
Nr 2 (50) LUTY 2014

http://nuras.info
http://nuras.info


Nuras.info 2/2014

2

NNuurraass..iinnffoo  rreeddaagguujjee:: Dariusz Smosarski darek@nuras.info, współpracują: Miłosz Dąbrowski, Piotr Jakubczak, Michał Winek, Rudi
Stankiewicz, Tomasz Strugalski, Margita Ślizowska, Grzegorz Zieliński; Skład komputerowy i łamanie: Studio AVALON – Olsztyn

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Przedruki i kopiowanie wyłącznie za zgodą zespołu redakcyjnego. Wszelkie prawa

zastrzeżone. Publikacja reklamy i tekstów sponsorowanych niekoniecznie oznacza poparcie dla produktu, firmy czy usługi.

AArrttyykkuułłyy  ii  zzddjjęęcciiaa  mmoożżnnaa  pprrzzeessyyłłaaćć  pprrzzeezz  nnaasszząą  ssttrroonnęę  wwwwww..nnuurraass..iinnffoo

Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje.

Zdjęcie okładki: Chris Fallows

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Jak na lu ty przy sta ło, słup ki rtę ci w ter mo me trach zde cy do wa nie ob ni ży ły swój po ziom, a słoń ce za -

czę ło cie ka wie zer kać w kie run ku za śnie żo nych sto ków, pa gór ków i je zior sku tych lo dem. Jed nym sło -
wem, przy ro da za czę ła wresz cie sprzy jać wszel kiej ma ści ama to rom zi mo we go sza leń stwa. W ruch po szły
san ki, ły żwy, nar ty bo je ry i mnó stwo sprzę tu, któ ry cza sem trud no na zwać. Czy nur ko wa nie rów nież mo -
że być za li czo ne do spor tów zi mo wych? Za py taj cie o to pa sjo na tów nur ko wań pod lo do wych! Ma my na -
dzie ję, że w pierw szy week end lu te go, mi mo gru bej, po ły sku ją cej ku szą co war stwy lo du na ulu bio nych
akwe nach, jed nak da dzą się na mó wić na wy nu rze nie i spo tka nie na do rocz nym nur ko wym świę cie w Pa -
ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie Tak, to już, ko lej na Pod wo da Przy go da! Znów uści śnie my dło nie daw -
no nie wi dzia nych zna jo mych, przyj rzy my się no win kom sprzę to wym, sko rzy sta my z wy jąt ko wych pro mo cji,
spo tka my się z nur ko wy mi au to ry te ta mi i re kor dzi sta mi, a na de ser ura czy my się pod wod ny mi ta jem ni -
ca mi na su cho – Ma ra to nem Fil mów Nur ko wych. Cze ka ją na Was ta kże kon kur sy, warsz ta ty, na gro dy. Dwie
z nich przy zna je cie Wy sa mi, gło su jąc na Pro dukt i Oso bo wość Ro ku. Nie za po mnij cie zaj rzeć na sto -
isko Nu ras. in fo. Ser decz nie za pra sza my wszyst kich Czy tel ni ków na spo tka nie z re dak cją oraz współ pra -
cow ni ka mi na sze go ma ga zy nu, cze ka my na Was! Za nim się jed nak zo ba czy my, za nim za pla nu je cie ko lej ne
kro ki swo jej nur ko wej przy go dy, któ re chcie li by ście zre ali zo wać w roz po czę tym wła śnie ro ku, do brze by -
ło by pod su mo wać mi ja ją ce 12 mie się cy. Po pro si li śmy o to na szych sym pa ty ków. Ja ki był dla nich po -
przed ni rok i ja kie są ich pla ny na ko lej ny – szu kaj cie w nu me rze.
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Trój kąt na płe twa szyb ko prze ci na -
ją ca po wierzch nię mo rza, po tem
gwał tow nie wy nu rza ją ca się, do sko -
na ła hy dro dy na micz nie gło wa i prze -
ra ża ją cy uśmiech po twor nej pasz czy,
zdol nej jed nym kłap nię ciem prze gryźć
czło wie ka na pół. Zna cie? A chcie -
li by ście obej rzeć to z bli ska?

Żar łacz bia ły Car cha ro don car cha rias,
czy li po an giel sku Gre at Whi te Shark, nie
bez po wo du zwa ny jest żar ła czem lu do ja -
dem. To ol brzy mia ry ba – do ra sta do 6 me -
trów, przy ma sie do 2 ton. Mak sy mal na
po twier dzo na dłu gość to 7,2 m przy ma -
sie 3,4 to ny, cho ciaż w la tach 1870
i w 1930 za no to wa no dwa osob ni ki o dłu -
go ści oko ło 11 m. Wy obraź cie so bie re ki na
wiel ko ści spo re go bu sa, o pasz czy roz wie -
ra ją cej się na po nad metr. Żar łacz bia ły
uwa ża ny jest za naj bar dziej nie bez piecz ne -
go z re ki nów. Nur ko wa nie z nim mo że być
bar dzo ry zy kow ne.

Żar łacz lu do jad ma w ol brzy miej pasz -
czy oko ło 300 zę bów, uło żo nych w wie lu
na cho dzą cych na sie bie rzę dach. Gór ne
i dol ne zę by są do sie bie tak do pa so wa ne,
że przy ugry zie niu scho dzą się ide al nie
i dzia ła ją jak gi lo ty na. Po je dyn czy ząb mo -
że mieć 5 cm wy so ko ści, ma kształt trój kąt -
ny, a je go kra wę dzie przy po mi na ją pi łę.
Im po nu ją ca jest si ła uści sku szczęk – oko -
ło 1,8 to ny. Dla po rów na nia, lew jest w sta -
nie gryźć z si łą 580 kg, a czło wiek
le d wie 80 kg. Nic dziw ne go, że ugry zie nie
re ki na lu do ja da ozna cza nie uchron nie am -
pu ta cję koń czy ny al bo prze gry zie nie tu ło -
wia na pół.

Świa to wa sto li ca re ki nów
Żar ła cze bia łe są fa scy nu ją cy mi zwie rzę -

ta mi. Chy ba ka żdy nu rek chciał by zo ba -
czyć je w ich na tu ral nym, mor skim
śro do wi sku. Jest to na szczę ście mo żli we,
bez na ra ża nia się na za koń cze nie nur ko wa -
nia w re ki nim brzu chu. Bez dy sku syj nie naj -
lep szym miej scem na świe cie na nur ko-

wa nie z żar ła czem bia łym jest Re pu bli ka
Po łu dnio wej Afry ki. Zim ny, bo ga ty w ry by
prąd Ben gu ela do pły wa z po łu dnia w oko -

Oko w oko z ludojadem

Uchatki na brzegu są bezpieczne
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li ce Przy ląd ka Do brej Na dziei. Tu, na wy -
spach po ło żo nych nie da le ko od brze gu, ży -
ją ty sią ce fok ucha tek Arc to ce pha lu spu -
sil lus, ulu bio ny przy smak żar ła czy bia łych.
Nic więc dziw ne go, że re ki ny krę cą się tu
przez okrą gły rok.

Wy spa Dy er jest miej scem naj więk szej
kon cen tra cji żar ła czy bia łych na świe cie.
Od da lo na jest od lą du o 5 mil mor skich.
Na le żą cej tuż obok wy spie Gey ser Rock
ży je ko lo nia oko ło 60 000 fok ucha tek. Wą -
ski ka nał po mię dzy wy spa mi na zy wa ny jest
Ale ją Re ki nów. Le żą ce na sta łym lą dzie,
nie wiel kie, ry bac kie mia stecz ko Gans ba ai
(co w afri ka ans ozna cza Gę sia Za to ka) jest
świa to wym cen trum nur ko wa nia z żar ła -
cza mi lu do ja da mi. Miej sco wi ry ba cy,
do spół ki z bio lo ga mi mo rza, od 1995 ro ku
or ga ni zu ją wy pra wy na wo dy w po bli żu
Alei Re ki nów, umo żli wia jąc tu ry stom bez -
piecz ne spo tka nia z naj groź niej szy mi dra -
pie żni ka mi oce anu.

Nur ko wa nie od by wa się w klat ce ze sta -
lo wych lub alu mi nio wych prę tów, za cu mo -
wa nej przy bur cie ło dzi. Klat ka wy po sa żo -
na jest w pły wa ki i uno si się sa mo dziel nie
w wo dzie. Jej dno za nu rzo ne jest oko ło 2
me trów pod po wierzch nią. Klat ka jest

otwar ta od gó ry, dzię ki cze mu oso by, któ -
rych ner wy nie po zwa la ją na zbyt dłu gi
kon takt z re ki na mi, mo gą z niej w ka żdej
chwi li wyjść na po kład. Wiel kość klat ki po -
zwa la zwy kle na jed no cze sne nur ko wa nie
sze ściu, cza sem na wet ośmiu osób. Nie mal
wszyst kie fir my ope ru ją ce z Gans ba ai ofe ru -

ją nur ko wa nia bez de cho we. Uczest ni cy
sto ją w klat ce z gło wa mi po nad po wierzch -
nią mo rza ob ser wu jąc, czy nie po ja wi się
trój kąt na płe twa, zmie rza ją ca w ich stro nę.
Na po kła dzie ło dzi nur ko wej pil nie roz glą -
da się też do świad czo ny ob ser wa tor. Gdy
do strze że nad pły wa ją ce go re ki na, wo ła gło -

Klatka dla nurków w drodze na pozycje
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śno „Down! Down!”. Na ten sy gnał nur ko -
wie w klat ce za nu rza ją się i z bli ska mo gą
zo ba czyć ro ze źlo ne go żar ła cza bia łe go,
pró bu ją ce go schwy tać cią gnię tą na li nie
przy nę tę.

Tyl ko jed na fir ma w Gans ba ai ofe ru je
nur ko wa nie za sta łym po da wa niem po wie -
trza. Do star cza ne jest ono z po kła du, a oso -
by w klat ce ma ją do dys po zy cji dru gie
stop nie au to ma tu. Po zwa la to na cią głe
prze by wa nie w za nu rze niu. Czy ta opcja
jest lep sza? Z jed nej stro ny po zwa la po zo -
sta wać pod wo dą do wol nie dłu go, z dru giej

zaś utrud nia wy pa try wa nie nad pły wa ją cych
tuż pod po wierzch nią re ki nów.

Dzień z re ki na mi
Dzień z re ki na mi za czy na się wcze śnie.

Ło dzie mu szą sko rzy stać z wy so kiej wo dy,
gdyż wyj ście z Kle in ba ai (tak się na zy wa
port w Gans ba ai) jest płyt kie i usia ne zdra -
dli wy mi ska ła mi. Zwy kle od pra wa w ba zie
za czy na się o 7 ra no. Na nur ków cze ka do -
bre śnia da nie. Po le cam ja jecz ni cę za pie ka -
ną w bu łecz kach z cia sta pół fran cu skie go,
wy pie ka nych na miej scu, i do wol nie du żo
go rą cej ka wy i her ba ty. War to się roz grzać,

bo cho ciaż to Afry ka, to za spra wą an tark -
tycz ne go prą du Ben gu ela mo rze jest bar dzo
zim ne, a tem pe ra tu ra po wie trza rzad ko
prze kra cza 20 stop ni. Po od pra wie i pod pi -
sa niu oświad cze nia, w któ rym nur ku ją cy
zrze ka ją się ja kich kol wiek rosz czeń na wy -
pa dek, gdy by zo sta li po żar ci, gru pa, li czą ca
zwy kle oko ło 20 osób, ma sze ru je do por tu
i ze śli skiej, za le wa nej fa la mi kei prze ska -
ku je na łódź. Ło dzie nie są zbyt du że, zwy -
kle 10-12 me tro we. Nie bar dzo jest gdzie
się schro nić przed wia trem i desz czem, za -
tem po rząd ne mor skie ubra nie jest jak naj -
bar dziej wska za ne. Rejs trwa nie dłu żej niż
pół go dzi ny. W tym cza sie za ło ga przy go to -
wu je aro ma tycz ną zup kę dla re ki nów.
Do spo rej wa nien ki wrzu ca ne są ry bie od -
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pad ki i wle wa na mor ska wo da. Na stęp nie
za ło gant, odzia ny w pro fe sjo nal ne ka lo sze,
sta ran nie udep tu je in gre dien cje, aż do uzy -
ska nia płyn nej, gę stej za wie si ny. Ta ką zup -
kę, ma ły mi por cja mi, wle wa się do mo rza.
Re ki ny wy czu wa ją za pach je dze nia na bar -

dzo du żą od le głość i zwy kle już po kil ku -
na stu mi nu tach w po bli żu ło dzi po ja wia ją
się pierw sze żar ła cze.

Jest to sy gnał do opusz cze nia do wo dy
klat ki dla nur ków. Dro gę z por tu prze by ła
na ru fo wym po kła dzie. Te raz przy po mo cy

blo ków i lin jest win do wa na w gó rę i opusz -
cza na przy bur cie ło dzi. W tym cza sie nur -
ko wie po bie ra ją ska fan dry neo pre no we. Tu
ostrze że nie – ska fan dry są w ty po wych roz -
mia rach, S, M, L, XL i tak da lej. Zna czy to,
że nie są ide al nie do pa so wa ne. Tym cza sem
wo da jest zim na, za zwy czaj 10, mak sy mal -
nie 12 stop ni. Je śli ktoś ma ta ką mo żli wość,
niech za bie rze swo ją wła sną pian kę. Po -
zwo li to za li czyć wię cej niż jed ną tu rę nur -
ko wa nia.

Te raz już mo żna wejść do klat ki. Nur ko -
wie klę czą na spe cjal nej po rę czy, dzię ki
cze mu ma ją gło wy nad wo dą. Pod żad nym
po zo rem nie wol no sta wać na kra cie ze -
wnętrz nej ani się jej trzy mać – gro zi to am -
pu ta cją, gdy głod ny re kin pod pły nie bli sko.

zupka wędruje do morza
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Z po kła du ło dzi czło nek za ło gi raz za ra -
zem rzu ca przy nę tę – du żą gło wę tuń czy -
ka, uwią za ną do so lid nej, po li pro py le no wej
li ny. Raz za ra zem ścią ga przy nę tę w bez -
po śred nią bli skość klat ki. I zwy kle bar dzo
szyb ko po ja wia ją się pierw sze re ki ny. Za -
zwy czaj naj pierw mło de i nie du że – ta kie

dwu - lub dwu ipół me tro we. Pró bu jąc
schwy cić przy nę tę, pod pły wa ją tuż pod sa -
mą klat kę. Re gu lar nie zda rza się, że re kin
w po go ni za zdo by czą wy sta wia gło wę
nad po wierzch nię, po ka zu jąc gar ni tur prze -
ra ża ją cych zę bów. Dzię ki te mu ta kże ci, co
sto ją na po kła dzie, ma ją co oglą dać i fo to -

gra fo wać. Cza sem zaś żar łacz, wku rzo ny
wie lo krot nym nie po wo dze niem w po go ni
za przy nę tą, wsa dza nos mię dzy prę ty klat -
ki, szcze rząc przy tym swo ich 300 ostrych
jak brzy twa zę bów. W ta kich chwi lach
przy dał by się pam pers…

Dla nur ku ją cych za sko cze niem jest nie -
mal cią gła obec ność fok w po bli żu klat ki.
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Zda rza się, że te uro cze zwie rzę ta bez tro sko
plu ska ją się w wo dzie tuż ko ło przy nę ty,
do któ rej ma ją przy pły nąć re ki ny. Ale tak to
wła śnie jest w przy ro dzie, zwie rzę ta mo gą ce
stać się po sił kiem dra pie żni ka nie spę dza ją
ży cia na cią głej uciecz ce i ukry wa niu się. Ta -
kie sa me wi do ki mo żna zo ba czyć na afry -

kań skiej sa wan nie, gdzie ze bry i an ty lo py
pa są się spo koj nie, mi mo że w po bli żu wy -
le gu je się ro dzi na lwów. Prze kła da jąc na ję -
zyk współ cze snych lu dzi – pie si prze cho dzą
przez jezd nię, mi mo że pę dzą po niej sa mo -
cho dy. Po pro stu trze ba być czuj nym i wte -
dy zwy kle uda je się ujść z ży ciem.

Tu ra nur ko wa nia trwa oko ło 20 mi nut.
Wszy scy wy cho dzą z klat ki zzięb nię ci i ze -
sztyw nia li od lo do wa tej wo dy po łu dnio we -

Na linie zaczepiona jest przynęta Powietrze podawane jest z pokładu
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go Atlan ty ku, któ ra chlu pie im w nie do pa-
so wa nych pian kach. Je śli ktoś czu je się
na si łach, nic nie stoi na prze szko dzie, by
za nur ko wać ko lej ny raz. Nikt ni ko go nie
po ga nia. Rejs trwa kil ka go dzin i wszy scy
na pa trzą się na wspa nia łe, groź ne żar ła cze,
zwa ne lu do ja da mi.

Po wrót do Kle in ba ai to krót kie pół go dzi -
ny. Na wet gdy mo rze jest roz fa lo wa ne, to
zbyt krót ko, aby za paść na cho ro bę mor ską.
W ba zie cze ka ją już go rą ce na po je, mo żna
ku pić ksią żki i fil my o re ki nach, po roz ma -
wiać z prze wod ni ka mi i współ to wa rzy sza -
mi wy pra wy. Wra żeń jest mnó stwo
i ni ko mu nie chce się wra cać do do mu.

Jak to zro bić?
Nur ko wa nie w Gans ba ai jest do stęp ne

dla wszyst kich, ta kże bez cer ty fi ka tu nur ko -
we go. Pew nym pro ble mem jest lo gi sty ka.
Gans ba ai jest od da lo ne o 150 km od lot ni -
ska w Ca pe Town. Trze ba za tem za pla no -
wać po byt na kil ka dni. Po za nur ko wa niem
z re ki na mi w wo dach wo kół Przy ląd ka Do -
brej Na dziei le żą dzie siąt ki, je śli nie set ki
wra ków, któ re tu za to nę ły na prze strze ni
ostat nich 500 lat. Dla te go war to sko rzy stać
z usług fir my spe cja li zu ją cej się w sa fa ri,
któ ra za pew ni prze jaz dy, miesz ka nie, zor -

ga ni zu je nur ko wa nia zgod nie z ocze ki wa -
nia mi. Nad wo dą też jest co oglą dać.
Kapsz tad ucho dzi za naj pięk niej sze mia sto
na świe cie, a już w od le gło ści dwóch go -
dzin jaz dy za czy na się praw dzi wa Afry ka,
ze sło nia mi, lwa mi, an ty lo pa mi i ca łym bo -
gac twem tu tej szej przy ro dy.

Są ta cy, któ rzy nur ku ją z re ki na mi bez
osło ny sta lo wej klat ki. Ro bi tak na przy kład

mój przy ja ciel Chris Fal lows z Kapsz ta du,
al bo zja wi sko wa blon dyn ka Oce an Ram sey
z Ha wa jów. Ale są to lu dzie, któ rzy spę dzi -
li mnó stwo cza su z żar ła cza mi lu do ja da mi
i zna ją świet nie ich zwy cza je. Po tra fią tak
po stę po wać, aby nie stać się zdo by czą re ki -
na. Je śli jed nak wa sza zna jo mość tych
zwie rząt jest po wierz chow na i nie spę dzi li -
ście wie lu lat, ob ser wu jąc ich za cho wa nia,
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nie pró buj cie te go. Nie z żar ła czem bia łym.
To się nie mo że do brze skoń czyć.

Nie jest tak, że re ki ny są okrut ny mi be -
stia mi, uga nia ją cy mi się nie usta ją co za zdo -
by czą. Ale są to dra pie żni ki. Po lu ją
i za bi ja ją, bo tak stwo rzy ła je na tu ra. Ich
świa tem jest mo rze. Wszyst ko, co w nim ży -
je, mo że być ich obia dem. Nie mo żna się
o to ob ra żać, ale nie wol no też lek ce wa żyć
nie bez pie czeń stwa. Nikt przy zdro wych
zmy słach nie idzie bez tro sko bez sztu ce ra

do afry kań skie go bu szu, w któ rym ży ją lwy,
lam par ty, hie ny i in ne zwie rzę ta, go to we
za bić czło wie ka w jed nej chwi li. Z ja kie goś
po wo du mo rze jest trak to wa ne ina czej – jak
wiel ki, bez piecz ny ba sen ze sło ną wo dą.
Tym cza sem jest to ży ją cy or ga nizm, w któ -
rym nie usta ją co roz gry wa się dra ma tycz ny
spek takl ży cia i śmier ci. Re ki ny lu do ja dy są
fa scy nu ją cy mi zwie rzę ta mi, ale mo gą nas
za bić. Dla te go nur ko wa nie w klat ce jest
naj lep szym wy bo rem.

Pa weł Kar dasz

fot.: Chris Fallows, Paweł Kardasz

Pa weł Kar dasz od 20
lat pro wa dzi sa fa ri
w Afry ce, na po łu dnie
od rów ni ka. Zna ten
kon ty nent, jak wła sną

kie szeń. Je go przy go da z nur ko wa niem się ga
za mierz chłych lat 70. XX wie ku. Di ve ma ster
PA DI, przez kil ka lat pro wa dził ba zę nur ko -
wą w Chor wa cji. Za ło ży ciel i szef dzia łu
nur ko we go w ma ga zy nie Jach ting. Au tor
licz nych pu bli ka cji o re ki nach. Or ga ni za tor
i prze wod nik wy jaz dów nur ko wych do RPA,
Mo zam bi ku, Na mi bii i Tan za nii.

http://www.wioskasos.org
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Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://podwodnaprzygoda.pl
http://www.explorer.gdynia.pl
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Na sza łódź wy pły wa, kie dy jest
jesz cze ciem no, a na nie bie wciąż
wi dać gwiaz dy. Kie ru je my się w stro -
nę ja śnie ją ce go ho ry zon tu. Mo rze jest
bar dzo spo koj ne, nie ma wia tru. Zu -
peł nie jak by tro pi kal na, tęt nią ca ży -
ciem wy spa jesz cze nie zdą ży ła się
prze bu dzić. 

Po za na mi, w pew ne nie zwy kłe miej sce
kie ru je się jesz cze kil ka ło dzi, a wszyst kie
wio zą pod eks cy to wa nych nur ków. Wszy -
scy ma ją na dzie ję na spo tka nie z rzad kim,
mor skim dra pie żni kiem, któ ry stał się sym -
bo lem ma leń kiej Ma la pa ski.

Kie ru je my się bo wiem na Mo nad Sho al.
To je dy ne miej sce na ca łym świe cie, w któ -
rym lu dzie ma ją szan sę spo tkać się oko
w oko z ta jem ni czy mi, naj mniej zna ny mi
na uce re ki na mi – ko so go na mi. Mo nad Sho -
al jest za to pio ną wy spą, któ rej szczyt znaj -
du je się na głę bo ko ści 20-25 me trów,
a stro me ścia ny opa da ją nie mal pio no wo aż

do 230 me trów. Ta kie ukształ to wa nie te re -
nu sprzy ja roz wo jo wi pod wod ne go ży cia
– spo tkać tu mo żna wiel kie mor skie zwie -
rzę ta, ta kie jak re ki ny, man ty i or le nie. Ży -
ją ce na wiel kich głę bo ko ściach, po za na -

szym za się giem, wy pły wa ją na pła sko wyż,
szu ka jąc sta cji czysz czą cych.

Naj więk szą atrak cją Mo nad Sho al są jed -
nak ko so go ny. Te zwie rzę ta ży ją na co
dzień na ogrom nych głę bo ko ściach, mię -

Monad Shoal i kosogony
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dzy 300 a 500 me trów. Po lu ją na kal ma ry
i ry by, szcze gól nie upodo ba ły so bie ma kre -
le i tuń czy ki ży ją ce w wiel kich ła wi cach.
Zda rza się też, że w fer wo rze po lo wa nia
chwy ta ją me wy. W po go ni za zdo by czą po -
tra fią wy ska ki wać wy so ko po nad wo dę.
Pro wa dzą noc ny tryb ży cia, stąd za ska ku ją -
co du że, przy sto so wa ne do ciem no ści oczy,
któ re przy wo dzą nie co na myśl ja poń skie

kre sków ki. Rzad ko wy pły wa ją tak płyt ko,
da jąc nur kom szan se na spo tka nie ich. Dla -
te go wła śnie Mo nad Sho al jest miej scem
wy jąt ko wym – tu znaj du ją się sta cje czysz -
czą ce, gdzie ma łe ryb ki czy ści cie le uwi ja ją
się przy re ki nach, man tach i or le niach.
Wiel kie mor skie stwo rze nia mo gą po zbyć
się pa so ży tów i za dbać o swo je zdro wie
i hi gie nę. Nur ku jąc na Mo nad Sho al war to

sko rzy stać z ni tro xu, któ ry zna czą co wy dłu -
ży nam czas den ny i koń czą cy się NDL nie
prze rwie spo tka nia z peł ny mi gra cji li sa mi
mor ski mi. Zwy cza je ko so go nów wciąż po -
zo sta ją dla nas za gad ką. Za zwy czaj ży ją
po je dyn czo, ale zda rza się, że łą czą się
w więk sze gru py. Przy czy ny ta kie go za cho -
wa nia po zo sta ją nie zna ne.

Re ki ny te by wa ją na zy wa ne mor ski mi li -
sa mi ze wzglę du na dłu gi, smu kły ogon.
Uży wa ją go... do po lo wa nia! Ude rze nia mi
ogo na ogłu sza ją pły wa ją ce w ła wi cach ry -
by. Ten ga tu nek jest wciąż sła bo zba da ny,
a ak tu al na wie dza po zo sta wia bar dzo wie -
le do ży cze nia. Wy ró żnia my trzy ga tun ki
ko so go nów – wiel ko okie go, pe la gicz ne go
i zwy czaj ne go. Kwe stią cza su jest ofi cjal ne
uzna nie czwar te go ga tun ku, po nie waż za -
kro jo ne na sze ro ką ska lę ba da nia na uko we
co raz bar dziej przy bli ża ją nam te ta jem ni -
cze zwie rzę ta. Naj więk sze spo tka ne osob -
ni ki mie rzy ły mniej wię cej 6 me trów
dłu go ści i wa ży ły na wet 600 kg, ale re ki ny,
któ re naj czę ściej po dzi wia my w cza sie nur -
ko wa nia na Mo nad Sho al są mniej sze, mie -
rzą 3-4 me try. Nie ste ty, to wła śnie lu dzie są
naj więk szym za gro że niem dla ko so go nów
– bez myśl nie za bi ja ne i po ła wia ne lą du ją
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na ta ler zach, za miast po zo stać tam, gdzie
ich miej sce – w głę bi nach. Po dob nie jak
przy in nych ga tun kach re ki nów, te ta kże nie
sta no wią dla nur ków za gro że nia. Choć no -
to wa no przy pad ko we ude rze nia ogo nem,
wy ni ka ją ce z nie ostro żne go za cho wa nia lu -
dzi, to nie zda rzył się do tej po ry ani je den
po twier dzo ny atak.

Wspo mi nam o tym, po nie waż wie lo krot -
nie zda rza ło się, że lu dzie, któ rym opo wia -
da łam o nur ko wa niu na Mo nad Sho al
py ta li, czy nie czu łam lę ku. Od po wiedź,
naj zu peł niej szcze ra, brzmi – nie.

Cu mu je my, kie dy słoń ce za czy na po ja -
wiać się nad ho ry zon tem. Czas na nur ko -
wa nie. Ubie ram się szyb ko, z nie cier pli -
wo ścią ocze ku jąc chwi li za nu rze nia.
Pod wo dą wciąż jest ciem no i sza ro. Opa -
da my na 20 me trów, na po kry ty skrom ną
ra fą pła sko wyż. Pró żno szu kać tu ba jecz nie
ko lo ro wych raf, któ re przy wo dzi ły na myśl
sce ne rie z „Ava ta ra”. Do pły wa my do skra ju
pła sko wy żu. Znaj du je się tu łań cuch, za mo -
co wa ny na be to no wych słup kach, od gra -
dza ją cy kra wędź od płe two nur ków.

Udzie la mi się eks cy ta cja po zo sta łych
uczest ni ków wy ciecz ki. Z nie cier pli wo ścią
roz glą dam się do oko ła, wy pa tru jąc ulot -

nych cie ni w wiel kim błę ki cie. Jesz cze ni -
gdy nie wi dzia łam pod wo dą re ki na... Je ste -
śmy po za se zo nem, więc nur ków nie ma
wie lu, a to zwięk sza szan se na emo cjo nu ją -
ce spo tka nie...

I na gle – są! Pierw szy z ko so go nów wy -
ła nia się z to ni. Po ru sza się z nie sa mo wi tą
gra cją, bez żad ne go wy sił ku, płyn nym ru -
chem wa chlu jąc dłu gim ogo nem. Przy glą -
dam mu się za fa scy no wa na. Jest wręcz
nie wia ry god nie pięk ny.

Po tem po ja wia ją się ko lej ne, a ja nie
wiem, gdzie pa trzeć. Je stem tro chę z bo ku,

kil ka me trów od resz ty gru py i za mie ram
w za chwy cie, kie dy je den z ko so go nów de -
cy du je się prze pły nąć mo że pół to ra me tra
ode mnie. Mam chwi lę, że by do kład nie mu
się przyj rzeć. Ma pięk ny, błę kit no -sta lo wy
od cień i ro bią cy bar dzo mi łe wra że nie, ład -
ny pysk z du ży mi, nie mal sar ni mi ocza mi.

W cza sie nur ko wa nia do pi su je nam
szczę ście, po nie waż wi dzi my w su mie aż
sześć re ki nów.

Sam Mo nad Sho al, któ ry jest za to pio ną
wy spą, uni ka to wym miej scem w ska li ca łe -
go świa ta, ro bi na mnie ra czej przy gnę bia -
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ją ce wra że nie. Ra fa jest znisz czo na, mi mo
ulo tek i wska zó wek kie ro wa nych do nur -
ków. Tra fia tu zbyt wie le osób o sła bej pły -
wal no ści lub ta kich, dla któ rych zro bie nie
do bre go zdję cia jest wa żniej sze od dba ło -
ści o śro do wi sko. Sta ją cy, klę czą cy lub ko -
pią cy płe twa mi ko ra le nur ko wie to
praw dzi wa pla ga. Cho ciaż roz są dek na ka -
zu je za bie rać na ta kie nur ko wa nie oso by
do świad czo ne, choć by ze wzglę du na sil ne
prą dy i głę bo kość, to jed nak do strze gam
wie le osób, któ rych tu być nie po win no.

To szcze gól nie przy kre, po nie waż znisz -
czo na ra fa, to znisz czo ne sta cje czysz czą -
ce. Je śli znik ną stąd ryb ki czy ści cie le, to
i ko so go ny prze sta ną się tu taj po ja wiać.

Nur ku jąc w miej scach tak wy jąt ko wych,
war to pa mię tać, że je ste śmy tu tyl ko go ść mi
– i to nie pro szo ny mi. Mo że my sta rać się, by
na sza obec ność jak naj mniej wpły wa ła na
śro do wi sko, nie zo sta wia jąc po so bie ni cze -
go i uni ka jąc kon tak tu z pod wod nym ży ciem.

Wra ca my tu jesz cze je den raz, ale tym ra -
zem jest wię cej nur ków – ta kże tych, któ rzy

nie po tra fią za wi snąć w to ni bez opa da nia
na ra fę – a re ki nów zde cy do wa nie mniej.
Wi dzę tyl ko jed ne go, od da lo ne go o kil ka
me trów i krą żą ce go za kra wę dzią. Po dob no
po ja wił się też dru gi, rów nie od da lo ny i tyl -
ko na mo ment, ale te go nie do strze głam.

