko ny wa nia
płyn nie pal cem wska zu ją cym le wej dło ni.

In sta la cja apa ra tu w obu do wie tak że nie
spra wia więk szych pro ble mów. Dzię ki spe -
cjal nym gum kom dy stan su ją cym wpa so wu -
je on się w za sa dzie sam do jej wnę trza, a
je dy ne na co mu si my zwró cić uwa gę to,
czy pra wi dło wo za ło ży li śmy pier ścień na



Nuras.info 7/2013

100

obiek ty wie i czy za zę bił się on z ko łem po -
łą czo nym z gał ką do zmia ny ogni sko wej.

Pro du cent nie za po mniał o oso bach
chcą cych wspo ma gać wy ko ny wa nie zdjęć
lam pą bły sko wą. W obu do wie zna la zło się
bo wiem miej sce dla fle sza, któ ry mo że my
pod łą czyć do apa ra tu za po śred nic twem
złą cza ak ce so riów. Sce nę mo że my więc
do świe tlać za je go po mo cą – bez po śred nio
lub z za sto so wa niem spe cjal ne go dy fu zo ra,
któ ry znaj dzie my wśród ak ce so riów do łą -
czo nych do obu do wy i któ ry mon tu je się na
por cie.

Jed nak gdy uzna my, że si ła bły sku jest
nie wy star cza ją ca, to lam pę mo że my wy ko -

rzy stać do wy zwa la nia ze wnętrz nej wo do -
od por nej lam py bły sko wej. W ofer cie fir my
Olym pus znaj dzie my mo de le UFL-1 oraz
UFL-2. Mo że my je za in sta lo wać za po śred -
nic twem dłu gie go bądź krót kie go ra mie nia

do spe cjal ne go złą cza znaj du ją ce go się na
gó rze obu do wy. Wy zwa la nie ze wnętrz nej
lam py od by wa się za po śred nic twem jed ne -
go ze złącz świa tło wo do wych umiesz czo -
nych na przed niej ścian ce.

Sko ro złą cza są dwa, to nic nie stoi na
prze szko dzie, aby do na sze go ze sta wu za -
in sta lo wać dwa ze wnętrz ne fle sze. Jed nak
wów czas mu si my do ku pić jesz cze spe cjal -
ne ra mię mon to wa ne do pod sta wy obu do -
wy i umoż li wia ją ce usy tu owa nie na nim
dwóch lamp.

Na ko niec war to wspo mnieć o jesz cze
jed nej rze czy, a mia no wi cie o nie wiel kiej,
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acz kol wiek bar dzo istot nej, śrub ce znaj du -
ją cej się we wnątrz obu do wy. Z pew no ścią
jej obec ność ucie szy oso by chcą ce fo to gra -
fo wać ry bim okiem umiesz czo nym w por -
cie ko puł ko wym, bo wiem od krę ce nie
śrub ki po zwa la nam zde mon to wać port pła -
ski i sko rzy stać z sze ro kiej ofer ty por tów
ofe ro wa nych przez pro du cen tów nie za leż -
nych. Tym sa mym Olym pus dał nam nie -
ogra ni czo ne moż li wo ści roz bu do wy
na sze go ze sta wu i ko rzy sta nia pod wo dą z
obiek ty wów Mi kro Czte ry Trze cie in nych
pro du cen tów.

Przejdź my te raz do ser ca ca łe go sys te mu,
czy li apa ra tu Olym pus E -PL5. Z pew no ścią
mo że dzi wić ukry cie w nim opcji mo gą -
cych przy dać się w fo to gra fii pod wod nej.
Ma my tu na my śli dwa try by do fo to gra fii
pod wod nej oraz pod wod ny ba lans bie li.
Przy do myśl nych usta wie niach apa ra tu nie
znaj dzie my ich ani w do stęp nych try bach
ba lan su bie li, ani w try bach te ma tycz nych.
Że by je uru cho mić, mu si my wejść do me nu
głów ne go, uak tyw nić me nu usta wień wła -
snych, aby w ogó le by ło wi docz ne. Na stęp -
nie we wspo mnia nym me nu usta wień
wła snych mo że my dla przy ci sku Fn przy pi -
sać funk cję prze łą cza nia po mię dzy try ba mi

