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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Hucz nie po wi ta li śmy no wy rok! Tak, to wła śnie w 2014 speł nią się wszyst kie na sze ży cze nia, zdro wie nas

nie opu ści, ma rze nia sta ną się rze czy wi sto ścią, a ka pry śna bo gi ni For tu na wresz cie się do nas sze ro ko
uśmiech nie. Po sy ła jąc o pół no cy mi lio ny świa te łek w czar ną ni cość – peł ni na dziei, za pa łu, po sta no wień i am -
bit nych pla nów – wkra cza my w ko lej ny rok. Jed ni, jak co ro ku, koń czą z pa le niem, in ni po sta na wia ją wy -
brać się w pod róż ży cia, zgu bić kil ka ki lo gra mów, zmie nić pra cę, ku pić naj now szy mo del apa ra tu czy wresz cie
za nur ko wać pod lo dem… Oby tyl ko zi ma do pi sa ła! Przy łą cza jąc się do ży czeń, któ re skła da li ście so bie na -
wza jem, nie rzad ko za nu rze ni wraz z szam pa nem w na szych je zio rach, ży czy my Wam speł nie nia wszel kich
ma rzeń, tych wiel kich i tych ma lut kich. Bę dzie my szczę śli wi, je żeli uda nam się po móc w re ali za cji nie któ -
rych z nich. Już ko lej ny rok sta ra my się w in te re su ją cy spo sób za chę cać Was do roz wi ja nia nur ko wej pa -
sji, po zna wa nia no wych, prze pięk nych miejsc, po głę bia nia wie dzy o miesz kań cach głę bin, zdo by wa nia ko lej nych
stop ni pod wod ne go wta jem ni cze nia. Dba jąc o Wa sze zdro wie i bez pie czeń stwo, nie ustan nie ape lu je my o roz -
są dek. Gdy by ma rze niem ko goś z Was by ło opu bli ko wa nie wła sne go ar ty ku łu, śmia ło! Opisz cie swo je nur -
ko wa nie, za łącz cie fo to gra fie i wy sy łaj cie do nas… Kto wie, mo że już w ko lej nym nu me rze bę dzie cie mo gli
po chwa lić się Czy tel ni kom swo imi prze ży cia mi. Wkra cza jąc w no wy rok, po wróć my jed nak jesz cze na chwi -
lę do ubie głe go. Cze ka my na pro po zy cje pro duk tów i osób, któ re Wa szym zda niem w 2013 ro ku za słu ży -
ły na wy ró żnie nie Czy tel ni ków Ma ga zy nu Nu ras. in fo. Cze ka my na pro po zy cje w dwóch ka te go riach:
PPRROO  DDUUKKTT  RROO  KKUU 22001133 i OOSSOO  BBOO  WWOOŚŚĆĆ  RROO  KKUU 22001133
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We ne zu el skie ko bie ty zdo by ły
w su mie aż sześć ty tu łów Miss Uni -
ver se i pięć ty tu łów Miss Świa ta.
Hu go Cha vez aż do śmier ci wal czył
z ka pi ta li zmem i to na praw dę sku -
tecz nie, bo do dnia dzi siej sze go We -
ne zu ela to go spo dar czy dół. Jed nak
nie te naj bar dziej wy ró żnia ją ce We -
ne zu elę w świe cie sym bo le by ły po -
wo da mi, dla któ rych się tam
uda li śmy. 

Po pierw sze, pół noc ne wy brze że We ne -
zu eli to kil ka do brych ka ra ib skich nur ko wisk,
po dru gie del ta Ori no ko to praw dzi wa dżun -
gla z bo gac twem pta ków, ja do wi tych żmij,
wę ży czy też pi ra nii. Po trze cie kraj ten ma
naj wy ższy na świe cie wo do spad Sal to An gel,
roz sła wio ny kil ka lat te mu, ja ko pro po zy cja
do jed ne go z no wych cu dów świa ta.

Wenezuela
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Nasz plan był więc ta ki: za nur ko wać
na po łu dniu Mo rza Ka ra ib skie go, po ła zić
po dżun gli i spoj rzeć na wo do spad. Wią za -
ło się to z du żą ilo ścią prze lo tów i prze jaz -
dów, co z ko lei mo gło po wo do wać
pro ble my…

Te go, że one wy stą pią, by łem nie mal pe -
wien. Uprze dzo no mnie, a ja wszyst kich
uczest ni ków, przede wszyst kim o bra ku

punk tu al no ści w lo kal nych lo tach i trans fe -
rach, po wszech nej nie zna jo mo ści ję zy ka
an giel skie go i in nych aspek tach pa nu ją cej
tam sy tu acji ustro jo wej i go spo dar czej.

Po mi mo te go je stem zwo len ni kiem od -
wie dza nia ró żnych miejsc, nie ko niecz nie
tych naj prost szych or ga ni za cyj nie. Przy go -
da i no we wy zwa nia to prze cież bar dzo ku -
szą ca spra wa, więc oso bi ście wo lę no we

miej sca niż te okle pa ne i po zba wio ne nie -
spo dzia nek kie run ki. Praw dzi wy pod ró żnik
na nie prze wi dzia ne ak cje po wi nien być
przy go to wa ny za wsze. Do dat ko wo, ja ko
pa sjo nat nur ko wa nia, am bit nie chcę za nur -
ko wać w jak naj więk szej ilo ści miejsc.

Plan wy jaz du zo stał opra co wa ny kil ka
mie się cy wcze śniej, gru pa też zor ga ni zo wa -
ła się dość szyb ko. Co praw da po my sło -
daw cy te go kie run ku w wy ni ku ró żnych
oko licz no ści zo sta li w Pol sce, ale na sza eki -
pa – z wy jąt kiem Ja ro sła wa, za trzy ma ne go
w ostat niej chwi li z po wo dów ro dzin nych
– i tak li czy ła pięt na ście osób. Wy rwa ni
z pa skud nej po go dy, z krót kim dniem i bra -
kiem słoń ca (na wet w cią gu tych kil ku go -
dzin), po dłu giej pod ró ży wy lą do wa li śmy
w Ca ra cas. Cho ciaż by ło ciem no, chwi lę
po opusz cze niu lot ni sko we go ter mi na la by -
łem już ca ły mo kry. Upał i wil got ność tyl ko
spo tę go wa ły wy czer pa nie. Pierw sze wra że -
nie po do tknię ciu we ne zu el skiej zie mi to
ogrom ny tłum lu dzi na lot ni sku i wszech -
obec ny cha os… Na szczę ście po pa ru mi -
nu tach od na la złem nasz lo kal ny kon takt
– Ti no. Po kil ku sło wach uzna li śmy, że naj -
le piej bę dzie od ra zu od pra wić się na wie -
czor ny sa mo lot do Bar ce lo ny i resz tę
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po zo sta łe go cza su spę dzić w re stau ra cji
w Ma iqie tia, po bli skim mia stecz ku. Na wi -
zy tę w sa mym Ca ra cas nie by ło ani sił, ani
cza su, tym bar dziej że sto li ca We ne zu eli
stra szy prze stęp czo ścią i nie bez pie czeń -
stwa mi czy ha ją cy mi na tu ry stów. Po za tym
mia łem nie la da mi sję do wy ko na nia. Mu -
sia łem prze cież do ko nać nie le gal nej wy -
mia ny wa lu ty im pe ria li stycz nej na po czci-

we go lo kal ne go bo li wa ra. Zgod nie z pra -
wem mógł bym zro bić to w ban ku, otrzy mu -
jąc 6 bo li wa rów za do la ra, lub nie ofi cjal nie,
na ra ża jąc się na areszt… Wy bra łem oczy -
wi ście dru gie roz wią za nie. Zgod nie z umo -
wą, Ti no przy go to wał dla mnie od po wie-
d nią fu rę ka sy i wy mie nił 1 do la ra za 55 bo -
li wa rów. Pew nie sam na tym i tak nie źle za -
ro bił, jed nak my na kil ka na ście dni zo sta-

li śmy bo ga cza mi z ka są upchnię tą do słow -
nie wszę dzie. Bank no tów by ło tak du żo, że
aby je roz dać po szcze gól nym oso bom, za -
raz po wy mia nie za ry glo wa li śmy się w to a -
le cie. Po zu jąc do fo tek, le d wie dźwi ga łem
tę ku pę ka sio ry… Nie zły ubaw był też pod -
czas pła ce nia za ko la cję – prze li cza nie,
kom bi no wa nie, je den ra chu nek. W koń cu
się uda ło. Zmę cze ni i spo ce ni, ale za to ob -
je dze ni, po now nie tra fi li śmy na lot ni sko,
tym ra zem kra jo we. Ku mo je mu za sko cze -
niu, z nie wiel kim tyl ko po śli zgiem – chy ba
mak sy mal nie dwóch go dzin – wy le cie li śmy
do we ne zu el skiej Bar ce lo ny. Po trzy dzie stu
mi nu tach po now nie opusz cza li śmy wiel ki,
nie mal pu sty sa mo lot. Dziw ne, że nie przy -
je cha li śmy tu taj sa mo cho dem od ra zu
po przy lo cie do Ca ra cas. Praw do po dob nie
ze wzglę du na sła by sys tem i zły stan dróg.
A mo że dla te go, że był kło pot ze środ kiem
trans por tu… Kto wie, sko ro na wet Ti no,
Nie miec z dwu dzie sto let nim sta żem w We -
ne zu eli, nie po tra fił mi te go ra cjo nal nie wy -
tłu ma czyć. No cóż, po zlo ka li zo wa niu
trans por tu, pad nię ci jak bok ser po no kau -
cie, z nie cier pli wo ścią cze ka li śmy na za -
koń cze nie ostat nie go eta pu pod ró ży – do ja-
z du do miej sco wo ści Mo chi ma. Park na ro -
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do wy Mo chi ma miał się stać dla nas do -
mem na na stęp ne sześć dni. Wy bie ra jąc to
miej sce, za czy ty wa łem się o wy ma rzo nym
w We ne zu eli miej scu do nur ko wa nia, pięk -
nej i bo ga tej fau nie i flo rze par ku. W skład
chro nio ne go te re nu li czą ce go 94,935 km
kwa dra to wych po wierzch ni wcho dzą licz -
ne wy spy i wy sep ki (po nad trzy dzie ści),
wśród któ rych wy ró żnić war to: Chi ma nas,
Mo no, Pi cu da Gran dę, Ca ra cas, Ve na do
i Bor ra cha. W czę ści lą do wej park zaj mu je
te ren gó rzy sty z pla ża mi i za tocz ka mi. Przy -
ro da na lą dzie ob fi tu je w kak tu sy i krze wy.
Wy spy po ra sta ją trzy ro dza je za ro śli man -
gro wych.

Jed nak w no cy ser ce par ku – mia stecz ko
Mo chi ma – za chę ca ją co nie wy glą da ło. Na -
sza po sa da, czy li pen sjo nat czy też go spo -
dar stwo agro tu ry stycz ne, by ła po dob na
do ca łej wio ski. Z da le ka ład nie, ko lo ro wo,
z bli ska jed nak ob na ża ły się wszyst kie man -
ka men ty. Na sze ma lut kie po ko je nie mia ły
okien, by ło w nich czy sto, ale bar dzo
skrom nie. W ki bel ku cu dem uda ło się prze -
krę cić i wci snąć pod prysz nic, a ra czej ru rę,
z któ rej pły nę ła so bie wo da. Od pierw sze go
wej ścia do to a le ty mia łem tam swo je go
kum pla. Ka ra luch, czy też in ne pa skudz -

two, prze by wa ło nad ru rą słu żą cą do my cia
przez kil ka dni, nie ma lże w tym sa mym
miej scu. Kie dy po kil ku do bach mój ko le -
żka znik nął, za czą łem się mar twić.
Na szczę ście po kil ku na stu go dzi nach po -
wró cił, za tem znów by łem spo koj ny, mia -
łem pod czas ką pie li swo je to wa rzy stwo.
Na sza skrom na miej sców ka by ła czy sta, ale
nie ma lże od ra zu po ja wi ły się pro ble my ko -

mu ni ka cyj ne. Hisz pań ski ję zyk uwiel biam,
i to od lat, nie ste ty ni w ząb go nie znam.
We ne zu el czy cy być mo że i lu bią ję zyk an -
giel ski, ale zna go garst ka z nich. Z pierw -
szy mi ludź mi po ro zu mie wa łem się za tem
na ró żne mo żli we spo so by, uży wa jąc koń -
czyn, twa rzy, wy ko ny wa łem ró żne ge sty.
Uda ło się na wet ja koś za ła twić pa pier to a -
le to wy (o, to na praw dę by ło śmiesz ne), pi -
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lo ta od kli ma ty za cji, wy mie nić ża rów kę czy
też ogar nąć śnia da nie. Prze wi dy wa łem jed -
nak nad cho dzą ce pro ble my, bo za raz
po śnia da niu, po mi mo nie wy spa nia i zmę -
cze nia upa łem w środ ku zi my oraz in ną
stre fą cza so wą, mie li śmy wła śnie roz po cząć
nasz pię cio dnio wy pa kiet nur ko wy. Kło pot
po le gał na tym, że wła ści ciel po sa dy, pa nie
z ob słu gi, ani nikt na po tka ny na uli cy nie

ku ma li nic po an giel sku. Ja koś jed nak zna -
leź li śmy ba zę, uda ło mi się po pro sić o prze -
wie zie nie nam sprzę tu, ale co da lej… Nie
mo żna prze cież pla no wać nur ko wa nia
na mi gi. Pierw sza iskier ka na dziei po ja wi ła
się, gdy pod je chał nie bie ski, zde ze lo wa ny
pic kup, a z nie go dum nie wy lazł, jak się
szyb ko do my śli łem, lo kal ny in struk tor (po -
zna łem po ko szul ce). Cie szy łem się, na wet

bar dzo, gdy krzyk nął do wszyst kich: go od
mor ning, ale… za mo ment sta ło się ja sne,
że je go an giel ski skoń czył się w za sa dzie
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tam, gdzie się za czął… Kie dy już pra wie
pła ka łem, zja wił się ko lej ny in struk tor, An -
to nio. Jak się oka za ło, pięk nie wła dał an -
giel skim. By li śmy ura to wa ni. Po przy go to-
wa niu sprzę tu, prze szli śmy przez le ni wą
ulicz kę i pa trząc na po pi ja ją cych rum,
uśmiech nię tych szkut ni ków, za ję li śmy dwie
szyb kie i wy god ne ło dzie. Tech nicz nych
pro ble mów nie by ło, no mo że po za przej -

ściów ka mi do au to ma tów z DIN na INT.
Wła ści ciel ba zy miał je przy go to wać, ale te -
go oczy wi ście nie zro bił. Ci, któ rzy ich nie
mie li nur ko wa li na au to ma tach wzię tych
z ba zy. Szko da, że nie wie dzie li śmy te go
wcze śniej, bo po co by ło brać je w ogó le
z Pol ski. Pew nie wte dy ka za li by pła cić
za wy po ży cze nie, co za kraj… Pierw sze
nur ko wa nie, czy li spraw dze nie i wy wa że -

nie, za sko czy ło mnie sła bą wi docz no ścią,
a za ra zem bo gac twem ko ra li mó zgo wych
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i ro sną cych na nich drzew kach świą tecz -
nych – pięk nych przed sta wi cie lach wie losz -
cze tów – ró żno ko lo ro wych ryb pa pu zich,

lu cja nów oraz ła wi cach na ryb ku. Od czu cie
ogra ni czo nej wi docz no ści, po za plank to -
nem i zie lon ka wym ko lo rem wo dy, po tę go -
wał brak słoń ca w tym dniu. Po mi mo że
by ło par no i wil got no, to jed nak ciem no
przez ca ły dzień. Pierw sze nur ko we miej -
sce, zwa ne Gu an Gua, mia ło ska li ste dno
po kry te twar dy mi ko ra la mi, prze świ tu ją cy
gdzie nie gdzie pia sek i tro chę grot, jam i pie -

czar, w któ rych cho wa ły się kre wet ki i kar -
by o naj ró żniej szych kształ tach i ko lo rach.
Co ka wa łek na ka mie niu prze sia dy wa ły
strasz nie pło chli we li zard fish, ucie ka ją ce
pręd ko pod czas ka żdej pró by zbli że nia się
do nich. Spo ro by ło ta kże ko ra li przy po mi -
na ją cych po ro że dzi kich ko pyt nych miesz -
kań ców na szych la sów, wśród któ rych
ukry wa ły się hor net fish. Te dłu gie (szczu -
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płe – jak mó wi mój syn) ry by pły wa ły nor -
mal nie, pła sko, ale za zwy czaj wi sia ły przy
ko ra low cu pio no wo, py skiem w dół, cze ka -
jąc na ko lej ną nie uwa żną ofia rę. Wszyst ko
wy glą da ło efek tow nie, ob raz psu ła je dy nie
wi docz ność i tem pe ra tu ra wo dy wy no szą -
ca 23-25 stop ni. To nas nie co za sko czy ło,
ale cóż, obec nie nie ty po we za cho wa nia kli -
ma tu po wo li sta ją się nor mą i są po pro stu

nie prze wi dy wal ne. We ne zu elę od wie dzi li -
śmy na sa mym po cząt ku po ry su chej, mo że
więc nie co za wcze śnie… Zresz tą pró ba
zwe ry fi ko wa nia in for ma cji o wa run kach
nur ko wych w We ne zu eli oka za ła się na ko -
niec nie mo żli wa, bo do sta wa li śmy po pro -
stu sprzecz ne ko mu ni ka ty. Ka żdy za py ta ny
o naj lep sze miej sce, wa run ki, tem pe ra tu rę
czy wi docz ność opo wia dał in ną baj kę.

Co praw da dru gie nur ko wa nie na Pun ta
Cruz nie da ło lep szej wi docz no ści, ale naj -
pierw po ja wi ły się ol brzy mie ła wi ce na ryb -
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ku, sre brząc nam się przed ocza mi w im po -
nu ją cy spo sób. Po tem wpły nę li śmy w cie -

ka we for ma cje skal ne. Po ja wi ły się tu taj
pierw sze, wiel kie i roz ło ży ste or ga ni zmy,
przy po mi na ją ce żół ta we i zie lon ka we pa -
pro cie. Ko ły sa ły się one z prą dem, two rząc
wspa nia łe wi do wi sko. Do te go prze pły wa -
ją ce ry by da ły na praw dę faj ny i nie wi dzia -
ny ni gdzie wcze śniej prze ze mnie ob raz.
Prze cież po to pod ró żu ję po ró żnych kra -
jach i za ma czam ty łek, gdzie tyl ko się da,

aby oglą dać ró żni ce i cie ka wost ki da ne go
akwe nu. Tyl ko ta przej rzy stość…

Na szczę ście w na stęp nych dniach by ło
słoń ce (na wet mo men ta mi za czy na ło już
do ku czać) i du żo lep sza wi docz ność. Zep -
su ła się ona tak na praw dę do pie ro w ostat -
nim dniu. Ka żde go dnia nur ko wa li śmy
gdzie in dziej, pły wa jąc szyb ki mi ło dzia mi
mak sy mal nie ok. 40 mi nut od na szej Mo -
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chi my. Na po wierzch ni też by ło pięk nie.
Po strzę pio na li nia brze go wa z upchnię ty mi
uro kli wy mi pla ża mi z bia łym pia skiem,
dzie siąt ki pta ków w po wie trzu i kon tra stu ją -
ca z błę kit nym nie bem so czy sta zie leń kak -
tu sów i za ro śli z czer wo no -po ma rań czo wą
od że la za zie mią i sza ry mi ska ła mi two rzy -
ły prze pięk ny kra jo braz. Po za pta ka mi dra -
pie żny mi, szy bu ją cy mi ra czej wy so ko,

nie bo ro iło się od czar nych fre gat, a nad -
brze żne ska ły ob sia da ły nie zli czo ne ilo ści
uro czych pe li ka nów.

Ka żde go dnia ro bi li śmy dwa nur ko wa -
nia, a prze rwę mię dzy ni mi spę dza li śmy
na jed nej z plaż par ku Mo chi ma. Przy bez -
chmur nej po go dzie co dzien nie wi dzie li śmy
w od da li wy spę Mar ge ri ta, skąd po cho dził
nasz an glo ję zycz ny An to nio. Rzad ko za to

wi dy wa li śmy in ne ło dzie… W Mo chi mie
ogra ni czo no po łów ryb tyl ko do me tod tra -
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dy cyj nych, na żył kę i ha czyk, bez mo żli wo -
ści sta wia nia sie ci czy sto so wa nia in nych
tech nik. Kil ka osób z na szej eki py jed ne go

dnia wsta ło z ku ra mi i uda ło się na wiel ki
po łów. Wró ci li przed sa mym śnia da niem,
ale nie był to re kor do wy po łów. Po za na szą
ba zą żad na in na w oko li cy nie dzia ła ła, tu -
ry stów prak tycz nie ze ro, by ło więc na wo -
dzie i na pla żach pu ściut ko! Zja wi sko
w na szych cza sach to prze cież rzad kie.

Dru gie go dnia nur ko wa li śmy w miej scu
zwa nym La Pi cua. Tu taj na piasz czy stym

dnie po ro sły dzie siąt ki ko ra li przy po mi na -
ją cych wła śnie ro gi je le nia. Znów po ja wi ły
się ogrom ne ka mie nie i ska ły po kry te
ukwia ła mi i ko ra la mi, uka zu ją cy mi swo je
praw dzi we i pięk ne ko lo ry do pie ro w świe -
tle la ta rek. Ko lor wo dy zmie nił się na nie -
bie ski, a wi docz ność by ła na praw dę faj na.
Zau wa ży łem w tym miej scu ta kże spo ro na -
je żek, skrzy dlic i je żow ców z dłu ga śny mi
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kol ca mi, na ty le nie bez piecz nych, że je den
z nich za ata ko wał Ha nię… Trze ba by ło za -
tem po po łu dniu grze bać i dłu bać w jej no -
dze, na szczę ście by ła twar da i wy trzy ma ła
wie czor ną „ope ra cję” usu wa nia kru szą cych
się kol ców je żow ca.

Na stęp ne nur ko wi ska to zno wu zmia na
kra jo bra zów. Pierw sze przy po mi na ło ogró -
dek, gdzie dość rzad ko na bia łym pia sku

ktoś po sa dził ró żne ko ra low ce. Dru gie nur -
ko wa nie to skał ki oraz las pa pro ci – tak wła -
śnie na zy wa li śmy ro bo czo te wspa nia łe
or ga ni zmy. Na ko ra lach ogni stych by ły
dzie siąt ki wie losz cze tów – drze wek świą -
tecz nych – po ja wi ło się też mnó stwo gą bek,
głów nie nie bie skich i fio le to wych. Pły wa ły
pa pu gi, lu cja ny, nie wiel kie gru pe ry, la tar ni -
ki, haj du ko wa te, ry by mo ty le oraz kar bi ko -

wa te z wy jąt kiem bła ze ne ków, czy li po pu -
lar nych ry bek ne mo, tych nie by ło w We -
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ne zu eli wca le. Po ja wi ły się nie złe for ma cje
skal ne, kry ją ce przy dnie mu re ny, lan gu sty,
kar by i kre wet ki.

Ko lej ne miej sca nur ko we: Pie tra Aho ga -
da de la Pi cua i Los Fra iles to za nu rzo ne for -
ma cje skal ne przy po mi na ją ce gór kę,
z nie zli czo ną ilo ścią ży cia. Po pro stu pięk -
ne nur ko wa nia. Tu taj wi dzie li śmy skor pe ny
i sto ne fi she – aż pięć obok sie bie, z cze go

ka żda mia ła zu peł nie in ny ko lor. W to ni
wo dy pły wa ły ła wi ce lu cja nów i mniej -
szych ryb. Zau wa ży łem też spo ro wie losz -
cze tów ro ba ko wa tych, przy po mi na ją cych
bia ło -czer wo ne gą sie ni ce. To pięk ne, ale
jed no cze śnie nie co obrzy dli we, stwo rze nie
w ta kich jak tu taj bar wach wi dy wa łem je -
dy nie w Mo rzu Śród ziem nym. Dru gie miej -
sce nur ko we te go dnia by ło mniej za sob ne
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w ry by, peł no za to by ło „na szych pa pro ci”
two rzą cych baj ko we wi do ki. Naj faj niej -
szym mo men tem nur ko wa nia był po kaz
„pły wa nia syn chro nicz ne go” w wy ko na niu
kil ku „szczu płych ryb”. Dłu gie cia ła tych
zwie rząt ukła da ły się z wiel ką gra cją
i wdzię kiem, za trzy mu jąc mnie w jed nym
miej scu na kil ka ład nych mi nut.

W pa kie cie mie li śmy ta kże nur ko wa nie
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noc ne, a po nim za mó wi li śmy extra bar be -
cue na pla ży. Noc ne za nu rze nie by ło
po pro stu fan ta stycz ne. Co praw da prze -
ogrom na ilość ma łych or ga ni zmów prze -
szka dza ła mi w fo to gra fo wa niu, po nie waż
ro bac two cią gnę ło do świa tła, sku tecz nie
psu jąc mi ostrość w obiek ty wie ma kro. Nie -
mniej jed nak kli ka cie ka wych zwie rza ków
wi dzia łem. Pierw szym dzi wo lą giem by ła

wiel ka kre wet ka, pra wie ca ła za ko pa na
w pia sku. Przy po mi na ła nie co ko lo ro we go
man ti sa, lecz ta by ła prze zro czy sta i w od -
ró żnie niu do man ti sa mia ła ja jo wa te, a nie
okrą głe oczy. Ta kie go zwie rza wi dzia łem
po raz pierw szy. Chęt nie za tem zro bi łem
mu du żą ilość ujęć. Po tem by ły nie zli czo -
ne kra bi ki i kre wet ki, ucie ka ją ce na wi dok
świa tła w szcze li ny lub mi giem za ko pu ją ce

się w pia sku. By ły też barw ne wie losz cze ty,
któ rych ga łąz ki skrze lo we wy czu lo ne by ły
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bar dziej niż w dzień i wpły wa ły na bły ska -
wicz ne cho wa nie się or ga ni zmów do rur ki.

Ko lej ne na sze nur ko wa nia to Ba jo del In -
dio, czy li coś przy po mi na ją ce go wrak, oraz
cie ka wost ka – nur ko wa nie nad pod ziem -
nym ko ry tem rze ki Pa red Nor te Grai Gua,
gdzie ka mie nie i ska ły by ły go rą ce, a my
pły wa li śmy mo men ta mi w bą bel kach wy -
pły wa ją cych z dna. Ostat ni dzień to Las
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Bur ba jas – pięk na raf ka z żół wia mi i ła wi ca -
mi jack fi shów uga nia ją cych się za ty sią ca mi

na ryb ku. Ich ru chy wpra wia ły w osłu pie nie,
wi sia łem więc w to ni, ob ser wu jąc to szyb -
kie po lo wa nie i uciecz kę mniej szych ryb.
Ostat nie nur ko wa nie to nie sa mo wi te for ma -
cje skal ne, „na sze pa pro cie” oraz pięk ny,
ma ły tu nel tuż przy po wierzch ni.

W środ ku ty go dnia An to nio za brał nas
na za ku py do naj bli ższe go więk sze go mia -
sta Ku ma na. Tłu my lu dzi na uli cach nie da -

ły nam się za po mnieć. Ostrze że nie przy po-
mniał też sam An to nio, ka żąc nam zo sta wić
wszyst ko co cen ne w au cie. Pil no wał nas
i nie po zwa lał się za pu ścić zbyt da le ko
wśród ulicz nych stra ga nów. Uda ło nam się
na wet wbić do cen trum han dlo we go, gdzie
na wła sne oczy zo ba czy li śmy, jak sma ku je
ko mu nizm. Po pierw sze to wa ru w skle pach
by ło bar dzo ma ło, ale ce ny od czy ty wa ne
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na met kach bar dzo za chę ca ły do ku po wa -
nia. Kil ka ty go dni wcze śniej pre zy dent Ni -
co las Ma du ro, za rzą dza ją cy kra jem od
2013 ro ku (po śmier ci Hu go Cha ve za
w dniu 5 mar ca 2013 ro ku), na ka zał sprze -
daw com znacz ne ob ni że nie cen. Po skut ko -
wa ło to wy ku pie niem przez spo łe czeń stwo
wie lu to wa rów oraz ukry ciem czę ści to wa -
ru przez sprze daw ców. Sam ku pi łem mar -

ko we spoden ki za śmiesz ną kwo tę, ale że -
by je ukryć, sprze daw ca wy ciął z nich
po pro stu met kę. War to wie dzieć, że w We -
ne zu eli nie jest za ka za na pry wat na dzia łal -
ność, jed nak ze wzglę du na mo żli wość
prze ję cia ma jąt ku lub an ty ka pi ta li stycz ne
de cy zje władz ni ko mu nie opła ca się te go
ro bić. W efek cie ani spo łe czeń stwo, ani kraj
się nie roz wi ja ją, no bo po co co kol wiek ro -
bić, jak się z te go nic nie ma. Przed 1989
ro kiem i u nas tak by ło… My ślę, że my
w We ne zu eli czu li śmy się tak, jak za chod -
ni Eu ro pej czy cy kie dyś u nas…

Wszyst ko co do bre, kie dyś się koń czy.
Nasz bli sko ty go dnio wy po byt w Mo chi mie
do biegł koń ca. W su mie dłu ższe prze by wa -
nie tam by ło by zbyt nud ne, a wła śnie dru gi
ty dzień miał być gwoź dziem na sze go pro -
gra mu. Naj pierw del ta Ori no ko i po byt
w praw dzi wej dżun gli, na stęp nie park na -
ro do wy Ca na ima i naj wy ższy na świe cie
wo do spad. O ile pro gram był atrak cyj ny, to
je go zło żo ność mo gła przy nieść po ten cjal -
ne i ty po we dla We ne zu eli kło po ty. Jak się
ła two do my ślić, by ło świet nie, ale mo men -
ta mi nie co ner wo wo. Ostat ni po ra nek
w Mo chi mie wy da wał się wy jąt ko wo go rą -
cy. Śnia da nie, pa ko wa nie, ostat nie roz li cze -
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nia i już by li śmy w bu sie, któ rym mie li śmy
je chać do San Jo se de Bu ja, miej sca gdzie
już rze ką – do pły wem Ori no ko – mie li śmy
się do stać do na sze go usy tu owa ne go
w dżun gli kam pu. Mo je in for ma cje wska zy -
wa ły, że trans fer z pół no cy kra ju na po łu -
dnio wy wschód do del ty rze ki miał trwać
trzy go dzi ny. Kie row ca bu sa, po mi mo że
był bar dzo sym pa tycz ny i cze kał na nas

w peł nej go to wo ści do jaz dy aż od 6 ra no
(co jest dziw ne w We ne zu eli), nie znał an -
giel skie go, ale po kil ku ka lam bu rach po ka -
zał mi 4 pal ce… Ta nie sa mo wi ta pod róż
trwa ła jed nak pra wie 6 pal ców… Za to
po dro dze prze je cha li śmy przez prze pięk -
ne, zie lo ne pa smo gór skie, kil ka barw nych
i za gęsz czo nych mia ste czek, zje dli śmy lo -
kal ny lunch przy dro dze, tan ko wa li śmy bu -

sa pa trząc, że kie row ca pła ci ok. 7 gro szy
za je den litr pa li wa! Wpa dli śmy też dwa ra -
zy w ko rek, któ ry spo wo do wa ły po grze by.
Trum ny z cia ła mi pa ra do wa ły na prze dzie,
a za ni mi ca łą sze ro ko ścią dziu ra wej, jak
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w Pol sce, dro gi szli ża łob ni cy. W su mie to
ubra ni by li ra czej ko lo ro wo, na twa rzach
smut ku też nie za uwa ży łem. W ka żdym
bądź ra zie ce re mo nia wy glą da ła nie co ina -
czej niż pol ski czy też eu ro pej ski po grzeb.