Pa rę mie się cy po na szym wy jeź dzie
przez tę pięk ną wy spę prze to czył się po tę -
żny taj fun, po wo du ją cy ogrom ne znisz cze -
nia na lą dzie. Kil ka dni póź niej eki pa
z za przy jaź nio nej z na mi ba zy nur ko wej
na Ma la pa sce, na je dy nej oca la łej ło dzi,
wy bra ła się na nur ko wa nie, szu ka jąc w błę -
kit nych głę bi nach spo ko ju i uko je nia. Ku
swej ogrom nej ra do ści do strze gli ko so go ny,
nie wzru szo ne ka ta kli zmem, któ ry wstrzą -
snął Fi li pi na mi. Te wspa nia łe dra pie żni ki,
bę dą ce od lat sym bo lem wy spy, przy pły nę -
ły na Mo nad Sho al nie zwy kle licz nie, pod -
trzy mu jąc się ga ją cą set ki, a na wet ty sią ce
lat tra dy cję. Je śli tyl ko my, lu dzie, nie znisz -
czy my ra fy na pła sko wy żu, to ko so go ny bę -
dą się tu taj po ja wia ły przez ko lej ne de ka dy,
umo żli wia jąc nur kom je dy ne w swo im ro -
dza ju, nie zwy kłe spo tka nia z ty mi peł ny mi
gra cji, ta jem ni czy mi re ki na mi.

Da ria Bo ru ta
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Uczyć ko goś jest rów no znacz ne z
po dwój nym ucze niem sie bie sa me go.

Jo seph Jo ubert

Przede mną coś na kształt dro gi! Jed na
z tras do ce lu bie gnie uroz ma ico ną stro my -
mi ścia na mi i prze pa ścia mi as fal to wą, na -
zwij my to, ście żką. Zu peł nie nie ostro żnie
wy bra łem tę sta rą dro gę, ale za wró cić już
nie ma jak – za wą sko! Wy spa jest zna na
z nie bez piecz nych i krę tych dróg. La wen -
do we po la do mi nu ją w miej scach zie le ni,
a u pod nó ża stro mych ścian skrzy się la zu -
ro wy błę kit mo rza. Gdy by nie plan pod ró -
ży, mo żna by za trzy mać się, usiąść,
ode tchnąć odu rza ją cą wprost kom bi na cją
za pa chów mo rza, wi no ro śli, la wen dy i zni -
we lo wać zmę cze nie. Szu ka jąc dro gi na wy -
brze że i do naj bar dziej uro kli wej
miej sco wo ści na wy spie, wkro czy łem w in -
ny świat. Mi jam opusz czo ne wsie, sa dy
oliw ne, osioł ki pa są ce się na po bo czu… Je -
stem na miej scu! Miej sco wość Hvar na wy -

spie o tej sa mej na zwie – wg nie któ rych Per -
ła Ad ria ty ku – wi ta mnie przy grze wa ją cym
tu pra wie za wsze słoń cem. Rześ ka bry za,

na wet po ca ło noc nej pod ró ży, na sta wia
opty mi stycz nie i po bu dza do ży cia. Przy sia -
dam na mur ku hvar skie go ryn ku. Chwi la za -

Dawno temu na Hvarze!
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du my, pa trzę na wy gła dzo ny ka mien ny
bruk, któ re go nie któ re frag men ty mo gą pa -
mię tać Gre ków (od 385 r. p. n. e.), Il li ryj -
czy ków (od 384 r. p. n. e.) czy Rzy mian
(do VII w.). To też re flek sja i wspo mnie nie
o grec kich i rzym skich pi sa rzach, po etach
i bo ha te rach ich tek stów. Kto wie, któ ry
z nich sta wiał tu (lub nie da le ko) swo je sto -
py i ja ki tekst ma tu swo je ko rze nie.

Ze spół, w wy ni ku wy bra nia ró żnych form
trans por tu, zbie ra się po wo li. Gru pa sa mo -
cho do wa, zna czy ja i sprzęt, jest naj wcze -
śniej. Po zo sta li – z ra cji pry wat ne go tran-
s por tu lot ni cze go i bra ku mo żli wo ści lą do -
wa nia na hvar skim lot ni sku, przy sto so wa -
nym tyl ko do bar dzo ma łych sa mo lo tów
– mu szą lą do wać w Spli cie. Trans fer do por -
tu, prom i da lej do jazd ze Sta re go Gra du

do Hva ru po wo du je, że wy pra wa za miast
w po łu dnie koń czy się póź no po po łu dnio -
wym za kwa te ro wa niem. Ho tel Ad ria na,
z któ re go roz ta cza się prze pięk ny wi dok
na ka te drę, plac i za to kę, usy tu owa ny bez -
po śred nio na przy sta ni mia sta Hvar, bę dzie
miej scem re lak su i od po czyn ku. Znaj dzie my
w nim wie lo po zio mo wy ta ras ogro do wy,
par kiet do tań ca oraz re stau ra cję ofe ru ją cą
przy sma ki kuch ni śród ziem no mor skiej. Wie -
czór zwień cza ko la cja w re stau ra cji Val Ma -
ri na, ser wu ją cej da nia z lo kal nych ryb i owo -
ców mo rza, do któ rych po da wa ne są do sko -
na łe, kra jo we wi na. W pla nach był spo koj ny
spa cer po hvar skim ryn ku, jed nak po sta no -
wi li śmy jesz cze wstą pić na lamp kę wi na
do mu zycz ne go ba ru Car pe Diem. Mo ja pró -
ba roz mo wy o na stęp nych dniach wy raź nie
tra fia na opór! At mos fe ra Car pe Diem (łac.
do słow nie – „chwy taj (skub) dzień”) i ko lej -
ne lamp ki wi na, nie sprzy ja ją pla no wa niu.

– Chwy taj dzień, bo prze cież nikt się nie
do wie, ja ką nam przy szłość zgo tu ją bo go -
wie... – cy tu jąc Ho ra ce go (Pie śni: 1,11,8),
Le szek wy raź nie wcią gnął się w ten dal -
mac ki kli mat grec ko -rzym skiej hi sto rii.

– Gu id sit fu tu rum cras, fu ge qu aere re
– do mi nu ją cy nad mu zy ką głos Pio tra, sze -



Nuras.info 2/2014

20

fa ba zy, któ ry na gle nie wia do mo skąd po -
ja wiał się za na szy mi pla ca mi, po dej mu je
hel le ni stycz ny pro ble mem szczę ścia i przy -
jem no ści.

– Tak! Nie py taj o to, co przy nie sie ju tro
– Le szek wy raź nie za sko czo ny po wta rza
za cy to wa ne przez Pio tra prze my śle nia Ho -
ra ce go (Pie śni: 1,9,13)

Od wo łu jąc się do epi ku re izmu, w któ rym
te raź niej szość jest wa żniej sza od przy szło -
ści, wie czór koń czy my jed nak przed pół no -
cą. Dro gi po wrot nej nie zdo mi no wa ły

jed nak ta kie pod sta wo we za gad nie nia fi lo -
zo ficz ne jak szczę ście i przy jem no ści, tyl ko
usta la nie z Lesz kiem i Pio trem spraw lo gi -
stycz nych dnia już dzi siej sze go.

– Nie py taj o to, co przy nie sie ju tro – jak
man trę po wta rza pod no sem idą cy obok
nas Re mek.

Man tra (w bud dy zmie i hin du izmie) to
for mu ła, wer set lub sy la ba, bę dą ca ele men -
tem prak ty ki du cho wej. Czy żby za tem jej
po wta rza nie mia ło mu po móc w opa no wa -
niu umy słu, zak ty wi zo wa niu okre ślo nej

ener gii, uspo ko je niu i oczysz cze niu? Szcze -
gól nie że istot ną spra wą jest bez po śred ni
prze kaz z ust wy kwa li fi ko wa ne go na uczy -
cie la (gu ru), gdyż tyl ko wte dy man tra uzy -
sku je wła ści wą moc.

Mój po ran ny jog ging – czy li wy ko ny wa -
ny w wol nym tem pie trucht, któ re go ce lem
jest po pra wa spraw no ści i wy dol no ści fi -
zycz nej bez nad mier ne go stre su zwią za ne -
go z wy sił kiem – u kur san tów za stę pu je
od mia na ko lar stwa. Do cie ra ją oni do ba zy
nur ko wej wy po ży czo ny mi ro we ra mi. Po -
ran ny wy ścig przez pu ste o tej po rze pro -
me na dy jest już po wo dem ko men ta rzy
i tłu ma czeń, dla cze go ktoś tej ry wa li za cji
nie wy grał! Am bi cja i ry wa li za cja jest wa -
żnym ele men tem pod no szą cym ja kość
szko le nia, a spraw ność fi zycz na czyn ni -
kiem pod no szą cym bez pie czeń stwo. Czy
i tym ra zem tak się sta nie?

Kon ty nu uje my roz po czę ty jesz cze we
Wro cła wiu kurs nur ko wa nia tech nicz ne go
oraz kurs in struk to rów głę bo kie go nur ko wa -
nia tech nicz ne go. Za po wia da się cie ka wy
i pra co wi ty ty dzień.

Dla Rem ka i Ben ka bę dzie to wkro cze nie
pew nym kro kiem w no wy ro dzaj nur ko wa -
nia – głę bo kie nur ko wa nie tech nicz ne, a dla
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Lesz ka staż in struk tor ski i za koń cze nie kur -
su in struk to ra tec di ving.

Za czy na my od wy kła du o sprzę cie i kon -
fi gu ra cji te goż. Plan na dzi siaj to: ana li za
ga zów i pra wi dło we ozna cza nie bu tli, pla -
no wa nie zu ży cia ga zów, CNS/OTU i ab -
sorp cji ga zów obo jęt nych, za mia na
i izo la cja nie spraw ne go au to ma tu, naj pierw
na głę bo ko ści 10 m, a na stęp nie 20 m, sce -
na riusz bra ku ga zu z uży ciem dłu gie go wę -
ża au to ma tu na głę bo ko ści 18 m lub mniej,
ak cja ra tow ni cza nur ka z za tru ciem tle no -
wym CNS, na wi ga cja pod wod na wła ści wa
do re ali za cji za ło żo ne go ce lu nur ko we go,
uży cie boi i ko ło wrot ka. Więk szość za jęć
bę dzie pro wa dził Le szek. Mo ja ro la to oce -
na czy za pre zen to wa no ce le za jęć, zo sta ło
pra wi dło wo okre ślo ne zna cze nie/war tość
za jęć, pre zen to wa no zwię złe in struk cje,
omó wio no za sa dy bez pie czeń stwa, osią -
gnię to i spraw dzo no ce le, roz po zna no
i sko ry go wa no pro ble my, do brze i bez -
piecz nie zor ga ni zo wa no kon tro lę przez in -
struk to ra itd. etc. Pierw sze wej ście do wo dy,
spraw dze nie sprzę tu i kon fi gu ra cji, wy ko -
na nie za ło żo nych ćwi czeń.

Po za ję ciach jest czas na spo koj ny po si -
łek. Nie opatrz nie wrzu co ny te mat mo ty wa -

cji w nur ko wa niu skut ku je pod nie sio ny mi
gło sa mi. Oj…, mi mo wy raź ne go po dzia łu
ról na kur sie, re la cje ko le żeń sko -przy ja ciel -
skie po wo du ją, że ar gu ment in struk tor ski
BO TAK JEST nie bę dzie tu miał prak tycz -
ne go za sto so wa nia. Być mo że naj wa żniej -
szą od po wie dzial no ścią, ja ka spo czy wa

na in struk to rze, jest pro fe sjo nal ne uła twia -
nie po cząt ko we go eta pu stycz no ści stu den -
tów z da nym ro dza jem nur ko wa nia.
In struk tor mu si prze ka zać wie dzę lo gicz nie
i ja sno, a na stęp nie umo żli wić ucze nie się
po przez ćwi cze nia. W dal szej ko lej no ści
po wi nien oce nić umie jęt no ści w od nie sie -
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niu do stan dar dów. Zro zu mie nie i za ak cep -
to wa nie sku tecz nych me tod na ucza nia jest
ele men tem suk ce su.

Re mek z Ben kiem, w ra mach na uki wła -
snej, do sta ją do roz wią za nia ze staw te stów
z wie dzy nur ko wej. Bę dzie to do sko na ły
ele ment po rząd ku ją cy wie dzę po od by tych
już wy kła dach i po ka zu ją cy ewen tu al ne
bra ki.

Po po łu dnie prze zna czam z Lesz kiem
na za ję cia Warsz ta tu In struk tor skie go. Te -

mat: Naj wa żniej sze Te zy Ucze nia i Na -
ucza nia oraz plan za jęć kur san tów
uwzgled nia ją cy:

Do bry kli mat wspie ra ją cy pro ces ucze nia
się – en tu zjazm, pro fe sjo na lizm.

Na ucza nie – cel, plan.
To, co się da zro zu mieć, le piej i ła twiej

się za pa mię tu je – in for ma cje pra wi dło we
i bez piecz ne.

Po wtó rze nia są za sad ne tyl ko wte dy, gdy
uczą cy się te go po trze bu ją – oceń mo żli wo -
ści stu den ta.

Ćwi cze nia bez zro zu mie nia ce lu nie ma -
ją sen su – war to ści.

Ucze nie się po win no pro wa dzić do zro -
zu mie nia i zbu do wa nia opi nii – oce nia nie.

Za cho wa nie, zgod ne z ce lem edu ka cyj -
nym, po win no być wspie ra ne – po zy tyw ne
wzmoc nie nie.

Za cho wa nie, któ re po zwa la uni kać błę -
dów – oce na i po zy tyw ne wzmoc nie nie.

Na tych mia sto wa in for ma cja zwrot na
– fe ed back, czy li sprzę że nie zwrot ne (in -
struk tor nie po zwa la na kon ty nu owa nie źle
wy ko ny wa ne go ćwi cze nia, ale kur sant też
ma pra wo do sko ry go wa nia wła sne go błę -
du) – nad zór bez po śred ni!

Na ko niec jesz cze „szyb kie” wpro wa dze -

nie w no wy pod ręcz nik in struk to ra nur ko -
wa nia tech nicz ne go. Pod ręcz nik pod kre śla
pro ce du ry, któ rych mu si być świa do my ka -
żdy in struk tor, je że li prze pro wa dza ja ki kol -
wiek pro gram szko le nio wy. Wzmac nia
pod sta wy fi lo zo fii na ucza nia i uła twia szko -
le nie, da jąc sche mat, wzor ce, przy kła dy
i ana lo gie.

Te ma ty za jęć do przy go to wa nia jesz cze
z kur sem z za kre su teo rii: RGBM, fi zy ka, fi -
zjo lo gia i me dycz ne aspek ty nur ko wa nia
de kom pre syj ne go. Przy po mnie nie pod sta -
wo wych za sad wy kła du:

Po wiedz im, o czym masz za miar mó wić
(wstęp).

Po wiedz im (treść).
Po tem po wiedz im, co im po wie dzia łeś

(pod su mo wa nie).
Na ko la cję mie li śmy się spo tkać w piz ze -

rii Ma ma Le ona, ale wśród gru py zna la zły
się jed nak nie spo koj ne du chy, któ re w po -
szu ki wa niu do znań ku li nar nych wy cią gnę -
ły nas na da le kie od ba zy de sty na cje ze
wspa nia ły mi da nia mi z owo ców mo rza, ta -
ki mi jak sa łat ka z ośmior ni cy czy mu le
w bia łym wi nie. Ja jed nak de cy du ję się
na dal ma tyń ski przy smak – plje ska vi ca. Se -
zon gril lo wy czas roz po cząć, tak więc gril -
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lo wa ny mie lo ny ko tlet bę dzie do sko na łym
za mien ni kiem dla śród ziem no mor skiej die -
ty. Do te go, sma ku ją ce nie tyl ko tu, chor -
wac kie wi no z lo kal nej wi niar ni Plančić.

Ko lej ne dni. Nur ko wa nie szko le nio -
we, 45 m – wrak – po rę czo wa nie. Wa żnym
ele men tem szko le nia nur ków tech jest ra dze -
nie so bie i wła ści we wy ko rzy sta nie po sia da -
ne go wy po sa że nia. Nasz ko ło wro tek ma być
jak nić mi to lo gicz nej Ariad ny, któ ra Te ze uszo -
wi cho dzą ce mu po la bi ryn cie po mo gła zna -
leźć dro gę. Plan nur ko wa nia obej mu je od na -
le zie nie i wy pro wa dze nie nur ka z wra ku, po -
słu gu jąc się lin ką z ko ło wrot ka, znacz ni ka mi
z ćwi czeń ja ski nio wych – wszyst ko w za ciem -
nio nej ma sce. Dla bez pie czeń stwa ćwi cze nie
od bę dzie się na po kła dzie wra ku. Ró żni ca
mię dzy mo żli wym a nie mo żli wym jest mia rą
na szej de ter mi na cji. Le szek sta je na wy so ko ści
zda nia. Sta ran na od pra wa, a w niej:

– wy tłu ma cze nie czyn no ści – krót ki opis
jak wy glą dać bę dą ćwi cze nia;

– za de mon stro wa nie czyn no ści – po kaz
pod kre śla ją cy klu czo we ele men ty ćwi czeń;

– nad zór i spo sób ko ry go wa nia błę dów
kur san ta.

Na ko niec spo sób oce ny, spe cy ficz ne
zna ki, bez pie czeń stwo.

Wie czor ny wy kład za li cze nio wy z teo rii
do ty czy wy bo ru mo de lu de kom pre sji
na przy kła dzie RGBM. Mo del ten uwzględ -
nia ab sorp cję i uwal nia nie azo tu pod czas
nur ko wa nia, prze rwy na po wierzch ni i nur -
ko wa nia po wtó rze nio we. Re du ced Gra -
dient Bub ble Mo del jest za awan so wa nym
no wo cze snym al go ryt mem de kom pre syj -
nym, uwzględ nia ją cym za rów no gaz roz -
pusz czo ny i gaz w for mie pę che rzy ków

na wszyst kich eta pach ich roz wo ju w tkan -
kach i krwi nur ka. Lek cja by ła do brze zor -
ga ni zo wa na i za pre zen to wa na w lo gicz nym
cią gu, pre zen to wa ne in for ma cje by ły pra -
wi dło we i bez piecz ne, efek tyw nie wy ko rzy -
sta no po mo ce na uko we, in struk tor
za an ga żo wał stu den tów, sku piał ich uwa gę
i pa no wał nad kla są, za da ny czas wy kła du
zo stał wy ko rzy sta ny efek tyw nie do osią -
gnię cia ce lów, wy kład był pre zen to wa ny
en tu zja stycz nie, za pro po no wa no kon ty nu -
ację edu ka cji, uży ta ter mi no lo gia by ła cał -
ko wi cie pra wi dło wa, pre zen ta cja by ła
pro fe sjo nal na i płyn na z wła ści wą struk tu rą
wy kła du.

Nur ko wa nie de kom pre syj ne, ścia na
na pół noc od Hva ru. Pla no wa ne przy stan ki
de ko od 12 m. Nur ko wa nie prze bie gło pra -
wi dło wo, uda ny nu rek. Przed na mi jed nak
jesz cze klu czo wy ele ment – przy stan ki de -
ko. Zbli ża jąc się do 15 m, pro wa dzą cy
umó wio nym zna kiem za rzą dza „strze la nie”
boi. Wy pusz cze nie boi na po wierzch nię ma
za za da nie za zna czyć miej sce na sze go po -
by tu (wa żne dla ło dzi), a dla nur ków lin ka
od boj ki jest wa żnym punk tem od nie sie nia.
Ob ser wu ję ćwi cze nia, wi sząc w to ni ja -
kieś 6-7 m od pro wa dzą ce go. Czuj ne oko
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Lesz ka kon cen tru je się na Rem ku. Nie ste ty
Be nek nie cze ka na za koń cze nie czyn no ści,
sam spi na ko ło wro tek z bo ją, po peł nia błąd
wy cią ga jąc luź no metr, mo że pół to ra, lin ki.
Przy kła da jąc boj kę do ust nie za uwa ża, że
wol na część lin ki wła śnie owi ja się wo kół
ma ni fol du. Le szek, skon cen tro wa ny na jed -
nym kur san cie, nie re agu je. Na peł nio na bo -
ja za czy na wy nu rze nie ra zem z kur san tem.
Mo ja na tych mia sto wa re ak cja od no si tyl ko
czę ścio wy sku tek – zwal nia pręd kość wy -
nu rza nia, ale Be nek, nie ro zu mie jąc sy tu -
acji, za czy na „wal czyć” z po ma ga ją cym.
Za trzy mu je my się nie ste ty do pie ro na 6 m.
Roz po czy na my pro ce du rę awa ryj ną na wy -
pa dek po mi nię tej de kom pre sji oraz „strze la -
my” żół tą bo ję, bę dą cą dla „sup por tu”
sy gna łem o ko niecz no ści re ak cji. Po pa ru
mi nu tach, na 6 me trze, po ja wia się nu rek
za bez pie cza ją cy z bu tlą z tle nem, nie pla -
no wa nym do te go nur ko wa nia na de ko -gaz.
Po do tar ciu na przy sta nek 6 m Be nek prze -
łą cza się na do star czo ny tlen. W związ ku
z emo cja mi, sa mo dziel nie „nie wpa da”
na po mysł po dzie le nia się naj lep szym ga -
zem ze mną. Ale cóż, ró żni kur san ci wie lo -
krot nie przy zwy cza ili nas in struk to rów
do trak to wa nia ja ko nie znisz czal nych Su -

per ma nów. Wszyst ko jed nak pod kon tro lą.
Na ło dzi bę dzie czas na pod su mo wa nie
i ana li zę zda rzeń.

Nur ko wa nie za koń czo ne!

Uwa gi:
– in struk tor pro wa dzą cy nie za uwa żył

i nie opa no wał po ja wia ją ce go się pro ble -
mu. Za da nie pod wo dą do brze jest wy ko -
ny wać po je dyn czo, tak by part ner miał

mo żli wość in ter wen cji i za po bie że nia roz -
wo jo wi pro ble mu;

– kur sant po peł nił błąd przy mon ta żu
boj ki (luź na lin ka) i za po mniał o sys te mie
part ner skim. Ko lej ny czas na ćwi cze nia
i do sko na le nie umie jęt no ści. Ko lej ne za ję -
cia o sys te mie part ner skim i ko le żeń stwie;

– Dzia ła nie to od le głość mię dzy ma rze -
niem a rze czy wi sto ścią! Bę dzie my jesz cze
mu sie li du żo dzia łać, by na sze ma rze nie
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o po zy tyw nym ukoń cze niu szko le nia sta ło
się rze czy wi sto ścią – pod su mo wał Le szek.

Pod czas wie czor nej roz mo wy prze dys -
ku tu je my, czy zo sta ły na ru szo ne ele men ty
za rzą dza nia ry zy kiem ta kie jak:

1. Obo wią zek opie ki:
– In struk tor ma obo wią zek wy ko rzy stać

wszel kie środ ki do ochro ny stu den ta
przed ry zy kiem, ja kie nie sie ze so bą nur ko -
wa nie.

2. Za nied ba nie:
– Ma miej sce, kie dy roz sąd nie mo żli wy

do za po bie gnię cia wy pa dek miał miej sce
w wy ni ku nie pra wi dło we go dzia ła nia lub
je go bra ku;

– Od in struk to ra ocze ku je się, że za po -
bie gnie wy pad kom, któ re by ły roz sąd nie
„do prze wi dze nia”.

– Wie czor ny warsz tat in struk tor ski – spo -
so by ucze nia się – przy kła dy:

1. Na śla dow nic two (mał po wa nie);
2. Ko nek sjo ni stycz ne (wg Edward Lee

Thorn di ke) – ucze nie się prze bie ga me to dą
prób i błę dów, pro ce sem tym rzą dzą na stę -
pu ją ce pra wa: pra wo go to wo ści, pra wo
ćwi cze nia i pra wo efek tu;

3. Wgląd (zro zu mie nie isto ty rze czy);
4. Sen so rycz ne – od ru chy wa run ko we;
5. Dzia ła nie – za sto so wa nie wie dzy.
Ko lej ne nur ko wa nie tre nin go we. Ide al na

po go da, hvar skie słoń ce scho wa ło się już
w mo rzu, że gna jąc nas efek tow ny mi, wy da -
wa ło by się na ma cal ny mi, po sia da ją cy mi
kształt i wy miar re flek sa mi świa tła.
Przed na mi 25-30 me tro wy tu nel prze ci na -
ją cy cy pel Ka bal. To ide al ne miej sce do tre -
nin gu z ele men ta mi sztu ki prze trwa nia
(ina czej: su rvi va lu), któ re ma przy go to wać
na nur ko wa nie w ogra ni czo nej prze strze ni
z ogra ni czo ną wi docz no ścią. Wej ście
do tu ne lu znaj du je się na głę bo ko ści 9 m,
bez po śred nio po ni żej be to no wych stop ni
pro wa dzą cych do ma łej la tar ni mor skiej.
Tu nel jest schro nie niem dla skor pen i czer -
wo nych apo go nów oraz stro nią cych
od świa tła sko ru pia ków: ło pa cia rzy i racz -
nic. No cą ścia ny wo kół cy pla tęt nią ży ciem.
Lan gu sty wy cho dzą ze swo ich schro nień,
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po ja wia ją się po ma rań czo we kre wet ki i po -
lu ją ce na sko ru pia ki ośmior ni ce. W tu ne lu
czę sto mo żna spo tkać kon ge ry. Za da nie dla
pro wa dzą ce go kan dy da ta na in struk to ra
– od na leźć tu nel, po pro wa dzić gru pę, roz -
wią zać pro blem ka ta stro fal nej utra ty ga zu
przez jed ne go z uczest ni ków ze spo łu (pa -
dło na mnie), wy pro wa dzić gru pę z tu ne lu.
Wy pły wa jąc po prze ciw nej stro nie cy pla
na, głę bo ko ści 17 m, pły nie my wzdłuż ścia -
ny po ro śnię tej gor go nia mi, do pły wa jąc
do sku pi ska po tę żnych blo ków skal nych,
two rzą cych skom pli ko wa ny la bi rynt wą wo -
zów i prze smy ków… Do pie ro tu taj po zwa -
lam włą czyć la tar ki… „Nie chaj się sta nie
świa tłość” – rzekł Bóg i po lu bił to, co zo ba -
czył. Klu czo wym ele men tem, któ ry po zwa -
la nam wi dzieć jest świa tło. Ozy rys, Apol lo,
Jah we – od sta ro żyt nych cza sów po cząw -
szy, wszyst kie re li gie trak to wa ły świa tło ja -
ko bo ski dar i pod kre śla ły je go pier wot ny
wpływ na ka żde uczu cie, na ka żdą na szą
myśl oraz na ka żdy uczy nek. Świa tło by ło
wy słan ni kiem nad przy ro dzo ne go i uzna wa -
ne za za po wiedź te go, co mia ło na stą pić...
Dla nas by ło bar dzo mi łym i ocze ki wa nym
ele men tem koń czą ce go się nur ko wa nia i ja -
kże moc no je po lu bi li śmy!

Ty dzień za jęć, nur ko wań, ćwi czeń, wy -
kła dów, dys ku sji do biegł koń ca. Po na tło ku
wra żeń i emo cji, no wych umie jęt no ści i do -
świad czeń cze ka ją ce do wy peł nie nia te sty
eg za mi na cyj ne wy da ją się być nud ną for -
mal no ścią. Przede mną de cy zja – czy kan -
dy dat po sia da ce chy in struk to ra, ta kie jak:
życz li wość, do świad cze nie, cier pli wość,
od po wie dzial ność, kon se kwen cja, pro fe sjo -
na lizm, przy go to wa nie, wie dza, umie jęt no -
ści, spraw ność fi zycz na i umy sło wa,
zdro wy roz są dek, em pa tia, mo ral ność,
uczci wość. A przed Lesz kiem de cy zja – czy

szko le ni ko le dzy, któ rzy speł ni li wy mo gi
for mal ne kur su, ro zu mie ją ta kże ogra ni cze -
nia do ty czą ce ich sa mych, ze wzglę du na fi -
zjo lo gię i spe cy fi kę da ne go dnia. Czy
po tra fią my śleć jak nu rek tech nicz ny!

Wie czor na de gu sta cja win u Ma rio
Plačića to fe eria sma ków win uroz ma ico na
se rem i ryb ka mi. Do te go hi sto rie pro duk cji
po szcze gól nych ro dza jów czy od mian.
Czer wo ny „Ivan Do lać” z tej wi niar ni naj bar -
dziej przy padł nam do gu stu. Jest to czer wo -
ne wi no z miej sco we go szcze pu Dal ma cji
Pla vac Ma li. Wi no gro na zbie ra ne są wy łącz -
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nie ręcznie, na słonecznych stokach w połu-
dniowej części wyspy. Wino o ciemnym ru-
binowym kolorze, z refleksami fioletowymi,
charakterystycznym smaku i aromacie. Zde-
kantowane na 30 minut przed podaniem
i schłodzone do 18OC, idealnie pasuje do
dań z owoców morza, ryb z grilla i krabów
oraz do pieczonych czerwonych mięs i dzi-
czyzny. Znakomicie komponuje się z uro-
czymi widokami i wszechobecnym zapa-
chem rozmarynu i lawendy.

„Ivan Dolać” oraz zaproszone koleżanki
instruktorki z bazy nurkowej są świadkami
podsumowania naszego szkoleniowego ty-
godnia.

– Będziesz świetnym instruktorem, bo nie
tylko będziesz umiał tworzyć prawidłowe po-
stawy i nawyki nurkowe u swoich studentów,
oraz doskonalić ich umiejętności, ale także
SKUTECZNIE przekazać im wiedzę. Gratulu-
ję! – z satysfakcją zwracam się do Leszka.

– Jak chłopiec staje się mężczyzną, tak
wy z nurków staliście się bardziej dojrzały-
mi, bezpieczniejszymi nurkami techniczny-
mi. Pamiętajcie jednak, że uzyskany
certyfikat nie jest patentem na niezatapial-
ność! – te słowa kieruję do Remka i Benka.

– Ach! Uwaga na koniec! Dobry nurek

techniczny, tak jak dobry instruktor – nigdy
nie kończy nauki! – Leszek nie mógł sobie
darować odrobiny marketingu bezpośred-
niego. Zaliczeniowy punkt wykładu o kon-
tynuacji edukacji zaliczony!

Tak dobrze rozpoczęty wieczór nie może
się skończyć zbyt szybko! Drink Bar Carpe
Diem wita nas swym klimatem beztroski
dnia dzisiejszego. Byliśmy tu na początku.
Czas na odreagowanie trudów szkolenia
i kursu. Po kilku wizytach przy barze nastą-
piło wyluzowanie najbardziej spiętych.
Do tego tańce, nie tylko na parkiecie, rów-
nież na stołach… i pod nimi. Na koniec ką-
piel nago przy plaży, obok klasztoru,
na orzeźwienie i utemperowanie rozbuja-
łych winem i tańcem bachusowych chuci!

Te ekstatyczne misteria z bachantkami
w osobach naszych koleżanek zakończyły
godny Dionizosa i jego dworu wieczór. Ponad
naszymi głowami Korona Północy – konstela-
cja niebieska 20 widocznych gwiazd, która jak
mówią mity, powstała ze złotego diademu wy-
konanego przez Hefajstosa i podarowanego
przez Dionizosa królewnie kreteńskiej Ariad-
nie, następnie zabranej przez niego na Olimp.
W mitologii greckiej góra Olimp uważana by-
ła za siedzibę bogów, w tym najważniejszego

z nich – Zeusa. Z tego miejsca bogowie mieli
kierować ludzkimi losami.

My, bohaterowie tego tygodnia mamy
jednak wrażenie być im równi.