do fo to gra fii pod wod nej. Po tej ope ra cji na
li ście usta wień ba lan su bie li po ja wi nam się
zna jo ma ikon ka z ryb ką. In struk cja rów nież
dość po bież nie trak tu je te mat try bów pod -
wod nych, a je dy ne cze go się do wia du je my,
to że wy bra nie od po wied nie go try bu po -
zwa la prze łą czać obiek tyw M.Zu iko Di gi tal
12–50 mm f/3.5–6.3 ED EZ z try bu WIDE
do TELE i na od wrót. Oprócz te go apa rat
uak tyw nia pod wod ny ba lans bie li, włą cza
wy mu szo ny błysk lam py bły sko wej oraz
wpro wa dza kom pen sa cję eks po zy cji o war -
to ści −0.7 lub −1 EV.

Jed nak czy war to za wra cać so bie gło wę
tym wszyst kim nie ma jąc obiek ty wu M.Zu -
iko Di gi tal 12–50 mm f/3.5–6.3 ED EZ? Na -
szym zda niem nie, bo wiem jesz cze nie
spo tka li śmy się z apa ra tem, któ ry ra dził by
so bie z usta wia niem ba lan su bie li w za kre -
sie od 0 do 45 me trów pod po wierzch nią
wo dy. W tak du żym za kre sie głę bo ko ści
zmia na ko lo ry sty ki spo wo do wa na roz pra -
sza niem świa tła jest na ty le du ża, że jak do
tej po ry nie uda ło się stwo rzyć apa ra tu cy -
fro we go, któ ry ra dził by so bie z wła ści wym
od wzo ro wa niem barw we wszyst kich wa -
run kach. Dla te go w fo to gra fii pod wod nej z
po mo cą przy cho dzi nam for mat RAW, do
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któ re go uży wa nia za wsze za chę ca my pod -
czas nur ko wa nia. Aby le piej zi lu stro wać
oma wia ne za gad nie nie, po słu ży my się kil -
ko ma przy kła da mi zdjęć, któ re wy ko na li -
śmy na róż nych głę bo ko ściach.

Głę bo kość do 5 me trów
Na nie wiel kich głę bo ko ściach za ni ka nie

ko lo rów nie do skwie ra jesz cze w znacz nym
stop niu, dla te go w ta kich wa run kach mo że -
my po ku sić się o sko rzy sta nie z ba lan su bie -
li dla zdjęć pod wod nych. Jed nak już kil ka
me trów pod po wierzch nią wo dy zu peł nie
nie spraw dzi się tryb AWB, co ilu stru ją po -
niż sze przy kła dy.

AWB – zdję cie JPEG za pi sa ne w try bie P
przy au to ma tycz nym ba lan sie bie li 

Ryb ka – zdję cie JPEG otrzy ma ne z pli ku
RAW, wy wo ła ne pro gra mem Olym pus Vie -
wer przy usta wie niu pod wod ne go ba lan su
bie li

RAW – zdję cie JPEG wy wo ła ne z pli ku
RAW pro gra mem Ado be Li gh tro om przy
wła snym usta wie niu ba lan su bie li, pa ra me -
trów eks po zy cji, kon tra stu, wy ra zi sto ści i
ko lo ry sty ki.

Pierw szy przy kład po ka zu je, jak apa rat ra -
dzi so bie z od wzo ro wa niem ko lo rów skó ry.
Wi dać wy raź nie, że ko rzy sta jąc z au to ma -

tycz ne go ba lan su bie li już na nie wiel kich
głę bo ko ściach skó ra zy ska nie bie ski za farb.
Gdy wspo mo że my się ba lan sem bie li dla
zdjęć pod wod nych, sy tu acja wy raź nie się
po pra wia, jed nak da le ko jej do te go, co mo -
że my uzy skać wy wo łu jąc plik RAW.