Po do tar ciu do San Jo se de Bu ja prze szły
mnie ciar ki. Mie ści na ta, a ra czej wio ska,
wy glą da ła jak by by ła koń cem świa ta. Zmie -
ni ły się też twa rze lu dzi, mie li śmy tu taj już

do czy nie nia z praw dzi wy mi In dia na mi
Wa rao. Ni scy, krę pi lu dzie nie za bar dzo
wy glą da li na sym pa tycz nych. Przy glą da li
nam się z wy raź ną cie ka wo ścią. Na koń cu
wsi był nie wiel ki be to no wy po most nad
brą zo wą rze ką i przy cu mo wa ne ka nu
z wiel kim sil ni kiem. Na pierw szy rzut oka
je go dłu gość da wa ła na dzie ję na po miesz -
cze nie ca łej na szej pięt nast ki, no i za bra nie

wszyst kich ba ga ży. Przy sil ni ku krę cił się ni -
ski In dia nin w szwa gier ce, dłu gich spo-
dniach i ka lo szach. Od ra zu na zwa łem go
Ma li nia kiem, i tak już zo sta ło do koń ca.
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Oka zał się uczyn nym i sym pa tycz nym czło -
wie kiem, szko da tyl ko, że ni w ząb nie ku -
mał po an giel sku. Wo da w rze ce i ró żnych
jej od no gach mia ła ko lor ka kao, pięk nie za -
tem kon tra sto wa ła z zie lo ną dżun glą i błę -
kit nym nie bem. Po oko ło czter dzie stu
mi nu tach, tuż przed za pad nię ciem zmro ku,
In dia nin Ma li niak do pły nął do na sze go Ori -
no ko Del ta Cam pu. Z krza ków wy ło nił się

drew nia ny dach i za bu do wa cam pu. Wcze -
śniej mi ja li śmy kil ka chat In dian Wa rao, po -
sta wio nych nad brze giem rze ki na wy so-
kich pa lach. Od ra zu by ło wi dać, jak im się
ży je z da la od cy wi li za cji. In dia nie Wa rao
to na praw dę dziel ni lu dzie. Pod czas po by -
tu w Del cie wi dzia łem mnó stwo dzie ci, ale
i sta rusz ków. Jak mo żna prze żyć ca łe ży cie
w jed nym miej scu, prze cież ta ka mo no to -

nia mo że za bić. Jed nak je śli ktoś nie wi dział
al ter na ty wy i in nych miejsc, to mo że jest
mu ła twiej… W ka żdym ra zie In dian Wa -
rao ży je w del cie ok. 35 ty się cy. Ge ne ral nie
utrzy mu ją się z dżun gli, więc ła two so bie
wy obra zić, że po za kwe stią prze ży cia po -
lu ją i dla zy sku. Dżun gla po wo li zo sta je
oga ła ca na ze swo ich za so bów. Dziel ni In -
dia nie zje dli za tem więk szą część po pu la cji
małp, kro ko dy li i ali ga to rów, nie źle też
prze trze bi li naj więk sze go gry zo nia świa ta,
ka pi ba rę. Reszt ki ka pi ba ry wi dzia łem pod -
czas lo kal nej wi zy ty u jed nej z ro dzin. Fuj!
Nie opar ły się żo łąd kom In dian wę że, żmi -
je oraz pta ki. Spo ro pa pug jest ła pa nych
w klat ki i sprze da wa nych ja ko ma skot ki.

Je den In dia nin na mo ich oczach zjadł
dwie wiel kie i tłu ste lar wy, ob li zu jąc so bie
ich krew z ust. Oczy wi ście był kul tu ral nym
In dia ni nem i chciał mnie po czę sto wać, ale
szyb ciut ko i sta now czo od mó wi łem, twier -
dząc że nie je stem głod ny. Te raz mo że i na -
wet te go ża łu ję, ale wte dy o ma ło co nie
le cia łem na Ry gę…od sa me go pa trze nia
na bia łe, tłu ste i wi ją ce się wiel kie lar wy
sam nie wiem cze go…

Po dob no w ze szłym ro ku od kry to w del -
cie Ori no ko prze ogrom ne zło ża ga zu, tak
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więc za kil ka lat to miej sce mo że zmie nić
się już bez pow rot nie. Wszyst kie te in for ma -

cje prze ka zał nam… An to nio. To już ko lej -
ny po Mo chi mie prze wod nik An tek, po dob -
nie jak wcze śniej, bar dzo mą dry i sym pa -
tycz ny. Za raz po przy by ciu do cam pu prze -
ka zał wszyst kie wa żne in for ma cje i po ka zał
dom ki, a ra czej sza ła sy z da chem i bez
ścian, w któ rych usta wio no łó żka szczel nie
okry te mo ski tie ra mi. Ge ne ral nie dwie spę -
dzo ne tam no ce mia łem zu peł nie z gło wy.
Upał, ale przede wszyst kim do cho dzą ce
z ciem no ści dźwię ki nie da wa ły spać. Wo -

dy rze ki by ły tak bli sko, że po dwóch kro -
kach od łó żka mo głem już mo czyć no gi,
jed nak ja koś re ali zo wać te go nie chcia łem,
głów nie dla te go, że tuż przed za śnię ciem
spod mo je go łó żka mu sia łem wy ga niać ma -
łe go ali ga to ra. Je go oko świe ci ło się wro go
w świe tle la tar ki, ale szyb ko czmych nął
do wo dy. Noc ne dźwię ki wy da wa ne przez
mał py, zwa ne wyj ca mi, pta ki i owa dy by ły
kosz ma rem, któ ry tłu mił je dy nie dźwięk
mu zy ki w mo ich słu chaw kach. Nie da wa -
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łem dzię ki te mu roz wi nąć się mo jej wy bu -
ja łej wy obraź ni. Pe wien je stem, że wie le
osób mia ło by nie złe go pie tra mu sząc spać
w tym miej scu.

Jesz cze wie czo rem pierw sze go dnia,
a ta kże w ka żdej wol nej chwi li, ła pa li śmy
z po mo stu pi ra nie. Nie ste ty za du żo ich nie
wy cią gnę li śmy z wo dy, jed nak ubaw
z węd ko wa nia był nie zły, szcze gól nie jak

koń czy ła się bu tel ka z ru mem. Na jed nej
z ko la cji usma żo no nam obie ca ne pi ra nie.
W sma ku te dra pie żne i uzbro jo ne w du że
i ostre zę by ry by by ły po pro stu wy śmie ni -
te. Uda ło nam się zła pać na wet kil ka in nych
ryb, w tym su mi ków rzecz nych z wą sa mi
dłu ższy mi niż ich cia ła… Sprzęt węd kar ski
nie był skom pli ko wa ny, skła dał się z krzy -
we go kij ka i ka wał ka żył ki za koń czo nej za -

rdze wia łym ha kiem. Na nie go za kła da li śmy
por cję wo ło wi ny i cze ka li śmy na bra nie.
Za nę ca nie po le ga ło na chla pa niu koń cem
węd ki w wo dzie. U nas to ra czej pło szy ry -
by…

Po noc nych pro ble mach przy szedł czas
na wy ciecz kę ka nu z sil ni kiem po del cie,
któ rej to 90 % po wierzch ni sta no wi wtór na
dżun gla i sa wan na. Ob szar del ty zaj mu je
ok. 40 ty się cy km kwa dra to wych, dłu gość
Ori no ko wy no si 2736 km, co da je jej
w Ame ry ce Po łu dnio wej trze cie miej sce,
za raz po Ama zon ce i Pa ra nie. Te re ny te są
dzie wi cze, ty le że ze wzglę du na ape tyt In -
dian i brak ja kiej kol wiek po li ty ki spo łecz -
nej wo bec tych rdzen nych miesz kań ców
co raz mniej w niej zwie rząt.

Na sze wy ciecz ki ka nu po zwa la ły ob ser -
wo wać pięk ne pta ki, bo prze cież We ne zu -
ela szczy ci się 700 ga tun ka mi tych
zwie rząt, co pla su je ją na pierw szym miej -
scu na ca łym świe cie. Wi dzie li śmy pa pu gi
ary (kil ka miesz ka ło w na szym kam pie, mo -
żna by ło je więc oglą dać z bar dzo bli ska),
sę py, ibi sy, tu ka ny i ca łą ma sę in nych eg zo -
tycz nych dla nas pta ków. By ły też mał py,
jasz czur ki, żół wie, spo ro owa dów i ma ły
ali ga tor, któ re go ka żdy mógł po trzy mać
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w rę kach, ale – mo że na szczę ście – żad -
nych żmij, wę ży czy pa ją ków. W del cie ży -
ją ta kże po dob no del fi ny rzecz ne, ale my
wi dzie li śmy tyl ko jed ne go i to da le ko. Na -
wet spa cer po ba gni stej i gę stej dżun gli nie
do pro wa dził do spo tka nia oko w oko z ja -
kimś nie bez piecz nym stwo rze niem. Naj bar -
dziej, jak wia do mo, de ner wo wa ły ko ma ry,
więk szość z nas sma ru jąc się od po wied ni mi

środ ka mi prze sko czy ła i ten pro blem. Sam
spa cer po dżun gli też był nie złym prze ży -
ciem. Ma li niak wy ci nał ma cze tą ro śli ny, bo
by ło tak gę sto, że bez te go nie zro bi li by śmy
wię cej niż kil ka kro ków. In dia nin z tym nie -
bez piecz nym na rzę dziem wy glą dał nie co
ko micz nie, bo wy so ko ścią rów nał się pra -
wie z dłu go ścią ma cze ty… My, po mi mo
upa łu i ol brzy miej wil got no ści, ubra ni by li -

śmy w dłu gie spodnie, blu zy i czap ki.
Na no gach dum nie no si li śmy po ży czo ne
w kam pie ka lo sze. Więk szość z nas wró ci -
ła moc no brud na, po mi mo że przez jed ną
go dzi nę uszli śmy mo że z 50 me trów
od brze gu… Te raz ka żdy z nas wie, co to
dżun gla, jak pach nie (ba gnem) i jak sma ku -
je. In dia nin An to nio du żo opo wia dał nam
o tym miej scu, zwie rza kach i lu dziach po -
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tra fią cych z jed nej tyl ko pal my zro bić al ko -
hol, mą kę i in ne je dze nie, le kar stwa, opa -
trun ki i ma te ria ły do bu do wy ich chat. Ta ka
lek cja by ła nie sa mo wi tym i nie oce nio nym
prze ży ciem. Wa run ki, w ja kich ży ją ci lu -
dzie, dla więk szo ści z nas na dłu ższy czas
by ły by po pro stu nie do wy trzy ma nia. Oni
per fek cyj nie opa no wa li sztu kę prze trwa nia
i wy ko rzy sta nia te go co do oko ła.

Je dze nie w Kam pie, po dob nie jak i w
Mo chi mie, na ko la na nie rzu ca ło. Ryż
z kur cza kiem al bo ry bą, ma ka ro ny, do te go
owo ce. Na śnia da nie za wsze jaj ka, któ re
po dwóch ty go dniach spę dzo nych w We -
ne zu eli po pro stu znie na wi dzi łem. O dzi -
wo, wszę dzie ka wa by ła pa skud na, co la
bar dzo słod ka, a rum mo żna by ło już ku pić
w ce nie po ni żej jed ne go do lca za litr. An to -

nio, pły wa jąc z na mi, po pi jał so bie go na -
wet spo ro. Dla te go kie dy za trzy mał łódź
na środ ku spo re go roz le wi ska i wsko czył
do wo dy, za chę ca jąc do orzeź wia ją cej ką -
pie li i nas, my śla łem, że żar tu je. A co z pi -
ra nia mi, kro ko dy la mi i ca łą resz tą? Za pe-
w nił, że w tym miej scu jest bez piecz nie, za -
czę li śmy więc po wo li ska kać do wo dy. Ja
się wa ha łem, więc mnie po pro stu wrzu co -
no, ale wy ba czy łem od ra zu, bo wo da oka -
za ła się ide al na, a brą zo wy ko lor, któ ry
nada wał jej wy raz bru du i ba gni stej gę sto -
ści, oka zał się nie praw dzi wy, bez pro ble mo -
wy. Po ką pie li przy szedł czas na od wie -
dze nie lo kal nych In dian. Cie ka wym zja wi -
skiem był też zmie nia ją cy się w cią gu do by
stan wo dy, z ró żni cą po zio mów do cho dzą -
cą do oko ło dwóch me trów. Z te go po wo du
pod czas od pły wu cza sa mi bra ko wa ło pod -
czas węd ko wa nia z po mo stu żył ki na węd -
ce…

Kie dy przy szedł czas od jaz du, po sta no -
wi łem za dzwo nić z kam pu do Ti no. Oczy -
wi ście na sze ko mór ki nie dzia ła ły i kon takt
z od da lo ną cy wi li za cją od by wał się tyl ko
przez nor mal ny te le fon. Po mi łym po cząt -
ku roz mo wy z Ti no, na de szło we ne zu el skie
pie kło. Za raz po śnia da niu mie li śmy wra cać
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do San Jo se de Bu ja, aby bu sem po je chać
do Ciu dad Bo li war. Ti no twier dził, że je -
dzie my do pie ro po lun chu. Ja mu na to, że
na pi sał mi w pro gra mie, że po śnia da niu.
No i się za czę ła awan tu ra. Ge ne ral nie
na ko niec oka za ło się, że Ti no po peł nił po -
mył kę, ale ża den bus po nas wcze śniej nie
przy je dzie, bo We ne zu ela ma w no sie tu ry -
stów i brak tam ta kich usług or ga ni zo wa -

nych na szyb ko. Za mó wio ny trans port był
w dro dze, ale to mia ło po trwać. Za ła ma ni
cze ka niem na lunch w go rą cej dżun gli, ru -
szy li śmy na ko lej ną wy ciecz kę, że by za bić
choć tro chę cza su. Nie któ rzy wy bra li jed -
nak wa riant po zo sta nia w Kam pie i by cze -
nia się na wy god nych ka na pach i ha ma-
kach. Po wy śmie ni tym we ne zu el skim lun -
chu po że gna li śmy się z za ło gą i ru szy li śmy

ło dzią w kie run ku cy wi li za cji. W San Jo se
de Bu ja bu sa nie by ło, więc ro ze szli śmy się
po wio sce. Ku pu jąc pi wo (o je go ce nie nie
wspo mnę, bo by ło chy ba naj tań sze na świe -
cie) zro bi li śmy nie złe za mie sza nie, bo pa -
nie mu sia ły na no wo otwie rać skle py.

Kie dy nad je chał trans port, dłu go pa ko -
wa li śmy na sze rze czy. Wy sła no po nas bo -
wiem (15 osób ze sprzę tem) nie wiel kie go
va na i oso bów kę. Kil ka ład nych mi nut za -
ję ło za tem wrzu ce nie cię żkich ba ga ży
na dach va na. Na szczę ście je den z kie row -
ców, Nie miec Jo han, oka zał się mi łym i ga -
da tli wym go ściem. Kil ku go dzin na pod róż
mi nę ła w mia rę spraw nie, cho ciaż na wet
Jo han nie wie dział, ile do kład nie mia ła
trwać. Uza le żniał to przede wszyst kim
od kon tro li po li cyj nych, któ rych mo gło być
aż pięć na na szej tra sie. W We ne zu eli kon -
tro le trwa ły by bar dzo dłu go i pew nie koń -
czy ły by się obo wiąz ko wy mi ła pów ka mi.
Tym ra zem szczę ście jed nak by ło po na szej
stro nie. Po dro dze nie wi dać by ło zbyt wie -
lu cie ka wych rze czy, pu ste po la i łą ki świe -
cą ce so czy stą zie le nią. By dło po ka zy wa ło
się nie zwy kle rzad ko. Jo han po wie dział, że
kil ka lat te mu Cha vez usta lił ce nę sku pu
żyw ca po ni żej pro gu opła cal no ści pro duk -
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cji, nikt więc się w to nie ba wi, bo i po co.
Nie wia ry god ne. Ży zne łą ki i po la zo sta ły
zu peł nie nie wy ko rzy sta ne, a kraj im por tu je
w kon se kwen cji mię so z Bra zy lii, Ar gen ty ny
i Ni ka ra gui… Cha vez wy cią gnął naj bied -
niej szych z gło du, zrów nał więk szą część
spo łe czeń stwa i do pro wa dził do te go, że
mo że z bra ku je dze nia nikt nie umie ra, ale
bie da w We ne zu eli go ści ła na ka żdym kro -
ku. Po za nie licz ną gru pą osób do pusz czo -
nych do ko ry ta z ro pą, 99% lu dzi tkwi
w ma ra zmie i bez na dziei. Po twier dzi ło to
tyl ko kil ka te le fo nów, któ re ode brał Jo han,
pró bu jąc wy cią gać „swo ich” tu ry stów
z opre sji. Spóź nia ły im się sa mo lo ty, od wo -
ły wa no re zer wa cje, lo ty i trans fe ry, ko goś
też okra dzio no. On kwi to wał to jed nym
zda niem: „tu jest We ne zu ela i jak masz pro -
blem, usiądź, na pij się pi wa, ja koś tam bę -
dzie, ze ro stre su, bo szyb ko umrzesz”…
Świet nie, ja mo gę tu być tu ry stą ale nie
miesz kań cem, je mu ten ba ła gan wi docz nie
pa so wał, bo był w We ne zu eli od 20 lat
i bar dzo rzad ko od wie dzał Eu ro pę. We ne -
zu ela ma naj więk sze zło ża ro py na pół ku li
za chod niej i ogrom ne zło ża ga zu. Jed nak
po li ty ka pań stwa to sprze da wa nie tych su -
row ców za bez cen za gra nicz nym kon cer -

nom, od ku py wa nie od nich go to wych pa -
liw i do to wa nie pie niędz mi pu blicz nym,
że by by ło ta nio w koń co wym za ku pie. Spo -
koj nie mo gli by być dru gą Nor we gią, ale
w wy bo rach, któ re od by ły się pod czas na -
sze go po by tu, znów zwy cię ży li ko mu ni ści,
któ rzy nie zmie nią nic. Od 2007 ro ku We -
ne zu ela ma na wet wła sną stre fę cza so wą
GMT -4: 30. Nie na wiść rzą du do ka pi ta li -

stów nie jest jed nak do koń ca po dzie la na
przez na ród, któ ry po dro gach po ru sza się
głów nie zde ze lo wa ny mi ame ry kań ski mi
krą żow ni ka mi z lat 80.

Si mon Bo li war, bo ha ter We ne zu eli, pew -
nie te raz prze wra ca się w gro bie… Ca łe
swo je ży cie na prze ło mie XVIII i XIX wie ku
wal czył o wy zwo le nie tej czę ści świa ta
od Hisz pa nii. Zo stał on na wet pre zy den tem
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no wej Re pu bli ki We ne zu eli, po nad to wy -
zwo lił Ko lum bię, Ekwa dor oraz Pe ru. Bo li -
war skoń czył jed nak tra gicz nie, umie ra jąc
w osa mot nie niu w 1830 ro ku. Bez po śred -
nim po wo dem je go kło po tów by ło po wo ła -
nie Wiel kiej Ko lum bii (skła da ją cej się
z We ne zu eli, Ko lum bii, Ekwa do ru i Pa na -
my) i wpro wa dze nie dyk ta tu ry. Po za ma chu
stra cił on wła dzę, a Wiel ka Ko lum bia roz sy -

pa ła się jak do mek z kart. Jed nak dzi siaj Bo -
li war to praw dzi wy bo ha ter i pro to pla sta
wol nej Ame ry ki Po łu dnio wej. W We ne zu -
eli dał on na zwę wa lu cie, a je go imię no si
nie zli czo na licz ba obiek tów.

Do jazd do na szej po sa dy w Ciu dad Bo li -
war nie na pa wał opty mi zmem. Prze ła do -
wa ny oso bo wy Do dge Niem ca le d wo
po ko ny wał dziu ry na szu tro wej dro dze.

Oko li ca też nie wy glą da ła pięk nie, mo żna
po wie dzieć, że by ła na wet mrocz na, tym
bar dziej że noc dep ta ła nam już po pię tach.
Kamp Pe te ra, ko lej ne go Niem ca, był jed nak
jak pięk na we ne zu el ska Miss Świa ta wśród
ener dow skich pły wa czek.

Pięk ne dom ki, ide al ne w środ ku, z prysz -
ni cem i kli ma ty za cją po zwa la ły my śleć
o od po czyn ku. W koń cu po zby li śmy się też
stę chłe go za pa chu dżun gli. Pe ter miał ba -
sen, mi ni -zoo i pięk ną re stau ra cję. Stąd
po jed nej no cy mie li śmy jed nak je chać da -
lej… Z lo kal ne go lot ni ska po le cie li śmy
dwo ma sa mo lo ta mi do Ca na imy.

W ser cu we ne zu el skiej dżun gli na tu ra
stwo rzy ła jed ne z naj bar dziej za dzi wia ją -
cych bu dow li na świe cie. Gó ry sto ło we
miej sco wa lud ność na zy wa te pui, to ozna -
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cza „do my bo gów”. Te prak tycz nie nie do -
stęp ne szczy ty spo wi te chmu ra mi i mgłą le -
gend od daw na za chwy ca ją i in spi ru ją tych,
któ rym da ne by ło zo ba czyć je na wła sne
oczy. Wśród nich jest wła śnie pe reł ka – wo -
do spad Sal to An gel. Od krył go w 1910 ro ku
Er ne sto San chez La Cruz, ale o je go pięk nie
świat po in for mo wał do pie ro w 1933 ro ku
pi lot o na zwi sku An gel. Od nie go po cho dzi
wła śnie na zwa wo do spa du, któ re go wy so -
kość wy no si aż 979 me trów.

Po ży tek z ga du ły Jo ha na mie li śmy w tym
dniu ogrom ny. Zdra dził on, że Pe ter ma
wła sny sa mo lot. Jak tyl ko go po zna łem,
od ra zu za py ta łem o mo żli wość wy na ję cia
go i po la ta nia nad wo do spa dem. Za pro po -
no wał ce nę 40 do la rów za oso bę za 30-mi -
nu to wy lot. Zde cy do wa li się wszy scy, więc
za raz po przy by ciu do Ca na imy od by li śmy
na ra ty trzy wspa nia łe lo ty wi do ko we Ce sną
Pe te ra. Mie li śmy ku pę szczę ścia, bo chmu -
ry po zwo li ły obej rzeć Sal to An gel w peł nej
oka za ło ści. Zdję cia zro bio ne z sa mo lo tu
od da ją choć tro chę to, co wi dzie li śmy
na ży wo.

Póź niej nasz prze wod nik, Te pui (In dia -
nin z jed ne go z trzech za miesz ku ją cych te
te re ny ple mion – Ca ma ra co to), po ka zał

nam kamp o stan dar dzie moc no tu ry stycz -
nym i za brał na pierw szą wy ciecz kę. Krót -
ki rejs ło dzią, ką piel w dwóch wo do spa-
dach i pięk ne ple ne ry to wa rzy szy ły nam
do póź ne go wie czo ra. Na stęp ne go dnia ra -
no cze ka ła nas ko lej na mor der cza pod róż.
Ka nu z sil ni ka mi mie li śmy pły nąć w gó rę
rze ki aż do wo do spa du Sal to An gel. Czte -
ro go dzin ny rejs dłu żył się nie mi ło sier nie,

ale nie do god no ści re kom pen so wał kra jo -
braz. Pięk no gór sto ło wych wi dzia nych
z lo tu pta ka, a po tem z per spek ty wy rze ki
to po pro stu baj ka. Do dam tyl ko, że Ca na -
ima nie by ła za pcha na tu ry sta mi, nie by ło
ich tu pra wie wca le. Ogrom i pięk no przy -
ro dy by ły po pro stu nie spo ty ka ne.

Po przy by ciu w oko li ce na sze go pięk ne -
go An ge la był ma ły lunch w Kam pie i trek -
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king przez dżun glę do nie co po nad po ło wy
wy so ko ści wo do spa du. Ze so bą mie li śmy
za brać la tar ki, kurt ki prze ciw desz czo we
i wo do od por ne obu do wy na apa ra ty. Nie -
ste ty ja cią gną łem ze so bą swój ogrom nie
cię żki apa rat w obu do wie pod wod nej, ale
trud się opła cił. Na wci śnię tej mię dzy gę ste
krza ki i drze wa ska le, w desz czu wo dy spa -
da ją cej z ki lo me tra wy so ko ści, zro bi łem ka -

żde mu pięk ne zdję cia. Bez obu do wy by ło -
by to nie mo żli we, bo wiem wo do spad ge ne -
ro wał ogrom ne ilo ści wo dy i do te go
nie sa mo wi ty dźwięk le cą cej i roz bi ja ją cej
się ma sy. Pięk no przy ro dy za chwy ci ło
wszyst kich. Po mo zol nym wej ściu w gó rę
jesz cze trud niej by ło zła zić stro mą, śli ską,
a miej sca mi grzą ską ście żką. Ostat nie scho -
dzą ce oso by już uży wa ły la ta rek, w dżun gli

zro bi ło się bo wiem ciem no. Po po wro cie
do kam pu wy ką pa łem się w drew nia nym
prysz ni cu i w wo dzie z gór skiej rze ki. Pod -
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czas rześ kiej ką pie li to wa rzy szy ła mi do rod -
na, żół ta ża ba z wiel ki mi ocza mi, pa trzą ca
na mnie z lek ko zdzi wio ną mi ną. Noc spę -
dzi li śmy w ha ma kach. O dzi wo, wy spa łem

się po rząd nie, nie bu dząc się w no cy ani ra -
zu. Kli mat kam pu przy po mi nał nie co har -
cer ski bi wak, szcze gól nie gdy o go dzi nie 21
wy łą czo no agre gat i na sta ła to tal na ciem -
ność. Po wrót do Ca na imy z nur tem rze ki
trwał oczy wi ście kró cej, był za to bar dziej
hard co ro wy, bo wo dy w rze ce uby ło i nasz
ster nik mu siał po ka zać swój ca ły nie prze -
cięt ny ta lent. Tak spraw nie i szyb ko la wi ro -

wał mię dzy wy sta ją cy mi ka mie nia mi, że
chcia ło się bić bra wa. Po lun chu w na szym
moc no tu ry stycz nym kam pie wró ci li śmy sa -
mo lo ta mi do Ciu dad Bo li war do po czci we -
go Pe te ra i je go wy pa sio ne go jak na
We ne zu elę ośrod ka.

Kie dy już my śla łem, że unik nie my w tej
pięk nej, ale ob cej sys te mo wo We ne zu eli
więk szych kło po tów, za czę ły się pro ble my.
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In for ma cja o prze ło że niu nam lo tu do Ca -
ra cas z go dzi ny 12: 20 na 06: 00 zwa li ła
mnie z nóg. Ozna cza ło to wsta wa nie
w środ ku no cy, go dzin ny prze jazd do in ne -
go mia sta na więk sze lot ni sko i ogól ne za -
mie sza nie po łą czo ne ze zmę cze niem. 

Pi ja ny w trzy pu py Pe ter oznaj mił mi
po chwi li, że te raz to nie bar dzo ma kie row -

ców na nasz noc ny trans fer, bo wszy scy są
pi ja ni… Nor mal nie jak w fil mie Ba rei. Kie dy
już pa dłem ze zmę cze nia i wsta łem o 2
w no cy, oka za ło się, że ma my kie row ców
i au ta. Pe ter od dał swo je go je epa, po mógł są -
siad i żo na Jo ha na, więc trans fer ja koś się
w koń cu udał. Na lot ni sku za mie sza nia
i pro ble mów by ło co nie mia ra. O szcze gó -

łach i na szych ner wach pi sać nie bę dę, do -
dam tyl ko, że lot o 12: 20 z Pu er to Or daz
do Ca ra cas za mie nio no nam na lot o 6: 00
z Pu er to Or daz do Bar ce lo ny i po tem
o 12: 20! z Bar ce lo ny do Ca ra cas. Wy le cie -
li śmy nie o 6, a o 8: 30. Prze ży wa jąc stres,
czy zdą ży my na sa mo lot z Ca ra cas do Frank -
fur tu, umę czy li śmy się tą pod ró żą okrop nie.
O dzi wo, nie zgu bio no nam ba ga żu i wy lą -
do wa li śmy w Ca ra cas o tej sa mej po rze co
mie li śmy wy lą do wać w pierw szej wer sji.
Szko da tyl ko no cy… Na lot ni skach pa no wał
to tal ny tłok i ścisk, nikt nic nie wie dział i nikt
nie ga dał po an giel sku. Na ta bli cach po wie -
szo no roz kład lo tów z dnia po przed nie go.

Zmę cze ni, ale szczę śli wi, do sta li śmy się
do Eu ro py rzu tem na ta śmę. Przej ście przez
wszyst kie od pra wy i kon tro le na lot ni sku
w Ca ra cas, na wet z na szy mi ma ły mi oszu -
stwa mi i wpy cha niem się w ko lej kę, trwa ło
bo wiem kil ka ład nych go dzin.

We ne zu ela to pięk ny, ale i spe cy ficz ny
kraj. Dla tu ry stów nie byt przy ja zny, czym
jed nak by ło by na sze ży cie bez ta kich wła -
śnie wy zwań. Jed ną wiel ką nu dą…

Mi łosz Dą brow ski

milosz@aquadiver.pl
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http://xdivers.pl
http://www.podwodnaprzygoda.pl
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Czy li kil ka bar dzo su biek tyw nych
wspo mnień z wy pra wy te amu nur -
ko we go Szko ły Nur ko wa nia NA UI
w Ry duł to wach do In do ne zji

Wsia da jąc na po kład LOT -owskie go sa -
mo lo tu z War sza wy do Frank fur tu, po my -
śla łam: już za 24 go dzi ny bę dzie my
na miej scu. Wkrót ce oka za ło się, że jed nak
nie ko niecz nie...

Kie dy do tar li śmy na jed no z naj więk -
szych lot nisk świa ta, od przed sta wi cie li Ca -
thay Pa ci fic otrzy ma li śmy bo ny ży wie nio we
i in for ma cję, że nasz lot jest opóź nio ny
o kil ka go dzin. Uda li śmy się więc na ma ły
shop ping w stre fie wol no cło wej, po czym
po sta no wi li śmy prze jeść/prze pić (co kto
wo li) ró żo we świst ki o war to ści 25� . Od po -
czy wa jąc jesz cze przy sto li kach, po dość
ob fi tym lun chu, uj rze li śmy na wy świe tla czu
zmia nę przy po zy cji Hong kong. Oka za ło
się, że po le ci my do pie ro na stęp ne go dnia,
ze wzglę du na awa rię i ko niecz ność spro -

wa dze nia pew nej czę ści z Lon dy nu. Cu -
dow nie! Zaw sze uśmiech nię ta i cier pli wa
pa ni z CP skie ro wa ła nas do Ho te lu She ra -
ton, gdzie za pew nio no nam noc leg i ko lej -

ne po sił ki, nie ste ty bez do stę pu do głów ne -
go ba ga żu.