Romek Hłobaż

fot.: Piotr Stós

Romek Hłobaż – nurek zawodowy i technicz-
ny, instruktor trener nurkowania wielu federa-
cji, wydał ponad 1440 certyfikatów, wyszkolił
ponad 60 instruktorów oraz wielu znanych
polskich nurków technicznych. Wyróżniony
za osiągnięcia dydaktyczno/wychowawcze
państwowym odznaczeniem – Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Odbył w swojej karie-
rze 5000 nurkowań na akwenach całego
świata, uczestniczył jako konsultant i nurek
zabezpieczający w rekordzie głębokości Pol-
ski i innych ciekawych projektach nurkowych.
Mając świadomość ryzyka i respekt niezagłu-
szony rutyną, głębokość 100 m przekraczał
kilkadziesiąt razy, a jego wiedza, spokój i opa-
nowanie, wielu pozwoliła na bezpieczny po-
wrót z tej głębokości. Autor filmowych zdjęć
specjalnych – www.filmpolski.pl. Autor ksią-
żki „Dotknąć głębi” – www.dotknacglebi.pl
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„(…) Last Chri st mas, I ga ve you my
he art, but the ve ry next day, you ga -
ve it away, this year, to sa ve me
from te ars, I’ll gi ve it to so me one
spe cial…”. W uszach roz brzmie wał mi
na dal „ulu bio ny” song wszyst kich
Po la ków, gry wa ny w ka żdym ra diu
po cząw szy od 6 grud nia aż do No -
we go Ro ku. Mróz, płat ki śnie gu, do -
mek w gó rach…, ko mi nek, tań ce,
nar ty...

– 23 kg! Aniu, co ty zno wu wło ży łaś
do tej wa liz ki?

– Słoń ce, jak to co? Sprzęt nur ko wy!
– I pięć par bu tów? – za py tał To mek, wy -

cią ga jąc mo je czer wo ne szpil ki z ba ga żu.
– O nie, te bu ty zo sta wia my! Prze cież

oprócz te go, że bę dę 4 ra zy dzien nie
pod wo dą mam za miar sza leć pod gwiaz -
da mi w syl we stro wą noc! – pu ści łam oko
do mę ża.

– Ko bie ty…. – spu en to wał Tom, wkła da -
jąc mo je bu ty i ko sme tycz kę do swo jej wa -
liz ki.

Wró ci łam do rze czy wi sto ści. Wy rwa na
z wi zji bia łe go pu chu i wy jaz du z przy ja ciół mi
w gó ry, spoj rza łam na ter mo metr za oknem.

Nurkowy Sylwester
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– No tak. 14 stop ni i pięk na po go da.
Idzie wio sna, jak nic.

Do ci snę łam jac ket, za mknę łam wa liz kę
i za ło ży łam oku la ry prze ciw sło necz ne.

– Ta kie go Syl we stra jesz cze nie mie li -
śmy! Je dzie my na Mar sa! Na nu ry! Na resz -
cie! – krzyk nę łam ra do śnie i prze krę ci łam
klu czyk w drzwiach.

***
– Czy to na pew no Egipt? – za żar to wał

Edek wy cho dząc z sa mo lo tu. – Wie je jak
dia bli.

Mo że nie by ło to 30 stop ni na plu sie, ale
na mi nu sie rów nież.

Jak tyl ko zo ba czy łam lo go Be ach sa fa ri,
od ra zu po czu łam się le piej. Wró ci łam.

– Edziu! – usły sza łam krzyk Vio li, ale by -
ło już za póź no… Syl we stro wa bu tel ka
z pro cen ta mi roz trza ska ła się na par kin gu
lot ni ska.

– Edziu, idź z Anią do skle pu za nim od -
je dzie my, wy pa da ło by mieć coś tak sym bo -
licz nie pod czas za ba wy – uśmiech nę ła się
na sza pa ni dok tor. Po chwi li sie dzie li śmy
już w bu sie i za su wa li śmy do Mar sa Alam.

– Za uda ne go Syl we stra! – wznie śli śmy
to ast egip skim pi wem, do ku pio nym przy
oka zji, za gry za jąc pol ski mi orzesz ka mi.
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– I za pięk ne nu ry! – do koń czy łam i za -
pa dłam w sen.

***
28 grud nia 2013, słoń ce i wo da – ale jest

bo sko!
Wsu nę łam na sie bie krót kie spoden ki,

klap ki na no gi i po szłam na śnia da nie. Po -

zo sta ła część gru py przy le cia ła in nym sa -
mo lo tem przed na mi, więc zdą ży ła już za -
akli ma ty zo wać się w na szym no wym,
nur ko wym ho te lu.

– Ania z Ac ti vto ur, bar dzo mi mi ło
– przed sta wi łam się gru pie.

– Wi dać po ko szul ce!

– Nie by li ście na nur ku o 6 ra no? – za py -
ta łam.

– Nie, nie, cze ka li śmy na was! Ale już
koń czy my śnia da nie i le ci my, praw da?
– po wie dział Adam, a wszy scy zgod nie po -
twier dzi li.

– Je stem prze ko na na, że bar dzo wam się
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spodo ba – po wie dzia łam i ugry złam na le -
śni ka z dże mem.

Syl we ster nur ko wy to al ter na ty wa dla
pol skie go syl we stra z ku li giem, śnie żka mi
i siar czy stym mro zem. Mo żna go spę dzić
nad brze giem Mo rza Czer wo ne go, na pu -
sty ni pod da chem gwiazd. Mo że nie zbyt

tra dy cyj nie, ale za to cie ka wie i bar dzo
efek tow nie. A do te go in ten syw ny pro gram
nur ko wy! Zwar ci i go to wi po je cha li śmy
na pierw sze nu ry nad pięk ną za to kę i miej -
sca nur ko we – Ki lo Ta ma nię. Brie fing z mo -
im ulu bio nym gu idem Osa mą, wy wa ża nie
i hop do wo dy!

Nur ko wa nia w okre sie gru dnio wo -stycz -
nio wym są na pew no in ne niż w cią gu ca łe -
go ro ku. Wo da jest chłod niej sza, ale rów nie
przy jem na. Grub sza pian ka lub ocie placz
zde cy do wa nie przy da ją się, cho ciaż jest to
kwe stia jak naj bar dziej in dy wi du al na. Ja
mia łam pian kę 5 mm, Osa ma 14 mm.
Grunt, że mój bud dy nie marzł!
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Po nu rach na to miast, bez czap ki, po la ru
a cza sem na wet kurt ki (!) ani rusz! Wiatr jest
sil ny, po ry wi sty, ale cie pły. Wiał pro sto
z pu sty ni. Nur ko wa nia by ły pięk ne. Spo ro
żół wi, na je żek, szka rad nic, płasz czek, śli -
ma ków na go skrzel nych, na dy mek, skrzy -
dlic, kal ma rów czy kre we tek. Na słyn nej
Mar sa Mu ren mie li śmy bli skie spo tka nie
z mu re ną, a w in nych miej scach nur ko wych

z ogrom nym na po le onem i po kaź nych roz -
mia rów tuń czy kiem! Do stoj ne żół wie
w oto cze niu ko ra lo wych ogro dów, pły wa -
jąc w świe tle pro mie ni sło necz nych, spra -
wia ły mi chy ba naj więk szą ra dość.
Na nur ko wi sku Ga bel Ro sas wpły wa li śmy
w szcze li ny, ja ski nie i gro ty. Raz uda ło nam
się nur ko wać na je dy nej w swo im ro dza ju
– ra fie do mo wej! Ho use re ef do stęp ny jest

tyl ko pod czas sto sun ko wo do brej, bez -
wietrz nej po go dy. Nam uda ło się zejść
przy po mo cy opu stów ki, pły wa jąc po mię -
dzy tu ne la mi i ko ry ta rza mi. Jak dla mnie?
Baj ka.

Ca łą gru pą po je cha li śmy ta kże na od da -
lo ny o ok. 80 km wrak stat ku Abu Ghu sun.
Jed no z mo ich ulu bio nych nur ko wań (a któ -
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re nie jest?)! Wrak jest prze ła ma ny na pół,
po ło żo ny na ma łej głę bo ko ści i ob ro śnię ty
prze pięk ny mi mięk ki mi ko ra la mi – sta le
mnie za chwy ca. Po zo sta ło ści gra nu la tu pla -
sti ko we go znaj du ją ce się we wnątrz stat ku,
to za wsze nie by wa ła atrak cja. Po mię dzy
nu ra mi je my śnia da nie – jaj ka, ba nan, dżem
i egip skie plac ki. A do te go ogrom na daw ka
śmie chu i opa la nie. Wra ca jąc z Abu Ghu -
sun za li czy li śmy przy sta nek przy sta dzie

wiel błą dów. Ta kiej nie spo dzian ki nikt się
nie spo dzie wał. Szyb ka se sja zdję cio wa
– po zo wa nie Ka si, An drze ja, Ada ma i Tom -
ka – i z po wro tem do au ta. Ta ki ma ły She -
la tion (naj więk szy targ wiel błą dów
w Egip cie) – ot co.

Jed no nur ko wa nie szcze gól nie za pa dło
mi w pa mięć. An drzej, je den z na szych nur -
ków, za wsze kon tro lo wał do zwo lo ną głę -
bo kość przy upraw nie niach OWD. Pod czas

jed ne go z nur ko wań był tak za uro czo ny ra -
fą, że za nu rzył się nie po strze że nie trosz kę
głę biej… To mek, któ ry po pew nym cza sie
prze pły wał na An drze jem, za uwa żył na je -
go kom pu te rze mak sy mal ną głę bo kość ja ką
„za li czył” pod czas te go nu ra. Po wyj ściu
z wo dy krzyk nął:

– Ale za sza la łeś, by łeś na 27 m!
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An drzej od ra zu spoj rzał na kom pu ter
i prze tarł oczy ze zdu mie nia.

– Nie mo żli we, prze cież mia łem się trzy -
mać mak sy mal nie 22 me trów! – za wo łał.

– No wy rok, no we po sta no wie nia. Mu -
sisz zro bić AOWD, bo masz już wstęp
do głę bo kie go nu ra – za śmiał się To mek.

Pięk na ra fa Mar sa Alam – „wcią ga”
na ma xa. Po pro stu.

Więk szość gru py zde cy do wa ła się ta kże
na nur ko wa nie noc ne. Kil ka osób jed ne go
dnia, resz ta przy na stęp nej oka zji. Dru gie
noc ne już so bie od pu ści łam. Po je cha łam
jed nak z chło pa ka mi i Vio lą, na pa ce cię -
ża rów ki, spę dzić czas w za to ce. Nasz prze -
wod nik nur ko wy Osa ma za brał nas
na wzgó rze, skąd mia ły śmy wi dok na peł -
ne mo rze. Te atrzy ku, ja ki za fun do wa ły nam

na sze chło pa ki, nie za po mni my do koń ca
ży cia. Gra świa tła la ta rek pod wo dą i zmia -
ny kie run ków po ru sza nia się przy spo rzy ły
nam ogrom nej daw ki śmie chu. Osa ma
oczy wi ście nad wszyst kim czu wał, za ba -
wia jąc nas przy tym roz mo wą i ucząc ję zy -
ka arab skie go. A nie bo by ło tak bar dzo
usła ne gwiaz da mi… „Nie wiem, jak to na -
uko wo wy tłu ma czyć, ale w no cy wi dzi się
w Afry ce da lej niż w in nych miej scach.

A gwiaz dy świe cą tu ja śniej”.
To by ła na praw dę ma gicz na chwi la.
Ka rol, Adam, To mek i Edek wy nu rzy li się

w peł ni usa tys fak cjo no wa ni, prze ko ma rza -
jąc się, kto, dla cze go i kie dy się zgu bił. Fa -
ce ci… Po za wi ja ni w po la ry, cza py i ko ce
z po wro tem wsie dli na pa kę cię ża rów ki.

31 grud nia 2013. Słoń ce świe ci na dal tak
sa mo, śnieg nie pa da, nu ry za li czo ne. Zdję -
łam płe twy i neo pre no we bu ty. Za ło ży łam
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swo je czer wo ne szpil ki, su kien kę i po ma lo -
wa łam usta.

– Aniu, wy glą dasz zu peł nie ina czej niż
w pian ce! – krzyk nął An drzej.

– He, he, ta ką mia łam na dzie ję – od po -
wie dzia łam z uśmie chem. – Go to wi na za -
ba wę?

Po chwi li wszy scy go ście ho te lu nur ko -
we go za wi ta li do re stau ra cji. Sto ły za sta -
wio ne by ły sa łat ka mi, so sa mi, ró żne go
ro dza ju pie czy wem, ry ba mi, sma żo ny mi
kal ma ra mi i prze ró żnym mię sem, w tym
wy cze ki wa ną ba ra ni ną! By ło cia sto, owo ce
a ta kże no wo rocz ny tort! Praw dzi wa uczta!
Je śli cho dzi o „stro je wie czo ro we”, ewi -
dent nie wy ró żnia ją cą się pa rą by ła Vio la
z Ed kiem! Ona odzia na w su kien kę, lu do -
wą chu s tę i ko lo ro wy wia nek, on w iście

be du iń ską ga la bi je (tra dy cyj ną arab ską sza -
tę) i oku la ry prze ciw sło necz ne. Na si arab -
scy to wa rzy sze nie mo gli wyjść z po dzi wu!
Mie szan ka pol sko -arab ska udzie li ła se sji
zdję cio wej i za sia dła do ko la cji. Po zo sta li
uczest ni cy wy glą da li rów nie pięk nie. Ania
z Ada mem – spor to wa ele gan cja z egip ską

nut ką, Ka sień ka w pięk nej, zie lo nej, orien -
tal nej tu ni ce i wi docz nej bi żu te rii, Ka rol
w swo jej uko cha nej ga la bi ji. An drzej wy -
glą dał ni czym praw dzi wy od kryw ca i glob -
tro ter. Mój mąż wy stą pił tak jak lu bi
– w je an sach i ko szu li. Syl we ster „na pu sty -
ni” wspo mi nam z wiel ką sym pa tią. Po sy tej
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ko la cji uda li śmy się do dru giej sa li na tań ce!
Spo śród pol sko -arab sko -nie miec kich go ści
na sza eki pa naj rza dziej scho dzi ła z par kie -
tu! Po chwi li do łą czy li do nas na si go spo -
da rze i ca ła za ło ga Be ach sa fa ri, a nur ko wie
nie miec cy…. hmm…. ca ły wie czór ro bi li
nam zdję cia. No cóż, mo że mu zy ka nie by -
ła w ich gu ście? Oso bi ście wy tań czy łam się
za wszyst kie cza sy! Ta niec arab ski przy bo -
ku Osa my (prze wod ni ka nur ko we go) idzie
mi z wy jaz du na wy jazd co raz le piej. Jed -
nak naj więk szą fu ro rę zro bi ła dru ga Ania,
któ ra ujaw ni ła swój ukry ty ta lent, a mia no -
wi cie umie jęt ność tań ca brzu cha! Cię żko
by ło ode rwać wzrok, za pew niam! Adam
na to miast od sta wił zwa rio wa ny ta niec
przy Gan gnam sty le, An drzej sza lał ze
szczę ścia, gdy z gło śni ka po le ciał Ka zik.
Na sze nur ko we pa ry tań czy ły do ka żdej
pio sen ki – czy to Sha ki ra, Aisha, czy jed na
z wie lu pio se nek o Ha bi bi! Aż mi ło by ło pa -
trzeć! Kró lem par kie tu zo stał mło dy, arab -
ski chło pak, mia no wa ny przez nas
Mi cha elem Jack so nem, gdyż to co wy czy -
niał na par kie cie, prze szło na sze naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. Pu bli ka wi wa to wa ła!
Wy bi ła pół noc, po sy pa ły się ży cze nia, uści -
ski i po ca łun ki przy lamp ce szam pa na! At -

mos fe ra by ła nie zwy kła, tym bar dziej, że
za oknem roz po ście rał się wi dok na prze -
pięk nie pod świe tlo ny ba sen i świą tecz nie
ude ko ro wa ne pal my. Cie pły wiatr wdarł się
przez okno i roz wiał mi wło sy.

– Ży czę wam sa mych naj pięk niej szych
nur ko wań w No wym Ro ku – po wie dzia łam
do sie bie w du chu, pa trząc z ra do ścią

na swo ją fan ta stycz ną, nur ko wo -syl we stro -
wą gru pę. No wy Rok przy niósł nam no wą
ener gię. Mi mo że naj wy tr wal szym nur kiem
oka zał się Adam – dziel nie wsta wał co -
dzien nie przed 6 ra no i ro bił nu ra (mnie
uda ło się tyl ko kil ka ra zy, resz ta ka żde go
ran ka zgod nie stwier dza ła, że jest „ciem no
i zim no”, z po wro tem wska ku jąc pod koł -
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drę) – wszy scy sza le li śmy pod wo dą. Tom
z Edziem po zo wa li ni czym mo de le, Ania
z Ada mem krę ci li pod wod ne fil my i ro bi li
se sje zdję cio we żół wiom, Ka sia z Ka ro lem
ro bi li so bie ro man tycz ne wę drów ki, a An -
drzej…, jak już wspo mnia łam, pil no wał
głę bo ko ści, po dzi wia jąc przy tym pod wod -
ny świat. Ja pierw szy raz w ży ciu tań czy łam
pod wo dą z Osa mą (by ły na wet ob ro ty!), ta -
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kże wra żeń nie by ło koń ca. Wie czo ry spę -
dza li śmy za zwy czaj w tzw. Cie cho cin ku.
Skąd ta ka na zwa? Wy glą da li śmy nie co za -
baw nie, sie dząc na krze słach przed ho te -
lem ni czym eme ry ci, w blu zach z kap tu-
ra mi, przy kry ci ko ca mi, w oto cze niu palm.
Cza sa mi po pro stu wiatr wiał zbyt moc no…

Na ostat ni dzień syl we stro we go wy jaz du
za pla no wa li śmy ogni sko.

Osa ma za brał nas na jed no z miejsc nur -
ko wych, gdzie cze ka li je go przy ja cie le i ku -
zy ni, roz pa la jąc ogień i pa rząc be du iń ską
ka wę. Szum mo rza, za pach świe żej ka wy
z im bi rem i kar da mo nem, nie koń czą ce się
roz mo wy, roz brzmie wa ją cy w uszach
śmiech, blask ogni ska i te gwiaz dy… wspo -
mi na łam już, że uwiel biam na nie pa trzeć?

„A tam, w gó rze, by ło so bie nie bo, ca łe

upstrzo ne gwiaz da mi; kła dli śmy się na ple -
cach i ga pi li na nie, dzi wiąc się, czy ktoś je
stwo rzył, czy też są tam przy pad kiem”,
Mark Twa in, Huc kle ber ry Finn.

Wszyst kie go naj lep sze go w No wym
2014 Ro ku. En joy Di ving! Po pro stu.

An na So ło du cha -Buć ko

a.so lo du cha@ac ti vto ur.pl
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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

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy  jjeesstt
śśrreeddnniioo  ww  6655000000  eeggzz..,,  nniiee  mmoożżee

zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.targikielce.pl/index.html?k=sporty_wodne&s=index
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An da ma ny – przez wie lu okre śla ne
mia nem ra ju na zie mi, nie są
na pew no miej scem tłum nie od wie -
dza nym przez eu ro pej skich tu ry stów,
nie znaj dzie my tu luk su so wych, mar -
ko wych ho te li, hucz nych dys ko tek
i at mos fe ry zna nej z miej sco wo ści
tu ry stycz nych Gre cji, Tur cji czy Egip -
tu. Jest to miej sce, któ re już od mo -
men tu lą do wa nia za chwy ca swo ją
au ten tycz no ścią.

An da ma ny i Ni ko ba ry to ar chi pe lag skła -
da ją cy się z 572 wysp, le żą cych na po gra -
ni czu Za to ki Ben gal skiej i Mo rza
An da mań skie go. Ad mi ni stra cyj nie jest te ry -
to rium sto wa rzy szo nym In dii, kul tu ro wo
i ję zy ko wo bli żej mu do kra jów Azji Po łu -
dnio wo -Wschod niej, gdyż do mi nu ją cym ję -
zy kiem po zo sta je ben gal ski. Spo śród
wszyst kich wysp ar chi pe la gu je dy nie nie -
wiel ka część otwar ta jest dla ru chu tu ry -

stycz ne go, po zo sta łe za miesz ki wa ne są
przez rdzen ną lud ność ple mien ną, któ ra
po zo sta je nie za le żna i od ma wia kon tak tu

ze świa tem ze wnętrz nym. Dla te go też
wszy scy tu ry ści przy by wa ją cy na wy spy zo -
bo wią za ni są do uzy ska nia spe cjal ne go po -

Andamany
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zwo le nia na po byt, na któ rym wid nie je ka -
te go rycz ny za kaz fo to gra fo wa nia czy zbli -
ża nia się do za miesz ku ją cych tam wspól not
ple mien nych. A co po wo du je, że An da ma -
ny na dal po zo sta ją dzie wi cze? Z pew no ścią
fakt, że je dy ne lot ni sko w Port Bla ir na An -
da ma nie Po łu dnio wym ob słu gu je je dy nie
lo ty kra jo we. Ozna cza to ty le, że trze ba po -

sia dać wi zę in dyj ską i wy ku pić bi let kra jo -
we go prze woź ni ka – nie ma mo żli wo ści lo -
tu bez po śred nie go z Eu ro py, dla te go oso by,
któ re od wie dza ją An da ma ny to w prze wa -
ża ją cej czę ści pod ró żni cy, przy by wa ją cy
z In dii kon ty nen tal nych lub bo ga ci Hin du si
przy la tu ją cy tu na wa ka cyj ny wy po czy nek.
Wy bór li nii lot ni czych jest spo ry, m.in. Air

In dia, Go Air, Spi ce Jet czy Jet Air ways za -
pew nia ją dość do brą ja kość usług oraz lo ty
z ka żde go za kąt ka In dii. Jed nak lo ty bez po -
śred nie od by wa ją się je dy nie z Kal ku ty
i Chen nai, dla te go w in nym przy pad ku ko -
niecz na jest prze siad ka. Po wy lą do wa niu
w Port Bla ir mo żna po zo stać na An da ma nie
Po łu dnio wym lub wy brać się na jed ną z in -
nych do stęp nych wysp, na któ re kur su ją
rzą do we oraz pry wat ne pro my. Oczy wi ście



Nuras.info 2/2014

42

ró żnią się one stan dar dem oraz ce ną, jed -
nak za rów no jed ne, jak i dru gie kur su ją za -
le d wie 2-3 ra zy w cią gu dnia, dla te go też
na le ży wkal ku lo wać to w plan ca łej pod ró -
ży. 

My na miej sce na szych nur ko wań i po -
by tu wy bra li śmy wy spę Ha ve lock, na któ rą
prze pra wa pro mem trwa ok. 2,5 go dzi ny.

Ha ve lock to miej sce cu dow ne, mo że nie
zu peł nie dzi kie, ale wciąż jesz cze dzie wi -
cze. Wy spę prze ci na ją dwie dro gi, na skrzy -
żo wa niu któ rych znaj du je się cen trum
z ryn kiem owo co wo -wa rzyw nym oraz bar -
dzo pro sty mi skle pa mi i re stau ra cja mi,
w któ rych ser wo wa na jest świe ża lo kal na
ry ba, nie opo dal jest szko ła oraz ban ko mat.

Tu taj urze ka zde cy do wa nie wszyst ko, na -
wet prze rwy w do sta wie prą du są do wo dem
na to, że cy wi li za cja jest na praw dę da le ko.

Na wy spie dzia ła ją trzy cen tra nur ko we:
An da man Di ve Club, Ba re fo ot Scu ba oraz
Di ve In dia. My mie li śmy przy jem ność nur -
ko wać z tym ostat nim, któ re znaj du je się
na te re nie ośrod ka, w któ rym mo żna do ko -
nać re zer wa cji noc le gów. Do dys po zy cji
po zo sta ją tzw. Ten ted Ca ba nas, a więc du -
że na mio ty ze sło mia nym za da sze niem i ła -
zien ką we wnątrz, lub też Upgra ded Huts,
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czy li pro ste dom ki z ła zien ką, a wszel kich
re zer wa cji do ko nać mo żna dro gą ma ilo wą.
Na te re nie ośrod ka jest rów nież re stau ra cja,
któ ra ser wu je po sił ki i na po je od wcze snych
go dzin po ran nych do póź nej no cy. Rów -
nież sa me nur ko wa nia są do brze zor ga ni -
zo wa ne – na sta nie cen trum znaj du je się
ca ły nie zbęd ny do nur ko wa nia sprzęt, któ -
ry wli czo ny jest w ce nę pa kie tu nur ko we -

go, ta kże nie jest ko niecz ne za bie ra nie wła -
sne go wy po sa że nia. Ze wzglę du na dość
znacz ną od le głość do miejsc nur ko wych
dzień nur ko wy roz po czy na się o 7.30 ra no,
są to dwa nur ko wa nia z prze rwą na ło dzi
oraz po wrót przed za cho dem słoń ca,
a więc przed 17. Środ kiem trans por tu są ło -
dzie Dhow, wy ko na ne tra dy cyj nie z jed ne -

go ka wał ka drew na, są za tem dość wą skie,
a dłu ższa pod róż w ze tknię ciu z fa la mi
na peł nym mo rzu skut ku je nie ste ty ob ja wa -
mi cho ro by mor skiej. An da ma ny z pew no -
ścią nie są miej scem, gdzie bi je się re kor dy
głę bo ko ści – ze wzglę du na brak ko mo ry
de kom pre syj nej nur ko wa nia są za wsze bez -
de kom pre syj ne i tej za sa dy na le ży zde cy -
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do wa nie prze strze gać. Tu taj przy je żdża się
po to, aby po dzi wiać nie zwy kle bo ga te
pod wod ne ży cie, jest to za tem miej sce ide -
al ne dla ama to rów pod wod nej fo to gra fii,
do któ rych ja się rów nież za li czam. Miejsc
nur ko wych jest na praw dę du żo, oczy wi ście
my ze wzglę du na ogra ni czo ny czas mo gli -
śmy od wie dzić tyl ko nie któ re z nich.

Di xon Pin nac le skła da się z 3 pod wod -
nych szczy tów cał ko wi cie po kry tych ra fą.
Naj więk szy z nich ma śred ni cę ok. 30 me -
trów i znaj du je się w prze dzia le głę bo ko -
ści 18-36 m. Nur ko wa nie w tym miej scu
jest nie zwy kłym prze ży ciem, naj pierw opa -
da się w kry sta licz ny błę kit, a na stęp nie wy -
ła nia się wierz cho łek jed ne go ze szczy tów.

Już pod czas pierw sze go zej ścia uj rze li śmy
ła wi cę ba ra kud za wie szo nych tuż
nad wierz choł kiem, na stęp nie opły wa jąc
wznie sie nie, mie li śmy oka zję fo to gra fo wać
na po le ony, ry by pa pu gi, bła zen ki bro nią ce
swych ukwia łów, nie zwy kle licz ne ro dzi ny
swe etlips oraz ban ner fish. Prą dy w tym
miej scu by wa ją dość sil ne, dla te go też na le -
ży za cho wać czuj ność. Jed nak to, co mnie
za chwy ca w przy pad ku ta kich nur ko wań,
to uczu cie nie wa żko ści i przy na le żno ści
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do wiel kie go na tu ral ne go akwa rium, któ re
fa lu je ra zem z na mi.

John ny’s Geo r ge, od kry te nie daw no,
znaj du ją ce się na otwar tym mo rzu na głę -
bo ko ści 25-30 me trów, skła da się z dwóch
ogrom nych gła zów. To miej sce do star czy ło
nam nie la da atrak cji w po sta ci nie wiel kie -

go re ki na, tuń czy ków oraz żół wia le ni wie
prze pły wa ją ce go obok nas. Po nad to pięk -
ne, bo ga te ra fy a wśród nich Giant Bar rel
Spon ges, któ rych nie spo tka się w wo dach
Mo rza Czer wo ne go czy Śród ziem ne go.

The Wall, bę dą ce ścia ną ra fy opa da ją cą
od 15 do 55 me trów, wo kół któ rej sku pia

się ży cie nie zli czo nej licz by ryb oraz, jak
się oka za ło, rów nież ja do wi tych wę ży mor -
skich. Te dość nie po zor ne, ma łe wę że
w pa ski za miesz ku ją głów nie go rą ce stre fy
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Oce anu In dyj skie go oraz Spo koj ne go i za li -
cza ne są do nie bez piecz nych stwo rzeń
mor skich.

Mi ne rva’s De li ght to bar dzo roz le gły te -
ren ra fy znaj du ją cej się dość płyt ko, na głę -
bo ko ści od 12 do 17 me trów. Mo żna tu
spo tkać du żą licz bę skrzy dlic oraz mu ren.
Nie ste ty wi dać tu zde cy do wa nie efekt tsu -
na mi, któ re nie oszczę dzi ło rów nież An da -

ma nów w 2004 r. Roz le gła ra fa, nie gdyś
z pew no ścią za chwy ca ją ca bo gac twem ró -
żnych form ko ra li, dziś w wie lu miej scach
jest nie ste ty ob umar ła.

Wszyst kie te miej sca zde cy do wa nie za -
chwy ca ją, są bo gat sze od egip skich czy eu -
ro pej skich nur ko wisk tłum nie od wie dza-
nych przez tu ry stów, sie ją cych spu sto sze nie.
Tu nie ule ga się wra że niu, że nur ko wie do -

ko nu ją in wa zji na pod wod ne ży cie, ale sta -
ją się je dy nie go ść mi -ob ser wa to ra mi, bę dąc
przez mo ment czę ścią te go nie zwy kłe go
świa ta. Oczy wi ście ka żde nur ko wa nie po zo -
sta wia wra że nie nie do sy tu, bo chcia ło by się
po zo stać tam dłu żej i uchwy cić ca łe mnó -
stwo ka drów, któ re po pro stu od pły nę ły. Ale
to wła śnie czy ni An da ma ny miej scem,
do któ re go kie dyś chcie li by śmy wró cić,
po to, by prze żyć to jesz cze raz, ale rów nież
po to, by spraw dzić, czy wy spy zdo ła ły za -
cho wać swo ją dzie wi czość i ma gię za rów -
no na po wierzch ni, jak i pod wo dą.

Jo an na Po ci żnic ka

fot.: Autor



Nuras.info 2/2014

47

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://youtu.be/O77MCbbIFF0
http://aquadiver.pl
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W ocze ki wa niu na ko lej ną edy cję wiel -
kiej Pod wod nej Przy go dy, któ ra już za kil ka
dni, Ka mil „Ja ku za” Ja czyń ski roz ma wia
z jej or ga ni za to rem. Mak sy mi lian Al l we il
zdra dził nam kil ka szcze gó łów, któ re
z pew no ścią za chę cą wszyst kich nie zde cy -
do wa nych do od wie dze nia Pa ła cu Kul tu ry
w pierw szy week end lu te go.

Ka mil Ja czyń ski: Przed na mi ko lej na edy -
cja Tar gów Nur ko wych „Pod wod na Przy -
go da”. Bę dzie to już pią ta, ju bi le uszo wa …
Jak oce niasz po przed nią edy cję? W In ter -
ne cie mo żna by ło prze czy tać du żo do -
brych opi nii, ale lu dzie na rze ka li na tłok.
Z jed nej stro ny świad czy to o spo rym za in -
te re so wa niu, a z dru giej mo że to czas
na zmia nę miej sca?

Mak sy mi lian Al l we il: No tak, tłok to wa -
rzy szy tar gom od po cząt ku. Od trze ciej
edy cji prze pro wa dzi li śmy się do naj więk -
szej w Pa ła cu Sa li Mar mu ro wej. Nur gres,
Dzień Su cha ra, Ma ra ton Fil mów Nur ko -
wych i se mi na ria bę dą w osob nych sa lach,

ale są ta kie go dzi ny, gdy i tak jest tro chę
cia sno. Nie lu bią cym tło ku po le cam nie -
dzie lę – jest za wsze luź niej, a ofer ta wy kła -
dów i se mi na riów rów nie bo ga ta, je śli nie
bo gat sza niż w so bo tę.

Co się uda ło, to roz ła do wać ko lej ki
przy ka sie. Dzię ki wpro wa dze niu przed -
sprze da ży przez In ter net, licz ba osób ku pu -
ją cych bi le ty za go tów kę w ka sie znacz nie
się zmniej szy ła. W tym ro ku za kup przez
In ter net jest jesz cze wy god niej szy, bo za -
miast prze le wu na kon to, mo żna za pła cić
przez sys tem płat ni czy, jak za za ku py
w skle pie in ter ne to wym.