Dru gi przy kład to frag ment ra fy ko ra lo -
wej sfo to gra fo wa ny pod świa tło, czy li w
dość trud nych wa run kach. W try bie au to -
ma tycz nym tra ci my więk szość barw, a kon -
trast po zo sta wia wie le do ży cze nia. Po
usta wie niu pod wod ne go ba lan su bie li sy tu -
acja nie znacz nie się po pra wia, a za do wa -
la ją cy efek ty uzy ska my do pie ro wy wo łu jąc
plik RAW, gdzie mo że my nie tyl ko do brać
pra wi dło wy ba lans bie li, ale tak że usta wić
od po wied nią ko lo ry sty kę, do brać kon trast i
ko rek tę eks po zy cji. 

Wi dać też wy raź nie, ile tra ci my szcze gó -
łów na ta fli wo dy, ko rzy sta jąc je dy nie z za -
pi su w for ma cie JPEG.

Trze ci przy kład to kla sycz ne zdję cie ra fy
ko ra lo wej oświe tlo nej przez słoń ce i wy ko -

ABW

Rybka

RAW
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na ne w kie run ku głę bi mo rza. Funk cja AWB
znów w ogó le nie spraw dza się w ta kiej sy -
tu acji, jed nak usta wie nie de dy ko wa ne dla
zdjęć pod wod nych wy raź nie po pra wia ko -
lo ry sty kę. Uzy ska ny efekt moż na już uznać
za za do wa la ją cy, jed nak krót ka za ba wa su -
wa ka mi w pro gra mie do wy wo ły wa nia pli -
ków RAW po zwa la otrzy mać jesz cze lep szy
re zul tat.

Głę bo kość oko ło 10 me trów
Gdy zej dzie my głę biej, pro ble my z ko lo -

ry sty ką się na si lą. Ilu stru je to do sko na le po -
niż szy przy kład, w któ rym sfo to gra fo wa li-
śmy po dob ny frag ment ra fy, ale znaj du ją cy
się na głę bo ko ści 11 me trów. Au to ma tycz -
ny ba lans bie li znów się nie spraw dza, a
usta wie nie dla zdjęć pod wod nych da je wy -
raź nie lep szy efekt, lecz już nie tak do bry,
jak to mia ło miej sce na 5 me trach. For mat
RAW znów nie za wo dzi i wy wo łu jąc su ro -
wy plik, wciąż mo że my cie szyć się zna ko -
mi tą ko lo ry sty ką na fo to gra fii.

Głę bo kość oko ło 15 me trów
Zbli ża jąc się do li mi tu głę bo ko ści dla

nur ka re kre acyj ne go po kur sie pierw sze go
stop nia (18 m) przed apa ra tem stoi jesz cze
trud niej sze za da nie. Jak pa mię ta my, świa -
tło sło necz ne po prze by ciu kil ku na stu me -

trów w wo dzie jest nie mal cał ko wi cie po -
zba wio ne bar wy czer wo nej.

Nic więc dziw ne go, że na po wyż szym
przy kła dzie ryb ki pły wa ją ce nad ra fą na
zdję ciu wy ko na nym przy AWB ma ją ko lor
nie bie sko -sza ry. Przy ba lan sie bie li dla
zdjęć pod wod nych zy sku ją one po ma rań -
czo wą bar wę, jed nak da le ko jej do wy ra zi -
stej czer wie ni, któ rą mo że my osią gnąć
wy wo łu jąc od po wied nio plik RAW. A ko -
lej ny przy kład tyl ko to po twier dza.

War to też zwró cić uwa gę na ko lor głę bi
mo rza, któ ry nie tyl ko dla AWB, ale tak że
dla ba lan su bie li dla zdjęć pod wod nych
wie le tra ci. Bra ku je te go gra na tu i głę bi, któ -
re mo że my uzy skać z pli ku RAW.