Na za jutrz, już pra wie punk tu al nie, na -
sza 17-oso bo wa gru pa wy le cia ła do Hong -

No more Nasi Goreng?
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kon gu, skąd po krót kiej drzem ce ru szy li śmy
do Den pa sar. Jesz cze tyl ko od stać swo je
w gi gan tycz nej ko lej ce do uisz cze nia opła -
ty za wi zę, dru gie ty le w na stęp nej ko lej ce
po pie cząt kę, ode brać już cze ka ją cy na nas

ba gaż i mo że my się po że gnać z lot ni ska mi
na ja kiś czas. Pej za że oglą da ne przy świe tle
za cho dzą ce go słoń ca przez okna bu sów za -
ska ku ją nas swo ją od mien no ścią i eg zo ty -
zmem. Za miast jed nak od ra zu udać się
do ho te lu i od po cząć po wy kań cza ją cej
pod ró ży, mu si my jesz cze za wieźć sprzęt

nur ko wy do ba zy i od po wied nio go ozna -
czyć za baw ny mi, nie bie ski mi, imien ny mi
„la bel ka mi”. Do pie ro po tym (tak! na resz -
cie!) przy je żdża my do ho te lu Mim pi w Tu -
lam ben, aby wy ką pać się w ła zien kach
pod gwiaz da mi i za snąć w uro czych chat -
kach kry tych strze chą.
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I w koń cu za czę ło się to, po co prze by li -
śmy ta ki ka wał dro gi. Ko rzy sta my z usług
ba zy Ben thos w Can di da sie, któ rą współ -
pro wa dzi Ma ciej Pe re pe czo, w trak cie na -
sze go po by tu nie obec ny i za stę po wa ny
przez part ner kę – Ka się. Po wej ściu do wo -
dy z pla ży pierw sze nur ko wa nie ro bi my
na wra ku stat ku o dość cie ka wej hi sto rii
– US Li ber ty. Zo stał on tra fio ny ja poń ską
tor pe dą w cza sie II woj ny świa to wej i od -
ho lo wa ny na brzeg, gdzie miał już po zo -
stać, jed nak w la tach 60. wy buch wul ka nu
po now nie po łą czył go z mo rzem. Do bra,
ale nie za chwy ca ją ca, wi docz ność pod wo -
dą po zwo li ła nam wstęp nie się za po znać
z fau ną i flo rą Mo rza Ba lij skie go. Praw dzi -
we pięk no te go miej sca po zna li śmy jed nak
do pie ro w cza sie noc ne go nu ra, kie dy
plank ton, za miast prze szka dzać, po zga sze -
niu la ta rek stał się de ko ra cją ciem nej prze -
strze ni. Po za wra kiem w re jo nie Tu lam ben
zo ba czy li śmy jesz cze dość ubo gą w ro ślin -
ność pod wod ną świą ty nię z po są żka mi
bóstw, a ta kże pi ra mi dy po ro śnię te mło dym
ko ra lem.

Po kil ku dniach prze nie śli śmy się
do kom plek su Bay sho re Vil las w Can di da -
sie. Stam tąd już ko lo ro wy mi łód ka mi ry bac -

ki mi wy pły wa li śmy na ko lej ne nur ko wa nia
w ob rę bie Amuk Bay. Blue La go on to
przede wszyst kim ra fa ko ra lo wa i buj na fau -
na pod wod na, wśród któ rej ra ry tas, na któ -
ry pew nie nie zwró ci li by śmy uwa gi, gdy by
nie za chwyt na szych di ve ma ste rów: śli ma -
ki na go skrzy dłe. Jak oka zać za chwyt pod
wo dą? Naj prost szy i za ra zem naj bar dziej
efek tow ny spo sób, cha rak te ry stycz ny
dla DM – Jor ge, mo żna okre ślić „na Ma kło -

wi cza”. Po le ga on na roz strze le niu pal ców
jed nej dło ni po ich zbli że niu do ust, przy
jed no cze snym pro sto wa niu ca łej rę ki.

War te uwa gi są rów nież Mim pang i Te -
pe kong – ska li ste wy sep ki, wo kół któ rych
wy stę pu ją sil ne prą dy, czę sto utrud nia ją ce
lub wręcz unie mo żli wia ją ce nur ko wa nie.
Jed nak przy sprzy ja ją cych wa run kach uda -
ło nam się tam spo tkać re ki ny Whi te Tip,
ka ła mar ni ce zmie nia ją ce ko lo ry na na szych
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oczach, tuń czy ki przy po mi na ją ce re ki ny
(groź ne i agre syw ne) żół wie i oczy wi ście
– ko ra le.

Aby zo ba czyć nie co więk szych miesz -
kań ców głę bin, ło dzia mi „z praw dzi we go
zda rze nia” wy bra li śmy się na je den dzień
do Cry stal Bay. Nie za wie dli śmy się.
Ogrom ne man ty i pięk na mo la mo la wy na -
gro dzi ły nam trud pod ró ży, na wet tym cier -

pią cym na cho ro bę mor ską. Ich wi dok na -
praw dę za pie ra dech w pier siach. Mo la mo -
la, z bli ższej od le gło ści i na mniej szej
głę bo ko ści mie li śmy jesz cze oka zję zo ba -
czyć w oko li cach Mim pang i Te pe kong.
Tym ra zem przy pa try wa li śmy się jej na tzw.
cle aning sta tion – w miej scu, gdzie in ne,
mniej sze ryb ki oczysz cza ją ją od ze wnątrz.

Jed nak nie przy le cie li śmy na Ba li tyl ko

dla nur ko wań. Zwie dzi li śmy m.in. naj więk -
szą i naj wa żniej szą, ba lij ską mat kę świą tyń
– Pu ra Be sa kih. Roz bu do wy wa na przez kil -
ka na ście wie ków uro sła w roz le gły la bi rynt
przejść i schod ków po mię dzy po szcze gól -
ny mi bu dow la mi, któ rych na li czo no
ok. 200. Teo re tycz nie tu ry ści mo gą się po -
ru szać wy łącz nie po wy zna czo nych ście -
żkach i po zo sta wać na do zwo lo nych
pla cach, lecz za „je dy ne” 10$ mo żna omi -
nąć to ogra ni cze nie i zwie dzić z prze wod -
ni kiem ca ły kom pleks. UWA GA! Me dy ta cja
z kwia ta mi i ka dzi deł ka mi GRA TIS!

Cie ka wym do świad cze niem oka za ła się
rów nież wi zy ta na plan ta cji ka wy. Dziw nie
jest pa trzeć na drze wo ka ka ow ca, my śląc
o sto sach ład nie opa ko wa nych cze ko lad
w su per mar ke cie, lub uświa do mić so bie, że
te wszyst kie przy pra wy, któ re sprosz ko wa -
ne za le ga ją na sze ku chen ne pół ki, też kie -
dyś by ły cze goś ko rze niem, czy ko rą.
Jed nak naj cie kaw sza jest ka wa ko pi lu wak.
Do jej pro duk cji nie zbęd ne są uro cze fu -
trza ste zwie rząt ka – lu wa ki (po pol sku ła -
sku ny mu zan gi), a ści ślej – ich prze wo dy
po kar mo we. Tak wła śnie! Naj dro ższa ka wa
świa ta po cho dzi z ku py tych ma łych ssa -
ków, któ re odży wia ją się zia ren ka mi ka wy.
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Ba li peł ne jest prze ró żnych zwie rząt,
z któ ry mi kon takt bez po śred ni jest naj czę -
ściej płat ny. Mo żna wy brać się na prze ja -
żdżkę na sło niach lub też sko rzy stać z tzw.
fish spa – gdzie ryb ki Gar ra Ru fa, nie mi ło -
sier nie ła sko cząc, oczysz cza ją nam skó rę
nóg. Miej sco wi ho du ją ko gu ty do walk, któ -
re są czę ścią ró żnych ce re mo nii re li gij nych.
W Mon key Fo rest w Ubud po zna li śmy też
mał py, któ re oka za ły się być ma ło przy ja -
zne, wręcz agre syw ne i bar dzo za wzię te
na ba na ny. Je śli za uwa ży ły je u ko goś, rzu -
ca ły się na nie go i gry zły. Sta łym ele men -
tem kra jo bra zu są jasz czur ki wszel kie go
ro dza ju. Idziesz ście żką – jasz czur ka. Le -
żysz w łó żku – na ścia nie obok jasz czur ka.
Wcho dzisz do to a le ty – jasz czur ka. Dzię ki
nim ogra ni czo ny jest jed nak pro blem in sek -
tów.

Wy bra li śmy się rów nież do naj star szej
ba lij skiej wio ski – Ten ga nan. Po zło że niu
„do bro wol ne go” dat ku, przy dzie lo no nam
prze wod ni ka, któ ry opro wa dził nas, opo -
wia da jąc po dro dze o miej sco wych zwy -
cza jach i tra dy cjach, po czym za pro sił
do swo je go do mu, gdzie po zna li śmy je go
wie lo po ko le nio wą ro dzi nę i ofer tę han dlo -
wą, z na ci skiem na to dru gie. Szcze gól nie

za pa dła mi w pa mięć in for ma cja o chłop -
cach okła da ją cych się kak tu sa mi, pod czas
cze goś w ro dza ju ce re mo nii przej ścia
w wiek mę ski. Wi dzie li śmy na wet zdję cia.

Aby uroz ma icić so bie po byt, po sta no wi -
li śmy wejść na kra ter czyn ne go wul ka nu
Agung, któ ry jest naj wy ższym wznie sie niem
na ca łej wy spie i mie rzy 3142 m n. p. m..
Wy ciecz ka roz po czę ła się o 1: 00 w no cy,

kie dy wsie dli śmy do bu sów i ru szy li śmy
w stro nę gó ry. Oko ło go dzi ny 2 za czę li śmy
nie roz sąd nie szyb kim tem pem wbie gać (bo
nie by ło to wcho dze nie) na scho dy pro wa -
dzą ce do szla ku. Wkrót ce wy kla ro wa ło się
kil ka gru pek zgod nie z szyb ko ścią mar szu.
Nie sa mo wi cie jest iść przez dżun glę
przy świe tle czo łów ki, bla sku gwiazd i za -
pa chu tra wy cy try no wej... Ka żdy z nas cię -
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żko pra co wał i po mi mo kry zy sów oraz chę -
ci wzy wa nia śmi głow ca z Ja kar ty, na krót ko
przed wscho dem słoń ca, mo gli śmy już po -
dzi wiać z gó ry świat okry ty chmu ra mi.
W koń cu wszyst ko sie dzi w gło wie! Po za
eu fo rią czu li śmy jed nak przede wszyst kim
chłód, ze wzglę du na sil ny wiatr i ni ską
tem pe ra tu rę. Scho dzi li śmy jak by w in nej
rze czy wi sto ści – świa tło sło necz ne dia me -

tral nie zmie ni ło nasz spo sób po strze ga nia
oto cze nia, wręcz nie po zna wa li śmy tej sa -
mej dro gi. „Spa ce rek” za koń czy li śmy ak -
cen tem pa trio tycz nym, ja ko że na si
prze wod ni cy za śpie wa li swój hymn na ro -
do wy, nie mo gli śmy być gor si i wy ko na li -
śmy nasz „Ma zu rek Dą brow skie go”.

A mo że tak kil ka słów o miej sco wej
kuch ni? Ty tu ło we Na si Go reng, czy li ryż

z wa rzy wa mi i mię sem, ewen tu al nie z jaj -
kiem sa dzo nym na wierz chu, szyb ko nam
się prze ja dło, więc na szą uwa gę przy cią -
gnę ła re kla ma pew nej przy dro żnej knajp ki
w Can di da sie „No Na si Go reng. On ly ham -
bur gers, hot dogs & cold be er”. Je dli śmy
spo ro owo ców mo rza i de gu sto wa li śmy re -
gio nal ne da nia, ale po kil ku dniach eks pe ry -
men tów znów od zy wał się w nas głód
po rząd ne go, nie zdro we go ham bur ge ra
z gó rą fry tek i ket chu pem. Na stra ga nach
i w ob woź nych bud kach, któ re z pew no ścią
nie prze szły by po zy tyw nie kon tro li sa ne pi -
du, mo żna by ło też zna leźć cie ka we sma -
ko ły ki, ta kie jak ba na ny, wa rzy wa lub
mię so kur cza ka za pie ka ne w cie ście, szasz -
ły ki z so sem orzesz ko wym, orien tal ne zup -
ki ze wszyst kim co mo żli we (mo że le piej
do koń ca nie wie dzieć co tam by ło?), fio le -
to we chip sy, ry żo we sło dy cze z cu krem
trzci no wym i wiór ka mi ko ko so wy mi, a ta -
kże ogrom ny wy bór owo ców, od ró żno ko -
lo ro wych ga tun ków ba na nów, przez
dżak frut (sma ko we po łą cze nie me lo na i ba -
na na) po ró żo wą pi tayę.

Kie dy po dwóch ty go dniach więk szość
gru py wró ci ła do do mu, wspa nia ła trój ca
ru szy ła jesz cze na pod bój in nych wysp In -
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do ne zji. Spę dzi li śmy też tro chę wię cej cza -
su na zwie dza niu Ba li. Wszyst ko to
pod opie ką Paw ła Bart ni ka, wła ści cie la fir -
my In do Explo rer, któ ry po za or ga ni za cją
wy praw i wy cie czek oraz ogrom ną daw ką
hu mo ru i po zy tyw nej ener gii, ofe ru je rów -
nież swo je usłu gi w dzie dzi nie po rad ży cio -
wych i prze po wia da nia przy szło ści.
Sa mo lo tem miej sco wych li nii Mer pa ti po le -
cie li śmy na Flo res, skąd ło dzią wy pły nę li -
śmy na spo tka nie z wa ra na mi z Ko mo do,
ostat ni mi ży ją cy mi krew ny mi di no zau rów.
Po za trek kin ga mi w Par ku Na ro do wym Ko -
mo do, gdzie zo ba czy li śmy wy le gu ją ce się
przy ście żkach „smo ki”, czas uroz ma ica li -
śmy so bie snor ke lin giem. Co mo żna po wie -
dzieć o wa ra nach? Są tak brzyd kie, że aż
pięk ne. Szcze gól nie w swo im spe cy ficz nym
ru chu, kie dy wy su wa ją ra zem na prze ciw le -
głe koń czy ny. Du że wra że nie zro bił na nas
nie sa mo wi ty za chód słoń ca ob ser wo wa ny
z ło dzi i je dze nie ser wo wa ne przez na sze -
go ku cha rza, zde cy do wa nie naj lep sze
na ca łym wy jeź dzie. Te kre wet ki! Eg zo tycz -
ny kli mat Flo res mo gli śmy po czuć na wet
od po czy wa jąc po peł nym wra żeń dniu
w ho te lu Bay view Gar dens. Jak sa ma na zwa
wska zu je, z na sze go za da szo ne go ta ra su

roz cią gał się wspa nia ły wi dok na mia stecz -
ko por to we La bu an Ba jo, wie czo rem do -
kład nie sły sze li śmy też stam tąd mu ez zi nów
zwo łu ją cych wier nych na mo dli twę
z dwóch po bli skich mi na re tów.

Ko lej na wiel ka przy go da po zdo by ciu
wul ka nu to ca ny oning. Ta ki sport eks tre mal -
ny. Po le ga na po ru sza niu się w dół rze ki
scho dząc, śli zga jąc się po ska łach, zje żdża -
jąc na li nie i ska cząc z wie eelo me tro wych
pó łek skal nych do wo dy. Czad! Ad re na li na!
Emo cje! Uśmie chy nie scho dzi ły nam
z twa rzy przez ca ły czas. Nie do opi sa nia.
To po pro stu trze ba prze żyć!

Je den, aby do wie dzieć się cze goś wię cej
o swo im ży ciu, dru gi z czy stej cie ka wo ści
– to wa rzy szą cy mi pa no wie (czy to aby nie
brzmi sta ro? Niech więc bę dzie – chłop cy)
po sta no wi li od wie dzić zna ne go na ca łym
świe cie, za spra wą fil mu „Jedz, módl się,
ko chaj”, (uzdro wi cie la, wró żbi tę?) Ke tu ta.
Sta ru szek o pra wie bez zęb nym uśmie chu,
w tra dy cyj nym ba lij skim pa reo i ko szul ce
z na pi sem Ka zach stan z po szcze gól nych ry -
sów twa rzy „wy czy tu je” oso bo wość i prze -
po wia da przy szłość. Czy je go pro gno zy się
speł ni ły? Nie wiem, ja tyl ko ro bi łam zdję -
cia.
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Zwie dzi li śmy też kil ka do dat ko wych
świą tyń o uni kal nym cha rak te rze. Jed na zo -
sta ła wy drą żo na w ska le już w XI w., in na
– Pu ra Ti tra Em pul – znaj du je się przy źró -
dle ma ją cym po sia dać cu dow ne wła ści wo -
ści oczysz cza ją co – bło go sła wią ce, ko lej na
usy tu owa na jest na skra ju pra wie 100-me -
tro we go urwi ska w Ulu wa tu. Na wet naj -
więk si twar dzie le od czu wa ją tam przy-
naj mniej „oba wę” wy so ko ści.

Po trzech ty go dniach przy szedł jed nak
czas na po wrót do do mu. Ob ser wa cja sur -
fe rów igra ją cych z fa la mi na po łu dnio wym
wy brze żu skła nia ła do re flek sji. Ty le chwil,
przy gód i prze żyć mi nę ło od roz po czę cia
tej nie zwy kłej wy pra wy, że sza ra je sien na
rze czy wi stość w kli ma cie umiar ko wa nym

wy da wa ła się czymś zu peł nie nie mo żli -
wym. A jed nak wró ci li śmy do kra ju. War -
sza wa przy wi ta ła nas bar dzo opty mi-
stycz nym desz czem. Nie ma jak w do mu.

Mar ta No ga

Te am: Szko ła nur ko wa nia NA UI
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Chez Ma rie. Przy re stau ra cji Chez
Ma rie ro iło się od sa mo cho dów.
W koń cu by ła to go dzi na 12.30
– świę ta dla ka żde go Fran cu za i ko -
ja rzą ca się z po rą „nie wiel kie go”, 3- 4
da nio we go lun chu. 

Wcho dząc, ro zej rza łem się po po miesz -
cze niu, któ re go więk szą część wy peł nia ły
nie wiel kie, czte ro oso bo we sto li ki. Nie jed -
no krot nie łą czo ne po kil ka, umo żli wia ły
wspól ne sie dze nie przy po sił ku i więk szym
gru pom. Ot, choć by w ro gu, gdzie o trzy
po łą czo ne ze so bą, przy kry te ce ra tą bla ty
opie ra ło się dwa na ście par łok ci umun du -
ro wa nych po li cjan tów. Ich trzy ra dio wo zy
wi dzia łem wcho dząc do re stau ra cji – sta ły
za par ko wa ne na pla cy ku w cie niu sa mot -
ne go drze wa. Pew nie zna jąc lo kal od daw -
na, przy je cha li od po wied nio wcze śnie, by
usta wić au ta w tym stra te gicz nym miej scu.
Ko lej ne sto ły zaj mo wa li ubra ni w kra cia ste,

fla ne lo we ko szu le i po bru dzo ne spodnie ro -
bot ni cy i far me rzy z oko licz nych go spo -
darstw. Wszy scy z na masz cze niem przy-
glą da li się ta bli cy, na któ rej kre dą wy pi sa -
ne by ło me nu na dzi siej sze po po łu dnie.

Z na my słem wy mie nia li uwa gi, osą dza jąc
(na ra zie czy sto teo re tycz nie) ja kość po traw,
a na stęp nie skła da li za mó wie nia prze raź li -
wie chu dej i wy so kiej, krą żą cej po mię dzy
sto li ka mi, kel ner ce. W tym cza sie po tę żnie

Calvi – Korsyka

Calvi



Nuras.info 1/2014

47

zbu do wa ny go spo darz sta wiał na przy kry -
tych ce ra ta mi bla tach dzban ki z wo dą, bu -
tel ki z do mo wym wi nem i ko szy ki
z po kro jo ną ba giet ką. Zbli żał się czas uczty,
co do sko na le wy peł nia ło czas po mię dzy
ko lej ny mi nur ko wa nia mi.

Świę ty Fran ci szek
Po po łu dnio we nur ko wa nie mia ło być

od wie dzi na mi u świę te go Fran cisz ka. Przy -

naj mniej tak zro zu mia łem wy po wiedź Chri -
sto phe ra, któ re go ku la wy an giel ski (za pra -
wio ny do dat ko wo fran cu skim ak cen tem)
nie da wał mi kom for tu pew no ści, że wiem
o czym roz ma wia my. W ka żdym ra zie,
usta la jąc co zo ba czę pod wo dą, że gnał się
co chwi lę i mó wił coś w sty lu „Sant Fran ca -
is… pe tit hmmm mo nu ment”. I po ka zy wał
rę ka mi nie wiel ki roz miar tej rzeź by. To zna -

czy, chy ba rzeź by, bo nie są dzi łem, by
uwa żał świę te go Fran cisz ka za ma łe go
świę te go… Z Chri sto phe rem i tak nie by ło
źle. Go rzej mia ła się spra wa z je go dziew -
czy ną i jed no cze śnie współ wła ści ciel ką
cen trum nur ko we go – Sa rah. Jej an giel ski
był zu peł nie fran cu ski. Coś jak w tym dow -
ci pie o pił ce do me ta lu. Mó wiąc do mnie
po pro stu mó wi ła wol niej i wy raź niej, ale
wciąż po fran cu sku… Do brze, że cho ciaż
Je an -Clo ude, Ste pha ne i po zo sta li nur ko wie
nie pró bo wa li w ten spo sób ze mną roz ma -
wiać. Kle pa li mnie po ple cach i mó wi li
„ok?”, po czym z uśmie chem od cho dzi li
da lej. To znacz nie uła twia ło sy tu ację, choć
nie po ma ga ło w zro zu mie niu te ma tu. Przy -
go to wa łem swój sprzęt i bro dząc w wo dzie
(ja ko że RIB był za cu mo wa ny ja kieś 50 me -
trów od pla ży), za nio słem go na po kład.
Jesz cze je den kurs, po apa rat, i mo głem
wejść na po kład. Po zo sta li nur ko wie też się
ta ra ba ni li ze swo imi kla mo ta mi, tak więc
po kil ku mi nu tach by li śmy go to wi do wyj -
ścia w mo rze. Ryk nął sil nik, za raz zdła wio -
ny do wol nych ob ro tów, i po wo li od su-
nę li śmy się od brze gu, by po zwięk sze niu
dy stan su do ja kichś 150 me trów zwięk szyć
ob ro ty i ru szyć w kie run ku ce lu. Po 7 mi nu -
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tach sil nik znów za czął de li kat nie mru czeć,
a pod nie sio ny do gó ry dziób RIB’a opadł
na wo dę. Chwi la przy go to wań i by li śmy
z Sa rą (któ ra mia ła być mo im prze wod ni -
kiem na tym nur ko wa niu) w wo dzie. Opa -
dli śmy w dół. Przed ocza mi mia łem wiel kie
gła zy, two rzą ce cza sa mi nie wiel kie most ki
lub ja skin ki. Prze my ka jąc po mię dzy ni mi,
wy pa try wa łem ja ski ni, w któ rej mia ła znaj -
do wać się fi gu ra świę te go. Sa rah po sta no -
wi ła chy ba jed nak po ka zać mi naj pierw
po ło wę dna Mo rza Śród ziem ne go, bo włó -
czy li śmy się po mię dzy ró żno rod ny mi for -
ma cja mi skal ny mi, wciąż nie osią ga jąc
ce lu. Hm… Mo że i coś o tym mó wi ła
przed nur ko wa niem, ale da li bóg nic z te go
do mnie nie do tar ło. Za li czy li śmy kil ka ko -
lej nych ma łych prze smy ków mię dzy ska ła -
mi, nim wresz cie opa dli śmy na 23 me try.
Sa rah wy cią gnę ła rę kę i skie ro wa ła ją w kie -
run ku ol brzy mie go gła zu. Pod pły ną łem
do nie go i gdy wy chy ną łem zza za ło mu,
oczom mo im uka za ła się ma lut ka rzeź ba.
Mo że i świę ty, choć mi bar dziej przy po mi -
na ło to Mat kę Bo ską z Dzie ciąt kiem na rę -
kach. No, ale mo że mia łem już tak du żą
nar ko zę azo to wą, że nie po tra fi łem od ró -
żnić po sta ci? Od pu ści łem kwe stię iden ty fi -

ka cji „kto zacz”, zo sta wia jąc to na póź niej
i wzią łem się za uwiecz nia nie ca ło ści w ka -
drze. Nie wiel ka rzeź ba bar dzo ład nie kom -
po no wa ła się z przy glą da ją cą się jej mo ją
prze wod nicz ką. Zro bi łem kil ka zdjęć i mo -
gli śmy po pły nąć da lej. Znów za czę li śmy la -
wi ro wać mię dzy gła za mi, tym ra zem
jed nak wy pły ca jąc się po wo li. By li śmy już
na praw dę płyt ko, mo że na 8 me trach, gdy

przed obiek tyw na wi nął mi się wę dru ją cy
po dnie czer wo ny krab. Od wierz chu przy -
kry ty dom kiem z ukwia łów, nie uf nie zer kał
w mo ją stro nę, a już zu peł nie się zde ner wo -
wał, gdy zo ba czył, że chcę mu zro bić zdję -
cie. Oka zał to w naj bar dziej oczy wi sty
spo sób, da jąc no gę i nic nie ro biąc so bie
z mo ich bła gal nych min. Do pie ro pio no wa
ścian ka przy sto po wa ła go na ty le, że mo -

Calvi -  twierdza
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głem pod pły nąć wy star cza ją co bli sko, by
go uwiecz nić w ka drze. Choć i to nie by ło
ła twe, bo ma jąc sze ro ko kąt ny obiek tyw mu -
sia łem pra wie do tknąć zde ner wo wa ne go
stwo ra, nim choć tro chę wy peł nił uję cie.

Ca lvi
Kor sy kań skie Ca lvi, nie wiel kie mia stecz -

ko po ło żo ne w pół noc nej czę ści wy spy jest

kwin te sen cją uro ku fran cu skie go po łu dnia.
Gó ru ją ca nad mia stem cy ta de la (gdzie na -
dal miesz czą się ko sza ry Le gii Cu dzo ziem -
skiej) ofe ru je wspa nia ły wi dok na roz le głą
ma ri nę z pięk ny mi, cu mu ją cy mi w niej
jach ta mi. Jak co dzień, wie czo rem wła śnie
tam skie ro wa łem swo je kro ki, by w jed nej
z licz nych, oku pu ją cych na brze że knaj pek
zjeść sma ko wi ty obiad, chło nąc jed no cze -

śnie at mos fe rę spo koj ne go, le ni we go po łu -
dnia. Licz ni tu ry ści mi mo wol nie do sto so wy-
wa li się do tej at mos fe ry, i choć pew nie
więk szość z nich na co dzień ży ła w cią -
głym bie gu, to jed nak tu snu li się le ni wie,
po dzi wia jąc więk sze i mniej sze cu mu ją ce
w por cie jach ty. Nie mia łem jed nak mo żli -
wo ści da lej przy glą dać się ży ciu na pro me -
na dzie, bo na mój sto lik wje chał ta lerz
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eska lop ków w so sie cy try no wym. Po da ne
z ma lut ki mi klu secz ka mi pach nia ły zna ko -
mi cie. A sma ko wa ły jesz cze le piej! Już
po pierw szych dwóch kę sach wie dzia łem,
że war to by ło na nie cze kać pra wie 20 mi -
nut. A po dwóch ko lej nych za czą łem roz -
wa żać opcję do mó wie nia ko lej nej por cji.
W ostat niej chwi li po wstrzy ma ła mnie

od te go myśl, że w ta kim ra zie mógł bym nie
zmie ścić zwy cza jo wej, wie czor nej por cji
lo dów. A lo dów nie sprze da wa no tu na kul -
ki, po dob nie jak we Wło szech, a ob fi cie,
od ser ca na kła da no je na słod ki ro żek drew -
nia ną pac ką. No i te sma ki… cze ko la do wy,
ti ra mi su, ba ka lio wy. Do brze, że by ły wy sta -
wio ne w lo dów kach za szyb ką, to ła twiej

by ło mi do bie rać wła ści we sma ki, nie nad -
wy rę ża jąc mo ich bez na dziej nie ma łych
zdol no ści lin gwi stycz nych.

Ko nik mor ski
Nur ko wa nie do ko ni ków mor skich pla -

no wa li śmy ze Ste pha nem wła ści we od po -
cząt ku mo je go po by tu w ba zie. Ste phan
miał tu pra co wać przez ca ły se zon, więc
za le ża ło mu na po zna niu naj bar dziej atrak -
cyj nych miejsc nur ko wych, a mi na zro bie -
niu zdjęć tych śmiesz nych stwo rów.
Dla te go, gdy Sa rah w koń cu zgo dzi ła się
po pły nąć z na mi i wska zać nam lo ka li za -
cję, by li śmy go to wi do nur ko wa nia w kil ka
mi nut. Rejs z ba zy nie trwał dłu go, bo mie -
li śmy wsko czyć do wo dy tuż przy por cie
w Ca lvi, obok fa lo chro nu i przy sta ni pro mo -
wej. W kil ka mi nut by li śmy z mo im bud dy
przy dnie i cze ka li śmy na na szą prze wod -
nicz kę i jej kur san ta. Tro chę się to prze cią -
ga ło, więc za czą łem się krę cić, roz glą da jąc
po oko li cy i usi łu jąc zna leźć na wła sną rę -
kę coś god ne go zdję cia. Ale dno w tym
miej scu, na 13 me trach, roz cza ro wy wa ło.
Pia sek, pia sek i jesz cze raz pia sek, gdzie -
nie gdzie po prze ty ka ny kę pa mi tra wy. Krę -
cąc się w kół ko, nie wie le po tra fi łem
zna leźć. Zerk ną łem na Ste pha ne’a. On też
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był zu peł nie bez rad ny. Nic, trze ba by ło za -
cze kać na Sa rę, któ rej wciąż nie by ło. Po ja -
wił się za to co raz gło śniej szy po mruk,
po chwi li prze cho dzą cy w po tę żny ha łas.
Prom, któ ry wi dzie li śmy w od da li wska ku -
jąc do wo dy, wcho dził wła śnie do por tu
i roz po czął ma newr cu mo wa nia. Grzmot
był nie mi ło sier ny, a wiel ka sto do ła cu mo -

wa ła ład nych kil ka mi nut. W koń cu, po 13
mi nu tach na dnie, zo ba czy łem opa da ją ce
z gó ry syl wet ki. Sa rah i jej bud dy. Spraw nie
do nas do łą czy li, po czym na sza prze wod -
nicz ka ru szy ła przed sie bie w stro nę por tu,
rę ką po ka zu jąc kie ru nek. Na dal piach. Jed -
na, dwie mi nu ty i na ho ry zon cie za ma ja -
czy ło coś. Im by łem bli żej, tym więk sze

by ło mo je zdzi wie nie. Bo jak by nie pa -
trzeć, wciąż przed ocza mi mia łem le żą cy
na bo ku wó zek z su per mar ke tu. Po ro śnię ty
tra wą. Sa rah przy po mo cy la tar ki za czę ła
prze glą dać je go za war tość. Za ku py daw no
już ktoś so bie przy własz czył, ale po chwi li
w ich miej sce uka zał się wśród traw cel na -
szej wy pra wy. Nie uf nie zer kał w mo ją stro -
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nę i gdy zbyt nio przy bli ży łem do nie go port
obiek ty wo wy, od pły nął nie spiesz nie na od -
le głe źdź bło tra wy. Tym ra zem fo to gra fo wa -
łem z więk sze go dy stan su, tak by nie
spło szyć „wierz chow ca”. Sa rah z kur san tem
od pły nę li, a my ze Ste pha ne’em, zmie nia -
jąc się co chwi la miej sca mi, fo to gra fo wa li -
śmy. Zerk ną łem na kom pu ter. Upsss…
Mę czy li śmy już ko ni ka pra wie 40 mi nut.
Ru szy li śmy w stro nę na szej ko twi cy, na dal
bu szu jąc przy dnie. Po chwi li bły skiem
świa tła la tar ki Ste pha ne przy wo łał mnie
do nie wiel kiej, ukry tej wśród ka mie ni
ośmior ni cy. Oświe tlo na przez mo je go part -
ne ra to na dy ma ła się, to kur czy ła, by
po chwi li prze peł znąć po dnie kil ka me trów
i znów znie ru cho mieć. Za czą łem ro bić
zdję cia. Ośmior ni ca do sko na le po zo wa ła,
bo wciąż zmie nia ła swo je po ło że nie, ale ro -
bi ła to na ty le wol no, że spo koj nie mo żna
by ło chwy tać ją w ko lej nych po zy cjach.
Wi dać by ło, że chce zo stać gwiaz dą se zo -
nu i zde kla so wać do pie ro co opusz czo ne go
przez nas ko ni ka mor skie go. W koń cu,
po po nad go dzi nie w wo dzie, ru szy li śmy ku
po wierzch ni. Do pie ro te raz od czu łem
chłód. Cóż, mi mo 7 mm pian ki trosz kę
zmar z łem. Trze ba by ło wra cać do ba zy,

ogrzać się i od sap nąć. Lu bi łem te wie czo ry
w ba zie. Wie lu miesz ka ją cych w oko li cy
„krew nych i zna jo mych kró li ka” wpa da ło
na chwil kę, na wet je śli te go dnia nie nur ko -
wa li. A ja dąc do ba zy za wsze pa mię ta li
o tym, by przy wieźć coś smacz ne go. Cho -
cia żby wczo raj, Ma rie pod je cha ła z wła -
sno ręcz nie upie czo ną tar tą z jabł ka mi. Dwa
dni te mu mie li śmy wie czór se ro wy (dla
mnie fe!, ale in ni się ob ja da li). By nie po zo -
stać w ty le, nie ma jąc mo żli wo ści pie cze -

nia ani go to wa nia (mój ho te lik nie prze wi -
dział ta kiej opcji), zro bi łem ra no prze gląd
na pół kach w mar ke cie i przy wio złem
do ba zy siat kę ła ko ci. Zaw sze to lep sze niż
nic. Nie mniej bar dziej od tych sna ków ze
skle pu cie ka wi ło mnie, ja kie to do mo we
spe cja ły dziś bę dą ser wo wa ne. Prze cież
na pew no ktoś coś przy wiózł.