Co do zmia ny miej sca, jest to ja kąś
opcją, ale na sze tar gi są jesz cze za ma łe
na wiel kie ha le wy sta wo we. Po dob no kry -
zys się koń czy, więc mo że w przy szłym ro -
ku fir my, któ re się wy sta wia ją we zmą
więk sze po wierzch nie, a te, któ rych ofi cjal -
nie nie ma (bo nie ofi cjal nie du żo się dzie je
w ku lu arach) za in we stu ją i bę dą mo gły roz -
ma wiać z nur ka mi nie w przej ściach i w ba -
rze, tyl ko wy god nie i god nie na wła snych

sto iskach. No i w koń cu mam na dzie ję, że
po ja wią się też te mar ki, któ re mó wią „A”
i do tej po ry są re pre zen to wa ne na tar gach
po przez cen tra nur ko we lub skle py, ale nie
mó wią jesz cze „B” i nie pre zen tu ją ca łej
ofer ty. Uwa żam, że sku pia nie się wy łącz nie
na B2B, a za nie dby wa nie „klien ta koń co -
we go”, czy li nur ków, na dłu ższą me tę nie

PPP czyli Piąta Podwodna Przygoda



Nuras.info 2/2014

49

bę dzie ko rzyst ne. Po ku tu ją ce prze ko na nie,
że nu rek za wsze ku pi to, co mu cen trum
nur ko we czy in struk tor sprze da jest mo im
zda niem błęd ne. W do bie In ter ne tu, no
i tar gów, gdzie mo żna wie le ma rek po znać
oso bi ście, po roz ma wiać o nich, czę sto
umó wić się na te sty, nur ko wie ma ją wy bór
i ko rzy sta ją z nie go.

KJ: Jak oce niasz po stęp w dzie dzi nie
sprzę tu nur ko we go przez te 5 lat?

MA: Dzie je się bar dzo du żo. Mar ki, któ -
re la ta te mu by ły na świe cie, czy w Pol sce,
li de ra mi czę sto prze sta ją ni mi być, bo
wcho dzi du żo no wych. Na ryn ku jest co raz
szer szy wy bór, kon ku ren cja słu ży roz wo jo -
wi, w tym tech no lo gicz ne mu. Oczy wi ście
część te go roz wo ju to tyl ko mar ke tin go we
sztucz ki, ale ka żdy nu rek swój ro zum ma
i mu si od ró żnić, co jest w sprzę cie wa żne,
a co – de li kat nie mó wiąc – nie ko niecz nie.
Po ja wia ją się rów nież zu peł nie no we dzia -
ły, kto my ślał 5 lat te mu o re kre acyj nych re -
bre athe rach, one jesz cze nie ist nia ły…

KJ: No wła śnie, co raz wię cej się mó wi
o obie gach za mknię tych, czy to fak tycz nie
przy szłość nur ko wa nia re kre acyj ne go?

MA: Trud no na 100% po wie dzieć, ale
jest to praw do po dob ne. Ba rie ra wej ścia
– czy li ce na – wol no, ale jed nak ma le je.
Obie gi pół za mknię te są już nie wie le dro -
ższe od ze sta wu z obie giem otwar tym, peł -
ne obie gi za mknię te są jesz cze dość dro gie,
ale pa mię taj my, że ku pu je my kom plet – au -
to mat, skrzy dło, kom pu ter, bu tle … Nie -
mniej jed nak nie spo dzie wam się
za mo je go ży cia, że by ukła dy otwar te znik -
nę ły.

KJ: Oprócz or ga ni zo wa nia tar gów, je steś
rów nież in struk to rem. Sprzęt to jed no, ale
bar dzo wa żni są lu dzie. Czy śro do wi sko
nur ko we też się zmie nia? Czy mo żna za ob -
ser wo wać ja kieś spe cy ficz ne tren dy świa -
to we i kra jo we?

MA: Świa to we, no cóż, wi dać bar dzo ak -
tyw ne dzia ła nia w In ter ne cie. PA DI, SSI ma -
ją na wet apli ka cje na iPho ny i An dro ida.
Prze bo jem wdar ła się kon fi gu ra cja si de mo -
un to wa, ist nie ją ca od lat w nur ko wa niu ja -
ski nio wym. Ze wzglę du na sze reg za let
zy ska ła po pu lar ność ta kże w re kre acji,
a pro wa dząc szko le nia z tej spe cja li za cji
wi dzę sko ko wo ro sną ce za in te re so wa nie.
Nur ko wie, któ rzy kon ty nu ują edu ka cję

na wy ższe stop nie co raz bar dziej pa trzą
na ja kość szko le nia. Przed kur sem za da ją
wie le py tań, świad czą cych o tym, że wie -
dzą cze go chcą, ro bią też wię cej spe cja li -
za cji, więc mo żna po wie dzieć, że są
na praw dę doj rza li.

A lu dzie… Hm, lu dzie są, jak wszę dzie,
ró żni. Na szczę ście in try gan tów, cwa nia -
ków czy ma rud jest wśród nur ków ma ło,
a tych, któ rzy są wszy scy zna ją, więc nie są
groź ni.

KJ: Jak wy glą da ofer ta wy staw ców i pre -
le gen tów przy go to wa na na tar gi? Mo że my
spo dzie wać się cie ka wych no wo ści sprzę -
to wych? Kto wy stą pi na Nur gre sie?

MA: Ma my jed ną no wość w ra mach tar -
gów, w nie dzie lę bę dzie Dzień Su cha ra.
W ko lej nych la tach pla nu ję dni in nych ele -
men tów sprzę tu. W ra mach te go dnia bę dą
pre zen ta cje fa chow ców, mó wią ce o da nym
sprzę cie, na co zwra cać uwa gę, co jest wa -
żne i ma ło wa żne przy za ku pie i przy użyt -
ko wa niu itd. Do te go bę dą do kład ne
pre zen ta cje kil ku mo de li pro du cen tów ofi -
cjal nie obec nych na tar gach. Pre zen ta cje
ogól ne są prze zna czo ne głów nie dla nur -
ków po cząt ku ją cych i śred nio za awan so wa -
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nych w da nym te ma cie, za to do kład ne pre -
zen ta cje mo de li bę dą in te re su ją ce dla
wszyst kich nie za le żnie od stop nia za awan -
so wa nia i wła snej wie dzy na da ny te mat.

Na wszyst kich sto iskach spo dzie wa my
się no wo ści i cie ka wych ofert. Wiem, że
pla no wa ne są w tym ro ku tu i ów dzie atrak -
cyj ne wy prze da że i jed no ra zo we, wy łącz -
nie tar go we, su per ofer ty szko le nio we
i wy jaz do we. W ofer tach nie za wsze cho -
dzi o ce nę, war to zwró cić uwa gę na ja kość.
Na tar gach mo żna ła two po rów nać pro po -
zy cje pre zen to wa ne na kil ku sto iskach i wy -
brać naj bar dziej atrak cyj ną z punk tu
wi dze nia da ne go nur ka, czy np. oso by, któ -
ra do pie ro swo ją pod wod ną przy go dę pla -
nu je roz po cząć.

Je śli cho dzi o Nur gres, to za pra szam
na bar dzo in te re su ją ce pre lek cje – bę dzie
Krzysz tof Star naw ski, bę dzie Mi chał Wi nek
z no wym re kor dem. Nie za brak nie Mi cha -
ła Ko su ta, Mać ka Cu rzy dło, Tom ka Nit ki
i wie lu in nych spe cja li stów z bra nży. Bar -
dzo cie ka wie też za po wia da się pre lek cja
Wie sła wa Wa chow skie go, pre ze sa HDS
Pol ska, o nur kach w Pol skiej Ma ry nar ce
Wo jen nej okre su mię dzy wo jen ne go. Po -
nad to du żo bę dzie o zdro wiu w nur ko wa -

niu – mię dzy in ny mi o cho ro bie de kom pre -
syj nej i ba da niach hol te row skich pod wo -
dą. Za pre zen tu ją się rów nież fun da cje
i sto wa rzy sze nia zwią za ne z nur ko wa niem.
Bar dzo cie ka wy bę dzie na pew no nasz za -
gra nicz ny pre le gent, Emir Be ka ne, któ ry
opo wie o nur ko wa niu w Al gie rii – kra ju
z prak tycz nie dzie wi czą przy ro dą, za rów -
no nad, jak i pod wo dą, 1400 ki lo me tra mi
li nii brze go wej i cie ka wy mi nur ko wo ja ski -
nia mi.

Ca łość Nur gre su po dzie lo na jest na pre -
lek cje i se mi na ria od by wa ją ce się w dwóch
sa lach. Wie czo rem w so bo tę w sa li se mi na -
ryj nej tra dy cyj nie od bę dzie się Ma ra ton Fil -
mów Nur ko wych zor ga ni zo wa ny przy
współ pra cy z Fo rum Nu ras.

KJ: Na ko niec, dla przy po mnie nia
– gdzie, co i jak?

MA: Za pra sza my w so bo tę 8 lu te go
od 10 ra no, a w nie dzie lę 9 lu te go już od 9
ra no … Oczy wi ście naj le piej spę dzić
na tar gach dwa dni – wte dy jest czas, że by
wy słu chać wszyst kich in te re su ją cych nas
wy kła dów, pre zen ta cji, obej rzeć spo koj nie
ofer tę wy staw ców, mo że coś ku pić, po ga -
dać ze zna jo my mi przy ka wie w Nur ba -

rze... W je den dzień te go się zro bić nie uda.
A je śli chce cie po ga dać o tar gach, to ja

też tam je stem. Wię cej in for ma cji mo żna
zna leźć na na szej stro nie in ter ne to wej
www.tar gi nur ko we.pl, a ta kże na www.fa -
ce bo ok.com/tar gi nur ko we 

Za pra szam i do zo ba cze nia w nasz nur -
ko wy week end!

KJ: Dzię ku ję za roz mo wę i do zo ba cze -
nia w so bo tę.



http://www.choredzieci.org.pl
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Wo dy u za chod nich wy brze ży Nor -
we gii są peł ne… na gich pięk no ści,
przy bie ra ją cych nie zwy kle ku szą ce
bar wy. Te osza ła mia ją co pięk ne isto -
ty są obu pł cio we, ich ulu bio ną po zy -
cją jest układ 69. 

Brzmi in try gu ją co? Je że li tak, to już dziś
pla nuj wy pra wę na Nu di branch Sa fa ri,
w Gu len Di ve Re sort, aby na wła sne oczy
zo ba czyć te cu deń ka i bli żej po znać ży cie
stwo rzeń uba wio nych ni czym mor skie mo -
ty le. Ich śro do wi sko jest nie zna nym mi kro -

ko smo sem, je śli się nim za in te re su jesz, już
wkrót ce uza le żnisz się od po szu ki wa nia no -
wych i nie zna nych ga tun ków. Więk szość

lu dzi po trze bu je dłu gich lat nur ko wań, aby
doj rzeć swo je go pierw sze go na go skrzel ne -
go śli macz ka, ale od mo men tu, jak go zo ba -

Nagie dziewczynki

Flabellina nobilis
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czysz pierw szy raz, bę dziesz wi dział je
przy ka żdym nur ko wa niu. Ich ko lor i kształt
da je złu dze nie o wie le więk sze go roz mia ru
i si ły niż na praw dę po sia da ją. Na wet naj po -
wa żniej si nur ko wie, któ rzy uży wa ją po -
dwój nych bu tli i nur ku ją na du żych

Hero formosa

Cadlina laevis Lophodoris danielsseni Adalaria proxima

Dendronotus frondosus
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głę bo ko ściach, po zo ba cze niu tych uro -
czych istot, ma ją ma śla ne oczy. Ich wy raz
twa rzy mó wi naj czę ściej: Ko le go, wi dzia łeś
te pięk ne stwo ry???

W przy pad ku, gdy szu ka my pod wo dą
kon kret ne go ga tun ku, do brze jest wie dzieć,
gdzie on że ru je. Śli ma ki na go skrzel ne ży -
wią się ró żny mi ro dza ja mi or ga ni zmów,
mo gą to być np. gąb ki, naj ró żniej sze stwo -
ry wod ne, a na wet jaj ka in nych śli ma ków.
Na uko wo są one na zy wa ne Nu di bran chia,
na to miast li te rac ko – na gie dziew czyn ki. Jak
sa ma na zwa wska zu je, nie ma ją one sko -
rup ki na ple cach. Ge ne ral nie są po dzie lo -
ne na 4 gru py. Cha rak te ry zu ją się dość
spe cy ficz ny mi za cho wa nia mi roz rod czy mi,
po nie waż są her ma fro dy ta mi – je den osob -

Flabellina lineata

Diaphorodoris luteocincta Polycera quadrilineata Tubularia indivisa
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nik po sia da or ga ny roz rod cze mę skie i żeń -
skie. Po zwa la to ko pu lo wać ka żde mu osob -
ni ko wi z ka żdym. Na gie dziew czyn ki i ich
za cho wa nia sek su al ne mo żna skla sy fi ko -
wać w dwóch ka te go riach: te, któ re cię żko
zna leźć i te, któ re są nie mo żli we do wy pa -
trze nia. Oce na po wy ższa wy ni ka rzecz ja -
sna z punk tu wi dze nia nur ka. Je że li
zo ba czysz dwa osob ni ki le żą ce ko ło sie bie

w spe cy ficz nej po zy cji 69, to ozna cza, że
wła śnie od da ją się one ucie chom cie le -
snym.

Nu di branch Sa fa ri
Za chod nie wy brze ża Nor we gii są eks tre -

mal nie do bry mi miej sca mi, aby po szu ki wać
na gich dziew czy nek. Szcze gól nie czę sto
mo żna spo tkać je w oko li cy Gu len Di ve Re -
sort, na pół noc od Ber gen. W re sor cie tym

zna le zio no 63 z 90 nor we skich ga tun ków
śli ma ków na go skrzel nych. Pod ko niec mar -
ca 2014 od bę dzie się tam co rocz ne Nu di -
branch Sa fa ri. Jest to szczyt se zo nu, kie dy
pod czas ka żde go nur ko wa nia mo żna zo ba -

Flabellina lineata

Flabellina pedata

Berghia norvegica
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czyć oko ło 20 ga tun ków tych uro czych
istot. Cza sem dno jest po kry te ty sią ca mi ko -
lo ro wych stwo rów. Tu ry ści z ca łej Eu ro py
są pod wra że niem du żej ilo ści ga tun ków
i osob ni ków ja ką mo gą zo ba czyć. Na miej -
scu są rów nież eks per ci, któ rzy uczą uczest -
ni ków bio lo gii, za cho wa nia, ży wie nia
i iden ty fi ka cji śli ma ków. Gu len Di ve Re sort
ofe ru je sa fa ri w ję zy ku ro syj skim i dwa
po an giel sku oraz Nu di branch Sym po sium
ma ją ce miej sce przy na ukow cach i ba da -

czach pra cu ją cych z Opi tho bran chach.
Wszyst kie spo tka nia i wy da rze nia są ob słu -
gi wa ne przez Ber nar da Pic to na z Ir lan dii,
sław ne go fo to gra fa pod wod ne go, dr. Ale xa
Mu star da z Wiel kiej Bry ta nii, dr. Jus si Evert -
se na i dr. Tor kil da Bak ke na z Nor we gii jak
i dr. Ale xan drę Mar ty no wą i dr. Ta tia nę Kor -
shu no vą z Ro sji Wię cej in for ma cji mo żna
uzy skać na www.scu ba pi xel.com

Christian Skauge

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

Czy nie myślałeś o

wypromowaniu się na łamach

jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże współpracę z

au to rami 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.com/calendar.php
http://www.scubapixel.com/nudisafari
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Tar gi Kiel ce już po raz dwu dzie sty
dzie wią ty za pra sza ją na Mię dzy na ro -
do we Tar gi Bra nży Spor to wej i Out -

Szukasz Zimy?
Znajdziesz w Kielcach!

do oro wej KIEL CE SPORT – ZI MA
2014. W tym ro ku im pre za od bę dzie
się od 12 do 15 lu te go. Przy go tuj się! 

Naj lep sze mar ki, set ki pro duk tów, dzie -
siąt ki no wo ści i po ka zy mo dy. Na wy sta wie
za pre zen to wa ne zo sta ną przede wszyst kim
ko lek cje odzie ży i sprzę tu na ko lej ny se zon.
To naj więk sze i naj wa żniej sze wy da rze nie
bra nży spor to wej w Pol sce. KIEL CE SPORT
ZI MA to im pre za skie ro wa na do wy bra nych
grup od bior ców – przed sta wi cie li czy wła -
ści cie li skle pów spor to wych, dys try bu to rów
i pro du cen tów sprzę tu spor to we go i out do -
oro we go. 

Na li ście wy staw ców są fir my z Pol ski,
Czech, Ho lan dii, Włoch, Nie miec, Au strii
oraz po raz pierw szy z Tur cji. Na sto isku
AKAL TI CA RET TEK STIL SAN. LTS. STI. zo -
ba czyć bę dzie mo żna czap ki i rę ka wi ce
nar ciar skie.

Z ofer tą firm za po zna je się co ro ku 3000
bra nżo wych spe cja li stów z 13 państw oraz
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po nad 60 dzien ni ka rzy za rów no z pism bra -
nżo wych, jak i me diów ogól no pol skich.
W 2014 ro ku ostat ni dzień tar gów, tj. 15 lu -
te go, to dzień otwar ty dla pu blicz no ści. 

W pro gra mie po ja wią się: pro fe sjo nal ne
po ka zy mo dy, Kon fe ren cja „Roz wój bad -

min to na w Pol sce na przy kła dzie Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go” z udzia łem
Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Pro mo cji Bad -
min to na oraz przed sta wi cie la mi Sej mo wej
Ko mi sji ds. Spor tu, Po lish VIP MA STER TO -
UR mecz VI VE Tar gi Kiel ce vs EF FEC TOR

(bad min ton), po ka zy tech nik bok ser skich
na rin gu, Pu char Pol ski Gwar dyj skich Klu -
bów Spor to wych, Otwar te Ogól no pol skie
Mi strzo stwa Pol ski IPA (Bad min ton) oraz
Otwar ty Tur niej o pu char Świę to krzy skie go
Pre ze sa IPA w boc ci, a po nad to lek cje Nor -
dic Wal king oraz roz gryw ki bi lar do we. Or -
ga ni za to ra mi tych wy da rzeń są Świę to -
krzy ski Zwią zek Bad min to na, Świę to krzy ski
Zwią zek Bok ser ski, Pol ski Zwią zek Bi lar do -
wy, Zrze sze nie Spor tu i Re ha bi li ta cji
START, YONEX Pol ska, IPA – Mię dzy na ro -
do we Sto wa rzy sze nie Po li cji.

Po nad to KIEL CE SPORT -ZI MA 2014 to ta -
kże cie ka wa pro po zy cja dla ama to rów sprzę -
tu wod ne go. Po raz pierw szy od bę dzie się
bo wiem Sa lon Tu ry sty ki i Spor tów Wod nych.
Za kres bra nżo wy Sa lo nu to przede wszyst kim
sprzęt i ak ce so ria do nur ko wa nia, sprzęt i ak -
ce so ria do wind sur fin gu oraz ki te sur fin gu,
sze ro ka ofer ta ka ja ków, ło dzi, ka na dy jek,
pon to nów, osprzę tu, wy po sa że nia, odzie ży,
ak ce so ria dla mi ło śni ków ka ja kar stwa, ak ce -
so ria do pły wa nia, sprzęt że glar ski.

Pa tro nat nad tar ga mi ob ję li: GOPR,
PKOl, PZN oraz wo je wo da świę to krzy ski,
mar sza łek wo je wódz twa świę to krzy skie go
i pre zy dent Mia sta Kiel ce.
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„Na świe cie nie ma nic bar dziej
gięt kie go ani de li kat ne go niż wo da;

a jed nak nie ma też ni cze go, co
prze wy ższa ją twar do ścią i si łą”

Lao - tse, chiń ski mistrz tao

To już ostat ni od ci nek mo je go sa fa ri di -
ve -sto ry... Dzię ku ję, że to wa rzy szy li ście mi
w tym rej sie i ki bi co wa li ście pod wod nym
przy go dom za ko cha nej w wo dzie nur ki ni.
Po zdra wiam Was cie pło i... do zo ba cze nia
w wiel kim błę ki cie.

MAR SA SHA BIR
21.10.2007
głę bo kość max 5,7 m
godz. za nu rze nia: 19: 03
czas nur ko wa nia: 67”
po wie trze
W nad zwy czaj spo koj ny i bez wietrz ny

wie czór wsko czy łam do cie plut kiej wo dy,
aby szyb kim i wy pró bo wa nym spo so bem
wśli zgnąć się w mo je sied mio mi li me tro we,
neo pre no we utra pie nie. Świa tła stat ku prze -

bi ja ły się przez czerń wo dy, uka zu jąc piasz -
czy ste dno, po ło żo ne kil ka na ście me trów ni -
żej. Na raz oto czył mnie dziw ny, czar ny kłąb
nie zna ne go po cho dze nia. Bez wa run ko wa
re ak cja gło śne go krzy ku zwa bi ła na plat for -
mę Ba się i Bart ka, któ rzy za miast ra to wać
mnie z opre sji sta nę li i za czę li śmiać się do
roz pu ku. A ja na praw dę by łam prze ra żo na!
Prze cież w ta kim mo men cie wra ca ją wszy-
st kie kosz ma ry z dzie ciń stwa. W do dat ku
zu peł nie nie mo głam wdra pać się na po -
kład, bo Olo aku rat su szył so bie pian kę na
pod nie sio nej dra bin ce... Chwi lę po tem do -
wie dzia łam się, że był ktoś, kto prze stra szył
się jesz cze bar dziej za ist nia łą sy tu acją. Ska -
cząc do wo dy, zwa li łam się na gło wę ja kie -
muś spo koj ne mu kal ma ro wi czy in ne mu
gło wo no go wi, któ ry nie wy trzy maw szy na -
pię cia psy chicz ne go, wy pu ścił wo kół sie bie
kłę by atra men tu i po spiesz nie od pły nął z
nie spo koj ne go miej sca pla no wa nej ko la cji...

Po tem na stą pi ło dziw ne i spe cy ficz ne
nur ko wa nie, ta kie ma kro -nur ko wa nie.

Na po cząt ku z wy łą czo ną la tar ką i w dwój -
na sób księ ży co wym kli ma tem. Księ życ
z gó ry i księ ży co wy kra jo braz do oko ła – ja -
kieś dziw ne kop czy ki, kra te ry, za ła ma nia
ni czym na po wierzch ni ziem skie go sa te li ty,
tyl ko że w cał kiem mi nia tu ro wych roz mia -
rach... Pły nię cie na ple cach, z mie nią cą się
po wierzch nią bli sko ma ski i ko śla wym księ -
ży cem za wie szo nym pra wie w ze ni cie, jest
uczu ciem od mien nym od zwy cza jo we go
uczu cia to wa rzy szą ce go nur ko wa niu. Re -
flek sy fa lek od bi ja ją ce się na dnie – ma gia.
Cu do! Po tem czmy cha ją ca przez płyt kie ra -
fy na ze wnątrz la gu ny płaszcz ka... Gdy by
tak po pły nąć za nią i spraw dzić co jest tam,
po dru giej stro nie ato lu... Śle py, wy da je się,
klar net obi ja się o wy sta ją ce gdzie nie gdzie
z dna skał ki. Za ma sko wa na na dym ka, przy -

Safari Dive Story cz. 5
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po mi na ją ca po stać z we nec kie go kar na wa -
łu, do peł nia ko smicz ną at mos fe rę...

Dziś dla od mia ny pły nę z no sem
przy dnie. Uczu cie rów nież eks cy tu ją ce.
Trze ba uwa żać na ka żdy za ka ma rek i za ła -
ma nie, że by przy pad kiem nie na dziać się
na frag ment ja kie goś uśpio ne go stwo rze nia.
Pół cen ty me tro wy, nie ma lże prze źro czy sty
kra bek, spło szo ny na gle za pa lo nym świa -

tłem la tar ki, po spiesz nie cho wa się pod cię -
żka we zia ren ka pia sku. Dru gi na swo im
prze zro czy stym ciał ku nie sie ślicz ne mi ni -
kro pecz ki. I jesz cze mi kro -ryb ka, ru chli wa
jak prze ci ne czek i pew nie nie źle prze stra -
szo na. Jam ka, któ rej lo ka to ra nie mo żna
doj rzeć, oraz zie lo ne ro ślin ki z rzad ka po ra -
sta ją ce dno. Przy tu lo na do ka mie nia, mi nia -
tu ro wa, za le d wie kil ku cen ty me tro wa roz -

gwiaz da. Jej bor do we ciał ko po kry wa ją brą -
zo we plam ki. Jest na praw dę uro cza – ta ki
roz gwieź dzi cu kie rek. I ka wa łek pła skiej,
ode rwa nej ska ły, któ ry na gle po ru sza się
i sta je się zę ba tą, na kra pia ną ry bą. Na koń -
cu obłęd na, trans owa i nie wia ry god nie hip -
no ty zu ją ca chmu ra ży we go, szkla ne go
sre bra. Przy bie ra jąc ró żne kształ ty, za wra -
ca i w gło wie, i w ser cu... Od lot!

MAR SA SHA BIR
21.10.2007
głę bo kość max 16,0 m
godz. za nu rze nia: 21: 57
czas nur ko wa nia: 128”
po wie trze
Ali nie jest zbyt za do wo lo ny. Je go za dzi -

wia ją co błę kit ne oczy chmu rzy świa do -
mość, że dzi siej szej no cy, kie dy resz ta
za ło gi bę dzie już od po czy wać, je go cze ka
do dat ko wa wach ta przy flasz kach i sprzę -
cie po wietrz nym. Kon spi ra cyj na czte ro oso -
bo wa gru pa z nie cier pli wo ścią szy ku je się
do dru gie go nur ko wa nia noc ne go. Pią te go
z ko lei w dniu dzi siej szym. Po ci chu i w po -
śpie chu szy ku je my się do wy pły nię cia.
W oczach Mi cha ła i Bart ka do strze gam wy -
raź ny dresz czyk emo cji. Tym ra zem po dą -
ża my w nie zna ne, na za chód. Szyb kie
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za nu rze nie i mia ro we pły nię cie przez zna -
jo mą już la gu nę, któ rą od wie dzi li śmy nie
da lej jak trzy go dzi ny te mu. Wszyst ko wy -
glą da zna jo mo, a za miast la ta rek pro wa dzi
nas nie ru cho me świa tło księ ży ca, wi szą ce -
go nad spo koj ną ta flą czer ni. Do pły wa my
do skra ju ra fy. Nie przy pusz cza łam, że zi ści
się mo je pra gnie nie po pły nię cia śla da mi
płaszcz ki prze śli zgu ją cej się po za bez piecz -
ną za tocz kę. Te raz tyl ko trze ba prze mknąć
po pół me tro wej pły ciź nie. Po kil ku mi nu -
tach mia ro we go ma cha nia płe twa mi otwie -
ra się przed na mi prze stwór peł ne go mo rza.
Je ste śmy sa mi. La tar ki oświe tla ją dziw nie
spo koj ną ra fę. Nad gło wa mi i pod na mi
– pio no wa, zda ją ca się nie mieć koń ca ścia -
na. Jed na zni ka w tle czar ne go nie ba, dru ga
kil ka dzie siąt me trów ni żej. Po chwi li za czy -
na my od czu wać prąd. Nie jest sil ny, ale sta -
ły. Po dzie się ciu mi nu tach na sze od de chy
sta ją się zbyt przy spie szo ne jak na tak da le -
ką eska pa dę. De cy zją kom pa su Pio tra skrę -
ca my w le wo. Po chwi li znów znaj du je my
się nad bla do oświe tlo ną ra fą, w pół me tro -
wej prze strze ni ota cza ją cej nas wo dy. Pod -
róż nad ko ra la mi w od le gło ści mi li me trów
od na szych uzbro jo nych w pian ki ciał, zda -
je się nie mieć koń ca. Wresz cie zmia na

na ho ry zon cie. Ci cha, bez piecz na i bar dzo
spo koj na la gu na. Na sza la gu na. Je ste śmy
w do mu. Mi ja my zna jo me ry by, śpią ce na -
dal w tych sa mych po zy cjach, scho wa ne
w przy tul nych ra mio nach ko ra li. Na księ ży -
co wym kra jo bra zie piasz czy ste go dna po -
ja wia ją się zna jo me kra by pu stel ni ki,
obu rzo ne czwar tą już dzi siej szej no cy po -
bud ką z rzę du. Na koń cu kom pa su spo koj -

nie cze ka uśpio na łódź. Na sza łódź. Nie
wie rzę, że to bla do pa ste lo we nur ko wa nie,
z dresz czy kiem emo cji nie zna ne go po dru -
giej stro nie ra fy, oświe tlo ne po wol ny mi re -
flek sa mi księ ży co wej la tar ni wła śnie
do bie ga koń ca. Hip no tycz ny ta niec stad ka
glass fi shy spra wia, że z wej ściem na po kład
zwle ka my ile się da. Prze pły nię cie z nie -
dzie li w po nie dzia łek sta ło się rze czą na tu -
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ral ną i nie zwy kle de li kat ną. Za ję ło nam cu -
dow ne sto dwa dzie ścia osiem mi nut...

THO MAS RE EF
22.10.2007
głę bo kość max 36,4 m
godz. za nu rze nia: 10: 40
czas nur ko wa nia: 39”
po wie trze
Oczy wi ście po do ba ło mi się, bo: To -Był -

-Nu rek. Ale zde cy do wa nie za krót ki, na wet

nie zdą ży łam się na le ży cie ro zej rzeć. No
i w prą dzie nie mo żna po czuć się zbyt swo -
bod nie, z oba wy przed zdmuch nię ciem, ca -
ły czas trze ba się pil no wać. A tak jaz da
by ła by cał ko wi cie „bez trzy man ki”.

Zresz tą i tak jest fil mo wo -prze pysz na.
Ca ły czas wy pa tru ję re ki nów w to ni, ale ani
śla du. Na wet cie nia re ki na. Do cie ra my
do pięk ne go ka nio nu, a ra czej tuż nad ka -
nion. Pio no we ścia ny opa da ją swo bod nie

na wie le, wie le me trów. Po mię dzy ni mi wą -
ska, bar dzo nie bie ska wstą żka wo dy. Wi dać
pierw szy łuk, któ ry jest na głę bo ko ści 45
me trów. Prze pły nię cie pod nim mu si być
eks cy tu ją ce! Jesz cze tym ra zem nie jest mi
da na ta ka przy jem ność... Dla cze go mo ja
gru pa tak łap czy wie wy dmu chu je flasz ki!
Już ko niec?

GOR DON RE EF
22.10.2007
głę bo kość max 17,4 m
godz. za nu rze nia: 14: 22
czas nur ko wa nia: 58”
po wie trze
Ostat nie za nu rze nie. Aż sła bo mi się ro -

bi na tę wła śnie myśl: o -sta -tnie... Choć
wid mo po wro tu do kra ju jest nie unik nio ne
– upar cie nie przyj mu ję te go do wia do mo -
ści. Oszczę dzam po wie trze od sa me go po -
cząt ku. A nuż uda się zo stać chwi lę dłu żej?
Eks pe ry ment zmniej sze nia prze pły wu po -
wie trza dzia ła. Je śli wy wa li się ję zyk do au -
to ma tu, to stru mień po bie ra nej mie szan ki
jest zde cy do wa nie mniej szy, a prze pływ
cią gły. Tym spo so bem nie trze ba bez u stan -
nie my śleć o de li kat nych wde chach...