Głę bo kość oko ło 20 me trów
Na stęp ne zdję cia znów po ka zu ją, że

wraz ze wzro stem głę bo ko ści co raz mniej
mo że my li czyć na ba lans bie li dla zdjęć
pod wod nych. Ko lo ry sty ka fo to gra fii wy ko -
na nej przy tym usta wie niu w za sa dzie nie
od bie ga już od te go, co uzy sku je my dla
AWB. W oby dwu przy pad kach ra fa na
pierw szym pla nie jest po zba wio na ja kich -
kol wiek ko lo rów po za od cie nia mi nie bie -
skie go, a wrak stat ku znaj du ją cy się w głę bi
jest le d wie wi docz ny.

Zdję cie uzy ska ne z pli ku RAW jest już
zu peł nie in ne. Ra fa zy ska ła ko lo ry sty kę, a
od po wied ni do bór kom pen sa cji eks po zy cji,
kon tra stu i wy ra zi sto ści spra wił, że do brze
wi docz ny wrak z dru gie go pla nu zna ko mi -
cie do peł nia kom po zy cję.

ABW

Rybka
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Głę bo ko ści 25–30 me trów
Zbli że nie się do wra ku z po przed nie go

przy kła du, któ ry le ży na głę bo ko ści 25–30
me trów, tyl ko po twier dza na sze po przed nie
wnio ski o tym, że od pew ne go mo men tu
pod wod ny ba lans bie li zu peł nie się nie
spraw dza. Na po niż szych przy kła dach wi -
dać wy raź nie, że ko lo ry nie od bie ga ją od
te go, co ofe ru je nam usta wie nie AWB, któ -
re już od pierw szych me trów za nu rze nia
spi su je się sła bo. Znów mu si my ra to wać się
for ma tem RAW, któ ry po zwa la uzy skać du -
żo lep sze re zul ta ty.

Trze ba jed nak pa mię tać, że wy ko nu jąc
zdję cia na co raz więk szych głę bo ko ściach,
su wak ba lan su bie li w na szym pro gra mie
do wy wo ły wa nia pli ków RAW bę dzie my

mu sie li prze su wać co raz da lej w pra wą
stro nę, zwięk sza jąc tem pe ra tu rę bar wo wą.
Nie obę dzie się też bez co raz więk sze go
pod bi ja nia pur pu ro wej do mi nan ty, co po -
zwa la od zy skać utra co ną czer wień. Nie ste -
ty wszyst ko to od by wa się kosz tem utra ty
gra na to wej bar wy głę bi mo rza, któ ra sta je
się fio le to wa. Za tem w pew nym mo men cie
mu si my po wie dzieć stop i trze ba po go dzić
się z po ja wia ją cą się na zdję ciach nie bie -
ską do mi nan tą. No, ale cóż, praw fi zy ki nie
oszu ka my i po zo sta je nam je dy nie cie szyć
się, że pro du cen ci apa ra tów da ją nam na -
rzę dzia po zwa la ją ce zni we lo wać ich ne ga -
tyw ny wpływ na na sze zdję cia.

Pod su mo wa nie
Sko ro już po zna li śmy dość do kład nie

pod wod ne moż li wo ści Olym pu sa E -PL5 i
de dy ko wa nych do nie go ak ce so riów, war to
za sta no wić się, czy sys tem ba zu ją cy na
obu do wie PT-EP1 0 jest wart za in te re so wa -
nia, a je że li tak, to kto po wi nien roz wa żyć
go w swo ich pla nach za ku po wych.