Sec des Bel ges
Sec des Bel ges. Nie wiem, co to miej sce

mia ło wspól ne go z Bel ga mi (a mo że wca le
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nie o Bel gów tu cho dzi ło… Ech, znów ten
pro blem w ko mu ni ka cji wer bal nej), ale
na ostat ni po ra nek Chri sto pher za pro po no -
wał wła śnie to miej sce. Po dob no rów nie
cie ka we do fo to gra fii ma kro jak Re ve lat ta,
na któ rej by li śmy już trzy ra zy, na to miast
znacz nie płyt sze. I z du żą szan są na spo tka -
nie śli ma ków na go skrzel nych. Pod wo dę
ze szli śmy w dwóch pa rach, ale już po

chwi li stra ci łem Ste pha ne’a i Je ana -Clo -
ude’a z oczu. Zo sta li śmy z Chri sto phe rem
sa mi. Uzbro je ni w apa ra ty roz po czę li śmy
„tro pie nie zwie rza”. Pły ną łem wzdłuż wy -
so kiej na ja kieś 4-5 me trów, gę sto po ro śnię -
tej ścian ki, pod so bą ma jąc ka mie ni ste dno.
Przej rzy sta i do brze roz świe tlo na wo da (by -
li śmy na ja kichś 8 me trach głę bo ko ści) za -
pew nia ła kom fort fo to gra fo wa nia. Ty le że

nie by ło co fo to gra fo wać. To zna czy wo kół
krę ci ło się wie le ryb, ale jak na ra zie nie
uda ło mi się za uwa żyć ani jed ne go śli ma -
ka. Mój bud dy skrę cił w le wo i prze pły wa -
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jąc nad ścian ką ru szył w kie run ku głęb szej
wo dy. Unio słem się za nim i już mia łem
pójść w je go śla dy, gdy mo ją uwa gę przy kuł
ma lut ki, bia ły kształt chy bo czą cy się na ga -
łąz ce w rytm ru chu fal. Śli ma czek! Był ma -
lut ki, ale nie to sta no wi ło pro blem. Gor sze
by ło ła god ne, ale jed nak wy raź nie od czu -
wal ne fa lo wa nie, któ re de li kat nie po ru sza ło
wszyst ki mi ro śli na mi. W tym i tą, na któ rej
sie dział śli mak. Zro bie nie ostre go zdję cia
sta no wi ło więc pew ne wy zwa nie. Mi ja ły
mi nu ty, a ja za wzię cie fo to gra fo wa łem.
W koń cu, nie do koń ca prze ko na ny o słusz -
no ści de cy zji (bo mo że na le ża ło zro bić
jesz cze kil ka fo tek?), ru szy łem na po szu ki -
wa nie Chri sto phe ra. Sie dział za raz za za ło -
mem i fo to gra fo wał ośmior ni cę. Gdy
pod pły ną łem do nie go, chciał mi na wet
ustą pić miej sca, ale z obiek ty wem 85 mm
nie bar dzo był sens pod cho dze nia do te go
te ma tu. Za miast te go po ka za łem mu na wy -
świe tla czu swo je go apa ra tu śli macz ka i za -
pro po no wa łem po wrót w miej sce, gdzie
pew nie wciąż jesz cze sie dział. W koń cu
mo że jed nak war to by ło zro bić mu jesz cze
kil ka ujęć?

Mar cin Trzciń ski

http://fotopodwodna.pl
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE, WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ
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http://gnj.org.pl/warsztaty/index.php
http://forum-nuras.com/calendar.php
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.molamolawear.com
mailto:nurkuj@tlen.pl
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Wszyst ko za czę ło się w czerw cu.
Usta wi li śmy się z ko le ga mi z Uni ted
Un der gro und, któ rych wów czas do -
pie ro po zna wa łem, na wy jazd „su chy”
do opusz czo nych ko pal ni w Niem -
czech i Cze chach. Aust za pro po no -
wał, że by śmy po dro dze od wie dzi li
je go ko le gę w Ko wa rach. 

2012
AKT 1 „Re ko ne sans”
Rze ko mo na te re nie sta rej ko pal ni ura nu,

na sku tek za wa le nia „kor ka”, od sło ni ło się
wej ście do bar dzo głę bo kie go, za la ne go
szy bu. Rzecz ja sna po trak to wa łem to ja ko
„Urban Le gend”. Wszy scy wie my, że nie
ist nie ją wy śnio ne po no cach, ogrom ne ko -
pal nie z dwu stu me tro wy mi szy ba mi. Na wet
nie chcia ło mi się je chać do ko pal ni na „re -
con”. Wy pa da ło jed nak po chy lić się nad te -
ma tem, bo Aust ni gdy ki tów nie wci skał.
W off -ro ado wym sty lu pod je żdża my do ko -
pal ni z Au stem i Ko bim (Ko bi na wy jaz dach

zmie nia ksy wę na Si kor, bo w ra zie za wo ła -
nia, ob ra ca my się jed no cze śnie…).

Pierw szy raz spo ty kam Ceb ka – opie ku -
na i prze wod ni ka. Po wi ta nie, la tar ki do ła -

py i he ja! 800 m sze ro kie go chod ni ka
przed na mi. Kla pa mi opa dła, gdy zo ba czy -
łem szyb. Wie dzia łem już, że to nie bę dzie
Urban Le gend, tyl ko Uran Le gend.

7 lip ca 2012 z TMX na ple cach po ja wi -
łem się na pierw szym nur ko wa niu za po -
znaw czym. Za czę ło się nie co ner wo wo,
du ża eki pa ki bi cu ją ca, brak sku pie nia
i brak… part ne ra, po nie waż wów czas ak cja
by ła – de li kat nie mó wiąc – taj na. Plan nur -
ko wy pro sty: od na leźć i do po rę czo wać
wej ście do po zio mu mi nus 40 m, spraw dzić
i sfil mo wać wa run ki pa nu ją ce w szy bie,
wy nu rzyć się i roz da wać au to gra fy. Po nur -
ko wa niu zaś, trzy mać mor dę w ku beł. Nic
prost sze go.

Nur ko wa nie oka za ło się kosz ma rem.
Szyb od po cząt ku ata ko wał mnie na ró żne
spo so by, a to spa da ją ca do ze ra wi zu ra, a to
ka mień le cą cy na gło wę, a to za klesz cze nie
mię dzy bel ka mi. W do dat ku nie zna la złem
wej ścia do po zio mu -40. Po omac ku kle pa -
łem drew nia ne rusz to wa nia, prze cze sa łem

Kopalnia uranu w Kowarach

Replika bomby atomowej przypomina dosadnie,
po co Rosjanom był polski uran
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ka żdą szcze li nę od 35 do 43 me tra. Fru stra -
cja, wku rze nie i jesz cze myśl, że wy nu rze -
nie w tym saj go nie nie bę dzie ła twe. 

Za czą łem za nu rzać się głę biej i na tra fi -
łem na blo ka dę w po sta ci zwa li ska ka mie ni.
Szyb ma głę bo kość po nad 200 m i jest po -
dzie lo ny na 3 sek cje: pierw sza jest klat ką
scho do wą z pod ło ga mi i dra bi na mi, za blo -
ko wa na od 2 me tra, ale i tak by ła by bez u ży -
tecz na dla nur ka. Dru ga i trze cia są
„prze lo to we” i jeź dzi ły w nich win dy. Buł -
ka z ma słem, gdy by nie kil ka na ście al bo kil -
ka dzie siąt ton ka mie ni, be lek i że la stwa,
któ re spa dły w kwiet niu, blo ku jąc szyb ni -
czym po pcorn ru rę od od ku rza cza. Po -
pcorn? Kloc ki Le go? 

To w su mie do bre po rów na nie, bo po ka -
zu je, jak ła two to wszyst ko mo że spaść
w dół. Sek cja trze cia jest za blo ko wa -

na od 24 do 35 me tra, sek cja dru ga od 44
do…? Te go na ra zie nie wie my. W ak cie de -
spe ra cji prze ci skam się do sek cji 3 mię dzy
bel ka mi – cia sno, ale po zde po no wa niu sta -
ge mo żna przejść. Za nu rzam się do 60 m,
szyb jest czy sty i za chę ca do jaz dy w dół.
Nie ste ty ma no metr po ka zu je 110 ata, po -

za tym MOD’u i END nie mam za mia ru
w ta kim miej scu prze kra czać. Czas wra cać
w gó rę. Po kil ku mi nu tach wal ki z ró żny mi
pu łap ka mi, od bęb niam głęb sze przy stan ki,
prze pi nam się ko lej no na ni trox i tlen, wy -
nu rzam. We so ła ban da cze ka, Ję drek wle -
wa mi bro war do ust, Aust mie rzy

Widok w dół szybu. Dramat – co kilka metrów
blokada z desek, kamieni, drutu, worków ze
śmieciami. 

Najdalsze fragmenty poziomu to około 40- 50 minut z płetwy od wejścia z szybu
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licz ni kiem Ge ige ra, po ziom pro mie nio wa -
nia wzra sta…

Jak się póź niej oka za ło, wpły nię cie
do sek cji 3 by ło idio ty zmem z mo jej stro ny,
po nie waż nad gło wą mia łem wie le ton ka -

mie ni, be lek oraz… wa go nik gór ni czy, któ -
ry za kli no wał się, spa da jąc w dół szy bu (!)
i cze ka na im puls, aby kon ty nu ować swo ją
pod róż w ot chłań.

Hu mor ogrom nie po pra wił mi Ce bek,
któ ry po dwóch dniach oznaj mił, że wej ście
do ko ry ta rza jest 8 me trów wy żej niż za kła -
da li śmy, w do dat ku po dru giej stro nie szy -
bu. Jed nym sło wem, za ty dzień od wi ja my
ma ne tę!!!

AKT 2 „Po cząt ki”
Do dal szej sie lan ki bra ko wa ło tyl ko od -

po wied nie go co -di ve ra. Pa dło na Paw ła, bo
się aku rat na pa to czył pod bud ką z pi wem.
A że po tra fił wy pić, bur dy na ro bić, wro go -
wi w mor dę przy lać, to od ra zu MYK – wi -
taj w ra dio ak tyw nym sza leń stwie! Kil ka dni
póź niej, z Trio xem (chy ba 25/25) i tle nem,
za czę li śmy ata ko wać po ziom.

Plan zo stał zre ali zo wa ny, w skró cie po le -
gał na opo rę czo wa niu frag men tu po zio mu
na ty le du że go, na ile po zwo li nam gaz.
Przy wi ta ła nas wi docz ność rzę du 10 m, nie -
ste ty mo men tal nie spa da ją ca do ze ra. Co
cie ka we, w po cząt ko wych par tiach wi docz -
ność psu ła się tyl ko przy pierw szych nur ko -
wa niach, bo po strą ca li śmy naj gor szy osad
za le ga ją cy na bel kach, rów nież bą ble z OC

zro bi ły swo je w za kre sie „czysz cze nia” su -
fi tu. Pierw sze nur ko wa nie to oko ło 60 m
po rę czów ki, trud no ści z „ogar nię ciem się”
w ze ro wej wi zu rze i su ro wa re gu ła Ľ ga zu
szyb ko nas wy pę dzi ły do szy bu i po -
wierzch ni.
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Dru gie nur ko wa nie w pa rze jest już bar -
dziej owoc ne, roz wi ja my ska li bro wa ny ko -
ło wro tek, za pa mię tu je my i ozna cza my
wej ścia do bocz nych ko ry ta rzy, kon fron tu -
je my ma pę z rze czy wi sto ścią. Spo ro ko ry -
ta rzy jest za ta mo wa nych przez gór ni ków.
Po wo dem mógł być ko niec eks plo ata cji lub
po pro stu za wał. Ka żda na po tka na ta ma
odej mu je nam od 100 do 500 m chod ni -
ków.

Po oko ło stu me trach skrę ca my ostro
w le wo i wpły wa my w bar dzo dziw ną
struk tu rę. Ścia ny, stem ple i su fit, po kry te są
be żo wą fo lią. Po co? O cho le ra, to nie fo lia,
to ja kaś bło na… Je ste śmy na pla nie Ob ce -
go V? Jak się oka zu je, są to ogrom ne ko lo -
nie bak te ryj ne, któ re two rzy ły się w tej
ko pal ni od 50 lat.

Bio film jest na ty le de li kat ny, że owe
„bło ny” i „ma ty” roz pa da ją się od naj mniej -

sze go drgnię cia wo dy, do tknię cia bą blem…
Te raz ża łu je my, że nie mie li śmy kon kret nej
ka me ry HD, bo po za tym frag men tem po -
zio mu już ni gdzie tak roz wi nię tych ko lo ni
nie by ło… Wi dok opa da ją cych ko lo ni był
uni kal ny i zu peł nie nie prze szka dza ło nam,
że wi docz ność spa dła do ze ra a w do dat ku
fakt nur ko wa nia w tej zu pie zrył nam be re -
ty. Wi zu al nie wy glą da ło to su per, ale pod -
czas pio nier skie go nur ko wa nia li czy się
przede wszyst kim bez pie czeń stwo po wro -
tu. Po rę czo wa nie w tej czę ści wy ro bi ska
jest bar dzo trud ne; na spą gu nie ma ka mie -
ni, jest za to gru ba war stwa mu łu w ko lo rze
black, stąd od tej po ry więk szość te go ty pu
ko ry ta rzy po rę czu je my „po ścia nie”, sta bi li -
zu jąc lin kę o bel ki.

Za pał dal szej za ba wy z Ni cią Ariad ny
stu dzi u Paw ła wi dok, któ ry w wy pad ku
fejs bu ko wej fot ki na zwał bym: „Ta kie tam,
z ku pą cha otycz nie po roz rzu ca nych be lek
pod pie ra ją cych Wiel kie Cho le ra wie co, po -
kry tych bło ną z dia bel skich bak te rii”.

Pa weł do wią zu je po omac ku ko ło wro tek
i da je sy gnał „Na zad! Ino chy żo Wasz mość,
bo się de ska na gło wę gę sto wa li”. Wra ca -
my na po wierzch nię, czas za ła do wać się
na ATV i je chać w kie run ku słoń ca. Nie mo -
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że my dojść do sie bie po ty lu wra że niach.
Wy je żdża jąc z ko pal ni, za nie po ko ił nas wi -
dok De fen de rów i spo rej grup ki ra tow ni ków
GOPR’u.

Zdej mu je my ka ski i kap tu ry, chce my się
przy wi tać z ko le ga mi. Na sze emo cje „ba -

stu ją” na wi dok ma ło ra do snej mi ny Ceb ka.
Do wia du je my się, że by ło zgło sze nie o za -
gu bio nych nur kach. Gru pa przy je cha ła
na ra tu nek, jest afe ra… Tłu ma czy my Ceb -
ko wi, że nikt o nur ko wa niu nie wie dział,
po za nim i na szy mi ro dzi na mi, któ re ni ko -
mu „cyn ku” by nie da ły. Na stro je ma my mi -
no ro we, wy pa da ło by spa lić się ze wsty du.
Po kil ku mi nu tach nie wy trzy mał pierw szy
go pro wiec i wy bu cha śmie chem. Chłop cy
nas WKRĘ CA LI. Ale mi ny mie li śmy nie tę -
gie. Czas ochło nąć, wie czor ne ogni sko, ka -
szan ka zwy czaj na, di sco -po lo pusz cza ne
z Żu ka, dziw ki, używ ki, ana li za fil mów
z ka mer na ka skach. Pa weł na rze ka na sil ny
ból w no dze, pod czas wy nu rza nia obe rwał
wiel kim ka mie niem w szy bie, nie ste ty nie
by li śmy w sta nie na dwóch nur ko wa niach
usu nąć ca łe go sy fu z szy bu. Że by nie mę -
czyć (i tak już za pew ne znu żo ne go) czy tel -
ni ka w dal szej czę ści, od ra zu do dam, że
nie mal ka żde wy nu rze nie po ak cji to czas
na pi ło wa nie be lek, wy ry wa nie de sek, zrzu -
ca nie ka mie ni i za bez pie cza nie dru tów
w szy bie. Obec nie da się już zejść
do pierw sze go po zio mu z 3 stej dża mi.

AKT 3 Da lej, da lej, da lej…
Od pierw szej ak tyw no ści w Ko pal ni mi -

ja już spo ro cza su, po świę ci li śmy kil ka na -
ście week en dów na nur ko wa nia oraz pra ce
„su che pod ziem ne”, ale o tych dru gich nie -
co póź niej. W czę ści „bak te ryj nej” do je cha -
łem ko ry ta rzem do ostat nie go przod ka
i za wa łu, naj dal sze za kąt ki tej czę ści po zio -
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mu znaj du ją się oko ło 250 me trów od
otwo ru. Ni by nie du żo, ale po su wa nie po rę -
czów ki w tych wa run kach nie jest ła twe.
Po pro stu zu peł nie in na baj ka niż cho cia -
żby Mil titz…

Naj bar dziej od da lo na od wej ścia część
ko pal ni za czy na się „Czar nym Ko ry ta rzem”,
nie ste ty na zwa nie wzię ła się zni kąd i sek tor
ten jest za wa lo ny czar nym mu łem, osad się -

ga po ko la na, psu je wi zu rę do ze ra przy ka -
żdym ru chu. Do dat ko wo stem ple są po wy -
gi na ne w miej scach wy stę po wa nia po chyl ni
i za wa łów. To mo że kie dyś ru nąć, oby nie
w chwi li nur ko wa nia. Kli ma tu do da je też
mgła ogra ni cza ją ca wi zu rę do 5 me trów.
W tej czę ści ko pal ni jest mnó stwo szy bi ków
wy do byw czych, za ta mo wa nych od nóg,
szcze lin w ska le, z któ rych sy pie się żwir itd.

W ta kich wa run kach do pły wa się do re stryk -
cji (przy pierw szym przej ściu po czę sto wa ła
mnie spa da ją cą bel ką wiel ko ści XXL i ster tą
ka mie ni), a za nią jesz cze ho, ho w mu le i…
ma tach bak te ryj nych! Naj dal szy za po rę czo -
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wa ny ka wa łek to oko ło 30 mi nut pły nię cia
od otwo ru, nasz „przo dek” po su wa się z ty -
go dnia na ty dzień. W koń cu Rzy mu nie zbu -
do wa no w je den dzień. W na stęp nych
„Push di ves” po mo gą de po zy ty skła da ne

w od po wied nich od le gło ściach od otwo ru,
po zwo lą ogra ni czyć ilość tar ga nych pod pa -
chą sta ge.

Na ostat nim nur ko wa niu za in try go wał
nas „no wy” szy bik, któ rym praw do po dob -
nie mo żna wy do stać się do do tąd nie do -
stęp nej su chej czę ści ko pal ni. W środ ku
znaj du je się dra bi na, obu do wa wy glą da
na so lid ną. Wy ko rzy sta nie te go „sy fo nu”
pla no wo bę dzie się od by wać jed no cze śnie
z „po py cha niem” przod ka.

Ale po cóż wy pły wać wy żej, sko ro mo -
żna…

AKT 4 Głę biej, głę biej, głę biej…
Dla cze go w ko pal ni jest mo żli we nur ko -

wa nie? Otóż wej ście do szy bu nr 2 by ło to -
tal nie za wa lo ne ogrom ną ku pą „sy fu”.
Ko rek spadł sa mo czyn nie, otwie ra jąc czę -
ścio wo dro gę ku „Głę bi”. I to ostrej, bo głę -
bo kość słu pa wo dy w naj ni ższych
po zio mach ko pal ni to 500 m. Szyb nr 2 to
nasz „wej ścio wy”, obok bom by. W od le gło -
ści 5 mi nut z bu ta lub płe twy, znaj du je się
szyb nr 3, w któ rym zmie rzo na głę bo kość
to 244 m! Pa weł stał się mi strzem po mia -
rów w dół oraz… w gó rę. Ka me rę mo żna
też pu ścić jak bo ję, na ru rze PCV wy peł nio -
nej po wie trzem.

Swo ją dro gą ko mo ra szy bu nr 3 to jak do -
tąd naj ład niej sze od kry te miej sce. Wi docz -
ność 10+ oraz po kry te żół tym osa dem
ogrom ne de ski i bel ki ro bią wra że nie.

Pro blem tkwi w tym, co znaj du je się
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30 m wy żej, czy li na po wierzch ni. Jest to
ster ta sy fu w po sta ci skał, lin sta lo wych,
sztab me ta lo wych, bło ta i zgni łych be lek.
Ca ły ten szajs jest przez na szą eki pę sys te -
ma tycz nie roz ko py wa ny od paź dzier ni ka.
Po co? Że by pod czas nur ko wa nia nie spa -

dło ni ko mu na gło wę 5 ton gru zu al bo szy -
na… Że by do stać się do kor ka nad szy bem
nr 3, na le ży wy ko nać du ży spa ce rek (czę -
ścio wo na czwo ra ka lub po ko la na w bło -
cie) oraz zje chać na li nach w dość nie przy-
jem nym, wa lą cym się oto cze niu.

W chwi li gdy za mknie my te mat po rę czo -
wa nia po zio mu 30 m (-40) oraz za bez pie -
cza nia świa tła szy bu nr 3, roz pocz ną się
nur ko wa nia roz po znaw cze na po -
ziomie 70 m. Nie ma żad nych map, trze ba
bę dzie kar to wać głę bo kie po zio my sa mo -
dziel nie. Wo da w ko pal ni ma tem pe ra tu -
rę 10 stop ni, więc ter mi ka nie jest wiel kim
kło po tem. Nur ko wym zwień cze niem ca łej
tej ro bo ty su chej i mo krej bę dą jesz cze DU -
ŻO głęb sze nur ko wa nia, ale o tym już wio -
sną lub la tem.

Ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą się:
Sław ko wi Adam skie mu i Krzysz to fo wi

Cy bul skie mu, któ rzy wło ży li ogrom ny trud
w otwar cie tra sy tu ry stycz nej i po zwo li li mi
za jąć się kom plek so wo spra wą nur ko we go
„ogar nię cia” ko pal ni. Rów nież za at mos fe -
rę, ja ka u nich pa nu je, bo Ko wa ry sta ły się
dla nas dru gim do mem…;

Ko le gom z Uni ted Un der gro und za za po -
zna nie nas z ca łą Bo jów ką Ko war ską oraz

wspól ne ak cje w tym, ro ku nie tyl ko w Ko -
wa rach;

Pa tro nom tech nicz nym (Gral ma ri ne
– oświe tle nie nur ko we, ka me ra do po mia -
ru, Air net – po moc z ga za mi nur ko wy mi).

Nur ko wa li: Push Te am: Pa weł „Cza ko”
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My śliń ski, Da niel „Ko wi” Ko wal ski, Ar ka -
diusz (jesz cze nie do cze kał się żad ne go epic -
kie go nic ka, ale już nie ba wem) Wa li gó ra.

Go ście: Ka ta Ku ti Na gy, Zsolt Szi la giy,
Da riusz Za du miń ski

2013
Za my kam oczy. I tak tu nic nie wi dać,

więc są nie po trzeb ne. Słu cham wła sne go
od de chu. Je den, dwa, trzy, czte ry… dzie -
sięć… Mi ja mi nu ta. Za dwie lub trzy bę dę
mu siał zmie nić gaz. Wy cią gnię tą przed sie -
bie rę ką wy czu wam świe że ru mo wi sko
drew nia nych ba li. Za wa li ło się w chwi li,
gdy wpły wa łem do ko ry ta rza. De li kat nie
pró bu ję się prze ci snąć. Cia sno, ale da lej po -
win no być co kol wiek wi dać. Po su wam się
nie zwy kle ostro żnie, cen ty metr po cen ty -
me trze, że by nie po gor szyć sy tu acji. W po -
ło wie uwię zio ny w za wa li sku zmie niam
gaz. Mu szę. Roz wa żam po rzu ce nie nie po -
trzeb nej bu tli, ale… czy to coś zmie ni? I czy
ja tu kie dy kol wiek wró cę? Jesz cze kil ka
chwil ukła da nia się po mię dzy de ska mi.
Pusz cza ją. Za za wa li skiem otwie ram oczy.
Coś wi dać. Coś, bo wi docz ność wy no si
mo że dwa dzie ścia cen ty me trów. Zer kam
na ma no metr. Już 170 bar, choć do pie ro
chwi lę te mu za czą łem od dy chać z tej bu tli.

Zer kam na kom pu te ry. Głę bo kość bez
zmian – 108 me trów. Jest już 22 mi nu ta
cza su den ne go.

W piw ni cy dia bła
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Na po przed nim nur ko wa niu uda ło się
otwo rzyć po ziom -110 m i wejść do ko ry ta -
rza na ja kieś 10 me trów. Tam po zo stał mój
ko ło wro tek. Cze ka cier pli wie od dwóch
dni, aż przy pły nę po nie go po now nie. Przy -
pły ną łem. Bio rę go w dłoń, roz glą dam się
do oko ła. Szcze gól nie uwa żnie pa trzę na
strop, któ ry w ca ło ści skła da się z gru bych
drew nia nych be lek. Wy glą da ją sta bil nie.

W mia rę. Po dej mu ję de cy zję o po pły-  nię -
ciu da lej. Trze ba zo ba czyć, co jest da lej,
tam, za P10. Wej ście do te go po zio mu, -
110 m, znaj du je się na głę bo ko ści 106 me -
trów. Ko ry tarz na tych miast idzie głę biej
– 107, 108, 109 m. Po chwi li do cie ram
do swo istej ta my z ma łym okien kiem. Tro -
chę za ma ło miej sca, że by z dwie ma bu tla -
mi bocz ny mi przejść bez kon tak tu z prze-

smy kiem, mi mo te go po sta na wiam spró bo -
wać. Szyb ka de cy zja. Wci skam się po odro -
bin ce. Nic się nie dzie je. Ufff… Chy ba się
uda ło. Uuuu! Czu ję, że na mo je no gi i płe -
twy zwa la ją się kan cia ste cię ża ry. Nie mo -
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gę się od wró cić, ale to z pew no ścią te drew -
nia ne ba le. Za wa li ła się ca ła ścia na? Z tru -
dem prze su wam się jesz cze o kil ka
cen ty me trów. Od wra cam się. Wi dzę tyl ko
tu man wzbu dzo ne go mu łu. Kłę bi się w mo -

im kie run ku, po zba wia jąc resz tek wi docz -
no ści. Pły nę da lej. Za ko lej nym ro giem cze -
ka na mnie na stęp na ta ma. Tym ra zem
jed nak nie ma okien ka, a ta ma, a ra czej za -
wa li sko, nie wy glą da do brze. Mo men tal nie
tra cę za in te re so wa nie tym, co jest da lej.
Chy ba wy czer pa łem li mit szczę ścia na dziś.
A nie chcę, że by o bez pie czeń stwie nur ko -
wa nia de cy do wa ło szczę ście. Wo lę sa mo -

dziel nie pa no wać nad sy tu acją. Przy wią zu -
ję lin kę, od ci nam ko ło wro tek i za wra cam.
Dro ga po wrot na nie bę dzie pro sta. Mu szę
po now nie prze drzeć się przez za wa li sko…

Uda ło się. Wy dech, wdech, wy dech i…
ko lej ne bą bel ki ucie ka ją już wy so ko do gó -
ry. Pa trzę. Pio no wy szyb. Czu ję się jak
w sta rej, klau stro fo bicz nie cia snej win dzie.
Po rę czów ka pro wa dzi w dół. Ko lej ny wy -
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dech i do cie ram do ko ło wrot ka po zo sta wio -
ne go przez na szych eks plo ra to rów na 118
me trach. Ale za nim po wró cę na po wierzch -
nię, chcę zo ba czyć, co jest głę biej. Na ty le,
na ile po zwa la mi MOD. Spraw dzam, jak
ob słu gu je się za sta bi li zo wa ny ko ło wro tek.
Aha. Zwal niam ha mu lec, ro bię ko lej ny wy -
dech i za nu rzam się w ot chłań. 120, 121,
122 me try… Spo koj nie li czę od de chy, wy -

rów nu ję ci śnie nie w uszach i re lak su ję się.
Tak, re lak su ję. Nic tak nie psu je szy ków, jak
stres. Nie chcę go tu. Na szczę ście, nie mu -
szę od ga niać na tręt nych i złych my śli, bo
ich tu nie ma. Zo sta ły na po wierzch ni. Spo -
koj nie do cie ram na głę bo kość 132 me trów.
Nie my ślę o ni czym. Tyl ko kon tro lu ję pa ra -
me try nur ko wa nia. Re ali zu ję, nur ku ję swój
plan. Zu peł nie jak na kur sie OWD… Mój

czas den ny do bie ga koń ca. Czas roz po cząć
wy nu rza nie. Le ni wie po ru szam się w kie -
run ku wyj ścia. Na głę bo ko ści 110 m po dej -
mu ję naj głęb szy de po zyt. Na oko ło 90
me trach mi jam po now nie tę strasz li wą sta -
lo wą pły tę. Za gra dza po ło wę wą ziut kie go
szy bu, głu cho po stu ku je i ru sza się nie po -
ko ją co. Ona kie dyś spad nie. I oby wte dy nie
by ło pod nią nur ka… 80 me trów. Mi jam
bel kę, na któ rej le żał głaz wiel ko ści twi na,
któ ry spadł na nas na po przed nim nur ko wa -
niu… Wi docz ność 10 cm utrud nia de kom -
pre sję. Szcze gól nie trud no jest od czy tać
wska za nia ma no me tru. Pły cej nie ste ty nie
ro bi się le piej. Na 30 me trach do cie ra
do mnie le d wie wi docz ne świa tło nur ka,
któ ry bę dzie mnie pil no wał przez ko lej ne
go dzi ny de kom pre sji… Te raz mo gę zro bić
praw dzi we ufff. Czu ję się nie ma lże jak
u ma my pod pie rzy ną. Opie ku ją się mną lu -
dzie, któ rym ufam. Ale w gło wie, za miast
sa tys fak cji, po ja wia się i nie chce znik nąć
ta ka na tręt na myśl: by łem w piw ni cy dia bła,
by łem w piw ni cy dia bła, by łem…

Da niel KO WI Ko wal ski 

Mi chał Wi nek „MAJ KI”

fot.: Mateusz Nawrot
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Ja kiś czas te mu (Nu ras. in fo
nr 6/2013) pod ją łem pró bę przy bli -
że nia Czy tel ni kom te ma tu nur ko wa -
nia osób nie peł no spraw nych. Po ja wił
się wte dy po mysł, by pre zen to wać
ko lej ne gru py scho rzeń w kon tek ście
ak tyw no ści pod wod nej. Pod czas
przy go to wy wa nia ma te ria łu prze pro -
wa dzi łem roz mo wy z mo imi dwo ma
daw ny mi kur san ta mi HSA z ura zem
rdze nia krę go we go, bę dą cy mi obec -
nie ak tyw ny mi nur ka mi, Ada mem
Pa chel skim i Le chem Mi cha łow skim.