Nie ste ty, wszel kie mo je wy sił ki speł za ją
na ni czym. Ko twi ca z ło dzi zo sta ła pod nie -
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sio na i... nur ko wa nie skoń czy łam ze stów -
ką. Chy ba je dy ną uśmiech nię tą oso bą by ła
Ba sia, któ rej po raz pierw szy w ży ciu uda ło
się spo tkać mu re nę. I to bia łą w do dat ku!
Mnie nie po cie szy ły na wet pięk ne strzę pie -
le księ ży co we w in nej niż do tych czas, bla -
do nie bie skiej, od sło nie. Nie po cie szy ła
ol brzy mia, ocie nio na zło ta wy mi brą za mi
pa pu go ry ba w pre mie ro wej dla mnie sza -
cie. Na wet wiel ki, czar ny i ak sa mit ny sur -
ge on z zie lo nym, jak by nie dba le
chlap nię tym „ole jem” pio no wym pa sem
(po noć po tra fi zmie nić ko lor cał ko wi cie
na czar ny) nie zro bił na mnie więk sze go
wra że nia. A ma lut kie go fi sh bo xi ka na wet
nie do strze głam. Tyl ko cie pły prąd czu le
po gła dził mnie po dło niach i... tak za koń -
czy ło się ostat nie, dwu dzie ste dru gie nur ko -
wa nie z mo jej pierw szej, drew nia nej ło dzi
El Was se em...

SŁO NY ZMIERZCH
Ostat nia noc na stat ku. Już od po po łu -

dnia od by wa się po cząt ko wo ostro żna,
a póź niej co raz śmiel sza kon sump cja po pu -
lar nej na wy pra wie i cu dow nie roz grze wa -
ją cej „ru dej”. Po ja wia ją się ta kże in ne
bu te lecz ki wszel kie go ty pu, za cho mi ko wa -
ne przez ostat nie dni. Jed nak naj więk szym

ra ry ta sem oka zu je się dwu ki lo gra mo wa
pacz ka Cze sia z pod su sza ny mi ka ba no sa -
mi. W po łą cze niu z wy so ko pro cen to wym
trun kiem sma ku je wy śmie ni cie. Mnie spo -
ty ka jesz cze za szczyt ny ho nor wy pi cia
ostat nich kro pe lek po zo sta łej „Na lew ki Pa -
na Cze sia”. Ge nial na pi gwów ka!

Przed chwi lą za koń czy ło się uro czy ste
wnie sie nie tor tu – nie spo dzian ki od za ło gi.
Ku charz do stał grom kie bra wa. Le d wie uda -
ło się unik nąć tra dy cyj ne go „Sto lat” wy ko -
ny wa ne go za zwy czaj na kil ka gło sów
wię cej niż śpie wa ją ca je licz ba ze bra nych
osób. Ja ko wy brań cy, sta nę li śmy na wy so -
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ko ści za da nia i, ku ucie sze Po sej do na, (jak
na nur ków przy sta ło) wy bra li śmy bar dziej
god ne oka za nie uzna nia. Przy sło wio wą wi -
sien ką na tor cie sta ła się wart ko krą żą ca
she esha z za gad ko wym za bar wie niem sma -
ko wym wsy pa ne go ty to niu. Dla jed nych by -
ło to jabł ko, dla in nych wi śnia. Gu sta
i gu ści ki!

Świe żo na pra wio ny lap top Pio tra (nie -
chcą cy, ale dość kon kret nie skrzyw dzo ny
przez Ola) po ja wia się po mię dzy szkla -
necz ka mi na ba rze i bez zwłocz nie roz po -
czy na my se ans. Eks cy tu ją cy po kaz fil mów
krót ko me tra żo wych z apa ra tu na sze go na -
dwor ne go kro ni ka rza Cze sia i ro dzin ne go
tan de mu Mar cin&Wi tek. Naj bar dziej za ska -
ku je nas ście żka dźwię ko wa, któ rą apa ra ty
za re je stro wa ły pod wo dą. Na praw dę,
dźwięk god ny ra so we go U -Bo ota. Po mi mo
nie usta ją ce go uczu cia nie po ko ju, któ ry wy -
wo łu je ów dźwięk, śmie chom i ko men ta -
rzom nie ma koń ca. Naj więk sze emo cje
wzbu dza prze sym pa tycz ny na po le on. Nie -
co mniej sze ob raz rów nie prze sym pa tycz -
ne go, ale o więk szych ga ba ry tach Mar ci na
– pły wa ją ce go z za dzi wia ją cą gra cją po za -
ka mar kach Thi stle gor ma. Oko ło pół no cy
Mor fe usz za czął wzy wać swo je pierw sze

ofia ry. Mi mo wszyst ko fre kwen cja śpią cych
i nie śpią cych na gór nym po kła dzie by ła re -
kor do wa...

Sie dzę na dzio bie w ak sa mit nym i sło na -
wym mro ku. Przed chwi lą uro dzi wy, drew -
nia ny jacht znik nął w od mę tach no cy.
Te raz wy raź niej wi dać gwiaz dy za wie szo ne
nad gło wą. Zwłasz cza jed ną – ol brzy mią
– za wie szo ną nad po wo li za sy pia ją cym

Sharm. Pra wie pro sto pa dle, choć lek ko
po pra wej, dum ny Orion upo rczy wie pre -
zen tu je swój trzy gwiazd ko wy pas. Nie co
po le wej – ła wi ca psot nych Ka sjo pe jek nie -
zmor do wa nie pusz cza oko do wy trwa le
nie śpią cych. Jest co raz ci szej. Na wet drob -
ne fa le za czy na ją dys kret niej roz bi jać się
o bur tę. Jak gdy by nie chcia ły prze szka dzać
w kon tem pla cji pięk na Lu ny... Po pra wej
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ma ja czą sza re ob ry sy po szar pa ne go, pu -
styn ne go kli fu. Za pew ne tam ży cie to czy się
z więk szym na tę że niem. Tu, na wo dzie,
otu la mnie ma gicz na, przej rzy sta chwi la.
Chwi la ab so lut nej przy na le żno ści do wła -
śnie te go ka wał ka wszech świa ta. Najżyw -
szy prze jaw ży cia...

Nie uchron nie zbli ża się ra nek, choć jesz -
cze dłu go nie bę dzie świ tać. To do bry czas

na ho no ro we po że gna nie przed mio tów,
dzię ki któ rym przez kil ka go dzin dzien nie
ob co wa łam z pod wod nym świa tem. Tłocz -
ny za zwy czaj dol ny po kład do słow nie za -
marł w dusz nym od po czyn ku. Ogar nia
mnie cu dow ny za pach pia nek, su szą cych
się bez wol nie na roz krzy żo wa nych ra mio -
nach zie lo nych wie sza ków. Mo ja jest pra -
wie su cha. Za kil ka dni pew nie i ja po czu ję

się tak sa mo spra gnio na wo dy... Po ko lei
wszyst ko wę dru je do mo jej czar nej wa li zy.
Ni by bez pro te stu, a jed nak czu ję nie mą
wy mów kę w za ła ma niach ka żde go ka wał ka
two rzy wo -ciał po szcze gól nych przed mio -
tów... Te raz jesz cze kró ciut ki, nie zwy kle ra -
do sny i po ra ża ją co błę kit ny sen...
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SHARM EL SHE IKH – WARS ZA WA
23.10.2007
głę bo kość max: 10.000 m n. p. m.
godz. za nu rze nia: 17: 51
czas nur ko wa nia: 231”
po wie trze
Zim no. No wiut kie, prze stron ne i za ska -

ku ją co ład ne lot ni sko w Sharm. Wszyst ko
dzia ła bez za rzu tu. Rów nież po tę żna kli ma -
ty za cja. A na ze wnątrz by ło tak cie plut ko...
Cóż, je ste śmy jesz cze w Egip cie, a już trze -
ba wy jąć ja kiś swe te rek. Z ze wnątrz bu dyn -
ki lot ni ska przy po mi na ją gi gan tycz ne,
asy me trycz ne obo zo wi sko be du iń skich na -
mio tów. Kość sło nio wa po łą czo na ze sta lą
na tle drga ją cych fal go rą ce go po wie trza
wy glą da im po nu ją co. Zwłasz cza w no cy.
We wnątrz prze stron ne ha le, iście eu ro pej -
skie ka wia ren ki i za dzi wia ją ca czy stość.
Na wet tu do tar ła cy wi li za cja...

Szyb ko po zby wa my się ba ga ży. Te raz
ma my przed so bą kil ka go dzin ocze ki wa nia
na wy lot. Wszyst ko się chwie je. Uczu cie to
na si la się z mi nu ty na mi nu tę. Aż wstyd
przejść kil ka kro ków, a prze cież wy pi łam
tyl ko „ma łą ru dą” z co lą na po że gna nie po -
kła do wych de sek... No i pysz ną lat te
za ostat nie fun ty Ada sia. Szyb ka run da

po skle pie z per fu ma mi, ja w cha rak te rze
kon sul tan ta za pa cho we go, Olo – ku pu ją ce -
go pre zent. Mi nia tu ro wa ksią żecz ka z ry ba -
mi Mo rza Czer wo ne go – wiel ce po żą da na
po zy cja. Ku pu ję. Cho dzę – źle. Sie dzę – też
źle. Nie mo gę zna leźć so bie miej sca. Zer -
kam na nie we so łe mi ny gru py. Ostat nia gra
w kar ty. Zno wu prze gry wam, choć mo że to
do bra wró żba. Zwy cza jo we arab skie za -
mie sza nie ze sta no wi skiem od lo tu. Za li cza -
my kil ka krot ny spa cer od ko lej ki do ko lej ki.
W koń cu uda je mi się do trzeć na sie dze -
nie 29 F. Star tu je my, a ja obu dzę się do pie -
ro nad War sza wą...

STA RY ŻO LI BORZ
24.10.2007
głę bo kość max +4 m n. p. m.
godz. za nu rze nia: 04: 11
czas nur ko wa nia: 59”
po wie trze
Noc na lamp ka ko ły sze się spo koj nie

i rów no mier nie… Sły chać ci che po skrzy py -
wa nie drew nia nej pod ło gi. Za my kam oczy
i na tych miast w ustach czu ję smak sło na -
we go i cię żkie go po wie trza… Tę sk nię!

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

fot.: M. Szczepaniak
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Sta rym zwy cza jem w pod ręcz ni ku
pi sze my wy łącz nie o spra wach wa -
żnych dla nur ka. Za gad nie nia do ty -
czą ce fi zy ki czy che mii są oczy wi ście
uprasz cza ne lub w ogó le po mi ja ne,
ja ko dla nur ka nie istot ne. Za in te re so -
wa ni z ła two ścią znaj dą je w in nych
źró dłach.

Je zio ra głę bo kie za ma rza ją je sie nią póź -
niej niż płyt kie, po nie waż dłu żej mu si trwać
ich schło dze nie, ale też póź niej od ma rza ją
wio sną lub pod czas od wi lży, po nie waż dłu -
żej mu si trwać ich na grza nie. To rzecz wa -
żna, gdyż mo że się zda rzyć, że wszyst kie
płyt kie akwe ny w na szej oko li cy bę dą już
je sie nią za mar z nię te, a po przy je cha niu
nad głę bo kie je zio ro, za sta nie my je nie po -
kry te lo dem lub, co gor sza, po kry te cien ką
i nie bez piecz ną ta flą, po któ rej nie mo żna
bez piecz nie cho dzić i za ło żyć na niej sta -
no wi ska ase ku ra cyj ne go, lecz jed no cze śnie
na ty le gru bą, że nie mo żna rów nież nur ko -

wać pod nią bez lin tak, jak by lo du cał kiem
nie by ło.

By wa tak, że lód jest bar dzo cien ki
przy brze gu (za le d wie kil ku mi li me tro wy),

bez tru du mo żna na wet pal cem czy pię ścią
wy bić w nim dziu rę i ma się ocho tę po pro -
stu za nur ko wać jak w otwar tej wo dzie
– tym bar dziej, że nie bar dzo wia do mo, jak

Cienki lód – czy nurkować?
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ina czej to zro bić, sko ro na ta flę wejść nie
mo żna. Jest jed nak tak, że ta fla mo że ro bić
się grub sza w mia rę od da la nia się od brze -
gu i tam już nie bę dzie mo żna tak ła two
prze do stać się do po wierzch ni. Mo gło by to
wy two rzyć skraj nie nie bez piecz ną sy tu ację.
Aby jej unik nąć, trze ba w ta kich wa run kach
po szu kać wy su nię te go w je zio ro po mo stu
i na nim za ło żyć sta no wi sko ase ku ra cyj ne

z li na mi. Gdy by ta kie go po mo stu nie by ło,
na le ży naj zwy czaj niej zre zy gno wać z nur -
ko wa nia – i de cy zję ta ką trze ba trak to wać
ja ko li stek do wień ca chwa ły, a nie ja ko
oso bi stą po ra żkę czy prze jaw tchó rzo stwa.

Pro blem cien kie go lo du jest istot ny za -
rów no je sie nią, jak i wio sną, a ta kże pod -
czas dłu go trwa łych od wi lży. Po wsta je
wte dy sy tu acja, w któ rej wła ści wie nie wia -

do mo czy nur ko wa nie jest pod lo do we, czy
nie i nie ka żdy wie, jak się wte dy za cho -
wać. Mo że być i tak, że część akwe nu bę -
dzie w ogó le nie po kry ta ta flą lo du,
jed na kże nur ko wa nie bez lin jest o ty le nie -
bez piecz ne, że in na część je zio ra mo że już
(czy też „jesz cze” – wio sną lub przy od wi -
lży) ta ką ta flę na so bie mieć. Nur ko wie mo -
gą pod czas nur ko wa nia wpły nąć pod nią
i np. w sy tu acji awa ryj nej, wy ma ga ją cej
uciecz ko we go wyj ścia w pio nie, zo stać po -
zba wie ni mo żli wo ści osią gnię cia po -
wierzch ni. Ta fla by wa nie wi docz na, po nie-
waż skła dać się mo że wy łącz nie z war stwy
lo du szkli ste go, a więc nie wi docz ne go. By -
wa i tak, że ta fla po ru sza się po je zio rze,
a więc nie wia do mo do kład nie, gdzie się
za go dzi nę, gna na wia trem, znaj dzie.

Wszyst kie te spra wy or ga ni za tor od po -
wie dzial ny za nur ko wa nie mu si brać
pod uwa gę, gdy by zaś z ja kiejś przy czy ny
nie by ło ta kiej oso by, cał ko wi tą i oso bi stą
od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo ak cji
po no si oczy wi ście naj star szy stop niem i/lub
do świad cze niem nu rek w ze spo le. Mu si
on/ona oce nić, czy i ja kie sys te my ase ku ra -
cji ma ją być za sto so wa ne, czy ta fla jest, czy
jej nie ma. Je śli trze ba, niech po pły nie
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po po wierzch ni ło dzią, czy na wet wpław,
i po pro stu spraw dzi.

Kie dyś, wie le lat te mu, jesz cze ja ko mło -
dziut ki in struk tor, o ma ły włos nie za bił bym
ca łej gru py i sie bie. By ła wcze sna wio sna,
ale już bar dzo cie pło. Wcho dzi li śmy do wo -
dy, oczy wi ście bez żad nych lin, gdy w ostat -
niej chwi li uświa do mi łem so bie, że wi dzę
coś dziw ne go. Na środ ku je zio ra sta ła me wa
– sta ła, nor mal nie na no gach, a nie pły wa ła
po wo dzie. Zro zu mia łem, że mu si prze cież

na czymś stać i praw do po dob nie jest to nie -
wi docz na ta fla lo du. Tak rze czy wi ście by ło.
Po bli ższym spraw dze niu oka za ło się, że
pły wa ją ce po je zio rze „lot ni sko” ma kil ka
hek ta rów po wierzch ni i w pew nej od le gło -
ści od kra wę dzi osią ga gru bość 12 cm! Gdy -
by trze ba by ło awa ryj nie wy cho dzić w pio -
nie, by li by śmy bez szans.

Gru bość lo du, po któ rym mo że cho dzić
jed na oso ba wy no si 4–8 cm. Je że li gru bość
wy no si 8–15 cm, lód mo że utrzy mać kil ka

osób znaj du ją cych się w jed nym miej scu. Jest
to jed nak za ma ło, aby bez piecz nie prze by -
wać na kra wę dzi prze rę bli, a zwłasz cza za -
kła dać tam sta no wi sko ase ku ra cyj ne z li na mi.
Na le ży wte dy wy ko rzy stać po most. W peł ni
bez piecz na gru bość dla nur ko wań pod lo -
dem to 15–20 cm.

Kie dy gru bość lo du prze kra cza 30 cm,
mo gą bez piecz nie prze miesz czać się
po nim po jaz dy.

Po wy ższe war to ści są praw dzi we, je że li
tem pe ra tu ra oto cze nia jest rów na lub mniej -
sza od 0O Cel sju sza. Je że li tem pe ra tu ry są
do dat nie, na stę pu je zmniej sze nie wy trzy -
ma ło ści lo du i po da ne gru bo ści na le ży
zwięk szyć o 1/4. Oczy wi ście z ty mi po jaz -
da mi też trze ba uwa żać, za nim za cznie my
or ga ni zo wać wy ści gi sa mo cho do we na lo -
dzie – mo żna tra fić na lo kal ne osła bie nie ta -
fli z nie zna nych przy czyn, przy pad ko wą
szcze li nę, prze rę bel ry bac ki, a na wet sta ry
prze rę bel po zo sta wio ny przez in nych nur -
ków.

Pę ka nie ta fli z hu kiem, np. pod czas mro -
zów, od wi lży al bo po zor nie w ogó le bez
przy czy ny nie jest ni czym groź nym. Ta kie
pęk nię cie, bie gną ce nie kie dy przez ca łą
dłu gość je zio ra, jest spo wo do wa ne na prę -
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że nia mi ter micz ny mi we wnątrz ma te ria łu i,
pa ra dok sal nie, nie ob ni ża wy trzy ma ło ści lo -
du.

Sło na wo da wy ma ga ni ższej tem pe ra tu -
ry do za mar z nię cia. Na wet w Bał ty ku, któ -
ry ma zni ko me za so le nie, wo da mo że mieć
–1OC. Lód z wo dy sło nej jest nie co słab szy
me cha nicz nie, ale nie na ty le, że by to mia -
ło zna cze nie dla nur ka.

Lód na wo dach pły ną cych jest zwy kle
słab szy niż na sto ją cych, za ma rza póź niej,
od ma rza wcze śniej i jest cał ko wi cie nie -
prze wi dy wal ny je śli cho dzi o gru bość i pa -
ra me try wy trzy ma ło ścio we. Zja wi skiem
nie zmier nie cie ka wym, choć nie ma ją cym
zna cze nia dla nur ka, jest tzw. lód den ny
– lód two rzą cy się na dnie szyb ko pły ną -
cych rzek w cza sie mroź nych, bez chmur -
nych no cy. Ochła dza nie dna rze ki
na stę pu je szyb ko, po wo du jąc na ra sta nie
du żej ilo ści gąb cza ste go lo du. Lód den ny,
mi mo cię ża ru wła ści we go mniej sze go do
wo dy, od ry wa się od pod ło ża do pie ro w
wy ni ku pod my cia przez nurt lub ogrza nia
pro mie nia mi sło necz ny mi. Jest czę sto przy -
czy ną uszko dze nia śluz, przy sta ni, elek -
trow ni wod nych oraz po wo du je po wo dzie.

Du że zna cze nie dla nur ka ma świa tło.

W za sa dzie lód nie po kry ty śnie giem (ta ki,
z któ re go śnieg stop niał), ma ją cy gru bość
do 30 cm, jest w sło necz ny dzień wy star -
cza ją co przej rzy sty i la tar ka nie bę dzie po -
trzeb na. Na le ży jed nak za bie rać ze so bą i to
naj le piej dwie la tar ki (o świe żo za ło żo nych
ba te riach), na wy pa dek na głe go na dej ścia
np. chmu ry bu rzo wej itp. Śnieg le żą cy
na lo dzie znacz nie po gar sza sy tu ację. Wie -

le za le ży od tem pe ra tu ry na po wierzch ni,
a więc od te go, czy śnieg top nie je, czy nie.
Pię cio cen ty me tro wa war stwa nie top nie ją -
ce go śnie gu prze pusz cza oko ło 10% świa -
tła z po wierzch ni. Je śli śnieg top nie je,
zmie nia swo ją struk tu rę i le piej prze wo dzi
świa tło – wów czas na wet war stwa 20-
25 cm prze pusz cza 10% świa tła z po -
wierzch ni. Zaw sze jed nak pod wo dą trze ba
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przez chwi lę po my śleć, za nim uży je się świa tła. Po chwi li wzrok przy -
zwy cza ja się do pół mro ku i wszyst ko do brze wi dać, nie trze ba więc od -
pa lać lam py. Nie któ rzy or ga ni za to rzy za le ca ją jesz cze uży wa nie la tar ki,
al bo lam py stro bo sko po wej, do ozna - cze nia prze rę bla, za wie sza jąc ją
na mar ke rze. Tłu ma czą to tym, że ta ki spo sób ozna cze nia prze rę bla
ewen tu al nie uła twi zgu - bio nym nur kom od na le zie nie go. Je stem prze -
ciw ni kiem te go ty pu „mno że nia by tów”, o czym już wie lo krot nie mó wi -
łem. Pię trze nie sys te mów za bez pie cza ją cych nie słu ży ni cze mu
do bre mu i by naj mniej nie zwięk sza bez pie czeń stwa. Oczy wi ście mo żna
za wie sić lam pę na mar ke rze, je śli ktoś ma na to ocho tę, je śli jed nak te -
go nie zro bi, nie jest to błąd. To ty po we sys te my ase ku ra cji spra wia ją,
że eki pa pod wo dą nie tra ci kon tak tu z prze rę blem. Oświe tle nie uzu peł -
niać je mo że, lecz nie mu si, a już ka te go rycz nie w żad nym przy pad ku
nie mo że ich za stę po wać. Po dob ne stwier dze nie do ty czy wszel kich in -
nych „no wo cze snych” me tod od szu ki wa nia prze rę bla, np. ul tra dźwię -
ko wych urzą dzeń nadaw czych za wie sza nych na mar ke rze
i od po wied nich od bior ni ków, w ja kie mo gą być wy po sa że ni nur ko wie,
kom pa sów sto so wa nych ja ko je dy na me to da od szu ki wa nia prze rę bla
itd. Tym cza sem fak ty są ta kie, że pa ra nur ków ma być przy pię ta na li -
nie głów nej, zgod nie ze sche ma tem opi sa nym na wy kła dzie, i ty le. Sku -
tecz ność in nych me tod, zwłasz cza w dy na micz nej sy tu acji awa ryj nej,
jest ab so lut nie nie wy star cza ją ca.

To masz Stru gal ski

fot. Miłosz Dąbrowski

Frag ment ksią żki To ma sza Stru gal skie go pt. „Nur ko wa nie pod lo dem: pod ręcz nik

nur ka + 4 fil my szko le nio we na 2 pły tach DVD”. Bli ższe in for ma cje o ksią żce i frag -

ment jed ne go z fil mów mo żna zna leźć pod lin kiem: http://youtu.be/O77MCbbIFF0

http://youtu.be/O77MCbbIFF0
http://youtu.be/O77MCbbIFF0
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Kon ty nu ując roz wa ża nia na te ma -
ty zu peł nie pod sta wo we, a nie ste ty
ob ce wie lu nie tyl ko po cząt ku ją cym,
ale i za awan so wa nym płe two nur kom
– a na wet, o zgro zo, in struk to rom
– chciał bym dzi siaj po ru szyć te mat
wła ści wej po zy cji nur ka pod wo dą
oraz po praw ne go po ru sza nia się.

Chy ba wszy scy zgo dzą się ze mną, że
jed ną z naj wa żniej szych umie jęt no ści
w nur ko wa niu jest kon tro la pły wal no ści.
Zgo da, ale co to ma do po zy cji cia ła? Spra -
wa jest bar dzo pro sta – je że li ma my zmie -
nić głę bo kość, mu si my po ko nać pe wien
opór wo dy. Opór bę dzie tym więk szy, im
więk sza bę dzie po wierzch nia prze kro ju cia -

ła w płasz czyź nie pro sto pa dłej do kie run ku
ru chu. W po zy cji po zio mej, przy ru chu gó -
ra -dół, sta wia my znacz nie więk szy opór
wo dzie niż w po zy cji „na ko ni ka” (ko ni ka
mor skie go, czy li pio no wo). Sko ro sta wia my
więk szy opór, znacz nie ła twiej jest nam
kon tro lo wać po ru sza nie się w tym kie run -
ku, czy li wła śnie kon tro lo wać zmia ny głę -
bo ko ści.

Z dru giej stro ny, przy pra wi dło wej po zio -
mej po zy cji znacz nie ła twiej jest nam pły -
nąć, po nie waż ca łość si ły cią gu uzy ska nej
dzię ki pra cy płetw skie ro wa na jest w kie run -
ku po żą da ne go ru chu. Je że li przyj mu je my
po zy cję pod ką tem 45 stop ni, to ta ka sa ma
pra ca wy ko na na w ce lu uzy ska nia cią gu
(nada nia pręd ko ści) za owo cu je w ta kim sa -

mym stop niu ru chem w po zio mie, co i ru -
chem w pio nie. W efek cie nie tyl ko nie po -
trzeb nie wy ko nu je my pra cę (o tym w dal szej
czę ści), utrud nia my so bie kon tro lo wa nie
głę bo ko ści (bo po ło wa na szej pra cy wy ko -
rzy sty wa na jest na ruch w kie run ku gó ra -
-dół), ale rów nież kie ru je my stru-  mień
wo dy w kie run ku dna (je śli, bo tak jest naj -
czę ściej, gło wa znaj du je się wy żej niż płe -
twy). Mo że my w ten spo sób uszko dzić de li-
kat ną struk tu rę dna, np. ra fę, lub pod no sząc
osa dy den ne znacz nie ogra ni czyć wi docz -
ność. To ostat nie bę dzie szcze gól nie wi -
docz ne, gdy jed nym z efek tów nie pra wi dło-
wej po zy cji bę dą trud no ści z kon tro lą pły -
wal no ści i do stru mie nia wo dy wy rzu ca ne -
go przez płe twy do ło ży my ko pa nie dna… 

Widziane bez maski
Prawidłowa pozycja nurka, techniki
poruszania się i manewrowania
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Tak więc za cho wa nie po praw nej po zy cji
i wła ści we go try mu to nie kwe stia „szpa nu”,
ale lep sza kon tro la pły wal no ści oraz ła twiej -
sze, od by wa ją ce się z mniej szym wy sił kiem
po ru sza nie, czy li znacz nie ła twiej sze, bez -
piecz niej sze i przy jem niej sze nur ko wa nie.
Za py ta cie – dla cze go bez piecz niej sze?
A cho cia żby dzię ki lep szej wi docz no ści

w wo dzie. Pod nie sie nie osa dów den nych
skut ku ją ce utra tą wi docz no ści mo że spo wo -
do wać dez orien ta cję nur ka i być po cząt -
kiem ka ska dy zda rzeń pro wa dzą cych do
wy pad ku. Jest jesz cze je den aspekt: pro duk -
cja dwu tlen ku wę gla. Nie po trzeb ny wy si łek
pod wo dą nie tyl ko po wo du je przy śpie szo -
ny od dech i wzrost zu ży cia ga zu od de cho -

we go, ale rów nież zwięk sza wy twa rza nie
przez nasz or ga nizm dwu tlen ku wę gla.
Oczy wi ście na po wierzch ni dwu tle nek wę -
gla sto sun ko wo ła two wy da la ny jest z or ga -
ni zmu przez płu ca. Pod wo dą nie jest już to
ta kie pro ste. Zwią za ny z głę bo ko ścią wzrost
gę sto ści ga zów upo śle dza wy mia nę ga zo wą
w płu cach, a dwu tle nek jest oko ło 20 ra zy
bar dziej nar ko tycz ny niż azot. (W za sa dzie
w przy pad ku dwu tlen ku wę gla mó wi się już
o tok sycz no ści, a nie nar ko tycz no ści, po mi -
mo że ob ja wy są po dob ne.) Je go nie po trzeb -
ne wy twa rza nie mo że spo wo do wać po wsta-
nie efek tu nar ko tycz ne go, nie tyl ko od bie ra -
jąc nam przy jem ność z nur ko wa nia, ale
przede wszy- st kim sta no wiąc re al ne za gro -
że nie, szcze gól nie pod czas nur ko wań na
więk szych głę bo ko ściach. 

Nu rek po cząt ku ją cy zu ży wa znacz nie
wię cej ga zu, cza sa mi na wet aż 3 ra zy wię -
cej, niż do bry nu rek tech nicz ny. Je że li za ło -
ży my, że jest to efekt więk sze go wy sił ku
wkła da ne go w nur ko wa nie (a tak jest w
znacz nym stop niu, choć przy czy nia się
do te go ta kże mniej sze opa no wa nie i umie -
jęt ność do sto so wa nia spo so bu od dy cha nia
do wa run ków pod wo dą), to po cząt ku ją cy
pro du ku je znacz nie więk szą ilość dwu tlen ku
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wę gla. Z pew nym przy bli że niem mo że my
przy jąć, że mo że to być na wet 3 ra zy ty le.
A za tem dość ła two mo że to do pro wa-  dzić
do re ten cji i za tru cia dwu tlen kiem wę gla.

Po praw na po zy cja ozna cza też, że płe -
twy (sto py nur ka) znaj du ją się naj wy żej,
czy li są punk tem cia ła znaj du ją cym się naj -
da lej od dna. Dzię ki te mu pod czas po ru sza -
nia się i ma new ro wa nia nie wzbu dza my
osa dów den nych.

A jak po win ni śmy się po ru szać? Tech nik
(sty lów) pły wa nia do przo du jest pew nie
po nad 20, ale pod sta wo we mo że my wy ró -
żnić czte ry: kraul, zmo dy fi ko wa ny kraul,
żab ka i zmo dy fi ko wa na żab ka. Dla cze go
war to na uczyć się po ru szać wy ko rzy stu jąc
ró żne sty le? Bo w ró żnych sy tu acjach po -
trzeb ne są ró żne spo so by po ru sza nia się.
Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym sty lem pły -
wa nia jest żab ka. Pły wa jąc nią, zu ży wa my
naj mniej ener gii i naj mniej się mę czy my,
jed no cze śnie jest to styl naj bar dziej wy daj -
ny przy po ko ny wa niu dłu ższych dy stan -
sów, szcze gól nie gdy z ja kichś po wo dów
chce my zmi ni ma li zo wać zu ży cie ga zu. Jed -
nak żab ka jest sty lem o ru chu skła da ją cym
się z na prze mien nych faz nada nia pręd ko -
ści i bez ru chu, dla te go nie zbyt do brze

spraw dza się w sil nym prą dzie. W ta kiej sy -
tu acji le piej użyć krau la. Po praw ny kraul
wca le nie po le ga na sil nym wy ma chu z bio -
dra. No ga w sta wie bio dro wym nie pra cu je,
udo po win no po zo stać nie ru cho me, w po -
ło że niu rów no le głym do dna. Pra cu je wy -
łącz nie staw sko ko wy i ko la no wy, a pió ra
płe twy od py cha ją wo dę po wy żej cia ła nur -
ka i kie ru ją stru mień wo dy do ty łu, co w ty -
po wych wa run kach, przy po praw nej po zy -
cji, za po bie ga uszka dza niu dna i pod no sze -
niu osa dów den nych. Zda rza się jed nak, że
nie któ re miej sca lub sy tu acje nie po zwa la -
ją na tak ob szer ny za kres ru chu, ja ki wy ko -
nu je my przy stan dar do wych tech ni kach lub
też ma te riał dna jest szcze gól nie de li kat ny,
tak że na wet sil niej szy prąd wo dy mo że na -
ru szyć je go struk tu rę, po wo du jąc uszko dze -
nie lub pod no sząc osa dy den ne. Wte dy
na le ży za sto so wać tech ni ki zmo dy fi ko wa -
ne. W uprosz cze niu mo żna po wie dzieć, że
w przy pad ku krau la po le ga to na wy ko ny -
wa niu te go sa me go, ale znacz nie krót sze go
ru chu, zaś w przy pad ku żab ki wy ko ny wa -
niu ru chu wy łącz nie w sta wie sko ko wym.