Przez wie le lat utar ło się prze ko na nie, że
fo to gra fia pod wod na to za ję cie dla wy bra -
nych. Aby roz po cząć swo ją przy go dę z tą
dzie dzi ną, mu si my bo wiem wy po sa żyć się
nie tyl ko w dro gi sprzęt nur ko wy, ale tak że

w bar dzo wo dosz czel ne ak ce so ria do na -
sze go apa ra tu. Nie ste ty czę sto kosz tu ją one
dość du żo i nie dzi wi już ni ko go ko niecz -
ność wy da nia kil ku na stu ty się cy zło tych na
obu do wę pod wod ną do lu strzan ki, kil ku ty -
się cy na oświe tle nie al bo por ty do od po -
wied nich obiek ty wów. Nic więc dziw ne go,
że spo rym za in te re so wa niem cie szą się
ostat nio wo dosz czel ne kom pak ty, któ re po -
zwa la ją fo to gra fo wać kil ka na ście me trów
pod wo dą (np. z Olym pu sem TOUGH TG-
2 mo że my nur ko wać na 15 m) i kosz tu ją
nie wie le po nad ty siąc zło tych. Są one bo -
wiem bar dzo ta nią al ter na ty wą dla osób,
któ rym nie uśmie cha się wy da wa nie kil ku -
na stu ty się cy zło tych na sys tem do fo to gra -
fii pod wod nej. Jed nak za wsze spo rym
pro ble mem by ło zna le zie nie cze goś po śred -
nie go, czy li sprzę tu za kil ka ty się cy zło tych,
któ ry po zwo li nam na nie co wię cej niż nie -
wiel kie kom pak ty ma ją ce pro blem z ko lo -
ry sty ką już na 10 me trach.

Ni szę tę do sko na le wy peł nia ją nie wiel kie
bez lu ster kow ce Olym pu sa i de dy ko wa ne do
nich obu do wy, na któ re mu si my prze zna -
czyć oko ło 2700 zł. Jest to znacz nie mniej
niż mi ni mum 1500 USD, któ re za zwy czaj
trze ba wy dać u nie za leż ne go pro du cen ta na

RAW
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obu do wę do lu strzan ki lub bez lu ster kow ca.
Tym bar dziej, że czę sto jest to sa ma obu do -
wa, do któ rej mu si my jesz cze do ku pić port
za ko lej ne kil ka set do la rów. Ku pu jąc Obu -
do wę PT-EP1 0, do sta je my już w za sa dzie
wszyst ko cze go po trze bu je my, bo wiem po
wło że niu do jej wnę trza na sze go apa ra tu
wraz z obiek ty wem mo że my od ra zu zejść
pod wo dę i cie szyć się du żo lep szy mi zdję -
cia mi, niż to ma miej sce w przy pad ku kom -

pak tów. Nie bez zna cze nia jest tu też du żo
więk sza głę bo kość na ja ką mo że my zejść z
PT-EP10, bo wiem 45 me trów to wię cej od li -
mi tu, na któ ry mo że po zwo lić so bie nu rek
re kre acyj ny.

Za tem ofe ro wa ne przez Olym pu sa sys te -
my do fo to gra fii pod wod nej to zna ko mi te
pro po zy cje dla osób, któ re bar dziej po waż -
nie my ślą o uwiecz nia niu pod wod ne go
świa ta. Naj lep sze jed nak jest w tym wszyst -

kim to, że Olym pus w ża den spo sób nas nie
ogra ni cza. Gdy zła pie my bak cy la, nic nie
stoi na prze szko dzie, aby nasz sys tem roz -
bu do wy wać w mia rę moż li wo ści fi nan so -
wych. Wspo mi na li śmy już o moż li wo ści
sto so wa nia wraz z obu do wą por tów ko puł -
ko wych, ze wnętrz nych lamp bły sko wych
czy sze ro kiej ga my obiek ty wów. Tak więc z
ob ra niem dal sze go kie run ku do po zna nia
fo to gra fii pod wod nej nie bę dzie więk sze go
pro ble mu. Za wsze naj trud niej jest za cząć,
a Olym pus E -PL5 i de dy ko wa na do nie go
obu do wa PT-EP1 0 wy da ją się być ide al ne
na po czą tek.

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

Ro bert Olech