Gru pa ura zów rdze nia krę go we go (URK)
to ro dzaj nie peł no spraw no ści, w któ rej nur -
ko wa nie mo że być do brą for mą ak tyw no ści
i re ha bi li ta cji. URK są naj czę ściej wy ni kiem
uszko dze nia krę go słu pa spo wo do wa ne go
np. upad kiem z wy so ko ści, ura zem ko mu -

Nurkowanie z osobami po urazie
rdzenia kręgowego

pomoc przy ubieraniu pianki                                              fot. Michal Hetmańczyk
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ni ka cyj nym lub spor to wym. Część URK to
uszko dze nia nie ura zo we, ta kie jak nie pra -
wi dło wo ści wro dzo ne i roz wo jo we (na czy -
nia ko wa tość, roz sz czep), pro ce sy za pal ne,
eks pan syw ne i nie do krwien ne (SM, rop nie,
gu zy, uda ry rdze nia). W wy ni ku uszko dze -
nia krę go słu pa, któ ry za le żnie od me cha ni -
zmu zo stał nad mier nie zgię ty, wy pro -
sto wa ny, zro to wa ny czy ści śnię ty, do cho -
dzi do URK. Mó wi się od po wied nio o me -
cha ni zmie flek syj nym, eks ten syj nym, ro ta-
cyj nym lub kom pre syj nym ura zu. Wy ni -
kiem jest prze rwa nie rdze nia na po zio mie
uszko dze nia. Prze rwa nie mo że być cał ko -
wi te lub czę ścio we, mó wi się o uszko dze -
niu cał ko wi tym lub czę ścio wym rdze nia
krę go we go. Uszko dze nie cał ko wi te skut ku -
je zu peł nym znie sie niem funk cji ru cho -
wych, czu cio wych i au to no micz nych po ni -
żej po zio mu uszko dze nia. Przy uszko dze -
niu czę ścio wym funk cje ru cho we, czu cio -
we i au to no micz ne mo gą być czę ścio wo
za cho wa ne, za le żnie od lo ka li za cji uszko -
dze nia (cen tral nie, część tyl na lub przed nia
rdze nia, ze spół Brown -Se qu ar da itd.). W za -
le żno ści od po zio mu uszko dze nia mó wi my
o pa ra ple gii (uszko dze nie na po zio mie pier -
sio wym lub lę dźwio wo -krzy żo wym krę go -

słu pa) lub te tra ple gii (uszko dze nie krę go-
słu pa szyj ne go). Pa ra ple gi cy cha rak te ry zu ją
się peł ną wła dzą koń czyn gór nych i ubyt -
ka mi lub znie sie niem funk cji czu cio wo -ru -
cho wych w koń czy nach dol nych. Ich
sto pień za le ży ta kże od wy so ko ści uszko -
dze nia: im uraz jest zlo ka li zo wa ny ni żej,

tym wię cej funk cji zo sta je za cho wa nych.
Te tra ple gi cy cha rak te ry zu ją się znie sie niem
funk cji czu cio wo -ru cho wych w koń czy -
nach dol nych oraz ubyt ka mi funk cji w koń -
czy nach gór nych, któ rych sto pień jest
za le żny od wy so ko ści uszko dze nia. Oso by
z URK na ra żo ne są na sze reg po wi kłań, któ -

pomoc w przemieszczaniu pomiędzy pokładami                                  fot. Maciej_Kapera
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rym na le ży w mia rę mo żli wo ści prze ciw -
dzia łać. Za li cza się do nich pod wy ższo ną
spa stycz ność mię śni, przy kur cze, od le ży ny,
pę cherz neu ro gen ny, oste opo ro zę i zła ma -
nia, skost nie nia po zasz kie le to we, dys re flek -
sję au to no micz ną.

Po ura zie rdze nia krę go we go ży cie cho -
re go zmie nia się dia me tral nie. Mu si on po -
znać swe cia ło na no wo, wszyst kie go
od no wa się na uczyć – jak się ubie rać, jak

myć czy jeź dzić na wóz ku. Oka zu je się, że
ka żdy scho dek mo że sta no wić ba rie rę nie
do po ko na nia. Po nad to cho ry nie jed no krot -
nie mu si zmie nić pla ny ży cio we, do ty czą ce
za wo du, ka rie ry itd.

Adam tak opi su je oko licz no ści na by cia
nie peł no spraw no ści:

– Mia łem wy pa dek ko mu ni ka cyj ny
na mo to rze. Je cha łem dość szyb ko, kie row -
ca sa mo cho du za je chał mi dro gę. W kon -
se kwen cji do szło do zde rze nia, ude rzy łem
klat ką pier sio wą w sa mo chód i do zna łem
ura zu rdze nia krę go we go na po zio mie Th6. 

Adam jest pa ra ple gi kiem i od 2007 ro ku
ak tyw nym nur kiem. O przy jem no ści zwią -
za nej z ak tyw no ścią nur ko wą mó wi:

– Czu ję się po łą czo ny z na tu rą, je stem
wła ści wie w jej ser cu, czu ję się jej czę ścią.
Scho dzę pod wo dę, wi dzę ryb kę ne mo
skła da ją cą ikrę i po pro stu mo gę być
przy tym.

Adam jest oso bą ak tyw ną ży cio wo, spor -
tow cem (tre nu je ko szy ków kę na wóz kach),
ma sze ro kie re la cje spo łecz ne. Je go przy go -
da z nur ko wa niem za czę ła się dzię ki zbie -
go wi oko licz no ści.

– Oj ciec był płe two nur kiem. Ja sam, jak
by łem ma ły, snor klin go wa łem w Gre cji.

Od za wsze fa scy no wał mnie pod wod ny
świat. Pew ne go dnia oj ciec usły szał w ra -
diu au dy cję o szko le niu nur ko wym dla nie -
peł no spraw nych i zgło si łem się do Sto wa-
rzy sze nia Na uti ca, tym się zaj mu ją ce go.
Nie wa ha łem się ani chwi li – wspo mi na.

– Trud niej ubrać mi się w pian kę, dłu żej
mi to wszyst ko zaj mu je, ale nie dzia ła to
na mnie de mo ty wu ją co. Nur ko wa nie to re -
laks, za zwy czaj je stem wte dy na faj nym wy -

nurek z URK w asyście instruktorów   fot. autor tetraplegik w asyście instruktorów      fot. autor
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jeź dzie, w cie płym kra ju, jest ład na po go da.
Wiem, że dla nie któ rych jest to go dzi -
na pod wo dą bez wóz ka. Ja cią gle pa mię -
tam o tym, że ten wó zek jest na brze gu
– od po wia da, py ta ny o prze szko dy w nur -
ko wa niu.

Dla cho rych z URK nur ko wa nie jest do -
sko na łą for mą re ha bi li ta cji, dzię ki tej ak tyw -

no ści mo gą zo sta wić wó zek lub ku le
na brze gu i swo bod nie po ru szać się
w trzech wy mia rach to ni wod nej bez ogra -
ni czeń wy ni ka ją cych z dys funk cji. Pa ra ple -
gi cy po ru sza ją się pod wo dą za po mo cą
koń czyn gór nych, ru cha mi do żab ki. Je śli
uszko dze nie jest ni skie, mo gą wspo ma gać
je ru cha mi koń czyn dol nych. Te tra ple gi cy

w mia rę mo żli wo ści po ru sza ją koń czy na mi
gór ny mi, ale tu naj czę ściej part ner nur ko wy
(part nur) mu si wspo ma gać ich ho lo wa niem.
Ro la part nu ra jest nie zwy kle istot na za rów -
no pod wo dą, jak i na po wierzch ni. Mu si
słu żyć po mo cą przy ubie ra niu i trans por cie
oraz pa mię tać o mo gą cych wy stę po wać
pro ble mach z ter mo re gu la cją i od po wied -
nio im prze ciw dzia łać.

Ży cie Le cha rów nież zmie nił wy pa dek
ko mu ni ka cyj ny. Nie peł no spraw ność bez -
po śred nio wpły nę ła na je go roz wój za wo -
do wy.

– Gra łem w pił kę no żną, to był za wód
i pra ca. Mu sia łem się prze sta wić z ak tyw -
ne go try bu ży cia, zre zy gno wać ze spor tu–
mó wi.

Lech jest pa ra ple gi kiem. Py ta ny o to,
w ja ki spo sób nur ko wa nie wpły nę ło na je go
re ha bi li ta cję, od po wia da: – Na fi zycz ną to
ra czej w nie wiel kim stop niu, zbyt rzad ko
nur ku ję…, ale na psy chi kę bar dzo po zy tyw -
nie. Nur ko wa nie po zwa la po zbyć się ogra -
ni czeń. Na pew no po zwo li ło mi uwie rzyć,
że mi mo swo jej nie peł no spraw no ści prak -
tycz nie mo gę ro bić wszyst ko. Zaw sze mnie
in te re so wa ło nur ko wa nie, więc gdy do wie -
dzia łem się, że jest mo żli wość zro bie nia

pod czujnym okiem partnura                                                          fot. autor
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kur su, to od ra zu sko rzy sta łem z oka zji.
Nur ko wa nie zna czą co wpły nę ło na mo ją
ak tyw ność spo łecz ną – po zna łem wie lu faj -
nych lu dzi, czę ściej gdzieś wy je żdżam,
spo ty kam się ze zna jo my mi itp.

Za sad ni czym ogra ni cze niem w kwe -
stiach zwią za nych z nur ko wa niem są pie -

nią dze. Te jed nak, przy od po wied nim za -
an ga żo wa niu, mo żna zdo być. Sto wa rzy sze -
nie Na uti ca ka żde go ro ku, je sie nią, or ga-
ni zu je au kcje w War sza wie i Kra ko wie,
zbie ra jąc fun du sze na szko le nie osób nie -
peł no spraw nych w na stęp nym se zo nie. Ka -
żdy z mo ich roz mów ców twier dzi, że brak

fun du szy wpły wa na czę sto tli wość ich nur -
ko wa nia i ogra ni cza re ali za cję ma rzeń, czy -
li nur ko wa nia w ró żnych cie ka wych
za kąt kach świa ta. Z dru giej stro ny, nie jed -
no krot nie mo bi li zu je to do pod ję cia pra cy
i zwięk sze nia ak tyw no ści za wo do wej, gdyż
po ja wia się cel, do któ re go za czy na się dą -
żyć.

Mnie oso bi ście – ja ko in struk to ra HSA, fi -
zjo te ra peu tę i mło de go na ukow ca – in te re -

paraplegik pod czujnym okiem instruktora                                               fot. autor na safe stopie                      fot. autor
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so wa ło, w ja ki spo sób nur ko wa nie obie- k -
tyw nie wpły wa na fi zjo lo gię osób z nie peł -
no spraw no ścią. W la tach 2006-2008 pro -
wa dzi łem ba da nia nad wpły wem nur ko-
wa nia na au to no micz ny układ ner wo wy
(AUN) pa ra ple gi ków. Ba da nia po rów naw -
czo pro wa dzi łem ta kże na nur kach zdro -

wych. Re zul ta tem jest obro nio na w 2013
ro ku na AWF w War sza wie roz pra wa dok -
tor ska „Wy ko rzy sta nie zmien no ści ryt mu
za to ko we go ser ca (HRV) w oce nie efek tyw -
no ści nur ko wa nia w re ha bi li ta cji pa ra ple gi -
ków”. Wnio ski w niej za war te po zwa la ją
stwier dzić, że nur ko wa nie od mien nie wpły -

wa na za cho wa nie AUN nur ków z pa ra ple -
gią i zdro wych. Pod czas gdy u osób zdro -
wych zwięk sza się ak tyw ność przy współ -
czul na, u nur ków z pa ra ple gią do cho dzi
do zwięk sze nia ak tyw no ści współ czul nej,
któ ra nie jest ko rzyst na. Nie są to jed nak ró -
żni ce zna czą ce, a po zy tyw ne efek ty uzy -
ska ne dzię ki re ha bi li ta cji spo łecz nej
po zwa la ją re ko men do wać tę for mę ak tyw -
no ści ja ko ogól nie ko rzyst ną dla osób

paraplegik poruszający się za pomocą rąk                                              fot. autor pełna swoboda pod wodą            fot. autor
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z URK. Na le ży mieć jed nak świa do mość
po bu dze nia współ czul ne go AUN w wy ni -
ku nur ko wa nia u pa ra ple gi ków, co nie jest
zmia ną fi zjo lo gicz nie ko rzyst ną.

Na ko niec war to chy ba do dać opi nię jed -
ne go z mo ich roz mów ców, Le cha:

– Lu dzie, nur ko wa nie to nie sa mo wi ta
przy go da... za ka żdym ra zem, gdy scho -
dzisz pod wo dę to jest ta kie uczu cie, jak byś
wkra czał do ja kie goś in ne go świa ta (bo chy -
ba tak jest). Na praw dę war to spró bo wać!
Śmia ło to rób. To dość dro gi sport, ale da je

wol ność, po zwa la być na praw dę bli sko na -
tu ry – do da je Adam, za chę ca jąc nie zde cy -
do wa nych

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

O au to rze:

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia HSA,

od 2003 ro ku zaj mu je się szko le niem nur ków z ró -

żny mi ro dza ja mi nie peł no spraw no ści w Sto wa rzy -

sze niu Na uti ca i HSA Pol ska. Ja ko in struk tor NA UI

pro wa dzi szko le nia na wszyst kich spe cja li za cjach

i po zio mach do di ve ma ste ra włącz nie. Au tor jest

rów nież pa sjo na tem eks plo ra cji pod wod nych ja -

skiń, pro wa dzą cym Warsz ta ty Nur ko wa nia Ja ski nio -

we go GNJ, szko lą cym nur ków ja ski nio wych

w sys te mie fran cu skim i part ner skim.

pomoc niezbędna przy wejściu na pokład                                          fot. HSA Polska

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

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


http://partnernurkowy.pl
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Dru gi dzień Świąt Bo że go Na ro -
dze nia pod wo dą, czyli nur ko wa nie
z Mi ko łaj kiem – jez. Krzy we (Ukiel)
w Olsz ty nie.

Dłu go nie da łem się na ma wiać. Wio sen -
na po go da i przej rzy stość wo dy (nie sa mo -
wi te zja wi sko o tej po rze ro ku i to w tym
je zio rze) tyl ko skła nia ły do ak tyw no ści
i nur ko wa nia. Ile ra zy mo żna oglą dać „Ke -
vi na” czy cią gle za mia tać coś ze sto łu. Za -
chę co ny do brą przej rzy sto ścią, zmon to-
wa łem na wet apa rat. Nie ste ty sło necz na
po go da z pierw sze go dnia świąt się skoń -
czy ła. Na dal by ło cie pło, ale po chmur no.
Od bi ło się to na wi docz no ści oczy wi ście.
Dzię ki po my sło wym olsz tyń skim nur kom,
biur ko z kom pu te rem, ogrom ny plu szo wy
kró lik oraz za to pio ne łód ki i in ne fan ty umi -
li ły nur ko wa nie. Po wyj ściu z wo dy po ga -
da li śmy so bie przy szi szy o świę tach
i pre zen tach, po czym grzecz nie po wró ci li -
śmy do do mów. Szyb ka ak cja, pięk ny nur,
do bo ro we to wa rzy stwo po mo gły mi prze -

rwać świą tecz ną mo no to nię i …przy go to -
wać nie co miej sca w brzu chu na ko lej ne
świą tecz ne po tra wy…

Wkła du w przy go to wa nie nur ko wi ska ko -
ło Pi ra ta nie mam, ale z pew no ścią głu pio

bę dzie w przy szło ści nie „za nu rzyć” tam
cze goś cie ka we go. Więk szość za to pio nych
obiek tów da je fraj dę z nur ko wań w na szych
uko cha nych je zio rach i bu rzy ich mo no to -
nię. Faj nie po wie dzieć po nur ko wa niu, że

W oczekiwaniu na zamarznięcie jezior…
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np. prze glą da łem się w lu strze czy wi sia łem
nad kró li kiem, prze pły wa jąc wcze śniej obok
di no zau ra… Więk szość baz nur ko wych i po -
pu lar nych miejsc nad akwe na mi wod ny mi
ma wła śnie swo je za to pio ne skar by.

Przej rzy stość je zio ra Krzy we go (na zwa
po tocz na, bo for mal nie jest to jez. Ukiel)
– naj więk sze go akwe nu w Olsz ty nie – za -
ska ku je mnie już od kil ku lat. Na wet la tem,
po ni żej ter mo kli ny, jest pięk nie. Je zio ro
skła da się z 4 ba se nów je zior nych, czy li
plos (Gut kow skie, Przej ma, Łup stych skie
i Olsz tyń skie). Po łą czo ne są ze so bą cie śni -
na mi, ist nie je ta kże kil ka ma łych cie ków.

Od pływ wód z je zio ra na stę pu je przez Kor -
tów kę i Je zio ro Kor tow skie, aż do rze ki Ły -
ny. Akwen ma po wierzch nię 412 hek ta rów,
śred nia głę bo kość wy no si nie co po nad 10
me trów, a mak sy mal na 43 me try. We dług
da nych sprzed 10 lat ma ono II kla sę czy -
sto ści. Jed nak to po pu lar ne w Olsz ty nie je -
zio ro, sta no wią ce od lat raj dla że gla rzy
i mo to ro wod nia ków, ma się cał kiem do -
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brze. Pew nie wi docz ność i wa run ki zmie -
nia ją się w za le żno ści od ba se nu i miej sca,
jed nak jest to obec nie naj faj niej szy akwen
nur ko wy w Olsz ty nie. Zresz tą od lat prak -
ty ku je my na nim nur ko wa nia pod lo do we…
Pod po kry wą lo du przej rzy stość wo dy, po -
mi mo bra ku słoń ca, wy no si ła cza sa mi na -
wet 10 me trów.

No wła śnie, prze łom ro ku, zi ma, a tem -
pe ra tu ry do dat nie. Czy żby cze kał nas se zon
zi mo wy bez lo du? Ostat nio lód na je zio rach
po ja wiał się w stycz niu, trze ba więc jesz -
cze tro chę po cze kać. Kil ka lat te mu zi ma
by ła tak sła ba, że wa run ków na nur ko wa -
nie pod lo dem nie by ło. A prze cież dla nas
to strasz ny fe ler, kie dy nor mal nie wejść

do je zio ra się nie da, a o pod lo do wym też
nie ma mo wy, bo lód jest za sła by.
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Na szczę ście od kli ku lat zi ma zła da wa ła
ra dę i mro zi ła moc no.

Być mo że do cze ka my się ni skich tem pe -
ra tur i sku tych po rząd ną war stwą lo du je -
zior. Kur san ci pra gną cy prze żyć pod lo do wą
przy go dę już cze ka ją, sprzęt po wo li ogar -
nia my. Po zo sta je więc tyl ko cze kać. Przej -
rzy stość wo dy by wa cza sa mi nie sa mo wi ta,

na wet w na szych ciem nych i zie lo nych je -
zio rach, a sa ma ak cja to praw dzi wa przy -
go da na świe żym po wie trzu, da ją ca
mnó stwo sa tys fak cji. War to za tem te raz
przy po mnieć so bie kil ka naj wa żniej szych
za sad nur ko wań pod po kry wą lo du.
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Nur ko wa nie pod lo do we bę dzie we ry fi -
ka cją na szych umie jęt no ści or ga ni za cyj -
nych, spraw no ści, wie dzy, bez li to snym
te stem dla spraw no ści na sze go sprzę tu i wy -
szko le nia. Dzię ki te mu jest też bez cen nym
do świad cze niem, któ re na pew no za pro -
cen tu je i pod nie sie warsz tat ka żde go płe -
two nur ka. Nur ko wa nie pod lo dem jest dla
płe two nur ków po sia da ją cych do świad cze -
nie, od po wied nią ilość nur ko wań i do sta -
tecz ne umie jęt no ści.

Na kur sie na uczy my się za sad ja kie są
nie zbęd ne pod czas przy go to wa nia miej sca.

Nie za le żnie od or ga ni za cji i jej stan dar dów
pierw sza rzecz, na któ rą na le ży zwró cić
uwa gę, to gru bość po kry wy lo do wej, któ ra
w przy pad ku or ga ni za cji nur ko wa nia pod -
lo do we go po win na wy no sić co naj -
mniej 15-20 cm.

Po zo sta je za tem cze kać na mróz, któ ry
przy go tu je nam je zio ro do pod lo do wej pe -
ne tra cji, a wszyst kich chęt nych do szko le -
nia lub nur ko wań za pra sza my.

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

http://scubatech.pl


http://atlantydy.pl
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Zi ma – je den z naj pięk niej szych
okre sów, kie dy mo że my re ali zo wać
na szą pa sję. Nie wie lu nur ków na
świe cie ma szczę ście żyć w stre fie
kli ma tycz nej, gdzie w tych sa mych
akwe nach mo że po dzi wiać tak ró żne
wi do ki, dzia łać w tak ró żnych kli ma -
tycz nie i kra jo bra zo wo wa run kach.

Kie dy wo da za ma rza, na po wierzch ni
po ja wia się lód, świat od dru giej stro ny sta -
je się szcze gól nie pięk ny. Gra świa teł, prze -
bi ja ją ce przez wy dep ta ny śnieg słoń ce,
tę czo we ogni ki w za ło mach struk tu ry lo du,
ci sza, ta jem ni czość i nie ja ka gro za miej -
sca… te go nie da się po rów nać z ni czym in -
nym. No, mo że z ce no ta mi, ale do Mek sy ku
da le ko…

Za ba wa jest jed nak nie tyl ko w nur ko wa -
niu. Pod lo do we to ca ła sze ro ko roz bu do -
wa na otocz ka. Prze cież za nim wej dzie my
do wo dy, trze ba na wier cić otwo ry, wy ciąć
dziu rę, wy do być ka wa ły lo du, za bez pie -

czyć otwór, od gar nia jąc śnieg, zro bić na ta -
fli li nie na pro wa dza ją ce, za bez pie czyć li -
ny, miej sca do ogrza nia się, prze bra nia…

Sło wem – wspa nia ła za ba wa na du żą część
dnia, re ali zo wa na czę sto pod czas week en -
do wych wy jaz dów: z ku li giem, przy świe tle

Podlodowe czas zacząć?
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po chod ni, z gril lo wa nym udźcem i har ca -
mi przy wiel kim ogni sku.

Za nim jed nak wy bie rze my się nad wo dę,
war to po rząd nie przy go to wać sprzęt i przy -
po mnieć kil ka za sad, zwłasz cza że dla
ujem nych tem pe ra tur są one dość spe cy -
ficz ne.

Zacz nij my od naj wa żniej sze go, czy li
czyn ni ka od de cho we go i au to ma tu.

Bu tla
War to, by kom pe tent na oso ba do ko na ła

in spek cji pod ką tem ewen tu al nej obec no ści
wo dy. Je że li ta ko wą stwier dzi my, na le ży
bez względ nie osu szyć bu tlę, a miej sce sta -

łe go ła do wa nia prze my śleć pod ką tem ja -
ko ści. Przy oka zji ta kiej in spek cji, ma jąc już
wy krę co ny za wór, war to wy mie nić o -rin gi,
oce nić stan grzyb ka, na no wo prze sma ro -
wać, pa mię ta jąc, że sma ru si li ko no we go
uży wa my bar dzo oszczęd nie.

Ta ki do rocz ny prze gląd bu tli jest też do -
sko na łą oka zją do spraw dze nia ak tu al no ści
le ga li za cji – w Pol sce za cho wu je wa żność
tyl ko dwa la ta. W przy pad ku zbli ża nia się
do koń ca okre su wa żno ści – od da je my bu -
tle do prze glą du UDT. Uwa ga, w prze glą -
dzie bu tle pod da je się pró bie ci śnie nio wej
z obec no ścią wo dy. Po od bio rze war to
spraw dzić, czy nie jest od środ ka wil got na!

Au to mat od de cho wy
Tu taj za sa dy są bar dzo ry go ry stycz ne, bo

przez nie wła ści we użyt ko wa nie dość ła two
ze psuć so bie za ba wę. Przede wszyst kim ko -
recz ki – NIE przy wią zu je my ich do pierw -
szych stop ni, tyl ko prze cho wu je my od dziel-
nie w su chym miej scu (ja wie szam w sa mo -
cho dzie, na dźwi gien ce kie run kow ska zów).
Ko re czek przy wią za ny do I stop nia pra wie
za wsze wkrę ca ny jest do nie go za raz
po nur ko wa niu – dość ła two wpro wa dzić
tę dy wo dę do au to ma tu, co zi mą prak tycz -
nie gwa ran tu je nam je go za lo dze nie.
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Dru gim wa żnym ele men tem jest NIE
dmu cha nie w I sto pień! – co wie lu nur ków
czy ni tuż przed wkrę ce niem go do bu tli.
W wy dy cha nym po wie trzu znaj du je się wy -
star cza ją ca ilość pa ry wod nej, któ ra
po skro ple niu na pierw szym stop niu sku -
tecz nie nam go za mro zi. Ko lej ną wa żną

– je śli nie naj wa żniej szą – za sa dą, jest prze -
cho wy wa nie au to ma tu tuż przed i tuż
po nur ko wa niu. Wszy scy, któ rzy no szą
oku la ry bar dzo do brze wie dzą, jak to jest,
kie dy z zim ne go dwo ru wej dzie się do cie -
płe go lo ka lu – oku la ry na tych miast po kry -
wa ją się pa rą. Dla cze go? Bo dzię ki ró żni cy

tem pe ra tur do kład nie na nich znaj du je się
punkt ro sy, skra pla się zgro ma dzo na w po -
wie trzu pa ra. Dla cze go nie mia ło by się
dziać to sa mo z – me ta lo wym bądź co bądź
– au to ma tem od de cho wym? Wnie sio ny
z ze wnątrz zim ny au to mat, na tych miast po -
kry wa się pa rą – od ze wnątrz i OD ŚROD -
KA! Dla te go wnie sio ny z dwo ru au to mat
na le ży do kład nie osu szyć. Ewen tu al nej wil -
go ci zgro ma dzo nej we wnątrz trze ba dać
szan sę od pa ro wać – czy li au to mat bez ko -
recz ka umiesz cza my w cie płym miej scu
do cza su zu peł ne go wy schnię cia.

Na to miast naj gor sza rzecz, ja ką mo że my
zro bić, to wnie sie nie zim ne go sprzę tu
do cie płej kom pre so row ni. Zdję cie tam au -
to ma tu, za nim na grze je się do tem pe ra tu ry
oto cze nia, na ła do wa nie bu tli, wkrę ce nie
au to ma tu i wy nie sie nie bu tli na ze wnątrz
– za mro że nie we wnętrz ne pra wie na 100%
unie mo żli wi nam nur ko wa nie.

Jac ket, za wo ry su che go ska fan dra, dru gi
sto pień au to ma tu

Daj my sprzę to wi czas! Pa mię taj my, że
wo da w prze rę bli wpraw dzie ma tem pe ra -
tu rę do dat nią, ale sza łu nie ma – to tyl ko 1-
2 stop nie po wy żej ze ra. Kie dy ubie ra my się,
lub tyl ko prze cho dzi my, gdy wo kół kró lu je
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zim no, za wór do daw czy in fla to ra/su che go
ska fan dra i dru gi sto pień au to ma tu schła -
dza ją się dość po wa żnie. Ja ka kol wiek za -
war ta w nich wil goć – a tej nie unik nie my
– je że li jesz cze nie za mie ni ła się w lód, to
zro bi to z pew no ścią tuż po pierw szym uży -
ciu przy ci sku do daw cze go, na ci śnię ciu
na by pass, czy ty po wym dla po wierzch ni
spraw dze niu sprzę tu.

Dla te go przed wej ściem do wo dy jac -
ket/skrzy dło pom pu je my usta mi, po wej ściu
do wo dy da je my sprzę to wi chwi lę na roz -
grza nie się, a je go kon tro lę prze pro wa dza -
my tak, by ca ły czas był w za nu rze niu.
Pa mię taj my też, by nie opie rać I stop nia
o ta flę lo du!

De secz ki
War to za wcza su na szy ko wać ohe blo wa -

ne de secz ki. Dłu gość: po win ny swo bod nie
mie ścić się do au ta. Pa mię taj my też, by
mia ły wy wier co ne otwo ry tak, by śru by lo -
do we – któ ry mi przy twier dzi my je do ta fli
– swo bod nie przez nie prze cho dzi ły.

Śru by lo do we
Śrub po win no być:
– co naj mniej dwie na przy krę ce nie co

naj mniej jed nej de ski;
– dwie na przy mo co wa nie li ny głów nej;

– dwie na przy mo co wa nie li ny awa ryj -
nej;

– dwie dla ka żde go z nur ków (jed na pa -
ra pod wo dą + nu rek ase ku ru ją cy = ra zem
sześć);

– jed na na ewen tu al ne zgu bie nie.
W su mie da je to 12-13 śrub. War to, jesz -

cze przed wy jaz dem, głów ki śrub po ma lo -
wać od bla sko wą far bą lub na kle ić ja ką kol -
wiek kon tra sto wą ta śmę – ła twiej bę dzie
zna leźć je w śnie gu i po nur ko wej zmar z li -
nie.

Li ny
Uży wa my lin pły wa ją cych! Za cho wu je -
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my za sa dę – li na awa ryj na jest co naj mniej
dwa ra zy dłu ższa od głów nej. Przed se zo -
nem war to przy po mnieć so bie i prze ćwi -
czyć me to dy buch to wa nia – naj le piej
al pi ni stycz ną – i ukła da nia li ny tak, by nie
plą ta ła się pod czas wy da wa nia. Jest to

szcze gól nie wa żne dla dłu giej li ny awa ryj -
nej!

Ka ra bin ki
Do uprzę ży uży wa my ka ra bin ków al pi -

ni stycz nych ZA KRĘ CA NYCH! Przed uży -
ciem war to prze trzeć je cien ką war stwą

si li ko nu w ae ro zo lu, np. do uszcze lek sa -
mo cho do wych.

Pi ła spa li no wa
Łań cuch po wi nien być na ostrzo ny i pra -

wi dło wo na cią gnię ty, a pi ła spraw dzo na.
Ro bie nie te go na mro zie, szcze gól nie w po -
ło wie cię cia prze rę bla, mo że być ma ło
przy jem ne tak pod ką tem kom for tu fi zycz -
ne go, jak słu cho wo -to wa rzy skie go. War to
do pi ły uży wać spe cjal nych, eko lo gicz nych
ole jów.

Sie kie ra, pi ła „Mo ja -Two ja”
Wpraw dzie zdo by cze tech ni ki ma my

w za się gu rę ki, ale i ten sprzęt awa ryj nie
war to za brać. Nie raz by wa ło, że i dwie
spa li nów ki się ob ra zi ły, a po sia dacz tra dy -
cyj ne go sprzę tu zo sta wał gwiaz dą wy jaz du.

Wej ście na lód
Nur ko wa nia pod lo dem war to re ali zo -

wać na akwe nach, któ re zna my. Pa mię taj -
my, że naj cień szy lód znaj du je się:

wzdłuż głów ne go nur tu je zio ra/cie ku,
nad pod wod ny mi plat for ma mi, któ re

dzia ła ją jak ekran dla słoń ca,
w miej scach gro ma dze nia się ptac twa.
Na lód wcho dzi my ubra ni w su che ska -

fan dry (ZA PIĘ TE!), za wo ry upu sto we za krę -
co ne!
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Cię cie i wyj mo wa nie lo du, ozna ko wa nie
po wierzch ni

Na lo dzie ry su je my du ży trój kąt – sto -
sow nie do po trzeb – na stęp nie zna ku je my
pro mie ni ste li nie na pro wa dza ją ce nur ków
do otwo ru. 