Wśród tech nik ma new ro wa nia wy ró żnia -
my dwie: żab kę wstecz ną i he li cop ter turn
(nie spo tka łem jesz cze roz sąd nej pro po zy -

cji spo lsz cze nia tej na zwy). Umie jęt ność za -
sto so wa nia żab ki wstecz nej, a wła ści wie cel
jej sto so wa nia, jest jed nym z naj bar dziej
nie zro zu mia nych przez nur ków za gad nień.
Kie dyś zo ba czy łem bar dzo zna ne go in struk -
to ra wy cho dzą ce go z wo dy w płe twach
o moc no nie ty po wym kształ cie pió ra. Za py -
ta łem, jak w tych płe twach pły wa się do ty -
łu. (No fakt, py ta nie sfor mu ło wa ne w spo sób
uprosz czo ny, mo ja wi na…) Od po wie dział:
„Pły wa się do przo du, po co pły wać do ty -
łu?” No więc, po co pły wać do ty łu? Pły wać



że mo żna nur ko wać znacz nie le piej i wy -
god niej. Nie za le żnie od sta żu czy ilo ści
nur ko wań war to po pra co wać nad lep szą
tech ni ką.

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

Hu bert Urbań czyk
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oczy wi ście nie trze ba, ale ma new ro wać już
tak. Wy obra ża cie so bie sa mo chód nie po -
sia da ją cy bie gu wstecz ne go? A prze cież
do ty łu się nie jeź dzi, praw da? Pod wo dą,
w trak cie za nu rza nia i wy nu rza nia oraz pod -
czas wy ko ny wa nia ró żnych czyn no ści – np.
strze la nia boj ki, „roz mo wy” za po mo cą zna -
ków ma nu al nych lub wet no te su czy roz -
wią zy wa nia ró żnych pro ble mów sprzę to -
wych – naj lep szą, naj bez piecz niej szą i naj -
wy god niej szą for ma cją, ja ką mo że przy jąć
ze spół, jest tzw. for ma cja gwiaz dy, czy li
nur ko wie twa rza mi do sie bie w po zy cji po -
zio mej. Wy obra ża cie so bie utrzy ma nie ta -
kiej for ma cji bez umie jęt no ści po ru sza nia
się do ty łu? A wra ca jąc do na szych po rów -
nań mo to ry za cyj nych – mo że cie so bie wy -
obra zić sa mo chód bez ha mul ców? Czy
pod wo dą nie zda rzy ła Wam się ko niecz -

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

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

w Gli wi cach, z za mi ło wa nia płe two nur kiem

– nur kiem tech nicz nym i ja ski nio wym GUE i TDI

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

dzą cym kur sy do stop nia TMX i Di ve ma ste ra

włącz nie, ró żne 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.

Jest ta kże człon kiem Sto wa rzy sze nia Le ka rzy

KDP, upraw nio nym do prze pro wa dza nia ba dań

me dycz nych do pusz cza ją cych do nur ko wa nia

re kre acyj ne go.

Od stycz nia 2014 jest współ twór cą i in struk to -

rem Aka de mii Nur ko wa nia.

Au to ra mo żna zna leźć na Fa ce bo oku lub pod in -

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

ność na głe go za trzy ma nia? Jak to zro bić? No
wła śnie – przy uży ciu żab ki wstecz nej.

Ostat nią z umie jęt no ści, o ja kich dzi siaj
pi szę, jest he li cop ter turn. Słu ży on do zmia -
ny kie run ku bez ru chu po stę po we go (czy li
ob ro tów w miej scu). Po le ga na wy ko ny wa -
niu jed ną no gą ru chu żab ki a dru gą żab ki
wstecz nej.

Umie jęt ność utrzy ma nia w wo dzie po -
praw nej po zy cji i wła ści we go try mu oraz
pod sta wo we tech ni ki po ru sza nia się i ma -
new ro wa nia po wi nien opa no wać KA ŻDY
nu rek, na wet ten nur ku ją cy pięć ra zy w ro -
ku na wa ka cjach, na ra fach Mo rza Czer wo -
ne go czy in nych akwe nach w tro pi kach.
Za rów no w tro sce o wła sny kom fort i bez -
pie czeń stwo w wo dzie, jak i dba nie o pięk -
no pod wod ne go świa ta.

Opi sa nych tu tech nik po ru sza nia się oraz
po praw nej po zy cji nie mo żna na uczyć się
z ksią żki czy z ar ty ku łu. Nie mniej po win ny
one sta no wić ele men ty ka żde go po rząd ne -
go kur su pod sta wo we go (OWD, OWSD, P1
itd.). Na ucze nie się ich jest sto sun ko wo ła -
twe. Trud no ści po ja wia ją się, gdy nur ko wie
po kil ku dzie się ciu czy kil ku set nur ko wa -
niach ma ją utrwa lo ne złe na wy ki i do pie ro
wte dy od kry wa ją, że coś tu jed nak nie gra,
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W no cy z 11 na 12 stycz nia 2014
ro ku Gdań ski Klub Ho ke ja Pod wod -
ne go BAŁ TYC KIE FO KI oraz MO SiR
Gdańsk zor ga ni zo wali Mię dzy na ro -
do wy Tur niej Ho ke ja Pod wod ne go
„GO RĄCZ KA SO BOT NIEJ NO CY”! 

To już dru ga edy cja te go tur nie ju, w któ -
rym w tym ro ku wzię ło udział 9 dru żyn.
Po za cię tej wal ce za ję ły one na stę pu ją ce
miej sca:

1. PH LU BLIA NA Sło we nia
2. HY DRA NIA (po łą cze nie Hy dry i Pi ra -

nii) Trzeb ni ca/Wro cław
3. BAŁ TYC KIE FO KI 1 Gdańsk
4. OCTO PUM BA Por tu ga lia 
5. WA LE NIE Sie mia no wi ce Ślą skie
6. BAŁ TYC KIE FO KI 2 Gdańsk
7. OR KA Gdy nia
8. AQU ARIUS Beł cha tów
9. MŁO DE FO KI Trój mia sto
Ho kej Pod wod ny w Pol sce po wo li się

roz pę dza. Bał tyc kie Fo ki za czy na ły ok. 4 la -

ta te mu, a te raz jest już kil ka klu bów i po -
dej mu je się pró by gry na ró żnych ba se nach
w kra ju. Do upra wia nia tej dys cy pli ny po -

trze bu je my sprzęt ABC oraz ok. 30 cm ki -
jek, si li ko no wą rę ka wi cę i krą żek wa żą cy
ok. 1,3 kg. Dru ży na li czy 10 za wod ni ków,

Gorączka sobotniej nocy
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z cze go 6 jest w wo dzie. Gra to czy się
na dnie ba se nu i ge ne ral nie po le ga na sko -
or dy no wa niu ca łej dru ży ny, któ ra sta ra się
strze lić bram kę i utrzy mać prze wa gę. Ry wa -
li za cja, fraj da, nie ma cza su na nu dę.

Dzię ki klu bom za gra nicz nym po ziom te -
go rocz nej edy cji GSN wy raź nie się pod -

niósł. Sło weń cy, prócz te go że nie prze gra -
li żad ne go me czu, sę dzio wa li na po -
wierzch ni i w wo dzie. Or ga ni za to rzy
za dba li, aby hu mo ry do pi sy wa ły wszyst kim.
Gra prze bie ga ła w du chu fa ir play, tur niej
od by wał się w świet nej at mos fe rze. Dzię ki
ka me rom pod wod nym, licz nie zgro ma dzo -

na pu blicz ność mo gła oglą dać pod wod ne
zma ga nia na spe cjal nie za mon to wa nym te -
le bi mie, a in ter nau ci on li ne.

Tur niej za szczy cił swą obec no ścią Da -
riusz „Ti ger” Mi chal czew ski. Punk tu al nie
o godz. 24 od by ła się pod wod na zbiór ka
pie nię dzy na rzecz 22. Fi na łu WOŚP.
Na ko niec ro ze gra no mecz Sło weń cy kon -
tra „Resz ta Świa ta” z wy ni kiem 2: 0.

Po tur nie ju od by ła się hucz na de ko ra cja
zwy cięz ców w gdań skiej re stau ra cji, by ły
na gro dy dla kró lów strzel ców oraz MVP,
tań ce trwa ły do póź nych go dzin po ran -
nych….

Do zo ba cze nia za rok!
Woj tek Lesz czyń ski
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http://www.mdt.wroclaw.pl
http://scubatech.pl
http://www.swa.org.pl


http://partnernurkowy.pl
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Hol lis Explo rer Re bre ather to
pierw szy na świe cie i je dy ny na 100%
re bre ather re kre acyj ny, wy po sa żo ny
w bar dzo bez piecz ny sys tem kon tro li
dwu tlen ku wę gla. 

Wy da je się to nie mo żli we, ale za pew nia -
my, że nu rek po prze szko le niu pod sta wo -
wym bar dzo płyn nie ra dzi so bie z jed nost ką

po za le d wie dwóch nur ko wa niach. Za pra -
sza my za in te re so wa nych do spró bo wa nia
no wej, cie ka wej dro gi nur ko wa nia w obie -
gu za mknię tej cyr ku la cji po wie trza. Kom -
pak to wy, lek ki i eks tre mal nie pro sty w uży-
t ko wa niu.

Explo rer to prze ło mo wa hy bry da łą czą ca
naj lep sze ce chy dwóch sys te mów:

bez pie czeń stwo re bre athe rów pół za -
mknię tych SCR;

wy daj ność, pro sto tę uży wa nia i lek kość
opo rów od de cho wych re bre athe rów tech -
nicz nych CCR.

GŁÓW NE KOR ZY ŚCI:
– od dy chasz cie płym, wil got nym ga zem;
– bar dzo dłu gi czas bez de kom pre syj ny

(nie pro du ku jesz ma sy pę che rzy ków po wie -
trza), co spra wia, że mo żesz być bli żej
wod ne go ży cia niż kie dy kol wiek wcze śniej.

Rebreather HOLLIS EXPLORER otrzymał CE
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Nie ma zna cze nia, ja kie re jo ny nur ko wa nia
pre fe ru jesz. NO WY HOL LIS EXPLO RER za -
bie rze Cię gdzie kol wiek ze chcesz, bez pę -
che rzy ków po wie trza i ha ła su.

Ce chy Explo re ra, któ re po znasz na szko -
le niu:

– skru ber mo ni to ro wa ny jest za po mo cą
tem pe ra tu ry oraz opcjo nal nie sen so ra CO2,
co da je pew ność obec no ści od po wied nie -
go ga zu w pę tli;

– DCP Di ve Con trol Pa ra me ter – au to ma -
tycz ne, dy na micz ne ste ro wa nie ci śnie niem
par cjal nym tle nu, na pod sta wie ba lan su po -
mię dzy zu ży ciem ga zu a cza sem den nym;

– au to ma tycz ne re je stro wa nie sze re gu
da nych z po szcze gól nych nur ko wań;

– prze ciw płu ca mon to wa ne na ple cach
(BM), do brze chro nio ne opły wo wą osło ną
o no wo cze snej li nii;

– mo du ło wa kon struk cja – ła twy w mon -
ta żu i czysz cze niu;

– BCD do wy bo ru: tra dy cyj ny jac ket lub
skrzy dło z uprzę żą;

– Ni trox kon tro lo wa ny elek tro nicz nie
– wy ko rzy stu je ła two do stęp ny gaz w prze -
dzia le 32-40% O2;

– pro sty w ob słu dze in ter fejs użyt kow ni ka;
– au to ma tycz na pa mięć kon fi gu ra cji

– pa mię ta usta wie nia przez dwie go dzi ny
po prze dza ją ce nur ko wa nie;

– LCV au to ma tycz na kon tro la pę tli od de -
cho wej, za pew nia ją ca pły wal ność;

– ba ilo ut – ust nik po zwa la ją cy na prze łą -
cze nie się jed ną rę ką z obie gu za mknię te -
go na obieg otwar ty;

– in tu icyj ny wy świe tlacz – świa tło zie lo -
ne lub czer wo ne.

Ce na Hol lis Explo rer bez bu tli 19900 zł
(mo żli wość rat na re bre ather i szko le nie
od 24-48 mie się cy).

In for ma cje w spra wie za mó wie nia Explo -
re ra i szko le nia mo żna uzy skać u dys try bu -
to ra.
Dys try bu tor: ECN Sys te my Nur ko we,
78-500 Draw sko Po mor skie, 
ul. So bie skie go 6, tel: 943635947, 
e -ma il: fir ma@nur ko wa nie -ecn.pl

http://xdivers.pl
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Ze wzglę du na po trze bę po zna nia
re ak cji wła sne go or ga ni zmu – i w ten
spo sób zwięk sze nie „świa do mo ści
nur ko wej” – sen sow ne jest prze pro -
wa dze nie tzw. te stu RMV. Jest to
skrót od słów Re spi ra to ry Mi nu te
Vo lu me i ozna cza pro ce du rę spraw -
dze nia, ja ka jest rze czy wi sta ilość
czyn ni ka od de cho we go zu ży wa ne go
przez nur ka pod czas nur ko wa nia. 

Test ten po le ga na tym, że nu rek – wy po -
sa żo ny w urzą dze nie do do kład ne go po -
mia ru ci śnie nia w bu tli oraz cza su
i głę bo ko ści nur ko wa nia – spraw dza, ja ki
jest je go wy da tek od de cho wy pod czas
trzech ty po wych sy tu acji: w spo czyn ku,
pod czas stan dar do we go nur ko wa nia oraz
pod czas znacz ne go wy sił ku.

Pod czas te stu RMV za le ca się sto so wa nie
przy rzą dów elek tro nicz nych, na przy kład
elek tro nicz ne go ma no me tru i kom pu te ra
nur ko we go, ze wzglę du na ich du żą do -

kład ność, jed nak sto so wa nie przy rzą dów
ana lo go wych jest rów nież do pusz czal ne.
Kon fi gu ra cja sprzę tu po win na być stan dar -
do wa, czy li ta ka, w ja kiej nu rek za wsze pły -
wa. Szcze gól nie du że zna cze nie ma fakt
uży cia ska fan dra su che go, przy pię cie bu tli
de kom pre syj nej i wy wa że nie. Na le ży za nu -
rzyć się, na przy kład na głę bo kość 10 m,
i po cze kać, aż usta bi li zu je się tem pe ra tu ra
bu tli. Trwa to zwy kle kil ka, po wiedz my – 5
mi nut. Po tym okre sie tem pe ra tu ra bu tli jest
już w za sa dzie ta ka sa ma jak tem pe ra tu ra
wo dy wo kół bu tli, co ozna cza, że spa dek
ci śnie nia w bu tli bę dzie spo wo do wa ny wy -
łącz nie ak cją od de cho wą nur ka, a nie su -
mo wa niem się tej ak cji i spad ku ci śnie nia
spo wo do wa ne go spad kiem tem pe ra tu ry.
Na le ży wte dy za no to wać, na przy kład
na ta blicz ce do pi sa nia, ak tu al ne ci śnie nie
czyn ni ka od de cho we go w bu tli. Na stęp nie
na le ży prze by wać na tej głę bo ko ści przez
oko ło 5 mi nut w spo czyn ku, przy pra wi dło -
wym wy wa że niu, nor mal nie od dy cha jąc.

Po tym okre sie na le ży za no to wać ak tu al ne
ci śnie nie w bu tli. Ró żni ca tych dwóch ci -
śnień po zwo li, przy uwzględ nie niu ob ję to -
ści bu tli i głę bo ko ści, oce nić wy da tek
stan dar do wy da ne go nur ka w spo czyn ku.

Na stęp nie na le ży wy ko nać pły nię cie
w po zio mie, rów nież przez oko ło 5 mi nut,
ze zwy kłą pręd ko ścią sto so wa ną pod czas
nur ko wa nia tu ry stycz ne go. Po upły wie tych

Zużycie powietrza – jak badać?

http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
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pię ciu mi nut na le ży znów za no to wać, ja kie
jest ci śnie nie w bu tli. Tym ra zem bę dzie my
mo gli, oczy wi ście rów nież przy uwzględ -
nie niu ob ję to ści bu tli i głę bo ko ści, ob li czyć
stan dar do wy wy da tek te go nur ka pod czas
zwy kłe go wy sił ku.

Nie któ rzy in struk to rzy za le ca ją wy ko na -
nie jesz cze trze ciej czę ści te stu, sil nie wy sił -
ko wej. Po le ga ona na tym, że nu rek za pie ra
się rę ka mi o prze szko dę na dnie, na przy -
kład o spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa ną
plat for mę, i bar dzo moc no pra cu jąc płe twa -
mi wy ko nu je sil ną pra cę od de cho wą, tak
jak by chciał tę plat for mę „prze sta wić”.

Moc no się przy tym wen ty lu je. Czas tej czę -
ści te stu po wi nien wy no sić 2 mi nu ty. Dłu -
ższy był by nie bez piecz ny, ze wzglę du
na ry zy ko wy stą pie nia hi per wen ty la cji, czy -
li tak sil ne go wy płu ka nia dwu tlen ku wę gla
z krwi, że re cep tor od de cho wy w mó zgu
(jak wia do mo, re agu ją cy na od po wied nio

ni ski po ziom dwu tlen ku wę gla) nie uru cho -
mi na stęp ne go od de chu. Mo gło by to spo -
wo do wać tzw. uśnię cie pod wo dą. W za -
sa dzie sam okres du że go wy sił ku nie jest
wbrew po zo rom bar dzo nie bez piecz ny, po -
nie waż co praw da wen ty la cja jest bar dzo
sil na, ale i wy si łek, a więc pro duk cja dwu -
tlen ku wę gla, też. Pa nu je więc po mię dzy
ni mi rów no wa ga. Naj nie bez piecz niej szy
jest mo ment tuż po za koń cze niu du że go
wy sił ku, kie dy du żej pro duk cji dwu tlen ku
wę gla już nie ma, na to miast po bu dzo -
na wen ty la cja trwa jesz cze przez do brą
chwi lę, sku tecz nie wy płu ku jąc dwu tle nek
wę gla z krwi nur ka.

Po upły wie za ło żo nych 2 mi nut na le ży
po now nie za no to wać ci śnie nie w bu tli.
Tym ra zem po słu ży ono do usta le nia, ja ki
jest sil nie wy sił ko wy wy da tek mi nu to wy ba -
da ne go nur ka.

Oczy wi ście wszyst kie czyn no ści na le ży
wy ko ny wać przy pra wi dło wej ase ku ra cji
part ner skiej.

Przy kła do we wy ni ki po mia rów wy ko na -
nych w ba zie Klu bu Płe two nur ków Ac ti ve
Di vers:

– bu tla 12 li trów, głę bo kość 10 me trów,
ci śnie nie po cząt ko we 200 atm;

http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
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– ci śnie nie po ochło dze niu bu tli: 192
atm;

– ci śnie nie po 5 mi nu tach spo czyn -
ku: 184 atm;

– ci śnie nie po na stęp nych 5 mi nu tach
(spo koj ne go pły nię cia): 172 atm;

– ci śnie nie po do pły nię ciu do przy go to -
wa nej w tym ce lu plat for my: 160 atm;

– ci śnie nie po 2 mi nu tach sil ne go wy sił -
ku przy tej plat for mie: 124atm.

Wy ni ki te da ją od po wied nio: 8 atm, 12
atm oraz 36 atm.

Po uwzględ nie niu dwu na sto li tro wej ob -
ję to ści bu tli ozna cza to od po wied nio: 96 li -
trów, 144 li try oraz 432 li try.

Po uwzględ nie niu cza su prób: 19,2 li -
trów na mi nu tę, 28,8 li tra na mi nu tę
oraz 216 li trów na mi nu tę.

Po uwzględ nie niu, że wszyst kie pró by
wy ko ny wa no na głę bo ko ści 10 me trów,
ozna cza to zu ży cie w prze li cze niu na wa -
run ki po wierzch nio we:

– w spo czyn ku: 9,6 li tra na mi nu tę;
– przy nor mal nym pły nię ciu: 14,4 li tra

na mi nu tę;
– przy bar dzo du żym wy sił ku: 108 li trów

na mi nu tę.
Wy ni ki te są nor mal ne. Zda rza ją się jed -

nak wy ni ki na wet znacz nie wy ższe, zwłasz -
cza wśród nur ków nie do świad czo nych, za -
raz po kur sie pod sta wo wym. Na le ży dla
nich przyj mo wać wy da tek po wierzch nio -
wy 20 li trów na mi nu tę lub wy ższy.
W przy pad ku nur ków do świad czo nych,
spo koj nie od dy cha ją cych (a tyl ko ta cy przy -
cho dzą na kurs nur ko wań de kom pre syj -
nych z de kom pre sją na wy so kim ni tro xie)
mo żna przyj mo wać wy da tek 15 li trów
na mi nu tę.

Z po cząt ku by łem dość scep tycz ny, a na -
wet nie chęt ny sto so wa niu te stu RMV. Wy -
da je się jed nak, że je go war tość
dy dak tycz na jest znacz na, po zwa la bo -
wiem nur ko wi uświa do mić so bie wła sne
po trze by od de cho we i ko niecz ność
uwzględ nia nia ich przy pla no wa niu nur ko -
wa nia. Po ka zu je ta kże, jak bar dzo zwięk sza
się wy da tek od de cho wy wraz ze zwięk sze -
niem wy sił ku pod wo dą. Fakt ten jest oczy -
wi sty, lecz dla nie któ rych osób by wa
szo ku ją cy.

To masz Stru gal ski

Frag ment ksią żki To ma sza Stru gal skie go pt. „Ni -

trox i wstęp do in nych mie sza nin – pod ręcz nik dla

nur ka”. Pod ręcz nik ten zo stał uzu peł nio ny al bu -

mem płyt pt. „Ni trox i wstęp do in nych mie sza nin

– 4 fil my z wy kła dów na 2 pły tach DVD”.

Wszyst kie ksią żki To ma sza Stru gal skie go mo żna

zna leźć m.in. w In ter ne to wej Księ gar ni Na uko wej

i Tech nicz nej: http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se -

arch?se arch=Stru gal ski

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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HDC EXPE DI TION Tech Dry
No wy mo del su che go ska fan dra HDC EXPE DI TION Tech Dry zo stał za pro jek to wa ny spe cjal nie
do nur ko wa nia ja ski nio we go i wra ko we go. Prze zna czo ny jest dla nur ków ja ski nio wych, tech -
nicz nych i za awan so wa nych nur ków re kre acyj nych, któ rzy po trze bu ją wy jąt ko wo wy trzy ma łe -
go ska fan dra tech nicz ne go. Zo stał on wy ko na ny w ca ło ści z ma te ria łu Cor du ra®. Dla
do dat ko wej ochro ny rę ka wy, no gaw ki, ra mio na, oko li ce kro ku i po ślad ków zo sta ły wzmoc nio -
ne ma te ria łem Cor du ra® Rip Stop. Ska fan der po sia da rów nież do dat ko we, ela stycz ne wzmoc nie -
nie na ko la nach „M -Padz”. Bar dziej do pa so wa ny „ja ski nio wy” krój zna czą co po pra wia kom fort
pod czas nur ko wa nia.
IN NO WA CJE
No wy, bar dziej do pa so wa ny krój ma na ce lu ogra ni cze nie zbęd ne go ma te ria łu i po zwa la na po -
pra wę wła ści wo ści hy dro dy na micz nych ska fan dra.
TI ZIP nie zwy kle pła ski głów ny (fron to wy) za mek ofe ru ją cy do dat ko wo lep szą ela stycz ność w sto -
sun ku do tra dy cyj nych zam ków z mo sią dzu. Za bez pie czo ny do dat ko wą osło ną.
NAJ WA ŻNIEJS ZE CE CHY
Ana to micz nie ukształ to wa ny tu łów, ra mio na i no gi eli mi nu ją nad miar ma te ria łu i po pra wia ją
wła ści wo ści hy dro dy na micz ne ska fan dra.
Koł nierz SMART ma na ce lu po pra wę uszczel nie nia po mię dzy kry zą szyj ną i kap tu rem, ogra ni cza
do stęp wo dy i za wie ra no wy za wór spu sto wy w ce lu po pra wy usu wa nia wo dy w re jo nie kar ku.
Za sto so wa no dwu igło wy szew oraz do dat ko we
wzmoc nie nia z ma te ria łu w miej scach naj bar dziej
na ra żo nych na zu ży cie.
Ela stycz ne i wy trzy ma łe na ko lan ni ki M -PADz
Stan dar do wo do stęp ny z dwo ma kie sze nia mi tech -
nicz ny mi TECH PO CKET oraz z bu ta mi TECH BO -
OT Ba re.
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Do mi nik „Hon zo”
Gra czyk

P o d  s u  m o  w u  j ą c
2013 rok, na pew no
mu szę wspo mnieć o
udzia le w eks plo ra cji
mek sy kań skiej ja ski ni J2
pod kie row nic twem

Bil la Sto ne’a. By ło to nie sa mo wi te do świad -
cze nie spe leo i nur ko we – nur ko wa nie w sy fo -
nie znaj du ją cym się po nad ki lo metr pod
zie mią, do któ re go marsz we wnątrz ja ski ni
zaj mu je… trzy dni. W su mie spę dzi łem
pod zie mią dwa ty go dnie, a pod wo dą w „sy -
fo nie 2” za le d wie jed ną go dzi nę. Tak cza sem
wy glą da sto su nek gro to ła że nia do nur ko wa -
nia w spe le onur ko wa niu. Nur ko wa nie w Mek -
sy ku za wsze by ło mo im ma rze niem. Choć
my śla łem do tąd o Ce no tach, to jed nak mo gę
po wie dzieć, że co naj mniej po czę ści się ono
speł ni ło.

Na pew no mu szę wspo mnieć o dwóch

edy cjach Warsz ta tów Nur ko wa nia Ja ski nio -
we go, gdzie uda ło się wy szko lić i po zy skać
do dal szych wspól nych ak cji ko lej ne oso by
za in te re so wa ne spe le onur ko wa niem. Za
chwi lę wła śnie z ty mi ludź mi uda ję się
na dal sze eks plo ra cje w głę bi ko sow skich
ja skiń. Sko ro już mo wa o Bał ka nach, nie
mo gę nie wspo mnieć o uda nych ak cjach
na dwóch wy pra wach do Ko so wa i Ser bii,
gdzie uda ło się od kryć ko lej ne set ki me trów
no wych ko ry ta rzy w kil ku tam tej szych ja -
ski niach. Cza sem by ło to 160 m „od strza -
ła”, a cza sem za le d wie kil ka na ście, ale
za wsze war to po dej mo wać ten trud.

Na pew no nie mo gę za po mnieć o udzia -
le w kon fe ren cjach Bal tic tech i Kra ke na,
gdzie mia łem oka zję po znać wie lu cie ka -
wych lu dzi ze świa ta nur ko wa nia oraz pod -
czas pre lek cji za pre zen to wać mo ją pa sję
– eks plo ra cję pod wod nych ja skiń.

Uwa żam, że war to ta kże wspo mnieć
o roz po czę ciu na ucza nia prze ze mnie w ra -

mach za jęć aka de mic kich na uczel ni Al ma -
mer przed mio tu „Nur ko wa nie w re ha bi li ta -
cji osób nie peł no spraw nych”, gdzie
stu den ci fi zjo te ra pii są za po zna wa ni z za -
gad nie nia mi do ty czą cy mi te go za kre su. Po -
nie waż w 2013 ro ku obro ni łem roz pra wę
dok tor ską na te mat fi zjo lo gii nur ko wa nia
osób z pa ra ple gią, te mat nie jest mi ob cy.
Nie spo sób wspo mnieć o wszyst kich cie ka -
wych nur ko wa niach wy ko na nych w 2013
ro ku, ale wszyst kie mam za pi sa ne w pa mię -
ci –cie ka wych lu dzi z ja ki mi przy szło mi
nur ko wać (nie za le żnie czy to do świad cze -
ni „gu ru” nur ko wa nia, czy też moi kur san -
ci na sto pień pod sta wo wy) i za baw ne
sy tu acje spod i znad wo dy. Wie le się dzia -
ło! Mam na dzie ję, że w 2014 ro ku nie bę -
dzie wia ło nu dą. Pla nu ję ko lej ne wy pra wy
na Bał ka ny, a na nich dal sze od kry cia za -
rów no w ja ski niach wy wie rzy sko wych,
gdzie do przod ka trze ba pły nąć pół ki lo me -
tra, jak i w sy fo nach w głę bi ja skiń su chych,

Jak minął rok 2013
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gdzie głę bo kość na koń cu cią gu sy fo nal ne -
go wy no si w tej chwi li 55 m. Na pew no bę -
dą to cie ka we ak cje! Po za tym oczy wi ście
ko lej ne Warsz ta ty Nur ko wa nia Ja ski nio we -
go, być mo że w no wej od sło nie, czy li cał -
ko wi cie za gra ni cą, w po bli żu ja skiń, któ re
od lat eks plo ru ję wraz z ko le ga mi z Gru py
Nur ków Ja ski nio wych, ale to za le ży od chę -
ci za in te re so wa nych ta ką for mą szko le nia
i tu ry sty ki. Po za tym po ja wią się zu peł nie
no we te ma ty, jak eks plo ra cja na Mal cie czy
też pew ne dzia ła nia w Afry ce Po łu dnio wej,
ale o szcze gó łach nie chciał bym w tej chwi -
li zbyt wie le mó wić – by wam prze sąd ny.

Ja cek Wen do łow ski
PA DI Pla ti num Co ur se

Di rec tor
Let’s Di ve – Kra ków
W Let’s Di ve rok 2013

był do syć in ten syw ny.
Z po cząt kiem ro ku od da -
li śmy do użyt ku dru gi po -

ziom na sze go cen trum nur ko we go
w Kra ko wie, któ ry wzbo ga cił nas o dru gą,
ka me ral ną sa lę wy kła do wą, pro fe sjo nal ne
po miesz cze nie ser wi so we oraz do dat ko we
po miesz cze nie ma ga zy no we.

Rów no cze śnie prze nie śli śmy szko le nia
in struk to rów nur ko wa nia z Msza ny Dol nej
do Kra ko wa. Te raz na si kan dy da ci na in -
struk to rów jed nym okiem pa trzą w ma nu al
in struk tor ski a dru gim na Wa wel (do słow -
nie). Tra dy cyj nie, wszy scy na si kan dy da ci
uzy ska li śred nią zda wal ność eg za mi nów
koń co wych na po zio mie 100%.

Ko lej ny rok z rzę du, ja ko je dy ne cen trum
nur ko we PA DI w Pol sce, utrzy ma li śmy ty -
tuł 5 Star CDC (Cen trum Roz wo ju Ka rie ry)
– jest to naj wy ższy z mo żli wych sta tus, ja ki
mo że po sia dać cen trum nur ko we PA DI.

Sko ro mo wa o PA DI, to mi łym ak cen tem
cię żkiej, bądź co bądź, pra cy Co ur se Di rec -
to ra, by ło otrzy ma nie po raz ko lej ny ty tu łu
Pla ty no we go Co ur se Di rec to ra na rok 2013.
Ce re mo nia wrę cza nia od by ła się w Or lan -
do, na Flo ry dzie, pod czas naj więk szych tar -
gów nur ko wych na świe cie – DE MA
SHOW.

Wra ca jąc na „na sze po dwór ko”, po mi mo
krą żą cych plo tek na te mat kry zy su, sprze -
daż sprzę tu nur ko we go oraz szko leń by ła
na cał kiem przy zwo itym po zio mie.
Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je fakt, iż
co raz więk sza rze sza nur ków ro zu mie po -
trze bę ser wi so wa nia swo ich „za ba wek”

w au to ry zo wa nym ser wi sie sprzę tu nur ko -
we go, a nie u „lo kal ne go kowala”…

Je śli cho dzi o pla ny na rok 2014, to są
do syć cie ka we. Nie ste ty więk szo ści nie mo -
gę zdra dzić w tym mo men cie, aby nie za -
pe szyć. Mię dzy in ny mi bę dzie to:

wpro wa dze nie od po ło wy lu te go ofer ty
na kur sy in struk tor skie PA DI (IDC) za sym -
bo licz ną zło tów kę (+VAT) – do stęp ne bez
żad nych do ta cji;

po sze rze nie ofer ty wy jaz do wej;
roz sze rze nie za kre su usług ser wi so wych;
wpro wa dze nie pro fe sjo nal nej ofer ty

sprze da ży ko mi so wej.
I jesz cze kil ka in nych. Ja kich? Czas po -

ka że…

Aga ta Ko peć
Daj nu ra czy li nur ko we pod su mo wa nie

ro ku 2013
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Fun da cja Ta cy Sa mi od po cząt ku swo je -
go ist nie nia, tj. od ro ku 2003, pro pa gu je
nur ko wa nie wśród nie peł no spraw nych.
Pod czas tych 10 lat prze pro wa dzi li śmy 14
obo zów ba se no wych, w trak cie któ rych
uczy li śmy pod staw nur ko wa nia oso by nie -
wi do me, nie sły szą ce, po ru sza ją ce się
na wóz kach in wa lidz kich, po am pu ta cjach
koń czyn, z po ra że nia mi. Bez piecz ne wa -
run ki ba se no we bar dzo sprzy ja ją wy ro bie -
niu na wy ków tak po trzeb nych na wo dach
otwar tych. W 2013 ro ku zor ga ni zo wa li śmy
dwa ba se no we obo zy nur ko we, w któ rych
wzię ło udział 12 osób nie peł no spraw nych.
Ka żdy z nich, zgod nie ze stan dar da mi HSA,
miał swo je go in struk to ra, któ ry po ma gał mu
za rów no w wo dzie, jak i pod czas za jęć po -
za nią. Nur ko wa nie nie peł no spraw nych jest
więc o wie le dro ższe od nur ko wa nia osób
w peł ni spraw nych. Stan dar dy bez pie czeń -
stwa w nim obo wią zu ją ce są bar dzo wy śru -
bo wa ne, co znacz nie pod wy ższa kosz ty
za rów no szko leń na wo dach otwar tych, jak
i tych ba se no wych. Po ba se nie nad cho dzi
wresz cie czas na wo dy otwar te. W ro ku
ubie głym, po raz pierw szy, Fun da cja zor ga -
ni zo wa ła obóz szko le nio wy na Ma zu rach
i sfi nan so wa ła wy jazd pię ciu kur san tów

na obóz do Chor wa cji. Wszy scy ukoń czy li
kurs OWD HSA, sta jąc się peł no praw ny mi
nur ka mi. Wszyst kie te ini cja ty wy to koszt
po nad 20 ty się cy zł, tyl ko w czę ści po kry ty
przez nie peł no spraw nych kur san tów. Resz -
ta zo sta ła po zy ska na przez Fun da cję po -
przez da ro wi zny od spon so rów
i zbiór kę 1% po dat ku KRS 0000138202
z do pi skiem HSA. Więc je śli jesz cze nie
roz li czy łeś PIT, pa mię taj o nas!

Ka mil Ja czyń ski
Gru pa Eks plo ru ją ca

Pod war szaw skie Nur ko -
wi ska

Dla Gru py Eks plo ru ją -
cej Pod war szaw skie Nur -
ko wi ska rok 2013 był
bar dzo cie ka wy. Uda ło

nam się zre ali zo wać wie le cie ka wych wy -
da rzeń nur ko wych i pro eko lo gicz nych,
sprzą ta jąc ko lej ne zbior ni ki wod ne na te re -
nie War sza wy i oko lic. We wrze śniu 2013
Sprzą ta nie Świa ta by ło jed nym z 20 ju bi le -
uszo wych wy da rzeń, pod czas któ rych do -
szło do za sa dze nia pa miąt ko wych drzew.
Nasz dąb szy puł ko wy na zwa li śmy Ni trox
i jest to naj praw do po dob niej je dy ne drze -

wo o ta kim imie niu. Po nad to Gru pa Eks plo -
ru ją ca Pod war szaw skie Nur ko wi ska wzię ła
ta kże udział w Ty go dniu Ru chu, or ga ni zu -
jąc im pre zę pro mu ją cą nur ko wa nie
nad brze giem Gli nian ki Cie trze wia, po ło żo -
nej w war szaw skiej dziel ni cy Wło chy. Ta
ak cja przy nio sła nam wy ró żnie nie wrę czo -
ne pod czas kon fe ren cji ani ma to rów spor tu
na Sta dio nie Na ro do wym.

2013 w licz bach:
2 du że im pre zy eko lo gicz ne przy wspar -

ciu lo kal nych władz i spo łecz no ści;
8 im prez nie tyl ko dla nur ku ją cych

(w tym kil ka o ran dze mię dzy na ro do wej);
21 zor ga ni zo wa nych nur ko wań wspól -

nych;
do 31 nur ków uczest ni czą cych w jed -

nym wy da rze niu;
do 55 za re je stro wa nych osób nie nur ku -

ją cych bio rą cych udział w im pre zie GEPN.
A gdzie nur ko wa li śmy:
co naj mniej 10 nur ko wań w Zie lon ce;
co naj mniej 3 wi zy ty w For cie Zba rż;
co naj mniej 3 wi zy ty w je zio rze Ma mu cim;
2 nur ko wa nia w Gli nian ce Cie trze wia;
w su mie do 9 akwe nów od wie dzo nych.
Za pra sza my ser decz nie na wspól ne nur -

ko wa nia wszyst kich nur ków z War sza wy
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i oko lic. Bez wzglę du na sto pień wy szko le -
nia, przy na le żność fe de ra cyj ną czy klu bo -
wą. Pro mu je my nur ko wa nie, ba wi my się
do brze, dba my o na sze śro do wi sko i nur ku -
je my, a prze cież o to wła śnie w tym wszyst -
kim cho dzi! Wię cej in for ma cji na
www.gepn.pl, www.fa ce bo ok.com oraz
oczy wi ście na www.fo rum -nu ras.com

Mar gi ta Śli zow ska
Xdi ver sTe am
Z uśmie chem po że gna -

li śmy rok 2013. Z ra do -
ścią wi ta my 2014. Ja kie
pięk ne nie spo dzian ki nur -
ko we nam przy nie sie?
Z ubie głe go ro ku po zo sta -

ły mi łe wspo mnie nia i sa tys fak cja z uda -
nych re ali za cji za mie rzo nych pla nów. Jak
za wsze, dzia ło się u nas wie le. Za rów no
w na szych ro dzi mych nur ko wi skach, jak
i pod czas dal szych, za gra nicz nych wo ja ży.
Po raz pierw szy na wy pra wach to wa rzy szył
nam Xdi ver so wy Ko cur w ro li do dat ko we -
go sup por tu po wierzch nio we go. Sty czeń
i lu ty upły nął pod zna kiem nur ko wań pod -
lo do wych w pod war szaw skich „ce no tach”
oraz nur ko wań pod lo do wych na mo dłę ja -

ski nio wą. W pa mięć za pa dła wy pra wa
na Dol ny Śląsk, gdzie włó czy li śmy się
po za la nych dziu rach, stud niach i ko pal -
niach. Tym ra zem za ba wi li śmy tam ca łe
dwa ty go dnie! By ły rów nież za awan so wa ne
warsz ta ty nur ko wa nia ja ski nio we go w si de -
mo un cie. Wio sną roz po czę li śmy du ży kurs
nur ko wa nia pod sta wo we go, za si lo ny przez
mnó stwo zna jo mych oraz no wych twa rzy.
Po ja wi ła się rów nież licz na grup ka dzie cię -
ca. Tre nin gi na ba se nie oka za ły się nie zwy -
kle sku tecz ne, bo chwi lę póź niej
w po więk szo nym o na ry bek skła dzie od -
wie dza li śmy Ko par ki i Za krzó wek. W ma -
ju, jak co ro ku, czmych nę li śmy do ma gi-
cz ne go i cie plut kie go Da hab, aby za nur ko -
wać głę biej i od wie dzić ulu bio ne bła zen ki.
Po po wro cie na wie dzi li śmy bał tyc kie wra ki.
Na skra ju la ta po mknę li śmy w stro nę Fran -
cji, do za la nych ja skiń. Spę dzi li śmy spo ro
cza su szko ląc adep tów nur ko wa nia ja ski -
nio we go i ro biąc wła sne, cu dow ne nur ko -
wa nia pod stro pem. Te go rocz ne la to spę -
dzili śmy pod ró żu jąc mię dzy Hań czą a Hań -
czą. Był też Bał tyk. Je sień oka za ła się pięk -
na i zło ta, tak jak nasz uko cha ny Da hab,
w któ rym dzie li li śmy się wie dzą, do świad -
cze niem i ra do ścią z nur ko wym na ryb kiem

oraz sta ły mi by wal ca mi na szych wy jaz dów.
Po po wro cie z Egip tu kil ka krot nie od wie dzi -
li śmy pol skie wo dy, ale głów nym przed się -
wzię ciem by ła eks plo ra cja ko pal ni ura nu
w Ko wa rach. Na sza eki pa do ko na ła wie ko -
pom ne go czy nu – od by ło się tam kil ka naj -
głęb szych nur ko wań w Pol sce. Re kord padł
na Maj kie go. W szy bie ko pal ni zwa nej
„Ura no wym Sza leń stwem” za nu rzył się
na 132 me try!

Po tem na sta ła przed świą tecz na ra dość
i dru gie w ro ku „Nur ko we Ka ra oke”, któ re
ujaw ni ło mnó stwo ta len tów wo kal no -ta -
necz nych.

A ja kie ma my pla ny na 2014 rok? Nie -
dłu go za czy na my zi mo wą wy pra wę na
Dol ny Śląsk. Z utę sk nie niem cze ka my
na lód. W tym ro ku chce my też ro bić wię -
cej kur sów, któ re mo gą ura to wać ko muś ży -
cie czy zdro wie: EFR i DAN. Po tem
tra dy cyj nie wio sen ny Da hab, a w czerw cu
ru sza my na kli ma tycz ne, śre dnio wiecz ne
zam ki po łu dnio wej Fran cji i te nie prze bra -
ne ilo ści zie le ni ukry wa ją cej set ki za la nych
ja skiń… Nie mo że za brak nąć wra ków. Bę -
dzie Bał tyk i Mo rze Czer wo ne. Ja cyś chęt ni
na sa fa ri? Na ko niec ro ku pla nu je my da le ką
wy pra wę… Gdzie? To na ra zie ta jem ni ca,

http://www.forum-nuras.com
www.facebook.com/gepn.polska
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ale mam na dzie ję, że mi ło śni kom ja skiń
przy pad nie ona do gu stu… Oczy wi ście nie
za brak nie nas na pol skich po pu lar nych nur -
ko wi skach. Za tem z nie cier pli wo ścią cze -
ka my na no wych lu dzi w na szym
Xdi ver sTe amie.

Hu bert Urbań czyk
Rok 2013 mi nął. Ja ki to

był rok pod wzglę dem
nur ko wa nia? My ślę, że pa -
rę rze czy się uda ło. Po za
Pol ską, mia łem oka zję
nur ko wać na Flo ry dzie,
w Chor wa cji, Taj lan dii
i Mek sy ku. Mo że tro chę mniej niż bym
chciał pro wa dzi łem za jęć z kur san ta mi, no
cóż, nie na wszyst ko jest czas.

W lu tym po raz ko lej ny mia łem oka zję
od wie dzić High Springs i le żą ce w je go po -
bli żu ja ski nie, opis znaj dzie cie w ar ty ku le
„Ja ski niow cy z pół noc nej Flo ry dy” w ma jo -
wym „Nu ras in fo”.

Na prze ło mie kwiet nia i ma ja zna la złem
no we (dla mnie) miej sce nur ko we – Istrię
i ba zę Krni ca di ving. W oko li cy jest spo ro in -
te re su ją cych wra ków, wo da na ty le cie pła,
że na de co czło wiek nie szczę kał zę ba mi,

my śląc tyl ko o tym, by wresz cie wyjść
na łód kę… Do te go do brze zor ga ni zo wa na
ba za, speł nia ją ca mo je ocze ki wa nia w za -
kre sie ob słu gi nur ków tech nicz nych. Wró ci -
łem do Krni cy jesz cze raz, pod ko niec
czerw ca i mia łem tu taj mo żli wość do sko na -
le nia swo ich umie jęt no ści in struk tor skich.

W Taj lan dii, po raz pierw szy od dłu ższe -
go cza su, wsze dłem do wo dy w pian ce,
z po je dyn czą flasz ką na ple cach. Wpraw -
dzie mo ja pły ta ze skrzy dłem i dłu gi wąż
wzbu dzi ły zdzi wie nie i ko men ta rze na ło -
dzi (ra czej nie zbyt po chleb ne), za to już
pierw sze nur ko wa nie za mknę ło usta
wszyst kim…

Póź ną je sie nią po raz ko lej ny od wie dzi -
łem naj pięk niej sze nur ko we miej sce, ja kie
znam, Pół wy sep Yuca tan. Ukoń czy łem za -
awan so wa ny kurs ja ski nio wy w GUE – C2
oraz wzią łem udział w MCEP (Me xi can
Explo ra ti ve Ca ave Pro ject).

Za rów no na Flo ry dzie, jak i w Chor wa -
cji, ale przede wszyst kim w Mek sy ku po -
zna łem du że gro no nur ków ja ski nio wych
i tech nicz nych GUE, z któ ry mi bar dzo szyb -
ko zna leź li śmy wspól ny ję zyk i „z mar szu”
za czę li śmy ro bić cał kiem po wa żne nur ko -
wa nia. Z nie któ ry mi z nich, jak z Piotr kiem,

Jo ha ne sem, Da vem czy Mi gu elem, szyb ko
na wią za ły się bli skie przy jaź nie.

W za kre sie szko leń skon cen tro wa łem się
na pro wa dze niu kur sów TDI TMX Di ver
(Nor mok sycz ny tri miks). Ża łu ję, że nie zna -
lazł się ani je den chęt ny na kurs He li trox
(ana lo gicz ny do kur su Adv. Ni trox. + De co
Proc. z tą ró żni cą, że głę bo kie nur ko wa nia
re ali zo wa ne są nie na po wie trzu, a na mie -
szan ce 21% tle nu, 20% he lu i 59% azo tu).

Za suk ces po czy tu ję so bie ta kże zna le -
zie nie cza su na sys te ma tycz ne pi sa nie
do „Nu ras in fo”, dzię ki cze mu po cząt ku ją -
cy i śred nio za awan so wa ni nur ko wie mo gą
ko rzy stać z no wo cze snej wie dzy i in for ma -
cji.

Pla ny nur ko we na rok 2014? Ja ski nie, ja -
ski nie i jesz cze raz ja ski nie. No mo że jesz -
cze kurs GUE T2 i pod nie sie nie swo ich
umie jęt no ści i kwa li fi ka cji in struk tor skich…

Da ria Bo ru ta
In struk tor ka nur ko wa nia

PA DI
To był rok! In ten syw ny,

emo cjo nu ją cy, pe łen wy -
zwań i cza sem w bie gu, któ -
ry utrud niał zła pa nie od de -
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chu. Jed no cze śnie, był to chy ba naj cie kaw -
szy rok w mo im ży ciu, rok, któ ry nie jed nym
mnie za sko czył.

Za czę ło się już w stycz niu, kie dy wpa -
dłam na po mysł za ło że nia wła sne go, nur -
ko we go blo ga. Po cząt ko wo pla no wa łam
za miesz czać tam ró żne re la cje ze szko leń,
wy jaz dów, pod ró ży, w tym ta kże tych
sprzed pa ru lat. Za czy na jąc, na wet nie po -
dej rze wa łam, że do koń ca ro ku bę dę mia ła
po nad 20 ty się cy wy świe tleń, a po pu lar -
ność „Za nu rzo nej” prze kro czy mo je naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. 

W cią gu te go ro ku po ja wi ło się po nad 50
ar ty ku łów, do ty czą cych ró żnych dzie dzin
– by ły tam za rów no re la cje z kur sów (in -
struk tor skich, tech nicz nych i in nych), z wy -
jaz dów (pol skich i za gra nicz nych), te sty
sprzę tu, po ra dy, jak i fe lie to ny. Naj więk szą
po pu lar no ścią cie szy ła się wła śnie se ria sa -
ty rycz nych, prze śmiew czych fe lie to nów
„Wpad ki Nur kowe”. Z cza sem zde cy do wa -
łam się na prze tłu ma cze nie czę ści tek stów,
umo żli wia jąc tym sa mym prze czy - ta nie ich
mo im an glo ję zycz nym zna jo mym. Suk ce -
sem by ło też stwo rze nie fan pej dża na Fa ce -
bo oku, na któ rym licz ba fa nów wła śnie
do bi ja do 900. No wi czy tel ni cy, no we po -

my sły, no we wy zwa nia i ogrom na ilość
wia do mo ści pry wat nych, któ re do sta ję, do -
da wa ły mi skrzy deł. Po ja wi łam się ta kże
na ofi cjal nym blo gu PA DI z jed nym ze swo -
ich ar ty ku łów, co mo gę uznać za ogrom ny
suk ces.

Od stro ny szko le nio wej 2013 był bar dzo
in ten syw ny. Zro bi łam kurs di ve ma ste ra,
a w nie zwy kle in ten syw ne wa ka cje, w cią -
gu dwóch mę czą cych, ale i sa tys fak cjo nu ją -
cych ty go dni zo sta łam in struk to rem PA DI.
Zdą ży łam ta kże ukoń czyć swo je pierw sze
szko le nia tech nicz ne, któ re otwo rzy ły
przede mną zu peł nie no we mo żli wo ści
w nur ko wa niu.

Jesz cze w trak cie kur su mia łam kil ka ofert
współ pra cy, ale osta tecz nie (bar dzo szczę -
śli wa!) do łą czy łam do eki py Cen trum Nur -
ko we go Bud dy, gdzie zro bi łam swój kurs
in struk tor ski. 

Od tam tej po ry prze pro wa dzi łam kil ka
ró żnych kur sów, na ka żdym z nich ucząc
się co raz wię cej o szko le niu lu dzi i pra cy
z ni mi. W no wej pra cy po do ba ło mi się, że
nie mu szę li mi to wać cza su spę dza ne go
z kur san ta mi na ba se nie lub w sa li wy kła -
do wej, a w ra zie ja kich kol wiek pro ble mów
mo gę li czyć na wspar cie bar dziej do świad -

czo nych ko le gów i oczy wi ście mo je go
men to ra, Piotr ka.

Pod wzglę dem wy jaz do wym rok 2013
mu szę za li czyć do wy jąt ko wo uda nych.
Wszyst ko roz po czę ło się też w stycz niu,
od nie spo dzie wa nych wa ka cji w Mar sa el
Alam. W cią gu ro ku zdą ży łam za li czyć cze -
skie Svo bod ne Her ma ni ce (kur so wo, zdo by -
wa jąc pierw sze szli fy w nur ko wa niu tech ni-
cz nym), nie miec kie ka mie nio ło my, w tym
słyn ne go Spar man na (cie ka wy, li sto pa do wy
dłu gi week end z nur ko wa niem tech nicz nym
w tle) i spę dzić trzy cu dow ne ty go dnie
na tro pi kal nej wy spie na Fi li pi nach. 

Te trzy ty go dnie by ły dla mnie nie tyl ko
fan ta stycz nym wy po czyn kiem, za raz
po kur sie in struk tor skim, ale też oka zją
do prze te sto wa nia swo ich umie jęt no ści
w nur ko wa niu tech nicz nym (znów!),
na dzi kich wra kach i stro mych ścian kach.
Wy po czę łam na płyt kich, barw nych ra fach
i obie ca łam so bie, sie dząc wy god nie w ha -
ma ku roz wie szo nym mię dzy pal ma mi, że
tu wró cę. Te fan ta stycz ne trzy ty go dnie po -
zwo li ły mi ta kże za wrzeć no we zna jo mo ści
i wró cić do Pol ski z gło wą peł ną po my słów
i z za pa łem do dal sze go dzia ła nia.

Pod ko niec ro ku za czę łam śmie lej my -
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śleć o dal szej ście żce i ko lej nych po my -
słach.

Wszyst ko co ro bi łam, prze kła da ło się
na „Za nu rzo ną w Błę ki cie”, do star cza jąc
co raz licz niej szym czy tel ni kom ko lej nych
tek stów. Po ja wi ła się świe ża se ria ar ty ku łów
o pod wod nym śro do wi sku, sku pio na pó ki
co na mo ich ulu bio nych miesz kań cach głę -
bin – re ki nach.

W no wym ro ku zdą ży łam już du żo za -
pla no wać, być mo że na wet wię cej niż
w po przed nim. Przede wszyst kim mo je my -
śli roz grze wa ją wspo mnie nia o pięk nej, fi li -
piń skiej wy spie, na któ rą za mie rzam wró cić
już w lip cu. Co raz śmie lej my ślę też o więk -
szych głę bo ko ściach, o wnę trzach ta jem ni -
czych wra ków, a ta kże o nur ko wa niu
w ci szy, bez bą bel ków. Jak głę bo ko i jak da -
le ko do trę w 2014 ro ku, to się do pie ro oka -
że. I to chy ba jest w tym naj przy jem niej sze,
ele ment za sko cze nia, spon ta nicz ność nie -
któ rych de cy zji i nie spo dzian ki przy szy ko -
wa ne przez los. Wszyst kim, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem Czy tel ni ków mo -
jej „Za nu rzo nej w Błę ki cie”, ży czę wspa -
nia łe go, peł ne go za sko czeń, wy zwań
i emo cji ro ku 2014!

Au tor ka blo ga „Za nu rzo na w Błę ki cie”

Ru di Stan kie wicz
Cen trum nur ko we PA DI nr S22854 Be st -

di vers mo że po chwa lić się ko lej nym owoc -
nym ro kiem. Nie mo gli śmy na rze kać
na brak chęt nych za rów no na pod sta wo we
kur sy nur ko wa nia, jak i bar dziej za awan so -
wa ne. Uczest ni ków wy jaz dów kra jo wych
i za gra nicz nych rów nież nie bra ko wa ło.
Co raz wię cej klien tów prze ko nu je się o wy -
so kim po zio mie ob słu gi lo gi stycz nej wy jaz -
dów or ga ni zo wa nych przez CN Be st di vers.
Od trzech lat pro pa gu je my po szu ki wa nie
no wych miejsc nur ko wych w Pol sce, z cze -
go w ze szłym ro ku od kry li śmy aż trzy no -
we kie run ki, god ne po le ce nia na wet
naj wy bred niej szym nur kom. Nie bo imy się
po wie dzieć, że od by li śmy tam naj lep sze
nur ko wa nia ro ku 2013! Uda ły się ta kże
wszyst kie za pla no wa ne wy jaz dy za gra nicz -
ne, plus je den do dat ko wy w grud niu – do El
Qu izer w Egip cie – ma ją cy na ce lu od kry -
wa nie no wych miejsc. W su mie prze li czy li -
śmy, iż prze szło 600 osób wy je cha ło
z na mi na wy jaz dy nur ko we i kur sy w Pol -
sce oraz bli sko 300 osób za gra ni cę. W ka -
len da rzu ubie gło rocz nych wo ja ży zna la zły
się mię dzy in ny mi: Da nia, Da hab, Sa fa ga,
Mar sa Alam, sa fa ri wra ko we -Egipt, SA FA RI

Bro thers Is lands – Egipt, El Qu isar – Egipt,
Mur ter – Chor wa cja, El ba i Gi glio – Wło -
chy, Se sze le, Au stria – gór skie je zio ra, Wy -
spa Brać – Chor wa cja, Ha ma ta – Egipt.
W Pol sce za go ści li śmy nad Hań czą – 6
week en dów, na Za krzów ku – 8 week en -
dów, na Ko par kach – 2 week en dy, nad Je -
zio rem Bu dzi sław skim – je den week end,
a ta kże Je zio rem Tar no brze skim – je den
week end i je zio rem Nar ty – 4 week en dy.
Spły nę li śmy rze ką Omu lew i Pia śni cą oraz
Czar ną Hań czą przy oka zji wy jaz dów
week en do wych. Je zio ro Łań skie go ści ło nas
je den week end, po dob nie jak je zio ro Płot -
ki. Do dat ko wo nur ko wa li śmy w Elek tro cie -
płow ni Prusz ków II, od wie dzi li śmy wra ki
Bał ty ku, je zio ra: Staw, Dłu żek, Gim, Or le
Wiel kie, Or łow skie, Czer won ka Ma ła.

W 2013 ro ku za ob ser wo wa li śmy lek ką
ten den cję spad ko wą, je śli cho dzi o kur sy
pod sta wo we PA DI.

Cer ty fi ko wa li śmy 182 oso by na sto pień
pod sta wo wy Pa di OWD, 40 osób mniej niż
w 2012 ro ku.

Nowości
Cen trum nur ko we Be st di vers zo sta ło

przed sta wi cie lem wło skiej fir my Cres si
w Pol sce, tym sa mym za czę li śmy sprze daż
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hur to wą. Go rą co za chę ca my cen tra nur ko -
we i in struk to rów in dy wi du al nych do
współ pra cy. Je ste śmy też punk tem ser wi so -
wym Cres si. Otwo rzy li śmy swój ka nał
na You Tu be i Vi meo, owo cem cze go jest
już po kaź na ko lek cja fil mów z na szych wy -
jaz dów za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą.
Do na sze go gro na do łą czy ło czte rech no -
wych in struk to rów, z któ ry mi sta le współ -
pra cu je my.

Pla ny na 2014 rok obej mu ją wy jaz dy
za gra ni cę (Egipt, Tur cja, Wło chy, Chor wa -
cja, Ma le di wy, Fi li pi ny, Au stria, Cze chy),
jak i kon ty nu ację od kry wa nia no wych
miejsc nur ko wych w Pol sce, w ce lu pod kre -
śla nia zna ne go po wie dze nia „Cu dze chwa -
li cie, swe go nie zna cie”. Po zwo li my so bie
za cy to wać tu jed ne go z uczest ni ków na szej
wy pra wy po Pol sce, któ ry wcze śniej nur ko -
wał tyl ko w tro pi kach: „To ja ku… wy da je
ku pę ka sy na nur ko wa nia na koń cu świa ta,
a tu pod no sem mam ta kie za je faj ne nur ko -
wi ska, łał”. Jed nym z cie kaw szych pro jek -
tów bę dzie do ku men ta cja fau ny rze ki
Du na jec. Od trzech lat co raz więk szą po -
pu lar no ścią cie szy się, jak to ktoś ład nie na -
zwał, sa fa ri po je zio rach ma zur skich, kie dy
to w Bo że Cia ło ma my oka zję za nur ko wać

w 6-7 nie zna nych al bo ma ło ob nur ko wa -
nych je zio rach. Z pew no ścią na dwie więk -
sze im pre zy – Otwar cie i Za mknię cie
Se zo nu Nur ko we go – zno wu po ja wi się rze -
sza 50-60 sym pa ty ków na szej szko ły nur -
ko wa nia.

Sta le pod no si my kom fort usług. Sta ra my
się zna leźć roz wią za nia dla tych, któ rzy
ma ją mniej szy za sób port fe la, a ko niecz nie
chcą nur ko wać. Wszyst ko mo żna z na mi
uzgod nić i usta lić. Czę sto tra fia ją do nas
„za gu bio ne du sze” z in nych szkół nur ko wa -
nia, któ re z ja kie goś po wo du szu ka ją da -
lej. I wie cie co? Prze wa żnie zo sta ją z na mi.

Szcze gó ły na na szej stro nie www.be st di -
vers.pl

Pa weł Kar dasz

Rok wśród re ki nów. Od lat nur ku ję
w Afry ce, za rów no w Oce anie In dyj skim,
jak i Atlan ty ku. W ro ku 2013 po sta no wi łem
sys te ma tycz nie od wie dzać naj lep sze miej -
sca, gdzie mo żna za nur ko wać z re ki na mi.

Naj pierw uda ło mi się do trzeć do Pro tea
Banks, na po łu dnie od Dur ba nu. To świet ne
miej sce do ob ser wo wa nia taw ro szy, re ki nów
mło tów, a ta kże znacz nie groź niej-  szych żar -
ła czy tę po gło wych (zwa nych tu Zam be zi
shark) i ty gry sich. Te ostat nie zwa bia się na
przy nę tę, to by ło na praw dę moc ne prze ży cie.

W po cząt kach lip ca uda ło mi się na kil -
ka dni do trzeć na Wild Co ast w po rze Wiel -
kiej Mi gra cji Sar dy nek. To by ło nie sa-
mo wi te do świad cze nie. Po dą ża li śmy – kie -
ro wa ni przez ob ser wa to ra na mo to lot ni
– za ła wi ca mi srebr nych ry bek, co chwi lę
wska ku jąc do wo dy, by pod glą dać wie lo ry -
by, del fi ny, re ki ny, nur ku ją ce głę bo ko głup -
ta ki. Sprzęt zwy kle zo sta wał na ło dzi,
wy star cza ło ABC.

W li sto pa dzie od wie dzi łem, po raz ko lej -
ny, mo je uko cha ne Gans ba ai, że by znów
za nu rzyć się w klat ce po mię dzy żar ła cza mi
lu do ja da mi. Fan ta stycz ne do świad cze nie,
za ka żdym ra zem prze ży wam je z po dob -
ną in ten syw no ścią.

http://www.bestdivers.pl
http://www.bestdivers.pl
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Mi łosz Dą brow ski
Se zon 2013 r. za li -

czam do bar dzo uda -
nych, wręcz re kor do-
wych. Wy raź nie by ło
wi dać więk sze za in te re -
so wa nie kur sa mi, plan
pod ró ży też zo stał w stu pro cen tach zre ali -
zo wa ny…

Rok tra dy cyj nie roz po czę li śmy zi mo wym
wy jaz dem do Egip tu, tym ra zem do Sharm
El She ikh. Po go da za sko czy ła nas wy so ki mi
tem pe ra tu ra mi oraz opa da mi i po chmur -
nym nie bem. Nie przy po mi nam so bie sy tu -
acji, że by w środ ku zi my w Egip cie trze ba
by ło uży wać w no cy kli ma ty za cji, tym ra -
zem w stycz niu by ło dusz no.