Tnie my, za czy na jąc od wy ci na nia mniej -
szych ka wał ków, ta kich ja kie je ste śmy

w sta nie w jed ną/dwie oso by wy jąć z wo dy.
Kry, po cię tych ka wał ków NIE wpy cha my
pod lód – mo że nam ona sku tecz nie za blo -
ko wać wyj ście.

Na to miast wy ję te ka wał ki mo że my usta -
wić w pio nie wo kół prze rę bli, co uła twi
ozna ko wa nie otwo ru tak, by po na szym
odej ściu nikt w nie go nie wpadł. Do dat ko -

wo otwór mo że my ozna ko wać uży wa jąc
we pchnię tych na sztorc ga łę zi, czy wręcz
za bez pie cza jąc sto so wa ną w bu dow nic twie
bia ło -czer wo ną ta śmą.

Ter mos
Gwoź dziem pro gra mu był by du ży, naj le -

piej z woj sko wą gro chów ką lub ka pu śnia -
kiem na wę dzon ce, ale i go rą ca her bat ka
z im bi rem zna czą co po pra wia hu mor.

San ki
Cza sem trans port sprzę tu jest dość da le -

ki. War to w tym ce lu za bez pie czyć so bie
np. san ki. Ma jąc gru by lód, mo żna po łą -
czyć to z ku li giem.

Pa mię taj my też, że wy ko nu jąc pra cę fi -
zycz ną, po ci my się. Wej ście pod lód w wil -
got nym ocie pla czu naj praw do po dob niej
skoń czy się dość szyb kim wy chło dze niem.
War to więc mieć osob ny ocie placz do pra -
cy przy trans por cie i cię cia prze rę bla,
a osob ny do nur ko wa nia.

Mam głę bo ką na dzie ję, że se zon nur ko -
wań pod lo do wych do star czy wszyst kim sa -
mych mi łych i nie za po mnia nych wra żeń.
Do zo ba cze nia nad i po lo dem.

Ja cek Bier nac ki

in struk tor TDI/SDI
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8 grud nia 2013 ro ku VI Mi ko łaj ko -
wy Spływ Płe two nur ków Rze ką Od rą
w Gło go wie prze szedł do hi sto rii.
Po kil ku mie sięcz nych przy go to wa niach
or ga ni za to rów, OSP ORW w Gło go -
wie, uda ło się wszyst ko po raz ko -
lej ny,, do piąć i za piąć na ostat ni
gu zik”.

Jak co ro ku, za czę li śmy już dzień
przed im pre zą. Mu sie li śmy po sprzą tać ca ły
plac por tu w Gło go wie, a by ło co po rząd -
ko wać... To wła śnie wte dy trwa ły ostat nie
dys ku sje i ro dzi ły się cie ka we po my sły
na ko lej ny dzień.

Za czę li śmy tra dy cyj nie sko ro świt, tak
oko ło 7.00. Po go da nam do pi sa ła. By ło
dość cie pło, nie pa dał deszcz, nie by ło wia -
tru, któ ry od kil ku dni pu sto szył re gion i nie -
źle na dmu chał w ca łym kra ju. Po ci chu
ża łu je my, że Od rą nie pły nę ła kra, dla spły -
wo wi czów jest to spo re uroz ma ice nie, a dla
wi dzów atrak cja. Pa mię ta my do dziś, jak

w cza sie III Spły wu nie jed ne mu uczest ni ko -
wi, któ ry przy był na miej sce im pre zy, zrze -
dła mi na na wi dok spo rej ilo ści lo du,

pły ną ce go le ni wie rze ką Od rą. Kil ka osób
zre zy gno wa ło wte dy z wej ścia do wo dy.
Szko da, bo spły wa nie ra zem z krą by ło dla

VI Mikołajkowy Spływ
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wie lu no wym do świad cze niem i nie złą za -
ba wą.

W tym ro ku zgło szo no re kor do wą licz bę
uczest ni ków. Ka żdy z nas ro bił du że oczy
z nie do wie rza nia, kie dy Yanu cha, od po wie -
dzial ny za for mal no ści i do ku men ta cję, po -
da wał ak tu al ną i nie do koń ca jesz cze
osta tecz ną licz bę zgło szeń. W koń cu 171

osób zgło szo nych do spły wu ro bi ło wra że -
nie! By li śmy go to wi! Cze ka li śmy już tyl ko
na uczest ni ków. Sto isko Ba ra ku dy i sam Ry -
nio roz sta wie ni, ca te ring go to wy, na gło śnie -
nie wy pró bo wa ne. Po tę żny, ogrze wa ny
na miot, uży czo ny przez kom. PSP, rów nież
cze kał w go to wo ści. Chło pa ki z Te amu 4x4
po wo li usta wi li swo je te re no we ma szy ny,

na ho no ro wym miej scu stał nasz wy słu żo ny
Do dge. Praw do po dob nie to po że gna nie
z po czci wym sta rusz kiem. Nie ste ty, je ste -
śmy zmu sze ni się go po zbyć. Do dge naj -
praw do po dob niej wzbo ga ci ko lek cję
w mu zeum po żar nic twa.

Pierw si uczest ni cy spły wu po ja wi li się
oko ło 9.00, po twier dza jąc swo je przy by cie,
a tym sa mym udział w spły wie. Chęt ni przy -
je cha li do nas z Ka li sza, Zie lo nej Gó ry,
Wro cła wia, Po lko wic, Lu bi na, Le gni cy, Ża -
ga nia, Po zna nia, Sła wy, No wej So li, By to -
mia Od rzań skie go oraz z sa me go Gło go wa.
Przy je cha ły do nas ca łe gru py zrze szo ne
w klu bach, cen trach nur ko wych a ta kże ca -
łe ro dzi ny. Wraz z do ko ny wa niem przez
uczest ni ków re je stra cji do pa da ły nas chwi -
le zwąt pie nia, czy star czy po czę stun ku i za -
ple cza dla wszyst kich. Jed nak do świad cze-
nia zdo by te pod czas or ga ni za cji po przed -
nich spły wów, oraz wie lu in nych przed się -
wzięć, oka za ły się bez cen ne. Uda ło nam
się ze brać wszyst kich na od pra wie. Po in -
struk ta żu, za pre zen to wa nym przez dh. An -
drze ja,, Wo dza”, do wieź li śmy uczest ni ków
na start oraz,, usta wi li śmy” słu żby za bez -
pie cze nia na tra sie spły wu. Ja ko por cję do -
dat ko wych emo cji, chęt nym za pro po no wa-
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li śmy prze jazd na start te re nów ką po nad -
odrzań skich bez dro żach.

Do star tu przy stą pi ło 131 osób, w tym
aż 11 przed sta wi cie lek płci pięk nej. Nie wy -
ja śnio ną ta jem ni cą po zo sta nie, gdzie się po -
dzia ła resz ta chęt nych? Z pew no ścią
na stęp nym ra zem we zmą udział w spły wie.

Za bez pie cze nie pły ną cych sta no wi ły jed -
nost ki pły wa ją ce z płe two nur kiem i ra tow ni -
kiem me dycz nym na po kła dzie z jed no stek
OSP ORW Sła wa, Siech ni ce oraz ło dzie
z ko men dy PSP Gło gów, woj sko wa z Jed -
nost ki In ży nie ryj nej Gło gów, Ra tow nic two
Wod ne Sła wa, WOPR Sła wa. Przez ca ły
spływ czu wał w go to wo ści za stęp ra tow ni -
ków me dycz nych OSP ORM w Gło go wie.

O godz. 12.00 z mo stu To le ran cji w Gło -
go wie wi dać już by ło pierw sze gło wy

w czap kach Mi ko ła ja, wart ko pły ną ce nur -
tem rze ki. Wy mia na po zdro wień po mię dzy
pły ną cy mi a wi dza mi, zgro ma dzo ny mi na
ró żo wym mo ście, zwra ca ła uwa gę kie row -
ców prze kra cza ją cych Od rę w tym miej scu.
Po po ko na niu pro ste go od cin ka 500 m,
za mo stem ko le jo wym uczest ni cy wpły nę li
do za to ki por to wej. Wy czer pa ni i zmar z nię -

ci mie li przed so bą naj trud niej szy od ci nek,
oko ło 300 m, oraz wyj ście na wy so ki brzeg.

Mi mo spo re go wy sił ku, ko lej ny spływ za -
li czo ny! Na zmę czo nych i zmar z nię tych
cze ka ła go rą ca her ba ta, ka wa, bi gos i kieł -
ba sa z rusz tu, oczy wi ście ogrze wa ny na -
miot do prze bra nia oraz ogni sko. Wy wia dy
dla pra sy i ra dia, zdję cia, roz mo wy z bli ski -
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mi wień czą część spor to wą ka żde go spły -
wu.

– Je ste śmy dziś w kom ple cie. Mój mąż
Sła wo mir i syn Łu kasz. To bar dzo faj na im -
pre za. W ubie głym ro ku by li śmy pu blicz no -
ścią, a te raz wzię li śmy ak tyw nie udział.
Wo da tro chę chłod na, ale w ta kim to wa rzy -
stwie do wy trzy ma nia. Bar dzo po zy tyw ne
emo cje i już za po wia da my się na przy szły

rok ca łą ro dzi ną – mó wi ła pa ni Ewa, uczest -
nicz ka spły wu.

Na za koń cze nie spły wu ka żdy uczest nik
otrzy mał z rąk Pre zy den ta Gło go wa, pa tro -
na im pre zy, cer ty fi kat ukoń cze nia spły wu,
pa miąt ko wą ko szul kę oraz tor bę z upo min -
ka mi ufun do wa ny mi przez lo kal ne fir my
i spon so rów. Po raz pierw szy w tym ro ku
uda ło nam się otrzy mać cen ne wspar cie

od CN NA UTI CA z Kra ko wa, któ ra ufun do -
wa ła vo ucher na pa kiet nur ko wy w Chor -
wa cji, od ba zy nur ko wej Di ving Bal tic
z He lu, któ ra ufun do wa ła dwa vo uche ry
na nur ko wa nia wra ko we oraz Cen trum
Nur ko wa nia Tech nicz ne go Ra do sła wa
Oba ry z Gło go wa, któ ry za pew nił uczest ni -
kom udzia ły w se mi na riach oraz szko le nia
nur ko wań głę bo kich.

Naj młod szym uczest ni kiem by ła 14-let -
nia In ga z Ża ga nia.

– Faj nie się pły nę ło. Zmar z ły mi pal ce
u rąk, ale już jest do brze. War to by ło przy -
je chać. Wszy scy mnie do te go na ma wia li
i nie ża łu ję – po wie dzia ła nam czter na sto -
lat ka.

Naj star szy oka zał się pan Zbi gniew, 68-
la tek. Obo je zo sta li uho no ro wa ni do dat ko -
wy mi pa miąt ka mi ufun do wa ny mi przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gło go wie.

Za do wo le nie z uczest nic twa w ko lej nym
spły wie wi dać by ło na ka żdej twa rzy,
na na szych do dat ko wo wi dać by ło ra dość
z te go, że po raz ko lej ny nam wy szło, że się
uda ło. Naj wię cej jed nak ra do ści spra wi ły
nam po dzię ko wa nia uczest ni ków i za pew -
nie nia spo tka nia pod czas ko lej nych spły -
wów.
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Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu, wy -
sił ko wi oraz en tu zja zmo wi ja ki to wa rzy szył
nam przez ca ły okres przy go to wań oraz
pod czas sa me go spły wu – im pre za uda ła
nam się po raz ko lej ny. Sko rzy stam z oko -
licz no ści i w tym miej scu zło żę po dzię ko -
wa nia dru hom z OSP ORW w Gło go wie
oraz wszyst kim tym, któ rzy nam po mo gli,
a bez któ rych Spływ z pew no ścią nie był by
tak do brze zor ga ni zo wa ny i cie pło przy ję ty
przez wszyst kich uczest ni ków oraz po zo -
sta łe oso by.

Do zo ba cze nia w Gło go wie w przy szłym
ro ku!

Ga le ria oraz ma te riał vi deo do obej rze -
nia na http://osporw glo gow.org/

Ja nusz „Yanu cha” Paw łow ski

http://www.targikielce.pl/index.html?k=sporty_wodne&s=index
http://osporwglogow.org/
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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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Ko niec 2013 ro ku nie mógł obyć
się bez syl we stro we go spo tka nia in -
ter ne to wych pod wod nia ków. Tym ra -
zem pierw szą iskrę roz pa lił Woj tek
– ksyw ka „WW” na Fo rum Nu ras
– bar dzo szyb ko do łą czy ła też eki pa
forumowych nu ra sów. 

Od lat miej scem owych spo tkań są słyn -
ne Ko par ki. W kil ka go dzin mo gą do trzeć
tu nu ra sy z War sza wy, Ło dzi, Po zna nia,
Wro cła wia, Kra ko wa… o ślą sko -za głę biow -

skich na wet nie wspo mi na jąc. I jak co ro ku,
tak i tym ra zem fre kwen cja do pi sa ła zna ko -
mi cie. Wie lu nu ra sów zna ło się z po przed -
nich spo tkań, wie lu do łą czy ło do pie ro

Podwodna impreza sylwestrowa
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w tym ro ku – za peł nia jąc po brze gi ca łe
dwie wia ty. Po ja wi ła się na wet re gio nal na
te le wi zja! Sto ły za peł ni ły się sma ko ły ka mi.
Hit to cia sto z fla go nur ko wą po le wą! By ły
cia stecz ka, cze ko la dy, był grill i szasz ły ki,
go rą ca ka wa, her ba ty, jak i cie kaw sze na -
po je. Oczy wi ście nie mo gło za brak nąć
szam pa na. Ani te go w wer sji do ro słej, ani
dzie cię ce go Pic co lo. Na wet po go da nam

sprzy ja ła, pięk ne słoń ce roz grze wa ło i wia -
ty, i ser ca. Dość szyb ko po dzie li li śmy się
na ze spo ły – uwzględ nia jąc stop nie i do -
świad cze nie – i po uzbro je niu w szam pa na,
hyc do wo dy. War to pod kre ślić, że mi mo 4
stop ni na dnie, na wet mo kre pian ki nie by -
ły prze szko dą w wej ściu do wo dy. Kil ka
osób dziel nie spę dzi ła w nich po nad pół go -
dzin ne nur ko wa nie!

Ja ko ra so wi nur ko wie In ter ne to wi, na
miej sce to a stów wy bra li śmy plat for mę z ka -
mer ką on -li ne – prze cież nie mo gło być ina -
czej – ży cząc wszyst kim spod wo dy:
SZC ZĘ ŚLI WE GO NO WE GO RO KU I SA -
MYCH BA JECZ NYCH NUR KO WAŃ!

Ja cek Bier nac ki

fot.: autor



Nuras.info 1/2014

101

W stycz niu 2014, w Gdań sku, od -
bę dzie się II edy cja Tur nie ju Ho ke ja
Pod wod ne go Go rącz ka So bot niej
No cy! Gdań ski Klub Ho ke ja Pod wod -
ne go BAŁ TYC KIE FO KI jest or ga ni za -
to rem. Tak jak w ze szłym ro ku ma
du że szan se na zwy cię stwo. Prócz
dru żyn z kra ju przy ja dą te amy z Por -
tu ga lii i Sło we nii, któ re mo gą po krzy -
żo wać pla ny Fok.

Za in te re so wa nie ho ke jem pod wod nym
w Pol sce ro śnie i dys cy pli na ta roz wi ja się
dy na micz nie. Za sa dy są pro ste. 10-oso bo -
wa dru ży na sta ra się wbić krą żek do bram -
ki prze ciw ni ka. Obo wią zu je sprzęt ABC,
rę ka wi ca, ki jek i chęć do gry. Gra to czy się
na dnie ba se nu we dług mię dzy na ro do wych
prze pi sów CMAS.

W Pol sce w ho ke ja gra ją w Trzeb ni cy,
Beł cha to wie, Sie ma no wi cach Ślą skich,
Wro cła wiu, Dę bi cy, Gdy ni i Gdań sku.
Wszyst kich za in te re so wa nych za pra sza my
do spró bo wa nia swych sił w ho ke ju pod -

Turniej Hokeja Podwodnego
wod nym. Wię cej in for ma cji na stro nach po -
szcze gól nych klu bów oraz na fa ce bo oku.

Pod czas tur nie ju po ma ga my w co rocz nej
ak cji Jur ka Owsia ka i bie rze my udział w 22.
Fi na le Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy!

Chęt nych do obej rze nia tur nie ju na ży -
wo za pra sza my na ba sen gdań skie go MO Si -
Ru, ul. Cha łu biń skie go 13, dnia 11.01.2014
o godz. 19. Bę dzie też mo żli wość obej rze -
nia me czów bez po śred nio na na szej stro nie
in ter ne to wej www.ho kej po dwod ny.pl

http://www.hokejpodwodny.pl


http://www.tecline.com.pl


http://www.tecline.com.pl
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Wy pa dek nur ko wy za czy na się
na brze gu. Jest to głów na przy czy na,
dla któ rej uwa żam, że za więk szość
wy pad ków od po wia da ją or ga ni za to rzy
nur ko wań. To, co dzie je się w wo -
dzie jest zwy kle po pro stu kon se -
kwen cją nie wła ści we go skon stru owa-
nia ze spo łu, nie pra wi dło wej kon fi gu -
ra cji sprzę tu, mar ne go (zwy kle po
pro stu zbyt krót kie go) szko le nia, ry -
zy kow ne go pla nu nur ko wa nia lub
w ogó le bra ku pla nu.

Wy pa dek nur ko wy za wsze wy ni ka z błę -
du czło wie ka. Ni gdy nie wy ni ka z awa rii
sprzę tu (bo w ka żdej awa rii mo żna so bie
po ra dzić), ni gdy nie wy ni ka z przy pad ku,
pe cha czy cze goś ta kie go. Wy pa dek nur ko -
wy jest za wsze za wi nio ny.

1. Mar ne wy szko le nie
W ró żnych fe de ra cjach, po kur sach,

nada wa ne są ró żne upraw nie nia. Jed nym
z naj bar dziej nie bez piecz nych chwy tów
mar ke tin go wych jest nada wa nie po kur sie

upraw nień wy ższych niż na by te na kur sie
umie jęt no ści. Ce lu ją w tym, zna ne po -
wszech nie na świe cie, fe de ra cje ko mer cyj -
ne. Czę sto krót ki i ubo gi w tre ści kurs w je-
d nej fe de ra cji da je, oczy wi ście tyl ko na pa -
pie rze, wy ższe „upraw nie nia” niż znacz nie
so lid niej szy kurs w fe de ra cji bar dziej re no -
mo wa nej. Jest więc rze czą oczy wi stą, że
upraw nie nia, ja kie nur ko wie for mal nie po -
sia da ją, nie mo gą być przez or ga ni za to ra
trak to wa ne bez względ nie. 

Mu szą być we ry fi ko wa ne w prak ty ce.
Słu ży do te go sys tem tzw. check di ving
– nur ko wań spraw dza ją cych, sto so wa ny
prak tycz nie wszę dzie na świe cie. Trud ny
pro blem sta no wią AOWD (Ad van ced Open
Wa ter Di ver – sto pień nur ko wy nada wa ny
przez nie któ re fe de ra cje. Na zwa bar dzo
my lą ca, praw do po-  dob nie ce lo wo tak
skon stru owa na przez mar ke tin gow ców, po -
nie waż jest to na dal bar dzo po cząt ku ją cy
płe two nu rek i o ja kim kol wiek „za awan so -
wa niu” nie mo że tu być mo wy), któ rzy ma -
ją teo re tycz nie „pra wo” nur ko wać w pa rze

do 30 m. Jest to nie -
ste ty nie do przy ję -
cia, po nie waż pod -
czas kur su AOWD
nie ćwi czy się ra -
tow nic twa! Gdy by
więc je den z pa ry
np. ze mdlał pod
wo dą (na sku tek
zmę cze nia, nie do -
tle nie nia, nar ko zy
azo to wej, hi per wen ty la cji czy mi lio na in -
nych mo żli wych przyczyn), dru gi nie bę -
dzie umiał wy do być go na po wierzch nię.
Bez wąt pie nia nur ko wie ci po win ni być
ase ku ro wa ni przez sil niej szych part ne rów,
np. di ve ma ste rów lub P2. Zad bać o to mu -
si or ga ni za tor nur ko wań. Oczy wi ście wy -
móg nur ko wa nia z sil niej szym part ne rem
po wi nien do ty czyć wszyst kich mło dych nur -
ków, nie za le żnie od fe de ra cji – P1/CMAS nie
są pod tym wzglę dem lep si.

2. Pła ci się za od po wie dzial ność
Kie dy przy je żdżasz do ba zy nur ko wej,

Najpiękniejsza trumna z katalogu
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nie mo żesz mó wić „ja mam pra wo tu nur -
ko wać, oto mój do ku ment, a te raz na bij cie
mi bu tlę i zejdź cie mi z dro gi”, po nie waż
przy je cha łeś do ko goś, kto bę dzie po no sił
od po wie dzial ność za Two je bez pie czeń -
stwo. To przede wszyst kim za tę od po wie -
dzial ność się pła ci. Or ga ni za tor ma pra wo
za py tać, kie dy ostat nio nur ko wa łeś, czy
masz ba da nia le kar skie. Mo że po pro sić, byś
mu po ka zał, jak masz skon fi gu ro wa ny
sprzęt. Mo że po le cić, że byś na to nur ko wa -
nie wziął więk szą bu tlę lub do dat ko wą la -
tar kę itd. Mo że też za py tać, z ja kim par-
t ne rem chcesz tam po pły nąć, czy przy pad -
kiem ten part ner nie miał aku rat dwóch lat
prze rwy w nur ko wa niu? 

A mo że le piej, że by ście jed nak za nur ko -
wa li dziś tro chę pły cej, a głę biej do pie ro ju -
tro... Mo że wresz cie po pro sić, że by
pod czas nur ko wa nia ase ku ro wał Cię prze -
wod nik – do świad czo ny nu rek z ba zy.
A mo że być i tak, że or ga ni za tor po wie:
„Ko le go, do czwar tej nad ra nem pi łeś al ko -
hol, idź się prze spać, a swo ją li cen cję nur -
ko wą, któ rą mi tu wy ma chu jesz, mo żesz
so bie pod ło żyć pod gło wę”. Ta ki za wo do -
wy or ga ni za tor, ma ją cy znacz ne do świad -
cze nie i zwią za ny z nim au to ry tet, jest

ko niecz ny. Au to kon tro la, czy kon tro la wy -
ko ny wa na przez rów no rzęd nych nam part -
ne rów, to za ma ło, je ste śmy bo wiem zbyt
po bła żli wi dla sie bie sa mych.

Nie ste ty co raz czę ściej za or ga ni za cję
nur ko wań bio rą się dy le tan ci, któ rzy nie
ma ją po ję cia o zna cze niu sło wa „od po wie -
dzial ność”. Po tra fią tyl ko ła do wać lu dziom
bu tle i... to nie ste ty wła ści wie wszyst ko, co
po tra fią. O przy go to wa niu akwe nu, or ga ni -
za cji nur ko wa na, bu do wa niu ze spo łu oraz
sys te mu bez pie czeń stwa ba zy nur ko wej nie
ma ją w ogó le po ję cia i na wet nie chcą
o tych spra wach sły szeć. Naj chęt niej przy -
ję li by za sa dę, że „ka żdy nur ku je na wła sną
od po wie dzial ność” – co jest prze cież ab sur -
dem i ro dzi py ta nie, za co wła ści wie pła ci
się tym pa nom? Z baz, w któ rych pa nu ją ta -
kie oby cza je na le ży na tych miast wy je żdżać
z pi skiem opon.

Oczy wi ście or ga ni za tor nur ko wań nie
jest cu do twór cą i nie ma wpły wu na wszyst -
ko. Je że li nu rek do zna pod wo dą za wa łu
ser ca, trud no wi nić za to ba zę nur ko wą.
Na le ży jed nak za dać py ta nie, czy ba za zro -
bi ła wszyst ko, że by na tych mia sto we udzie -
le nie mu po mo cy by ło mo żli we i czy tej
po mo cy udzie lo no. Je śli or ga ni za tor nur ko -

wa nia wpusz cza pod lód nur ków nie przy -
wią za nych li na mi, wsku tek cze go je den
z nich gi nie, bo gdy przy pad kiem ze mdlał,
nie spo sób by ło na czas go wy cią gnąć
– wszel ki ko men tarz jest zbęd ny. Przy czy -
na, dla któ rej nu rek pod wo dą ze mdlał nie
ma tu nic do rze czy.

Osob ną spra wą jest nur ko wa nie w ogó le
bez or ga ni za to ra. Zau wa ży łem, że spo ra
(i o zgro zo, po mi mo licz nych w tej gru pie
wy pad ków, co raz licz niej sza) gru pa płe two -
nur ków wy da je się nie do strze gać ró żni cy
po mię dzy pój ściem z kum pla mi na nur ko -
wa nie, a pój ściem z kum pla mi na pi wo, te -
ni sa czy nar ty.

Kie dy wie le lat te mu stu dio wa łem bu -
dow nic two na Po li bu dzie, pe wien mło dy
czło wiek spy tał mnie:

– Po co wła ści wie są in ży nie ro wie bu -
dow la ni?

– Jak to po co – od par łem – że by się do -
my nie za wa la ły.

– Prze cież i tak się nie za wa la ją – on
na to.

Opa dły mi rę ce.
Te za o tym, że nie jest po trzeb ny za wo -

do wy or ga ni za tor nur ko wa nia jest rów nie
za sad na, co te za, że nie jest po trzeb ny in ży -
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nier, bo prze cież do my się i tak nie za wa la -
ją – i dys ku to wać z nią nie ma sen su.

Mo ja na pi sa na kil ka lat te mu ksią żka pt.
„Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz kich do -
świad czeń” za wie ra opi sy 120 wy pad ków,
opa trzo ne ko men ta rzem. Pod czas jej pi sa -
nia prze ana li zo wa łem po nad ty siąc tra gicz -
nych re la cji z ca łe go świa ta. Ude rza ją ce,
jak wie le z nich za czy na ło się od słów:
„dwo je przy ja ciół” czy „dwóch kum pli”
przy je cha ło na po la nę nad je zio rem... To
prze ra ża ją ce, że tak wie lu mło dych nur ków
nie poj mu je, że nur ko wa nie nie jest dzia łal -
no ścią in dy wi du al ną, czy na wet ta ką, któ rą
mo żna wy ko ny wać w ma łych ze spo łach.

Je stem prze ciw ni kiem pro wa dze nia nur -
ko wań po za struk tu rą or ga ni za cyj ną baz
nur ko wych, ale je śli już ktoś ko niecz nie
chce nur ko wać w „dzi kim” je zio rze, w miej -
scu któ re na wet nie ma ad re su – niech to ro -
bi mą drze. Na le ży za pew nić sta ran ną ase -
ku ra cję brze go wą, wy zna czyć sa mo chód
alar mo wy z in ha la to ra mi tle no wy mi i za pa -
sem tle nu. Je den in ha la tor tle no wy i jed -
na bu tla to za ma ło! Bar dzo czę sto jest tak,
że oprócz po szko do wa ne go, po mo cy po -
trze bu je rów nież nu rek, któ ry go ra to wał
– bo na przy kład wy do by wał nie przy tom ne -

go ko le gę i nie wy ko nał wła snej de kom pre -
sji. Z mo ich za wo do wych do świad czeń wy -
ni ka, że trzy ze sta wy tle no we to licz ba
opty mal na. Do te go sa mo cho du mu si być
przy pi sa ny zna ją cy oko licz ne dro gi kie row -
ca, któ ry bę dzie za wsze na miej scu, a nie
odej dzie so bie aku rat na pa pie ro sa! Kie row -
ca ten oczy wi ście nie mo że nur ko wać w cza-
sie, gdy peł ni swój dy żur, ani za bie rać ze so -
bą pod wo dę klu czy ków od sa mo cho du.

Sa mo chód mu si umo żli wić wy god ne
i spraw ne prze trans por to wa nie po szko do -
wa ne go do miej sca, któ re go po ło że nie ła -
two wy tłu ma czyć przez te le fon, stam tąd
po szko do wa ne go od bie rze ka ret ka. Sa mo -
chód po wi nien być od wró co ny przo dem
do wy jaz du i nie mo że być np. za ko pa ny
po osie w bło cie (nie ste ty i ta kie przy pad ki
już wi dy wa łem) – mu si być go tów do na -
tych mia sto wej jaz dy.

Na le ży za wcza su przy go to wać łódź, któ -
rą mo żna by po pły nąć po po szko do wa -
nych, gdy by awa ryj ne wy nu rze nie wy stą -
pi ło da le ko od brze gu.

Na le ży upew nić się, czy w je zio rze nie
po sta wio no sie ci. Sam tyl ko kon takt z naj -
bli ższą spół dziel nią ry bac ką do te go nie
wy star cza, trze ba jesz cze prze pro wa dzić

dys kret ny wy wiad wśród oko licz nych kłu -
sow ni ków.

Na le ży pro wa dzić sta ran ny chro no me -
traż nur ko wa nia, że by za wsze wie dzieć:
kto z kim wszedł, na ja ką głę bo kość i kie dy
ma ją wró cić. Nur ko wa nie mu si być sta ran -
nie za pla no wa ne, a plan ry go ry stycz nie
prze strze ga ny. Na brze gu lub ło dzi mu szą
po zo stać nur ko wie go to wi do na tych mia -
sto wej ak cji ra tun ko wej. Nie mo że być tak,
że wszy scy wcho dzą do wo dy i na brze gu
po zo sta je sam kie row ca, ma ją cy bar dzo mi -
zer ne szan se prze pro wa dze nia spraw nej ak -
cji, gdy by trze ba by ło ho lo wać ko goś
po po wierzch ni, a po tem go re ani mo wać
na brze gu. Nur ko wie ci nie mo gą być przy -
pad ko wi, mu szą umieć spraw nie prze pro -
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wa dzić ak cję, a więc mu szą to re gu lar nie
ćwi czyć. Naj bli ższy szpi tal mu si być po wia -
do mio ny o tym, że w oko li cy od by wa ją się
nur ko wa nia. Na le ży wcze śniej spraw dzić,
ja kie są mo żli wo ści trans por to wa nia po -
szko do wa ne go z te go szpi ta la do ko mo ry
de kom pre syj nej, gdzie jest naj bli ższe lot ni -
sko i czy przy ka żdej po go dzie czyn ne itd.

To dziw ne, że lu dzie zga dza ją się, by sto -
ły ro bił za wo do wy sto larz, mu ry – za wo do -
wy mu rarz, zaś fakt, że or ga ni zo wa niem ma
się zaj mo wać za wo do wy or ga ni za tor ja koś
nie wszyst kim wy da je się na tu ral ny.

Oczy wi ście mo żna za osz czę dzić za rów -
no na so lid nym szko le niu, jak i na za trud -
nie niu za wo do we go or ga ni za to ra
nur ko wań. Dzię ki tej oszczęd no ści bę dzie
mo żna wy brać naj pięk niej szą trum nę z ka -
ta lo gu. Dę bo wą, z oku cia mi i w ogó le.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty naj now szej,

be st sel le ro wej już ksią żki To ma sza Stru gal skie go, pt.:

„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”.

Wię cej na te mat pra cy or ga ni za to ra nur ko wa nia mo -

żesz się do wie dzieć z fil mu: „Szef szko le nia / or ga ni -

za tor nur ko wa nia” http://youtu.be/uY7xfUH09Io

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://youtu.be/uY7xfUH09Io
http://youtu.be/uY7xfUH09Io
http://www.youtube.com/watch?v=uY7xfUH09Io
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Opis nu ro wi ska
Miej sce nur ko we na Oce anie

Atlan tyc kim, wy spa Gran Ca na ria
w po bli żu miej sco wo ści Pa si to Blan -
co 2 Mm na Pd. od por tu.

26 lip ca 2007 ro ku, la to. Wi docz ność
bar dzo do bra, min. 30 me trów. Głę bo kość
w tym miej scu wa ha się od 18 do 22 m
(prze cięt nie 20 m). Dno ajest piasz czy ste,
miej sca mi wy stę pu ją ska ły, wo kół któ rych
gro ma dzi się ży cie, wy stę pu ją tu mię dzy in -
ny mi licz ne ba ra ku dy. Na dnie w cią gu
dnia ukry wa ją się re ki ny anio ły (An gel
Shark) i płaszcz ki. Zej ście od by wa się
przy li nie opu sto wej, do któ rej cu mu je pon -
ton. Na dnie li na opu sto wa przy mo co wa -
na jest do sztucz nej be to no wej kon struk cji,
na któ rej znaj du ją się bar dzo licz ne je żow -
ce.

Łódź
Ilość osób
2 oso by nie nur ku ją ce – ob słu ga ło dzi,

czy li star szy ster nik – ka pi tan ło dzi i je go po -
moc nik. Oby dwaj są do świad czo ny mi nur -
ka mi i jed no cze śnie stra żni ka mi przy ro dy
– miej sce nur ko we to pod wod ny re zer wat.

5 osób nur ku ją cych: Di ve Ma ster,
AOWD, AOWD, AOWD, AOWD Ju nior.

Plan ewakuacyjny
czyli opis pewnego nurkowania o dobrym zakończeniu

 1

PLAN EWAKUACYJNY – czyli opis pewnego nurkowania o dobrym zako�czeniu 
Opis nurowiska 
Miejsce nurkowe na Oceanie Atlantyckim, wyspa Gran Canaria w pobli�u miejscowo�ci Pasito Blanco 2 
Mm na Pd. od portu. 
26 lipca 2007 roku, lato. Widoczno�� bardzo dobra, min. 30 metrów. Gł�boko�� w tym miejscu waha si� od 
18 do 22 m (przeci�tnie 20 m). Dno jest piaszczyste, miejscami wyst�puj� skały, wokół których gromadzi 
si� �ycie, wyst�puj� tu mi�dzy innymi liczne barakudy. Na dnie w ci�gu dnia ukrywaj� si� rekiny anioły 
(Angel Shark) i płaszczki. Zej�cie odbywa si� przy linie opustowej, do której cumuje ponton. Na dnie lina 
opustowa przymocowana jest do sztucznej betonowej konstrukcji, na której znajduj� si� bardzo liczne 
je�owce. 
 

 
 
 
Łód� 
Ilo�� osób 
2 osoby nienurkuj�ce – obsługa łodzi, czyli starszy sternik – kapitan łodzi i jego pomocnik. Obydwaj s� 
do�wiadczonymi nurkami i jednocze�nie stra�nikami przyrody – miejsce nurkowe to podwodny rezerwat. 
5 osób nurkuj�cych: Dive Master, AOWD, AOWD, AOWD, AOWD Junior. 
Wyposa�enie łodzi 
Łód� wyposa�ona jest w radio, echosond�, GPS oraz sprz�t ratowniczy, w tym zestaw tlenowy DAN. Pod 
łodzi�, na gł�boko�ci 5 m, podwieszony jest zestaw oddechowy: 12-litrowa butla z automatem, dwa II 
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Wy po sa że nie ło dzi
Łódź wy po sa żo na jest w ra dio, echo son -

dę, GPS oraz sprzęt ra tow ni czy, w tym ze -
staw tle no wy DAN. Pod ło dzią,
na głę bo ko ści 5 m, pod wie szo ny jest ze staw
od de cho wy: 12-li tro wa bu tla z au to ma tem,
dwa II stop nie i ma no metr, czyn nik od de -
cho wy w bu tli to po wie trze. Do dat ko wo
na ło dzi znaj du je się kil ka te le fo nów ko -
mór ko wych.

Przy go to wa nie do wy pły nię cia
DM spraw dza ma pę dna mor skie go

w pla no wa nym miej scu nur ko wa nia oraz
mo żli we za gro że nia. Roz ma wia z lo kal ny -
mi nur ka mi o miej scu, w któ rym za mie rza
prze pro wa dzić nur ko wa nie. Ka żdy nu rek
przed sta wia ka pi ta no wi ło dzi swój cer ty fi -
kat oraz po da je ilość od by tych do tej po ry
nur ko wań, jak rów nież in for mu je, kie dy
ostat nio nur ko wał. Po da je ta kże swój nu -

mer po li sy ubez pie cze nio wej i oka zu je tę
po li sę. DM zbie ra od uczest ni ków wy peł -
nio ne i pod pi sa ne Zwol nie nie z od po wie -
dzial no ści i prze ję cie ry zy ka oraz Oświad -
cze nie me dycz ne.

Plan nur ko wa nia
Gru pa nur ko wa skła da ła się z pię ciu

osób: Di ve Ma ster (po nad 500 go dzin
pod wo dą), po zo sta li to AOWD i je den
AOWD Ju nior, z ró żnym sta żem nur ko -
wym. Di ve Ma ster usta la pa ry – sam nur ku -
je so lo, kon tro lu jąc ca łą gru pę.

– Pierw sza pa ra – dwie ko bie ty AOWD
(jed na 60 nur ko wań, dru ga ok. 20);

– Dru ga pa ra – chło piec 12 lat AOWD J
(70 nur ko wań) i je go oj ciec AOWD
(ok. 200 nur ko wań).

Wszy scy od by li swo je ostat nie nur ko wa -
nia dzień wcze śniej i nur ku ją re gu lar nie, ale
tyl ko dru ga pa ra i Di ve Ma ster nur ku ją
w wo dach zim nych. Dwie pa nie nur ku ją je -
dy nie w cza sie wa ka cji w cie płych kra jach.
Di ve Ma ster oma wia plan nur ko wa nia.
Przy po mi na pod sta wo we zna ki nur ko we
oraz usta la pro ce du rę na wy pa dek za gu bie -
nia się. Upew nia się, że wszy scy zro zu mie -
li plan nur ko wa nia. Mak sy mal ny czas
nur ko wa nia – 60 mi nut. Mak sy mal na głę -
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bo kość – 21 me trów (ze wzglą du na
AOWD Ju nior).

Wy pa dek
Wszy scy za nu rza ją się przy li nie opu sto -

wej. Na dnie DM grze chot ką (she ker) przy -
wo łu je wszyst kich do sie bie. W po bli żu jest
już in na gru pa. Nur ko wie w usta lo nych pa -
rach i ko lej no ści pły ną za DM. Nu rek
AOWD w dru giej pa rze fo to gra fu je ry by
i wy pa tru je ukry te na dnie płaszcz ki i re ki -
ny. W pew nym mo men cie (35 mi nu ta nur -
ko wa nia) nu rek ten za czy na czuć, że coś
„cią gnie” do ty łu je go au to mat. Spraw dza
rę ką, w ja kim po ło że niu znaj du je się je go
bu tla. Oka zu je się, że bu tla za czy na wy su -
wać się z pa sa mo cu ją ce go. Pas przed nur -
ko wa niem zo stał do pa so wa ny do mni-
ej szej, 12-li tro wej bu tli (do tych czas by -
ła 15-li tro wa), ale wi docz nie w spo sób nie -
do sta tecz ny.

AOWD da je znak swo je mu Bo dy,
AOWD Ju nior, że coś jest nie tak. Po ka zu -
je po ło że nie swo jej bu tli. Nur ko wie wza -
jem nie spraw dza ją stan po wie trza (AOWD
– 60 atm, AOWD J – 120 atm). Ju nior po -
dej mu je pró bę do cią gnię cia luź ne go pa sa.
Zro bił to po przez od pię cie klam ry pa sa mo -
cu ją ce go bu tlę. W tym mo men cie bu tla wy -

pa da z jac ke tu, wy ry wa jąc au to mat z ust oj -
ca. Oj ciec po dej mu je od dy cha nie z za pa -
so we go wła sne go II stop nia, jed nak nie
de cy du je się na wy nu rza nie w to ni, tyl ko
na od szu ka nie li ny opu sto wej. Nie ste ty, pły -
nię cie z wy pa da ją cą bu tlą oka zu je się zbyt
trud ne. Po kil ku me trach bu tla trzy ma się
już tyl ko na wę żu in fla to ra. Mi ja ją mi nu ty,
zmniej sza się ilość czyn ni ka od de cho we go.

W tej chwi li syn ma 100 atm, a oj ciec już
tyl ko 30 atm, po sta na wia więc zo sta wić
swo ją bu tle na dnie i po dej mu je od dy cha -
nie z II za pa so we go stop nia Ju nio ra. Jac ket
jest wy peł nio ny po wie trzem w stop niu za -
pew nia ją cym pły wal ność neu tral ną na głę -
bo ko ści 20 me trów. AOWD nie po zby wa
się ba la stu. Roz po czy na się od szu ki wa nie
li ny opu sto wej me to dą „na pa mięć”. 
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W pew nym mo men cie pa ra na bie ra do -
dat niej pły wal no ści. Na stę pu je po czą tek
gwał tow ne go wy nu rza nia. Pa ra wi dzi wła -
sne pę che rzy ki po wie trza zo sta ją ce na do -
le. Wy nu rza nie prze kra cza 18 m/min. Na
szczę ście uda je się wy pu ścić nad miar po -
wie trza z obu jac ke tów i po wró cić na dno
w ce lu dal sze go szu ka nia li ny opu sto wej.
Po od na le zie niu opu stów ki pa ra roz po czy na

wy nu rza nie. Ilość po wie trza w bu tli AOWD
Ju nior wy no si ok. 50 atm. Czas nur ko wa -
nia 45 mi nut. Na 10 m AOWD wy pusz cza
nad miar po wie trza ze swo je go jac ke tu. Wy -
da je się ko niecz ne zro bie nie przy stan ku
na 5 m (mi mo że kom pu te ry nie po ka zu ją
DE CO). Pa ra pod pły wa do za wie szo nej
pod ło dzią na 5 m bu tli z au to ma tem, wy -
ko nu jąc przy sta nek bez pie czeń stwa.

Po 3-mi nu to wym przy stan ku pa ra wy nu -
rzy ła się na po wierzch nię. AOWD na pom -
po wał jac ket usta mi.

Po stę po wa nie
Na po wierzch ni
Nur ko wie wy cho dzą na łódź i in for mu ją

ka pi ta na ło dzi o za ist nia łej sy tu acji. Po nie -
waż w trak cie wy pad ku do szło do prze kro -
cze nia pręd ko ści wy nu rza nia, ka pi tan ło dzi
po dej rze wał mo żli wość ba ro trau my płuc
(mi mo że nie by ło żad nych ob ja wów) i DCS
(rów nież nie by ło ani ob ja wów, ani symp to -
mów). Ka pi tan po dał obu nur kom tlen.
Po ko lej nych 10 mi nu tach wy nu rzył się Di -
ve Ma ster z dru gą pa rą. Od na leź li po zo sta -
wio ną bu tlę z au to ma tem i wy szli z wo dy
na łódź.

Od tej chwi li DM nie opusz czał po szko -
do wa nych:

– DM jest ca ły czas przy po szko do wa -
nych;

– DM wraz z ka pi ta nem po ma ga ją ro ze -
brać się po szko do wa nym, by przy go to wać
ich do trans por tu do ko mo ry hi per ba rycz -
nej;

– DM zle ca po zo sta łej pa rze AOWD
spraw dze nie i za bez pie cze nie sprzę tu po -
szko do wa nych.
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– Po po wro cie na brzeg nur ko wie zo sta -
li do star cze ni do miej sco we go ośrod ka me -
dy cy ny hi per ba rycz nej w ce lu prze pro wa -
dze nia ba dań i umiesz cze nia w ko mo rze
de kom pre syj nej.

W dro dze do ko mo ry
– Mo ni to ro wa nie sta nu po szko do wa -

nych;
– Trans port sa mo cho do wy z Pa si do Blan -

co do Playa de Ama do res;
– Udzie la nie od po wie dzi na ew. py ta nia

słu żb me dycz nych;
– Utrzy my wa nie kon tak tu z po szko do -

wa nym – je śli mo żli we – roz mo wa i prze by -
wa nie w za się gu wzro ku;

– Je śli za ist nie je po trze ba – po moc słu -
żbom me dycz nym.

W ośrod ku hi per ba rycz nym
– Po in for mo wa nie per so ne lu me dycz ne -

go i udzie le nie wszel kich in for ma cji do ty -
czą cych wy pad ku nur ko we go oraz pod ję-
tych dzia ła niach;

– Po in for mo wa nie oso by wy zna czo nej
przez po szko do wa nych o za ist nia łej sy tu -
acji;

– Na pi sa nie ra por tu z wy pad ku nur ko we -
go przez DM.

Ru di Stan kie wicz

Kon tak ty
ko mo ra de kom pre syj na w Playa de Ama -

do res na Gran Ca na rii, mo żli wość lą do wa -
nia śmi głow ca.

0034-928-560609
0034-606026171
Ba za nur ko wa DEL PHI NUS w Tau ri to

na Gran Ca na rii, j. pol ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, an giel ski

tel.: +34 92 856 61 69
mob.: +34 66 400 91 56
e -ma il: ca na ria@del phi nus.eu 
Te le fon alar mo wy 112
DAN + 39 039-605-7858
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W ze szłym nu me rze obie ca łem na -
pi sać, jak to zro bić, by w sy tu acji
awa ryj nej, na nur ko wa niu „na ra fach
w Egip cie”, nie trze ba by ło wy nu rzać
się w miej scu, gdzie pły wa ją ło dzie.
A za tem dzi siaj bę dzie o stra te gii
ga zów.

Na po cząt ku mu si my so bie od po wie -
dzieć na py ta nie – co ozna cza, z punk tu wi -
dze nia pla no wa nia ga zów, że nur ku je my
part ner sko? Part ner sko ozna cza, że w ab so -
lut nie ka żdym mo men cie nur ko wa nia ka -
żdy z part ne rów ma wy star cza ją cą ilość
ga zu, by dwaj part ne rzy mo gli bez piecz nie,
w spo sób za pla no wa ny do koń czyć nur ko -
wa nie, uży wa jąc ga zu tyl ko jed ne go z nich.

W tym miej scu ma ła dy gre sja.
Ja kże czę sto sły szy się: „ja mam mniej sze

zu ży cie, to bio rę mniej szą bu tlę”. Z punk tu
wi dze nia nur ko wa nia part ner skie go jest to
cał ko wi te nie po ro zu mie nie. Za łó żmy, że
nur ku ją dwaj nur ko wie A i B. A ma wy ższe
zu ży cie, więc bie rze bu tlę 15 l, B ma o 1/3
ni ższe, więc bie rze 10 l. Nur ko wie po li czy -
li so bie re zer wę na 60 bar. Jed nak w sy tu -
acji awa ryj nej nu rek A bę dzie od dy chał
ga zem nur ka B. Po wiedz cie mi pro szę, czy
wi dzi cie ja ką kol wiek ró żni cę, po mię dzy
zu ży ciem ga zu w sy tu acji, gdy nur ko wie
od dy cha ją ga zem nur ka A, a sy tu acją, gdy
od dy cha ją ga zem nur ka B? Zaś 60 bar
u nur ka A to ty le sa mo ga zu co 90 bar
u nur ka B… Gaz po zo sta ły po od li cze niu
MG to dla nur ka A 140 bar w bu tli 15 l, czy -
li 2100 l ga zu, pod czas gdy dla nur ka B 110
bar w bu tli 10 l, czy li za le d wie 1100 li trów
ga zu. Czy ta kie za pla no wa nie ga zu, by je -

den z part ne rów mógł zu żyć dwa ra zy wię -
cej niż dru gi ma ja ki kol wiek sens?

Zo staw my jed nak spra wę ró żnej wiel ko -
ści bu tli w ze spo le. Utrud nia to pla no wa nie
ga zu, ale nie unie mo żli wia nur ko wa nia.
Mo żna tak nur ko wać, tyl ko gaz mu si być
prze li czo ny na li try rze czy wi ste, re zer wa
mu si być ob li czo na w li trach, iden tycz -
na dla obu nur ków, a po tem dla ka żde go
prze li czo na na ci śnie nie w bu tli w bar.
Skup my się jed nak na tym, jak za pla no wać
gaz, by go nie za bra kło.

Jak na pi sa łem wy żej, w ka żdym mo men -
cie nur ko wa nia, ka żdy z part ne rów ma
mieć wy star cza ją cą ilość ga zu, by dwaj
part ne rzy mo gli bez piecz nie, w spo sób za -
pla no wa ny do koń czyć nur ko wa nie, uży wa -
jąc ga zu tyl ko jed ne go z nich. Ta ilość ga zu
po zwa la ją ca na bez piecz ne wy nu rze nie na -

Widziane bez maski
Strategie planowania gazów
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zy wa na jest „mi ni mum gas” (MG) lub „rock
bot tom” (RB) i osią gnię cie jej przez któ re -
go kol wiek z part ne rów mu si sta no wić sy -
gnał do roz po czę cia pro ce du ry wy nu rze-
nia. Jak po li czyć MG mo że cie prze czy tać
w nu me rze 9 „Nu ras in fo” z ro ku 2013,
na stro nie 64.

Po zo sta ły gaz okre śla ny jest mia nem „ga -
zu do zu ży cia” i te raz zaj mie my się wła śnie
tym ga zem. Za łó żmy, że ci śnie nie po cząt -
ko we to 200 bar, a na sze wy li czo ne MG
to 50 bar. Ozna cza to, że nasz gaz do zu ży -
cia to 150 bar. Czy za wsze mo że my za pla -
no wać zu ży cie ca łych 150 bar? Nie do
koń ca. Ist nie je kil ka stra te gii pla no wa nia ga -
zu.

Ca ły gaz do zu ży cia. Mo że my po zwo lić
so bie na ta kie pla no wa nie pod czas nur ko -
wa nia, na któ rym w do wol nym miej scu mo -
że my się wy nu rzyć, czy li np. nur ko wa nia
w dryf cie al bo nur ko wa nia „open wa ter”
na bar dzo ma łym zbior ni ku, czy też nur ko -
wa nia tre nin go we go, gdy nie ru sza my się
da le ko od miej sca, w któ rym we szli śmy
do wo dy i np. na plat for mie wy ko nu je my
ró żne go ro dza ju ćwi cze nia.

1/2 ga zu do zu ży cia. Stra te gię ta ką przyj -
mu je my, gdy po wrót do miej sca wej ścia

do wo dy jest wska za ny, ale nie nie zbęd ny.
Wy obraź my so bie nur ko wa nie na Za krzów -
ku. Czy je że li na reszt kach ga zu wy nu rzy -
my się po dru giej stro nie zbior ni ka, bę dzie
to re al nie nie bez piecz ne? Naj praw do po -
dob niej nie. Czy mi ło i przy jem nie bę dzie
wra cać przez ca ły zbior nik po po wierzch -
ni? Zde cy do wa nie nie. I dla te go na to nur -
ko wa nie naj od po wied niej sza bę dzie stra te-
gia 1/2 ga zu do zu ży cia, czy li dla na sze go
przy kła du 75, czy ra czej 70 bar. Po dob ną
stra te gię po win ni śmy przy jąć pod czas nur -
ko wa nia wra ko we go, w miej scu spo koj -
nym, od da lo nym od to ru wod ne go, bez
prą dów, np. na „Groź nym”. Po wrót do opu -
stów ki jest tu wska za ny, ale nie jest nie -
zbęd ny. Przy czym tę 1/2 mo że my prze-
li czać na wet kil ka krot nie pod czas nur ko wa -
nia. Przy kła do wo, ma my 150 bar „do zu ży -
cia”. Pły nie my wzdłuż pra wej bur ty i wra-
ca my do opu stów ki. Zu ży li śmy 40 ba rów
ga zu, po zo sta ło nam 110 bar do zu ży cia
(czy li 160 w bu tli). Te raz pły nie my wzdłuż
le wej bur ty i po prze kal ku lo wa niu ga zu
wie my, że mo że my zu żyć ko lej ne 50 bar
ga zu. Ale po po wro cie do li ny opu sto wej
wciąż ma my 80 bar (czy li 30 do zu ży cia).
Ozna cza to, że ko lej ne 10 bar mo że my zu -

żyć krę cąc się w oko li cy dzio bu. Tak wy -
glą da pla no wa nie ga zu wg za sa dy 1/2
do zu ży cia.

Wresz cie trze cia re gu ła – 1/3 ga zu do zu -
ży cia. W ta ki spo sób pla nu je my gaz wte dy,
gdy po wrót do miej sca za nu rze nia jest nie -
zbęd ny (1/3 ga zu na „pe ne tra cję”, 1/3
na „po wrót”, 1/3 „dla part ne ra”). Ge ne ral -
nie re gu łę 1/3 na le ży sto so wać dla ze spo -
łów trzy oso bo wych, dla dwu oso bo wych
na le ży za sto so wać więk szy kon ser wa tyzm.
Re gu łę tę sto su je się nie tyl ko pod czas nur -
ko wań stro po wych, ale ta kże np. na mo rzu,
gdy wy nu rze nie się w „do wol nym” miej scu
jest ry zy kow ne. W nur ko wa niach ja ski nio -
wych stra te gia 1/3 jest naja gre syw niej szą ze
wszyst kich sto so wa nych (sto so wać ją po -
win ni wy łącz nie bar dzo do świad cze ni nur -
ko wie). Po cząt ku ją cym nur kom ja ski nio-
wym za le ca się za cho wa nie du żo więk sze -
go kon ser wa ty zmu, np. wg za sa dy 1/3 z 2/3
(do kład ny opis kal ku la cji ga zu wg tej re gu -
ły znaj dzie cie w nu me rze 2 „Nu ras in fo”
z ro ku 2012, na stro nie 16). War to jesz cze
do dać, że w nur ko wa niach ja ski nio wych
mo że my na po tkać sy tu ację, gdy wy pły nię -
cie z ja ski ni jest prak tycz nie rów no znacz ne
z osią gnię ciem po wierzch ni. Wów czas
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oczy wi ście nie mu si my uwzględ niać MG
i ca łą ob ję tość ga zu pla nu je my wg re gu -
ły 1/3 (lub bar dziej kon ser wa tyw nej).
Na ko niec na le ży sta now czo pod kre ślić, że
nur ko wa nie stro po we, szcze gól nie ja ski nio -
we, po win ny być wy ko ny wa ne wy łącz nie
przez od po wied nio prze szko lo nych nur -
ków z wła ści wym wy po sa że niem. Brak
szko le nia ja ski nio we go jest naj częst szą
przy czy ną wy pad ków śmier tel nych nur ków
w ja ski niach, a do ty czy osób na wszel kich
po zio mach wy szko le nia „open wa ter” z in -
struk to ra mi włącz nie.

Wróć my do na szej, wspo mnia nej
na wstę pie, egip skiej ra fy. Je że li znaj du je -
my się w miej scu, gdzie mo gą pły wać ło -
dzie, to ab so lut nym mi ni mum jest za sto-
so wa nie MG i re gu ły 1/2, czy li je że li part -
ner tra ci ca ły gaz, po da je my mu nasz au to -

mat i mo że my spo koj nie pod pły nąć w in ne
miej sce lub ewen tu al nie wy strze lić boj kę
i spo koj nie po cze kać na od pły nię cie ło dzi
z re jo nu wy nu rze nia.

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

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się
na łamach gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
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Przy szła po ra na za pre zen to wa nie
wy ni ków pierw szej czę ści co rocz ne -
go te stu wo do od por nych kom pak tów.
Ry nek te go ty pu apa ra tów wciąż się
roz wi ja, gdyż ka żde go ro ku po ja wia
się kil ka na ście no wych pro duk tów.

Do na sze go te stu po sta no wi li śmy wy brać
na po czą tek trzy naj dro ższe i naj bar dziej
za awan so wa ne:

Ni kon Co ol pix AW110
Olym pus To ugh TG -2
Pa na so nic Lu mix FT5
Ka żdy z nich ofe ru je wie le do dat ko wych

funk cji, ta kich jak mo du ły GPS, czy in ter -
fej sy sie ci bez prze wo do wej, a przede
wszyst kim po zwa la na nur ko wa nie na głę -
bo ko ści kil ku na stu me trów. Re kor dzi stą jest
tu Ni kon Co ol pix AW110, z któ rym mo że -
my zejść bez obaw na 18 me trów, czy li do -
kład nie na mak sy mal ną głę bo kość za re zer-
wo wa ną dla nur ków z pod sta wo wy mi upra-
w nie nia mi OWD. Nie co go rzej wy pa da
Olym pus, bo wiem wg in struk cji mo że my

z nim za nur ko wać mak sy mal nie 15 me trów
pod po wierzch nią, zaś z Lu mik sem FT5 nie
po win ni śmy scho dzić głę biej niż na 13 me -
trów.

Ka żdy z te sto wa nych apa ra tów wy trzy -
mu je też upa dek z wy so ko ści 2 me trów.
Nie strasz ne im tem pe ra tu ry się ga ją ce −10
stop ni Cel sju sza. Szcze gó ło we pa ra me try
mo że cie po rów nać ko rzy sta jąc z za miesz -
czo nej na na stęp nej stro nie ta be li.

Tra dy cyj nie apa ra ty prze te sto wa li śmy
pod czas nur ko wań w wo dach otwar tych,
bo wiem za nu rze nie się z ni mi w ba se nie
nie po zwa la na okre śle nie rze czy wi stych
mo żli wo ści. Za tem mie li śmy oka zję nur ko -
wać z ni mi w Mo rzu Czer wo nym, w Oce -
anie In dyj skim, a ta kże w męt nych i zie lo -
nych wo dach ka szub skie go je zio ra Kłod no.
Te sty trwa ły dość dłu go. W ich trak cie nie
ustrze gli śmy się kil ku uszko dzeń i awa rii.

Test aparatów podwodnych 2013
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Wszyst ko to po zwo li ło nam dość do kład nie
spraw dzić mo żli wo ści trzech mo de li i oce -
nić je we dług na stę pu ją cej ska li:

Pa ra me try: 0–5 pkt,
Eks plo ata cja: 0–4 pkt,
Funk cje do dat ko we: 0–3 pkt,

Użyt ko wa nie pod wo dą: 0–5 pkt,
Ja kość zdjęć pod wod nych: 0–10 pkt,
Ja kość fil mów pod wod nych: 0–10 pkt,
Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0–10 pkt,
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0–10 pkt.
Ni kon Co ol pix AW110

Fir ma Ni kon na ryn ku wo do od por nych
cy fro wych apa ra tów kom pak to wych za de -
biu to wa ła do pie ro dwa la ta te mu, w mo -
men cie pre mie ry mo de lu Co ol pix AW100.
Tro chę to mo że dzi wić, bio rąc pod uwa gę,
że ten ja poń ski pro du cent już w la tach 60.

Szukaj:  Redakcja  | Reklama  | Kontakt

Zaloguj  | Zarejestruj

----- R E K L A M A -----

Porównanie aparatów

Producent Nikon Olympus Panasonic

Model Coolpix AW110 Stylus Tough TG-2 Lumix DMC-FT5

Data premiery 2013-01-29 2013-01-08 2013-01-07

Liczba pikseli 16 Mpix 12 Mpix 16 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2272 x 1704

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3968 x 2976

• 3264 x 2448

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• Dost�pne inne tryby z proporcjami

4:3, 3:2, 16:9 i 1:1

• 4608 x 3456

• 4608 x 3072 (3:2)

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3648 x 2736

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 1280 x 960

• 640 x 480

• Tryby 1:1, 16:9 i 3:2 dost�pne

tak�e dla mniejszych rozdzielczo�ci

Aktualno�ci Testy Artykuły Poradniki Aparaty Obiektywy Lornetki Słowniczek Rankingi FAQ Forum



Nuras.info 1/2014

118

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3, całkowita

liczba pikseli: ok. 16.79 MPix

1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita

liczba pikseli: 12.75 Mpix

1/2.33 cala, HS MOS, 4:3, całkowita

liczba pikseli: 17.5 Mpix

Procesor obrazu EXPEED C2 TruePic VI Venus Engine

Format zapisu • Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DCF, MPF)

Zdj�cia 3D: MPO

• Filmy: MPEG-4 AVC H.264 (MOV)

• D�wi�k: AAC stereo filmy, WAV

notatki głosowe

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF,

DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (MPEG-4AVC/H.264)

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DCF)

Zdj�cia 3D: MPO,

Jako�� JPEG/3D: Fine / Standard

• Filmy: AVCHD, MP4

• D�wi�k: stereo

Zakres ISO 125 – 1600 ISO

3200 ISO (dost�pne w trybie

Automatyczny)

Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400,

800, 1600, 3200, 6400 ISO

Auto, i.ISO, 100, 200, 400, 800,

1600, 3200 ISO

W trybie wysoka czuło�� od ISO

1600-6400

Migawka Migawka mechaniczna i

elektroniczna CMOS

• 1 s - 1/1500 s (w trybie Auto)

• 4 s (program tematyczny Sztuczne

ognie)

1/4 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s,

4 s - 1/1300s

15 s / 30 s w trybie gwie�dzistego

nieba

Konstrukcja obiektywu Zoom-NIKKOR

11 elementów w 9 grupach

(dwie soczewki ze szkła ED)

Olympus zoom

9 elementów w 7 grupach (w tym 4

elementy asferyczne, 2 element ED)

�rednica filtra 40.5 mm,

opcjonalny adapter CLA-T01 do

mocowania konwerterów

LEICA DC VARIO-ELMAR,

10 elementów w 8 grupach

w tym 5 elementów asferyczne (6

asferycznych powierzchni), 1

element ED

Ogniskowa obiektywu 5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 25 - 100

mm)

4.9 - 22.8 mm

(ekwiwalent 28 - 128 mm dla klatki

35 mm)

(ekwiwalent dla zapisu filmów: 33 -

140 mm dla klatki 35mm )

�wiatłosiła: f/3.9 - 4.8 f/2.0 - 4.9 f/3.3 - 5.9

Zoom optyczny 5x 4x 4.6x
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Zoom cyfrowy 4x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak

Zapis wideo • 1920x1080 (Full HD 1080p) z

szybko�ci� 30 kl./s,

• 1280x720 (HD 720p) z szybko�ci�
30 kl./s,

• 640x480 (VGA) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 960 x 540 (iFrame 540p) z

szybko�ci� 30 kl./s,

Szybkie filmy:

• HS 240/8x: 320 x 240, 4:3,

• HS 480/4x: 640 x 480, 4:3,

• HS 720/2x: 1280 x 720, 16:9,

• HS 1080/0.5x: 1920 x 1080, 16:9

• 1920 x 1080 (Full HD 1080/30p lub

1080/60i)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 640 x 480 pix (VGA)

• 320 x 240 pix (QVGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

Stabilizacja obrazu filmowego Multi-

motion Movie IS

Tryby szybkich filmów:

• 640 x 480 pix (VGA) z szybko�ci�

120 kl./s do 20 s

• 320 x 240 pix (QVGA) z szybko�ci�

240 kl./s do 20 s

W trybie PAL:

• 1920 x 1080 (Full HD, AVCHD,

50p), 28 Mbit/s,

• 1920 x 1080 (Full HD, AVCHD,

50i), 17 Mbit/s,

• 1920 x 1080 (Full HD, MP4, 25

kl./s), 20 Mbit/s,

• 1280 x 720 (HD, AVCHD, 50p), 17

Mbit/s

• 1280 x 720 (HD, MP4, 25 kl./s), 10

Mbit/s

• 640 x 480 (VGA, MP4), z

szybko�ci� 25 kl./s, 4 Mbit/s

Wbudowany mikrofon stereo.

Ogniskowanie AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby pól AF: Priorytet twarzy,

automatyczny (z 9 obszarów),

centralny, r�czny z 99 polami

ostro�ci, �ledzenie obiektu w ruchu

• Tryby AF: normalny, makro

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

Autofocus TTL iESP z detekcj�

kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy

iESP, Wykrywanie twarzy, Punktowy,

�ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Super

makro

• Zaawansowany tryb wykrywania

twarzy

• Wykrywanie zwierz�t

• Wspomaganie AF - wbudowana

dioda

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

zoom, Szybki AF (wł./wył.), Ci�gły AF

(tylko w trybie filmów), Z funkcj�

�ledzenia

• Tryby pól AF: rozpoznawanie

twarzy, wielostrefowy (23-punktowy),

jedno strefowy, punktowy, z funkcj�
�ledzenia,

• Wspomaganie AF: wbudowana,

dedykowana lampka LED

Pomiar �wiatła Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Centralnie wa�ony (zoom cyfrowy

mniejszy ni� 2x)

iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

Program AE, pomiar inteligentny

wielostrefowy
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• Punktowy (zoom cyfrowy 2x i

wi�kszy)

Ostro�� od • AF Normalny (szeroki k�t): od 50

cm do niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 100 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (szeroki k�t): od

10 cm do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 10 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 1 cm

• AF Normalny: od 30 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (szeroki k�t): od 5

cm do niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (tele): od 30 cm do

niesko�czono�ci,

Balans bieli brak danych Auto, Sło�ce, Chmury, 	arówka,

�wiatło jarzeniowe, Pod wod�
• Ustawienie własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Chmury, Cie�,

�wiatło jarzeniowe,

• ustawienia własne wg wzorca

• Korekta balansu bieli

Kompensacja ekspozycji • Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV,

Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co

1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co

1/3 EV,

Bracketing: 3 klatki, +/- 0.3 - 1 EV,

max. +/- 1 EV

Programy Łatwa automatyka, Efekty specjalne,

Portret inteligentny, Automatyczny

• Programy tematyczne: Portret,

Krajobraz, Sport, Portret nocny,

Przyj�cie/wn�trza, Pla�a, �nieg,

Zachód sło�ca, Zmierzch/�wit,

Krajobraz nocny, Makro, Muzeum,

Sztuczne ognie, Kopia czarno-biała,

Zdj�cia pod �wiatło, Zdj�cia

panoramiczne, Portret zwierzaka,

Zdj�cia 3D, Podwodne,

i-Auto, Program automatyki, Super

Makro, Magiczne filtry, Panorama,

U�ytkownika 1, U�ytkownika 2,

Filmowanie

• Programy tematyczne: Portret,

Upi�kszanie, Krajobraz, Z r�ki przy

gwie�dzistym niebie, Sceny nocne,

Sceny nocne i portret, Sport, W

pomieszczeniach, Autoportret,

Zachód sło�ca, Sztuczne ognie,

Potrawy, Dokumenty, Pla�a i �nieg,

Zdj�cia podwodne, Szerokok�tne

podwodne 1, Szerokok�tne

podwodne 2, Podwodne makro,

Zwierzaki (kot), Zwierzaki (pies),

�nieg, Panorama, HDR do zdj�� pod

�wiatło

iAuto, P - program, M - r�czny, Sport,

Kreatywny (filtry cyfrowe), �nieg,

Pla�a i snurkowanie, Zaawansowany

pod wod�, Panorama, SCN

• Programy tematyczne (SCN):

portret, wygładzanie skóry,

krajobraz, portret noc�, nocny

krajobraz, nocne zdj�cie z r�ki, HDR,

jedzenie, dziecko1, dziecko2,

zwierzaki, zachód sło�ca, wysoka

czuło��, przez szkło, zdj�cia 3D

• Filtry cyfrowe: ekspresja, retro,

high key, low key, sepia, mocny

obraz, dynamiczne czarno-białe,

wysoka dynamika, efekt krosowania,

efekt zabawki, efekt miniatury,

mi�kka ostro��, filtr gwiezdny, obraz
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• Filtry cyfrowe: Pop Art, Fotografia

otworkowa, Rybie oko, Zmi�kczona

ostro��, Migotanie (tylko zdj�cia),

Punk, Akwarela, Odbicie, Miniatura,

Fragmentacja (tylko zdj�cia),

Dramatyzm sceny

jednobarwny

Zdj�cia seryjne • Szybkie (seria do 6 zdj�� z

szybko�ci� ok. 8 kl./s),

• Wolne (seria do 37 zdj�� z

szybko�ci� ok. 2,1 kl./s),

• Bufor zdj�� wst�pnych

(maksymalnie 25 klatek z pr�dko�ci�

do 15 kl./s),

• Szybkie: 120 kl./s (50 zdj�� z

czasem otwarcia migawki ok. 1/120 s

lub krótszym),

• Szybkie: 60 kl./s (25 zdj�� z

czasem otwarcia migawki ok. 1/60 s

lub krótszym),

• Funkcja Najlepsze zdj�cie BSS,

• Seria 16 zdj��

• Z szybko�ci� 15 kl./s do 60 zdj�� (z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 3

MPix)

• Z szybko�ci� 5 kl./s do 25 zdj�� (z

pełn� rozdzielczo�ci�)

• Tryb Normalny: szybko�� 10 kl./s,

maks. 6 zdj�� w serii (pełna

rozdzielczo��)

• Tryb Normalny ze �ledzeniem AF:

szybko�� 5 lub 2 kl./s, maks. 100

zdj�� w serii (pełna rozdzielczo��)

• Tryb podwy�szona szybko��: do 60

kl./s (zapisane w rozdzielczo�ci 2.5

M dla 4:3)

• Tryb podwy�szona szybko��: do 40

kl./s (zapisane w rozdzielczo�ci 5 M

dla 4:3)

• Zdj�cia seryjne z lamp�

Lampa błyskowa Wbudowana lampa błyskowa, TTL

• Zakres (ISO auto): 0.5-5.2 m

(szeroki k�t), 0.5-4.5 m (tele).

Tryby pracy: AUTO, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk

dopełniaj�cy, Wył�czenie lampy

błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO Auto): 0.2-7.9

m (szeroki k�t), 0.1-3.1 m (tele)

Tryby: Auto, Wł�czona, Wył�czona,

Redukcja czerwonych oczu,

Synchronizacja z długimi czasami

eksp.

• Zakres (Auto ISO): od 30 cm do 5.6

m szeroki k�t, od 30 cm do 3.1 m

tele

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2 lub 10 s 2 lub 12 s, automatycznie w trybie

Zwierzaki

2s lub 10s
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Karta pami�ci Pami�� wewn�trzna: ok 21 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Pami�� wbudowana: 22 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi

Pami�� wewn�trzna: 15 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

LCD Stały, 3.0 calowy, kolorowy, OLED,

614 000 punktów, powłoka

przeciwodblaskowa, z 5-stopniow�

regulacj� jasno�ci, pokrycie kadru w

trybie wykonywania zdj�� 97% w

pionie i poziomie

stały, 3.0 calowy, kolorowy OLED,

610.000 punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

stały, 3.0 calowy LCD TFT, 460 000

punktów, pole widzenia: 100%,

powłoki przeciwodblaskowe AR.

Wizjer brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed (MTP, PTP) / wyj�cie

audio-wideo (PAL/NTSC), wyj�cie

mikro HDMI (typu D),

• Wbudowany moduł sieci

bezprzewodowej Wi-Fi IEEE

802.11b/g/n

• Wbudowany odbiornik GPS

Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed / wyj�cie audio-wideo

(NTSC/PAL), wyj�cie micro HDMI

(typu D), wej�cie zasilacza AC

(DC-IN).

• Wbudowany odbiornik GPS

Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed / wyj�cie audio-wideo

(PAL/NTSC), wyj�cie micro HDMI,

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

• Wbudowany GPS

• Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy EN-EL12

(pojemno�� 1050 mAh, wydajno��
ok 250 zdj��), ładowanie przez USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

EH-62F

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

(3.7V, pojemno�� 925 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez

USB

Akumulator litowo-jonowy (3.6 V,

pojemno�� 1250 mAh, wydajno��
370 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Akcesoria Pasek aparatu do u�ycia na l�dzie,

akumulator jonowo-litowy EN-EL12

(z pokrywk� styków), ładowarka

MH-65 (z kablem zasilaj�cym),

adapter do filtra (z dedykowanym

sznurkiem), kabel USB, kabel audio-

wideo, p�dzel, dysk CD-ROM z

programem ViewNX 2, dysk

Akumulator litowo-jonowy LI-90B Akumulator litowo-jonowy,

ładowarka, kabel audio-wideo, kabel

USB, pasek, p�dzelek, CD-ROM z

oprogramowaniem:

• PHOTOfunSTUDIO 9.1 Advanced

Edition

• Adobe Reader.
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ubie głe go wie ku mógł po chwa lić się spo ry -
mi osią gnię cia mi na po lu fo to gra fii pod -
wod nej. Wszy scy bo wiem pa mię ta my, lub

zna my z opo wia dań, słyn ne pod wod ne
ana lo go we kon struk cje sy gno wa ne mar ką
Ni ko nos. Rów nież w pod wod nej fo to gra fii

cy fro wej pro du cent ra dził so bie bar dzo do -
brze, bo wiem w la tach 90. ubie głe go wie -
ku, przy współ pra cy z fir mą Ko dak,

CD-ROM z dokumentacj� aparatu

Waga ok 193 g 230 g (z akumulatorem i kart�

pami�ci)

188 g (bez akumulatora)

ok. 214 g (z akumulatorem i kart�
SD)

Wymiary 110.1 x 65.3 x 24.5 mm 111.5 x 66.5 x 29.1 mm 109.2 x 67.4 x 28.9 mm

Dodatkowe informacje Dost�pny w kolorze czarnym,

niebieskim, pomara�czowym i moro

(kolory w zale�no�ci od rynku).

Panorama 360°/180°

Wodoszczelny do gł�boko�ci 18

metrów i pracy do 60 min. (Ekw. JIS

IPX8),

Odporny na prac� w temperaturach

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw. JIS

IP6X)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2.0 m,

Wbudowany barometr,

wysoko�ciomierz, gł�boko�ciomierz i

kompas elektroniczny.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym i

czerwonym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

15 m gł�boko�ci (standard IEC

529IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2

m (standard MIL),

Odporno�� ma mróz do temperatury

-10 st. C (testy Olympus),

Odporno�� na zgniatanie ci��arem

do 100 kg (standard IEC 529IPX6),

Odporno�� na kurz,

Odporno�� na zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Tap mode - sterowanie aparatem

poprzez stukni�cie,

Cyfrowa redukcja szumu,

winietowania i dystorsji,

Wbudowany manometr,

Funkcja elektronicznego kompasu,

Funkcja nanoszenia daty

Pod�wietlanie za pomoc� diody

LED.

Stabilizacja POWER O.I.S.

Wodoodporno�� do 13 m (IPX8).

Odporny na zabrudzenia (IPX6).

Odporno�� na upadek z 2.0 m

(MIL-STD 810F Method516.5-

Shock).

Odporno�� na temperatur� do -10

stopni Celsjusza.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorach:

pomara�czowym, czarnym,

srebrnym, niebieskim.

Oznaczenie na rynku ameryka�skim:

DMC-TS5.

Ocena u�ytkowników [max.

5.00]

3.80(1) 4.13(3) Brak ocen

Test Test Aparatu Test Aparatu Test Aparatu
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po wsta ły cy fro we wer sje Ni ko no sa. Pro jekt
ten był taj ny aż do 2005 ro ku, bo wiem
wszyst kie apa ra ty po wsta ły na zle ce nie
agen cji rzą do wych i by ły wy ko rzy sty wa ne
m.in. przez ko man do sów z Na vy Se als.

Wróć my jed nak do te sto wa ne go mo de lu.

Je go pre mie ra od by ła się na po cząt ku te go
ro ku i choć we wnę trzu apa ra tu nie wie le się
zmie ni ło w sto sun ku do za pre zen to wa ne go
pół to ra ro ku wcze śniej AW100, to jed nak
w no wym mo de lu naj bar dziej rzu ca się
w oczy wy trzy ma łość obu do wy. Dzię ki jej

wzmoc nie niu i prze pro jek to wa niu AW110
po zwa la na ro bie nie zdjęć na głę bo ko ści 18
me trów, co jest obec nie re kor dem w tej kla -
sie apa ra tów. Oprócz te go w Co ol pik sie
znaj dzie my 16-me ga pik se lo wą ma try cę
CMOS BSI wiel ko ści 1/2.3 ca la, któ ra praw -
do po dob nie by ła też wy ko rzy sty wa na we
wcze śniej szym mo de lu.
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Zmia nie nie uległ też obiek tyw, któ ry na -
dal skła da się z 11 ele men tów uło żo nych
w 9 gru pach (w tym dwie so czew ki ze szkła
ED) i po sia da od po wied nik ogni sko -
wych 28–140 mm oraz świa tło si łę f/3.9–
4.8. Na uwa gę za słu gu je na to miast ekran
na tyl nej ścian ce, któ ry na dal ma prze kąt ną

wy no szą cą 3 ca le, jed nak jest już ty pu
OLED i po sia da roz dziel czość 614 000
punk tów.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Trze ba przy znać, że Ni kon AW110 to

bar dzo so lid nie wy ko na ny apa rat. Je go
przed nia ścian ka zo sta ła po kry ta me ta lem,

a po zo sta łe czę ści to dość twar de two rzy wo
sztucz ne. Wszyst kie ele men ty są bar dzo so -
lid nie spa so wa ne, przez co ca ła kon struk cja
jest sztyw na i nic w apa ra cie nie trzesz czy.

Układ przy ci sków w te sto wa nym Ni ko -
nie nie od bie ga od te go, do cze go przy zwy -



Nuras.info 1/2014

126

cza ili nas in ni pro du cen ci. Na gór nej ścian -
ce apa ra tu znaj dzie my włącz nik oraz spust
mi gaw ki, a na tyl nej umiesz czo no (idąc
od gó ry):

– dźwi gnię zmia ny ogni sko wej,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo,
– przy cisk wy bo ru try bu fo to gra ficz ne go

SCE NE,
– przy cisk włą cza ją cy pod gląd zdjęć,
– przy ci ski kie run ko we po zwa la ją ce też

na zmia nę usta wień lam py bły sko wej, sa -
mo wy zwa la cza, try bu ma kro i kom pen sa -
cję eks po zy cji,

– przy cisk OK do za twier dza nia wy bo -
rów,

– przy cisk ME NU,
– przy cisk ko sza do usu wa nia zdjęć.
To jed nak nie wszyst kie ma ni pu la to ry,

bo wiem na jed nej z bocz nych ścia nek
umiesz czo no dwa gu zi ki. Pierw szy z nich
od po wia da za wy świe tle nie na ekra nie wi -
do ku ma py, bo wiem apa rat ma w pa mię ci
wgra ną ma pę świa ta, któ ra współ pra cu je
z od bior ni kiem GPS. Dru gi gu zik po zwa la
ak ty wo wać ob słu gę apa ra tu za po mo cą po -
trzą sa nia i stu ka nia.

Na dru giej z bocz nych ścia nek znaj dzie -
my na to miast po kaź nych roz mia rów klap -

kę za my ka ną za po mo cą ob ro to we go za -
trza sku, za któ rą umiesz czo no slot na kar tę
pa mię ci SD/SDHC/SDXC, uni wer sal ne złą -

cze USB 2.0 Hi -spe ed (MTP, PTP)/wyj ście
au dio -wi deo (PAL/NTSC), wyj ście mi kro
HDMI, a ta kże aku mu la tor li to wo -jo no wy
EN -EL12 o wy daj no ści oko ło 250 zdjęć.

O so lid no ści wy ko na nia Ni ko na AW110
mo że też świad czyć szyb ka chro nią ca
ekran OLED, bo wiem na wet na głę bo ko ści
nie mal 20 me trów ule ga ona je dy nie mi ni -
mal ne mu od kształ ce niu, co ilu stru je po ni -
ższe zdję cie.



Nuras.info 1/2014

127

Na ko niec war to jesz cze wspo mnieć
o gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał nie mal
cen tral nie umiesz czo ny na dol nej ścian ce.

Eks plo ata cja
Cię żko nam jed no znacz nie okre ślić, jak

dłu go fa lo we użyt ko wa nie Co ol pik sa A110

wpły nie na zu ży cie je go kor pu su, bo wiem
pod czas ca łe go na sze go te stu zmu sze ni by -
li śmy ko rzy stać z dwóch apa ra tów. Pierw -
szy nie ste ty uległ uszko dze niu pod czas
wy jaz du na Zan zi bar, co nie po zwo li ło
na dal sze je go użyt ko wa nie. Uster ka po le -

ga ła na tym, że na ekra nie OLED nie wy -
świe tlał się ob raz pod czas ka dro wa nia oraz
pod czas po ru sza nia się po me nu. Za tem fo -
to gra fo wa nie i zmia na ja kich kol wiek pa ra -
me trów nie by ły mo żli we. Co cie ka we,
uster ka nie wy ni ka ła z uszko dze nia mo ni -
to ra, bądź np. ta śmy łą czą cej go z pły tą
głów ną, po nie waż po włą cze niu try bu wi -
deo na ekra nie był wy świe tla ny ob raz. Nie -
ste ty za trzy ma nie na gry wa nia po wo do wa ło
po now ne wy czer nie nie ekra nu. Trud no
nam po wie dzieć, czy tra fi li śmy na fe ral ną
sztu kę, czy jest to częst sza przy pa dłość, bo -
wiem dru gi z eg zem pla rzy prze ka za nych
do te stów przez fir mę Ni kon dzia ła bez za -
rzu tów do dnia dzi siej sze go. Mi mo wszyst -
ko te go ty pu wpad ka pod czas te stów dość
moc no mu si ob ni żyć oce nę apa ra tu w tej
ka te go rii. Na po cie sze nie war to do dać, że
czysz cze nie apa ra tu z pia sku bądź osa dów
so li nie stwa rza więk szych pro ble mów, tym
bar dziej że pro du cent w ze sta wie do ło żył
spe cjal ną szczo tecz kę, któ ra do dat ko wo
uła twia nam to za da nie. Za strze że nia mo -
że my mieć za to do na pi sów na nie sio nych
na przed niej ścian ce, bo wiem w dru gim
z te sto wa nych eg zem pla rzy za czę ły one
od cho dzić.
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Na szczę ście są to je dy ne więk sze ska zy,
ja kie po ja wi ły się na obu do wie pod czas
użyt ko wa nia apa ra tu, dzię ki cze mu na wet
na ekra nie trud no do strzec ja kie kol wiek za -
ry so wa nia.

Funk cje do dat ko we
Li sta funk cji do dat ko wych, w ja kie zo stał

wy po sa żo ny AW110, jest dość dłu ga. Zacz -
nij my jed nak od wbu do wa ne go w apa rat
od bior ni ka GPS. Je go ini cja li za cja nie zaj -
mu je zbyt wie le cza su i dość szyb ko mo że -
my cie szyć się mo żli wo ścią geo ta go wa nia
zdjęć. Mo duł po za wa la też na re je stra cję
prze by tej tra sy, a ta kże współ pra cu je
z wgra ną do pa mię ci apa ra tu ma pą świa ta.
Jest to zna ko mi ta funk cjo nal ność, któ ra
przy da je się pod czas za gra nicz nych wy jaz -
dów, gdzie nie za wsze ma się do stęp do in -
ter ne tu. Pły nąc pro mem ze sto li cy Tan za nii
na Zan zi bar, tyl ko dzię ki te sto wa ne mu Co -
ol pik so wi wie dzie li śmy, jak da le ka dro ga
nas jesz cze cze ka, bo wiem ma py w na -
szych smart fo nach nie by ły do stęp ne z po -
wo du wy łą cze nia trans mi sji da nych, któ ra
po za Eu ro pą jest bar dzo dro ga.

W apa ra cie znaj dzie my też wbu do wa ny
wy so ko ścio mierz oraz kom pas. Ten pierw -
szy dzia ła dość do brze, cho ciaż je go wska -

za nia czę sto wa ha ją się w gra ni cach ±5 m. Jed nak te sto wa li śmy go na wy so ko ściach
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bli skich po zio mu mo rza, a w gó rach mo że
się on spi sy wać znacz nie le piej.

Nie za uwa ży li śmy na to miast więk szych pro -
ble mów z dzia ła niem kom pa su, któ ry dość do -
kład nie wska zu je kie ru nek usta wie nia apa ra tu.

Na uwa gę za słu gu je głę bo ko ścio mierz,
któ ry zna ko mi cie spi su je się pod wo dą. Je -
go wska za nia są dość do kład ne (±1 m)
i z pew no ścią uła twia ją nur ko wa nie z apa -
ra tem, tym bar dziej że mo że on w EXIF -ie
za pi sać in for ma cję o głę bo ko ści, na ja kiej
da ne zdję cie zo sta ło wy ko na ne. Da ne te
bez pro ble mu mo że my śle dzić w pro gra mie
Ni kon ViewNX 2, któ ry jest do łą czo ny
do apa ra tu.

Apa rat mo że też za pi sy wać do re je stru
da ne o głę bo ko ści oraz wy so ko ści nad po -
zio mem mo rza.

W te sto wa nym Ni ko nie znaj dzie my tryb
zdjęć pa no ra micz nych, któ ry po zwa la
na wy ko ny wa nie ujęć o ką cie wi dze nia 180
i 360 stop ni po przez prze su wa nie apa ra tu
w za da nym kie run ku. Nie ste ty funk cja ta
nie spi su je się zbyt do brze, co po twier dza -
ją dwa po ni ższe przy kła dy, na któ rych bar -

Zdję cie wy ko na ne na 16.2 me trach apa rat ozna czył ja ko zro bio ne 15 me trów pod po wierzch nią
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dzo wy raź nie wi dać miej sca łą cze nia skła -
do wych fo to gra fii.

Nie za bra kło też try bu zdjęć 3D oraz
funk cji HDR po zwa la ją cej wy ko ny wać zdję -
cia o zwięk szo nej dy na mi ce to nal nej. Choć
pro ces ten zaj mu je ład nych pa rę chwil, to
na szczę ście uzy ski wa ne efek ty są za do wa -
la ją ce, a wy ni ko we zdję cie nie ma ogra ni -
czo nej roz dziel czo ści jak w Olym pu sie.

Co ol pix AW110 zo stał wy po sa żo ny w in -
ter fejs Wi Fi. Po usta wie niu w me nu da nych
do ty czą cych sie ci bez prze wo do wej mo że -
my po łą czyć na sze go smart fo na lub ta blet

Panorama 180 stopni

Panorama 360 stopni
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z apa ra tem i sko rzy stać z do stęp nej dla An -
dro ida i iOS apli ka cji Ni kon Wi re less Mo -
bi le Uti li ty.

Po zwa la ona nie tyl ko na zdal ne wy ko ny -
wa nie zdjęć z uży ciem zoo ma, ale ta kże
na prze glą da nie fo to gra fii za pi sa nych na kar -
cie, zgry wa nie ich i udo stęp nia nie w sie ci.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Ni kon Co ol pix AW110 ofe ru je nam je -

den tryb de dy ko wa ny do zdjęć pod wod -
nych. Je go opis w in struk cji jest dość ską py,
bo wiem do wia du je my się je dy nie, iż apa rat
w try bie „Pod wod ny” usta wia ostrość
w cen tral nym punk cie ka dru, a ta kże że

zoom cy fro wy nie jest ak tyw ny. Uru cho -
mie nie te go try bu nie na le ży do rze czy naj -
przy jem niej szych, bo wiem opcja ta jest
dość głę bo ko scho wa na. Mu si my na ci snąć
przy cisk SCE NE, na stęp nie wy brać dru gą
ikon kę od gó ry, co wy świe tli nam li stę try -
bów te ma tycz nych, wśród któ rych znaj du -
je się ten de dy ko wa ny do fo to gra fii
pod wod nej.

Pod czas nur ko wa nia, gdy np. ma my rę -
ka wi ce, ope ra cja ta zaj mu je dość spo ro
cza su. Dla te go już przed wej ściem do wo -
dy war to od po wied nio usta wić apa rat, tym
bar dziej że chcąc wy ko nać zdję cie po wy -
nu rze niu na po wierzch nię, nie mu si my
prze łą czać się w tryb AU TO, bo wiem wy -
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ko nu jąc je w try bie „Pod wod ny” uzy ska my
fo to gra fię o pra wi dło wej ko lo ry sty ce.

Nie mo że my mieć ja kich kol wiek za strze -
żeń do szyb ko ści i cel no ści dzia ła nia au to -
fo ku su pod wo dą, bo wiem w tej ka te go rii
AW110 pre zen tu je przy zwo ity po ziom.

Rów nież szyb kość za pi sy wa nia da nych
na kar tę i czas po mię dzy ko lej ny mi zdję cia -

mi nie po win ny po wo do wać naj mniej szej
iry ta cji – apa rat pra cu je bar dzo szyb ko.

Za strze że nia mo żna mieć na to miast
do prze glą da nia zdjęć, zwłasz cza gdy wy -

świe tli my so bie li stę mi nia tu rek. Jej prze wi -
ja nie dzia ła z za uwa żal nym opóź nie niem
i kil ku krot ne szyb kie na ci śnię cie przy ci -
sków kie run ko wych po wo du je mo zol ne
prze su wa nie się mi nia tu rek.

Na szczę ście pod czas po ru sza nia się
po me nu pro blem ten nie wy stę pu je i czyn -
ność tę mo że my wy ko ny wać dość szyb ko.
Sa mo me nu zo sta ło po dzie lo ne na 4 czę ści
po świę co ne usta wie niom try bu fo to gra ficz -
ne go, usta wie niom try bu wi deo, usta wie -
niom GPS oraz usta wie niom apa ra tu.
Po ni ższe zdję cie pre zen tu je je go wy gląd.

Nie ste ty li sta opcji do stęp nych w po -
szcze gól nych za kład kach jest dość dłu ga,
a że w te sto wa nym Co ol pik sie nie znaj dzie -
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my me nu pod ręcz ne go, to do stęp do nie któ -
rych opcji wy ma ga prze bi ja nia się przez
dłu gie me nu głów ne.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Nie ste ty trze ba przy znać, iż ko lo ry sty ka

zdjęć wy ko ny wa nych pod wo dą Ni ko nem
AW110 nie za chwy ci ła nas. Na więk szych

głę bo ko ściach do świad czy my wszech ogar -
nia ją cej nie bie skiej do mi nan ty, tak jak by
opro gra mo wa nie apa ra tu nie sta ra ło się
z nią wal czyć po przez pod bi ja nie bar wy
pur pu ro wej. Jest to o ty le dziw ne, że fo to -
gra fu jąc Co ol pik sem kil ka me trów pod po -
wierzch nią wo dy bar dzo wy raź nie da je się

za uwa żyć pur pu ro wy za farb, a głę bia wo -
dy zmie nia swój ko lor z gra na to we go
na zie lo no -nie bie ski. Sy tu acja sta je się jesz -
cze gor sza, gdy fo to gra fu je my pod słoń ce,
po nie waż w ta kim przy pad ku zdję cia wy -
raź nie tra cą na kon tra ście, a ko lo ry bled ną.

Na szczę ście nie mo że my mieć za strze -
żeń do od wzo ro wa nia szcze gó łów na fo to -
gra fiach, bo wiem w tym wy pad ku Ni kon
trzy ma przy zwo ity po ziom.

W try bie ma kro apa rat po zwa la uzy skać
przy zwo itą ska lę od wzo ro wa nia i ostrzy
z od le gło ści za le d wie kil ku cen ty me trów.
Jest to jed nak po ziom zbli żo ny do te go, co
ofe ru je Pa na so nic FT5 i jed nak tro chę od -
sta je on od Olym pu sa TG -2.

Nie ste ty fo to gra fu jąc z nie wiel kiej od le -
gło ści nie zbyt przy da nam się wbu do wa -
na lam pa bły sko wa, po nie waż po wo du je
ona po wsta nie dość du żej wi nie ty.

Fo to gra fu jąc Ni ko nem w zie lo nych, męt -
nych wo dach przy sła bym oświe tle niu mu -
si my li czyć się z tym, że mi mo iż apa rat
dość szyb ko po twier dzi nam usta wie nie
ostro ści, to w rze czy wi sto ści spo ro zdjęć
bę dzie lek ko roz ogni sko wa nych.

Za strze że nia mo żna mieć też do od wzo -
ro wa nia szcze gó łów przy sła bym oświe tle -
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niu, a ta kże do nie naj lep szej ko lo ry sty ki
zdjęć, któ re cha rak te ry zu ją się zbyt du żą
zie lo ną do mi nan tą.

Z ko lo ry sty ką fil mów jest po dob nie jak
w przy pad ku zdjęć. Na więk szych głę bo ko -
ściach ma my sil ną nie bie ską do mi nan tę,
a na pły ci znach po ja wia się ró żo wy za farb.
Da je się on we zna ki zwłasz cza w sy tu acji,

gdy krę cąc film, wy nu rzy my się na po -
wierzch nię, bo wiem wszyst kie bia łe ele -
men ty ka dru zo sta ną za re je stro wa ne
na ró żo wo i na wet po kil ku na stu se kun dach
apa rat nie jest w sta nie po praw nie usta wić
ba lan su bie li.

Szcze gó ło wość fil mów wi deo ta kże nie
za chwy ca, ob raz jest dość my dla ny i ma ło

kon tra sto wy. Gdy do da my do te go jesz cze
pro ble my z au to fo ku sem, któ re po ja wia ją
się za ka żdym ra zem pod czas zmia ny ogni -
sko wej, to oka zu je się, że AW110 w tej ka -
te go rii nie wy pa da zbyt do brze.

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

let te sto wa ne go apa ra tu.
Za le ty:
– so lid na obu do wa wo dosz czel -

na do 18 m,
– wbu do wa ny od bior nik GPS,
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi,
– tryb HDR,
– tryb zdjęć 3D,
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa -

ra tem,
– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -

nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym,
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz i wy so -

ko ścio mierz,
– wbu do wa ne ma py z mo żli wo ścią śle -

dze nia lo ka li za cji,
– wbu do wa ny kom pas,
– bar dzo do brej ja ko ści ekran LCD czy -

tel ny w sil nym słoń cu,
Wa dy:
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych

Zdjęcie podwodnego lustra
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w cie płych wo dach,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych

w zie lo nych wo dach,
– wol ne usta wia nie ostro ści pod czas fil -

mo wa nia, po zmia nie ogni sko wej,
– nie cel ny au to fo kus w męt nej wo dzie,
– try by te ma tycz ne scho wa ne w me nu,
– sła ba ko lo ry sty ka i szcze gó ło wość fil -

mów pod wod nych,
– sła by tryb zdjęć pa no ra micz nych,
– nie zbyt trwa łe na pi sy na obu do wie,
– pro ble my z pra wi dło wym dzia ła niem

apa ra tu.
Trze ba przy znać, że pod wzglę dem ja ko -

ści wy ko na nia i so lid no ści obu do wy Ni kon
nie ma so bie rów nych. Jest to je dy ny do -
stęp ny na ryn ku apa rat, z któ rym we dług
spe cy fi ka cji mo że my nur ko wać na głę bo ko -
ści 18 me trów. Wy ró żnia się też zna ko mi -
tym ekra nem LCD, a ta kże bo ga tym
wy po sa że niem (GPS, Wi Fi, itp.). Na po -
chwa łę za słu gu ją rów nież wbu do wa ne ma -
py i mo żli wość ob słu gi apa ra tu z po zio mu
smart fo na. Nie ste ty AW110 za wiódł nas ja -
ko ścią zdjęć i fil mów pod wod nych,
a zwłasz cza ich ko lo ry sty ką. W tym wy pad -
ku kon struk to rzy Ni ko na ma ją jesz cze spo -
ro do zro bie nia.

Przy kła do we fil my

Ro bert Olech

Wytypuj
PRODUKT

ROKU 2013
i

OSOBOWOŚĆ
ROKU 2013

http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=328068#328068
http://www.cn-tryton.pl
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/nikon2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/nikon1.MOV