Za nim w Pol sce za wi ta ła wio sna, już
z po cząt kiem mar ca wy lą do wa li śmy na Ma -
le di wach. Ma le di wy dwa dzie ścia lat te mu
by ły sa mym szczy tem w nur ko wa niu... Ma -
rze niem, któ re ka żdy płe two nu rek pra gnął
zre ali zo wać. Ka żdy z nas, na pa lo nych
na nur ko wa nie i prze ży cie przy go dy, chciał
tam po je chać, bo miał to być raj i coś
w nur ko wa niu naj pięk niej sze go. Ma le di wy
by ły tak od le głe, że na wet mo je my śli o tym
ma rze niu by ły da le ko… Od kil ku lat sły sza -

łem, że miej sce to jest nud ne, te ren pła ski,
a na ho ry zon cie wi dać je dy nie wy so kie pal -
my. Wcze sna, za czy na ją ca się już w la tach
sie dem dzie sią tych XX wie ku ko mer cja li za -
cja tu ry stycz na te go miej sca też mnie ra czej
od py cha ła od te go kie run ku. Raj, ale dla
eme ry tów… Dzi siaj, po ty go dniu spę dzo -
nym na wło skiej ło dzi, cał ko wi cie zmie -
niam zda nie. Ma le di wy trze ba po pro stu
od wie dzić. Re ki ny ra fo we w du żych ilo -
ściach, re ki ny wie lo ry bie i du że bo gac two
pod wod ne go ży cia na praw dę mnie za sko -
czy ły. Mo żna za to od pu ścić so bie Sri Lan -
kę – któ rą wspo mi nam śred nio. Mo że
dla te go, że nie je stem, jak się oka za ło, fa -
nem wy cie czek ob jaz do wych. Zu peł nie nie
le ża ła mi też kuch nia z Cej lo nu. Jed nak mo -
gę dzię ki wy ciecz ce na Sri Lan kę za li czyć
ko lej ny kraj, za wsze to coś…

Swo je uro dzi ny, przy pa da ją ce na ko niec
kwiet nia, tra dy cyj nie spę dzi łem w Egip cie.
Po raz pierw szy od wie dzi łem z gru pą Ha -
ma tę, miej sce na ty le spo koj ne i in ne (na wet
od le ni wej Sa fa gi), że na pew no wie le ra zy
tam po wró cę, cho cia żby po to, aby za nur -
ko wać w miej scu zwa nym Clau dia. Sys tem
ja skiń, pie czar i skał w świe tle prze bi ja ją -
cych się pro mie ni sło necz nych za chwy cił

ka żde go. Do bry ho tel i zu peł ne od lu dzie,
w po łą cze niu z nur ko wa nia mi, na któ rych
nie by ło w za sa dzie in nych ło dzi, po zwo li -
ły po rząd nie wy po cząć. Wio sna i la to upły -
nę ły nam na mo cze niu się w pol skich
je zio rach i szko le niach. O ile do brze pa mię -
tam, nie mia łem ani jed ne go wol ne go week -
en du. Du ża licz ba wy szko lo nych lu dzi
na uczy ła się nur ko wać głów nie dzię ki po -
mo cy mo ich wspa nia łych di ve ma ste rów, bo
bez nich za mie nił bym się chy ba w ry bę lub
ża bę i sie dział ca ły mi dnia mi pod wo dą.
Dzię ki ich obec no ści i asy stom by ło bez -
piecz nie, we so ło i pro fe sjo nal nie. Schy łek
la ta to wspa nia ły rejs na Sar dy nii i nur ko wa -
nia ja ski nio we w oko li cach Al ghe ro. Wy pa -
sio ny rejs ło dzią Han de, wło ska kuch nia
i nie sa mo wi ty kli mat wy pra wy nie po zwo lą
o niej ni gdy za po mnieć. Nie by ły to naj tań -
sze wa ka cje, ale po pu lar ność ło dzi na le żą -
cej do Gad do jest na ty le du ża, że
re zer wa cji do ko na li śmy już na po cząt ku ro -
ku, aż 9 mie się cy przed wy jaz dem, ma jąc
w ca łym se zo nie je dy nie dwa ter mi ny
do wy bo ru. Pod ko niec wrze śnia, na krę ce ni
fre kwen cją z po przed nie go ro ku, po że gna li -
śmy la to pod czas week en du nad je zio rem
Kul ka. Kil ku wy staw ców i po nad set ka
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uczest ni ków spo wo do wa ły, że im pre za
na pew no bę dzie kon ty nu owa na.

Kie dy w Pol sce za czy na ły się je sien ne
chło dy, uda li śmy się do mo je go ulu bio ne go
Kas w Tur cji. Po rocz nej prze rwie, ko lej nej
du żej gru pie osób mo głem po ka zać to nie -
sa mo wi te i in ne niż wszyst kie w Tur cji miej -
sce. Eki pa po lu bi ła mia stecz ko i ba zę Na tu ra
Blue, ale naj bar dziej dys ko te kę Mu sta fy,
czy li Qu een bar. Tam na sie dem dni na sze -
go po by tu za go ści ła na do bre pol ska mu za.
Mie li śmy kon cert ży czeń, a lo kal ni im pre -
zo wi cze ska ka li w ryt mie Ma na amu, Ka zi ka
i in nych na szych hi cio rów. Nur ko wa nia
i za li czo ne wy ciecz ki by ły świet ne, więc po -
wrót był smut ny, bo na praw dę żal by ło się
roz sta wać z tak zgra ną i faj ną eki pą.

Po kil ku ty go dniach pra cy szko le nio wej
nad na szy mi je zio ra mi przy szedł gru dzień
i eks cy tu ją cy wy jazd do Ame ry ki Po łu dnio -
wej. We ne zu ela mia ła być in nym, cię żkim
wy jaz dem i ta ka wła śnie by ła. Zde rze nie
z ko mu ni zmem, na wet przy tak pięk nym
kra ju jak wła śnie We ne zu ela, to rzecz nie -
by wa ła. Po dob ny okres w hi sto rii Pol ski pa -
mię tam jak przez mgłę, szyb ko jed nak
za uwa ży łem wie le po do bieństw. Nie któ re
we ne zu el skie przy go dy uwi docz ni ły nam,

jak nasz kraj kie dyś był po strze ga ny przez
lu dzi ży ją cych w de mo kra cji i w wa run kach
wol ne go ryn ku. My w We ne zu eli czę sto
z nie do wie rza nia krę ci li śmy gło wa mi i wie -
le rze czy by ło nie zro zu mia łych, nie po ję -
tych. Po po wro cie jed nak na le ży do ce nić
ten kie ru nek i miej sca, któ re wi dzie li śmy.
Był to na przy kład naj wy ższy na świe cie, li -
czą cy bli sko 1000 me trów wy so ko ści wo -
do spad Sal to An gel po ło żo ny w cud nych
gó rach sto ło wych, bę dą cych naj star szym
pa smem gór skim na zie mi.

Ko niec ro ku to po czą tek kur sów zi mo -
wych ze spo rą fre kwen cją na szko le niach
OWD i przede wszyst kim ko lej na eki pa
przy szłych di ve ma ste row, któ ra po mo że,
mam na dzie ję, po rząd nie wy szko lić ko lej -
nych no wych ama to rów nur ko wa nia.

To, co też mnie cie szy, to mo żli wość po -
ka za nia wie lu no wym lu dziom nie ty le sztu -
ki nur ko wej, co no we go po my słu na ży cie.
Po za nur ko wa niem to, co nas wszyst kich łą -
czy, to przede wszyst kim ko le żeń stwo i pęd
do przy gód, nie tyl ko tych ukry tych pod wo -
dą…

W no wy rok wcho dzę za tem za do wo lo -
ny i pe łen ener gii do ko lek cjo no wa nia ko -
lej nych miejsc, wra żeń i nur ko wań.

To masz Stru gal ski
Jak oca li łem ży cie

dwoj gu nur kom, czy li
pod su mo wa nie ro ku 2013
i pla ny na 2014

W ro ku 2013 nur ko wa -
li śmy w ba zie na sze go
klu bu przez ca ły se zon,
jak co ro ku od 20 lat, co tu pod su mo wy -
wać? Ni ko mu nic złe go się nie sta ło, też tak
sa mo, jak co ro ku od 20 lat. I ty le.

Ale jest jed na rzecz, z któ rej je stem
szcze gól nie du my. Oca li łem ży cie dwoj gu
pi ja nym płe two nur kom, któ rzy pró bo wa li
wejść do wo dy w mo jej ba zie. U mnie
w ba zie jest tak, że aby nur ko wać, trze ba
przyjść punk tu al nie na od pra wę i przed sta -
wić się. Naj pierw wcho dzi się do wo dy
na „check di ving” z ja kimś mo im sta rym nu -
rem, za ufa nym klu bo wi czem. Do pie ro po -
tem, jak już no we go czło wie ka po zna my,
to ro bi co chce, oczy wi ście wy łącz nie w za -
kre sie swych upraw nień i nur ko wań part -
ner skich. So lo jest u nas w klu bie
za bro nio ne. A ci nur ko wie po pro stu przy -
je cha li wie czo rem, na dwa sa mo cho dy, kil -
ka osób, ca łą noc ba lo wa li przy gril lu, ra no
jesz cze zro bi li po praw kę im pre zy i ja koś
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ko ło godz. 14.00 dwo je z nich – chło pak
i dziew czy na – ubra li się i pró bu ją wcho -
dzić. Mie li bar dzo do bry i dro gi sprzęt, su -
che ska fan dry i twin se ty. Że by by ło
śmiesz niej, dziew czy na jesz cze idąc
do wo dy pod jed ną pa chą trzy ma ła płe twy,
a w dru giej rę ce nio sła pla sti ko wy ku bek
z pi wem i po cią ga ła z nie go! Zdzi wi ło by
mnie to, gdy by nie fakt, że od 20 lat ro bię
mo ją ro bo tę i nie jed no już wi dzia łem. Sta -
ną łem im na dro dze i po wie dzia łem, że na -
zy wam się Stru gal ski, je stem in struk to rem
nur ko wa nia, wi dzia łem jak jesz cze nie daw -
no pi li al ko hol, i nie zga dzam się na ich
nur ko wa nie. Ro ze śmia li się obo je. Chło pak
pró bo wał mnie omi nąć wcho dząc na po -
most, ale prze su ną łem się i unie mo żli wi łem
mu to. Wte dy po wie dział, że bym się prze -
su nął, bo on chce przejść. Od par łem, że nie
po zwo lę mu nur ko wać, bo pił al ko hol i ta -
kie nur ko wa nie by ło by sprzecz ne z do brą
prak ty ką nur ko wą, a ja je stem in struk to rem
nur ko wa nia i nie zga dzam się na ła ma nie
za sad do brej prak ty ki nur ko wej. Bo nur ko -
wa nie jest mi ło ścią mo je go ży cia i jest tre -
ścią mo je go ży cia i nie zga dzam się, że by
ktoś ro bił z nur ko wa nia ku pę gów na. Od -
parł, że je zio ro jest do brem pu blicz nym. Ja

na to, że je zio ro jest do brem ta kim, ja kie
tyl ko chce, ale nur ko wać w nim nie bę dzie,
aż wy trzeź wie je, i ty le. Spy tał, kto mu za -
bro ni. Ja na to, że ja mu za bro nię i już wła -
śnie to zro bi łem. Dziew czy na po wie dzia ła,
że bym się od su nął, bo ona we zwie po li cję.
Ja na to: „to we zwij”. Chło pak na parł
na mnie, ale go ode pchną łem. Lek ko ode -
pchną łem, bo ba łem się, że by się nie prze -
wró cił, a miał na ple cach twin set. Wte dy
po pchnął mnie moc no dło nią w pierś. Ja też
go tak sa mo pchną łem. W mię dzy cza sie
zna leź li śmy się na po cząt ku po mo stu,
w miej scu gdzie po most wcho dzi w brzeg.
Dziew czy na we szła do wo dy obok po mo -
stu i sto jąc w wo dzie do po ło wy ły dek, za -
czę ła szar pać mnie za le wy rę kaw. Ona też
mia ła na ple chach twin set. Chło pak ude rzył
mnie otwar tą rę ką w twarz. Miał nie bie skie,
su che rę ka wi ce z pier ście nia mi. Wte dy ja
rów nież ude rzy łem go otwar tą rę ką
w twarz. Ude rzył mnie pię ścią w twarz.
Prze su ną łem rę ce nad je go ra mio na mi
i chwy ta jąc za za wo ry na ci sną łem go tak,
że naj pierw ukląkł, a po tem usiadł na po -
mo ście. Sta ra łem się tak trzy mać, że by sia -
da jąc nie ude rzył za moc no tył kiem o de ski,
ale przy znam, że nie naj le piej to wy szło

i tro chę obaj grzmot nę li śmy, on na de ski,
a ja na nie go. Czło wiek się uczy ca łe ży cie,
na stęp nym ra zem zaj dę go ścia od ty łu,
mam to już prze my śla ne. Dziew czy na prze -
sta ła mnie szar pać i naj pierw rzu ci ła we
mnie płe twa mi – tra fi ła w mój le wy bok
i w gło wę – a po tem za czę ła wy cho dzić
na brzeg krzy cząc „po mo cy!”. Na tych miast
od stro ny dru gie go po mo stu za czę ło biec
dwóch mo ich nur ków, bo u nas w ba zie jest
ta ki zwy czaj, że na krzyk „po mo cy!” wszy -
scy ma ją na tych miast przy biec. Po wstrzy -
ma łem bie gną cych pod nie sie niem rę ki
i okrzy kiem „ćwi cze nia, ćwi cze nia!” – to
ko lej ny klu bo wy zwy czaj. Czę sto ro bię mo -
im nur kom ćwi cze nia i wte dy tak to so bie
oznaj mia my. Bie gli jed nak da lej, bo my śle -
li, że to ćwi cze nia i ma ją w nich uczest ni -
czyć. Tro chę mnie roz ła do wa ło to za baw ne
nie po ro zu mie nie i za czą łem się hi ste rycz -
nie śmiać, a po tem krzyk ną łem „dam so bie
ra dę, dzię ku ję, to są mo je ćwi cze nia!”. Pi ja -
ny chło pak pró bo wał wstać z po mo stu, ale
go trzy ma łem, a dziew czy na sta le krzy cza -
ła „po mo cy!” i „ra tun ku!”. Od stro ny gril la,
któ ry jest pod dasz kiem na środ ku pla cu,
za czę ło biec trzech mę żczyzn, kum pli tych
dwoj ga pi ja nych nur ków. Mo je ser ce śpie -
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wa ło ze szczę ścia od ad re na li ny. Kie dy
pod bie ga li, dziew czy na krzyk nę ła „po mo -
cy, on nas na padł!” i wska za ła na mnie, a ja
po wie dzia łem „po mó żcie mi po wstrzy mać
tych lu dzi od nur ko wa nia, pi li al ko hol, je śli
za nur ku ją, za bi ją się, je stem in struk to rem
nur ko wa nia i nie mo gę do te go do pu ścić”.
Tam ci trzej wy raź nie zwol ni li. Dziew czy na
krzyk nę ła „nikt mi nie bę dzie mó wił, co
mam ro bić, je stem nur kiem tech nicz nym,
więc już w ogó le!”, a chło pak usi ło wał,
wciąż sie dząc na de skach, ude rzyć mnie
gło wą w ge ni ta lia. Od sko czy łem i zno wu
za czą łem się śmiać. Je den z tych trzech co
pod bie gli, zbli żył się, po ło żył chło pa ko wi
rę kę na ra mie niu i po wie dział „Pa weł,
chodź”. Ten – już wie dzia łem, że to Pa weł
– szarp nął się i wdał w dłu gą, peł ną wul ga -
ry zmów roz mo wę ze swym kum plem. Od -
su ną łem się na ja kieś trzy me try i cze ka łem
co bę dzie. Pa weł mó wił śmiesz ne rze czy,
naj za baw niej sza fra za brzmia ła chy ba „nie
wk…wiaj mo ich mię śni”. Dziew czy na
zdję ła twin set i zo sta wi ła go na brze gu, czę -
ścio wo w wo dzie. Po de szła do Paw ła. Po -
wie dzia ła do mnie: „za raz tu bę dzie
pro ku ra tor za to co zro bi łeś”. Od po wie dzia -
łem, że cze kam. Kum pel Paw ła za czął zdej -

mo wać mu twin set. Po chwi li Pa weł, już
bez twin se tu, po zo sta wio ne go na po mo -
ście, za czął od cho dzić w stro nę gril la.
Na od chod ne rzu cił we mnie płe twa mi
– nie tra fił, jed na upa dła na po most, dru ga
wpa dła do wo dy. Ca łe to wa rzy stwo po szło
w stro nę gril la i tam za sia dło. Mia łem spo -
ro cza su, bo u nas po po łu dnio wa od pra wa
jest o godz. 16.00, usia dłem więc so bie
na sto le przed ko mo rą de kom pre syj ną i czy -
ta jąc ksią żkę, zer ka łem co chwi la, że by
spraw dzić co zro bią. Po pew nym cza sie
zdję li ska fan dry. Po jesz cze dłu ższym cza -
sie dwóch mę żczyzn z tej eki py przy je cha -
ło z wó zecz ka mi po twin se ty i płe twy.
Po tem ca ła eki pa uda ła się do dom ku, gdzie
przy mu zy ce ba lo wa ła do no cy. Po pro si łem
ko le gę, że by gdy bę dę w wo dzie, pil no wał,
co się bę dzie dzia ło i nie wa hał się we zwać
po li cji, gdy by ci lu dzie jesz cze raz pró bo -
wa li wcho dzić do wo dy. Ale już nie pró bo -
wa li. Na stęp ne go dnia ra no wszy scy
wy je cha li. Ża den pro ku ra tor się nie po ja wił.

Je stem dum ny z te go, że nie po zwo li łem
tym dwoj gu się za bić. Nie ła two po rząd nie
wy ko ny wać swój za wód, ale gdy się to ro -
bi, sa tys fak cja jest ogrom na. Oto mo je pod -
su mo wa nie se zo nu 2013.

A pla ny na 2014? Da lej ro bić do brą ro -
bo tę, na prze kór wszyst kim i wszyst kie mu,
na prze kór ca łe mu świa tu, je śli bę dzie trze -
ba. To je dy ny spo sób, że by żyć jak czło -
wiek. Ta ki jest mój plan, nie tyl ko
na rok 2014, ale ta kże na ca łą resz tę mo je -
go ży cia.

www.youtu be.com

http://www.molamolawear.com
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
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Se ria wo dosz czel nych apa ra tów
Lu mix FT za po cząt ko wa na zo sta ła
w 2009 ro ku, wraz z pre mie rą mo -
de lu FT1. Od te go cza su mi nę ły już
czte ry la ta, w trak cie któ rych pro du -
cent pre zen to wał co raz now sze mo -
de le. 

Ostat nim z nich jest Lu mix FT5, w któ -
rym za szło spo ro zmian w sto sun ku do po -
przed ni ka. Dzię ki te mu je go po sia da cze
mo gą cie szyć się zu peł nie no wą ma try cą
HS MOS o roz dziel czo ści 16 Mpix i na tyw -
nej czu ło ści się ga ją cej ISO 3200. Za sto so -
wa nie te go ty pu sen so ra spra wi ło, że apa rat
mo że po szczy cić się świet ny mi wy ni ka mi
w try bie zdjęć se ryj nych (do 10 kl/s w peł -
nej roz dziel czo ści), a ta kże try bem wi -
deo 1920×1080 (Full HD, AVCHD, 50p),
28 Mbit/s. W no wym Pa na so ni cu znaj dzie -

Test aparatów podwodnych 2013

Panasonic Lumix FT5
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my też ulep szo ny ekran LCD, któ ry ma te raz
prze kąt ną wy no szą cą 3 ca le i roz dziel -
czość 460 tys. punk tów. Po pra wio no też
wy trzy ma łość kor pu su, z apa ra tem bez
obaw mo że my nur ko wać na głę bo ko ści 13
me trów. Nie strasz ny jest mu też upa dek
z wy so ko ści 2 me trów, a ta kże ni skie tem -

pe ra tu ry się ga ją ce −10 stop ni. Je że li cho dzi
o obiek tyw, to in ży nie ro wie zde cy do wa li
się za sto so wać spraw dzo ną kon struk cję LE -
ICA DC VA RIO -EL MAR, skła da ją cą się z 10
ele men tów uło żo nych w 8 gru pach
(w tym 5 ele men tów as fe rycz nych, 6 as fe -
rycz nych po wierzch ni, 1 ele ment ED) o od -

po wied ni ku ogni sko wych 28–128 mm
i świe tle f/3.3–5.9, któ ra to wa rzy szy se rii FT
od sa me go po cząt ku.

Ty le sło wem wstę pu, sprawdź my więc,
jak FT5 spi sze się w na szym te ście.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia

Tak jak w po przed nich mo de lach, ja kość
obu do wy Pa na so ni ca FT5 nie bu dzi naj -
mniej szych za strze żeń. Apa rat jest wy ko na -
ny bar dzo so lid nie, a pre cy zyj ne do pa so-
wa nie ele men tów kon struk cji spra wia, iż nic
w nim nie skrzy pi i brak jest ja kich kol wiek
lu zów. Do je go bu do wy za sto so wa no spo ro
me ta lo wych ele men tów, a do dat ko wo na
przed niej ścian ce umiesz czo no wy god ny
i gu mo wa ny uchwyt, któ ry bar dzo po pra wia
trzy ma nie apa ra tu.
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Nie co za strze żeń mo żna mieć do szyb ki
chro nią cej ekran LCD. Oka za ła się dość
mięk ka, co po twier dza po ni ższe zdję cie
zro bio ne na głę bo ko ści oko ło 14 me trów,
na któ rym wy raź nie wi dać jej ugię cie i do -
ty ka nie do po wierzch ni mo ni to ra.

Pro du cent zde cy do wał się za sto so wać
do kład nie to sa mo uło że nie przy ci sków, co

w po przed nim mo de lu. Wy ją tek sta no wi je -
dy nie do dat ko wy przy cisk Wi Fi kie ru ją cy
nas do me nu usta wień in ter fej su bez prze -
wo do we go.

W związ ku z tym na gór nej ścian ce znaj -
dzie my:

– włącz nik,
– spust mi gaw ki,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo.
Na tyl nej na to miast (idąc od gó ry):
– przy ci ski W i T do zmia ny ogni sko wej,
– przy cisk pod glą du zdjęć,
– przy cisk Wi Fi,
– przy cisk MO DE do zmia ny try bu pra cy

apa ra tu,
– przy ci ski kie run ko we od po wie dzial ne

też za usta wie nia sa mo wy zwa la cza, kom -
pen sa cji eks po zy cji, lam py bły sko wej i try -
bu ma kro,

– przy cisk ME NU/SET kie ru ją cy do me -
nu i słu żą cy też do za twier dza nia wy bo rów,

– przy cisk DISP zmie nia ją cy in for ma cje
wy świe tla ne na ekra nie,

– przy cisk Kosz/Q ME NU, po zwa la ją cy
wejść do me nu pod ręcz ne go, w try bie pod -
glą du usu wa zdję cia.

Na jed nej z bocz nych ścia nek znaj dzie -
my du żą klap kę wy po sa żo ną w blo ka dę
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chro nią cą przed przy pad ko wym otwar -
ciem, pod któ rą umiesz czo ny jest aku mu la -
tor li to wo -jo no wy o po jem no ści 1250 mAh
i wy daj no ści 370 zdjęć, slot na kar tę pa mię -
ci Se cu re Di gi tal (SD/SDHC/SDXC) oraz
uni wer sal ne złą cze USB 2.0 Hi -spe ed/wyj -
ście au dio -wi deo (PAL/NTSC) i wyj ście mi -
cro HDMI.

Na ko niec tra dy cyj nie mu si my wspo -
mnieć o gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał
umiesz czo ny cen tral nie na dol nej ścian ce.

Eks plo ata cja
Lu mik sa FT5 za bra li śmy w su mie na trzy

ró żne wy jaz dy. Pod czas dwóch z nich dość
du żo nur ko wa li śmy, a więc mie li śmy oka -
zję eks plo ato wać apa rat w ró żnych wa run -
kach. Trze ba przy znać, że je go obu do wa
znio sła to dość do brze, bo wiem trud no zna -
leźć na niej ja kieś więk sze ska zy. Z czysz -
cze niem ta kże nie by ło więk szych pro ble-
mów, jed nak trze ba przy znać, że usu nię cie
osa dów sol nych z Ni ko na by ło za uwa żal -
nie ła twiej sze.

Jest jesz cze jed na ły żka dzieg ciu w tym
wszyst kim, bo wiem FT5 za li czył dość po -
wa żną wpad kę. Cho dzi o fa lo wa nie ob ra zu
pod czas ka dro wa nia, cze go przy czy ną by -
ła praw do po dob nie wa dli wa sta bi li za cja
ob ra zu.

Co cie ka we, pro blem po ja wił się na jed -
nym z wy jaz dów, a po tem zu peł nie znik -
nął.

Funk cje do dat ko we
Li sta funk cji do dat ko wych, ja kie ofe ru je

Lu mix FT5 jest dość dłu ga. Przy po mnij my,
że apa rat zo stał wy po sa żo ny w od bior nik

GPS, któ ry nie tyl ko po zwa la na geo ta go -
wa nie zdjęć, ale ta kże re je stra cję prze by tej
tra sy i wy świe tla nie in for ma cji o miej scu,
w ja kim ak tu al nie się znaj du je my.

Pod czas wy cie czek i pod wo dą z pew no -
ścią przy da dzą się nam się wy so ko ścio -
mierz, głę bo ko ścio mierz, ci śnie nio mierz
i kom pas. Da ne z tych urzą dzeń po mia ro -
wych mo gą być za pi sy wa ne do me ta da -
nych zdjęć, a ta kże wy świe tla ne w po sta ci
re je stru na osi cza su.

Z pew no ścią dla wie lu osób przy dat na
bę dzie mo żli wość wy ko ny wa nia zdjęć pa -
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no ra micz nych z rę ki, po przez wci śnię cie
spu stu mi gaw ki i prze su nię cie apa ra tu
w okre ślo nym wcze śniej kie run ku. Lu mix
FT5 na ty le do brze ra dzi so bie ze skła da -
niem pa no ram, że w Egip cie uda ło nam się
wy ko nać kil ka te go ty pu zdjęć pod wo dą.

Na ko niec oma wia nia funk cji do dat ko -
wych war to wspo mnieć o try bie zdjęć 3D,
w któ ry apa rat zo stał wy po sa żo ny. Aby wy -
ko nać trój wy mia ro wą fo to gra fię, wy star czy
wy brać od po wied ni tryb w me nu i po wci -
śnię ciu spu stu mi gaw ki prze su nąć apa rat

z pra wej do le wej. Na kar cie zo sta nie za pi -
sa ny plik MPO, któ ry mo że my wy świe tlić
na te le wi zo rze 3D. 

Ko lej ną in te re su ją cą funk cją jest mo żli -
wość wy ko ny wa nia zdjęć z in ter wa ło me -
trem i skła da nie ich w film po klat ko wy.
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Wy star czy, że w me nu usta wi my: o któ rej
ma się roz po cząć wy ko ny wa nie zdjęć oraz
ile ich ma zro bić i co ja ki czas, a apa rat zaj -
mie się resz tą. O wy bra nej go dzi nie roz -
pocz nie za pi sy wa nie fo to gra fii. Pro ces
two rze nia fil mu zaj mu je do słow nie kil ka se -
kund, a my mo że my do dat ko wo wy brać je -
go roz dziel czość i usta wić z ja ką
szyb ko ścią ma ją być wy świe tla ne skła do we
fo to gra fie (5 lub 25 kl/s).

Nie ste ty ko rzy sta nie z tej funk cji dość
moc no ogra ni cza wy daj ność aku mu la to ra.
Na wet w try bie czu wa nia jest on bar dzo
moc no dre no wa ny przez apa rat i w re zul -
ta cie roz po czy na jąc wy ko ny wa nie zdjęć
z kil ku go dzin nym opóź nie niem uda wa ło
się wy ko nać za le d wie 20–30 kla tek. Dla te -
go trze ba by ło kil ku po dejść z ró żnym in -
ter wa łem i ró żną go dzi ną star tu, aby
w koń cu uda ło się za re je stro wać wschód
słoń ca.

Na ko niec war to jesz cze wspo mnieć o in -
ter fej sach Wi Fi oraz NFC, w któ re wy po sa żo -
no te sto wa ne go Lu mik sa. Dzię ki te mu
mo że my od twa rzać w te le wi zo rze pod łą czo -
nym do sie ci zdję cia i fil my bez po śred nio
z apa ra tu, a ta kże wy sy łać do ze wnętrz nych
urzą dzeń lub apli ka cji zdję cia za pi sa ne

na kar cie, lub pod czas ich wy ko ny wa nia.
Jed nak naj cie kaw szą funk cją jest mo żli wość
zdal ne go ste ro wa nia apa ra tem z po zio mu

apli ka cji Pa na so nic Ima ge App, któ rą mo że -
my za in sta lo wać na urzą dze niach pra cu ją -
cych pod sys te ma mi iOS oraz An dro id.
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Li sta opcji ofe ro wa nych przez Ima ge App
jest bar dzo dłu ga, oprócz wy ko ny wa nia
i prze glą da nia zdjęć mo że my też zmie niać

spo ro usta wień, ta kich jak np. ja kość fo to -
gra fii, try by lam py bły sko wej, ma kro, czy
au to fo ku su.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Choć pod wzglę dem ukła du przy ci sków

i do stęp no ści try bów do fo to gra fii pod wod -
nej Lu mix FT5 nie ró żni się od swo je go po -

przed ni ka, to spo ro się zmie ni ło w użyt ko -
wa niu go pod wo dą. Zacz nij my jed nak
od po cząt ku.

W FT5, po dob nie jak w FT4, zmia na try -
bów fo to gra fo wa nia oby wa się po przez na -
ci śnię cie przy ci sku MO DE, co po wo du je
wy świe tle nie me nu try bu na gry wa nia, gdzie
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za po mo cą przy ci sków kie run ko wych ma -
my mo żli wość wy bra nia od po wied niej
opcji. Choć do stęp ne tam try by nie co się
po zmie nia ły w sto sun ku do po przed ni ka
(do szedł tryb zdjęć pa no ra micz nych i fil try
kre atyw ne), to apa rat wciąż ofe ru je dwa try -
by do zdjęć pod wod nych. Pierw szy to zna -
ny z wcze śniej szych mo de li „Pla ża
i snor ke ling”, a dru gi no si na zwę „Pod wod -
ny za awan so wa ny”.

No i tu po ja wia się pierw sze py ta nie
– któ ry tryb wy brać? Zer ka my do in struk cji
i do wia du je my się, że:

„Pla ża i snor ke ling” – ten tryb jest od po -
wied ni do ro bie nia zdjęć pod wo dą i na
pla ży.

„Pod wod ny za awan so wa ny” – jest opty -
mal ny do ro bie nia zdjęć pod wo dą na głę -
bo ko ści więk szej niż 13 m przy uży ciu
obu do wy mor skiej (DMW -MCFT5: wy po sa -
że nie opcjo nal ne).

Uru cha mia my na po czą tek tryb „Pla ża
i snor ke ling” i wi dzi my na ekra nie ko mu ni -

kat „Naj lep szy na pla żę i do zdjęć pod wo -
dą do 13 me trów”. Prze łą cza my się na stęp -
nie w tryb „Pod wod ny za awan so wa ny”
i na ekra nie mo że my prze czy tać: „Uży waj
try bu pod wod ne go na głę bo ko ści po ni -
żej 3 m. Apa rat wy ma ga uży cia obu do wy
pod wod nej po ni żej 13 m”. Znów, wzo rem

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie „Plaża i snorkeling”.
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star szych mo de li, ma my więc do czy nie nia
ze spo rym za mie sza niem, gdyż użyt kow nik
otrzy mu je sprzecz ne in for ma cje i chcąc
nur ko wać z FT5 na po wierzch ni, czy
na więk szych głę bo ko-  ściach, nie otrzy mu -
je jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie,
któ ry tryb po wi nien wy brać.

W no wym Lu mik sie nie znaj dzie my ko ła
wy bo ru try bów, więc prze łą cza nie się mię -
dzy ni mi nie jest już tak wy god ne jak
w Olym pu sie. Je ste śmy zmu sze ni do wy -
świe tle nia me nu try bu fo to gra fo wa nia po -
przez na ci śnię cie przy ci sku MO DE
i ko rzy sta nia z przy ci sków kie run ko wych

w ce lu wy bra nia od po wied nie go try bu.
Na po cie chę po zo sta je fakt, że w try bie
„Pla ża i snor ke ling” apa rat pra wi dło wo do -
bie ra ko lo ry sty kę, gdy chce my wy ko nać
zdję cie na po wierzch ni. Nie ma za tem ko -
niecz no ści po now ne go wcho dze nia do me -
nu, gdy chce my wy ko nać zdję cie chwi lę
po wy nu rze niu.

Nie ste ty w przy pad ku try bu „Pod wod ny
za awan so wa ny” już tak do brze nie jest, bo -
wiem zdję cie bę dzie za uwa żal nie bla de
i po zba wio ne ko lo rów, z lek kim ró żo wym
za far bem.

Układ me nu w FT5 jest nie mal iden tycz -
ny w po rów na niu do star sze go mo de lu.
Apa rat ofe ru je też wy god ne me nu pod ręcz -
ne (Q Me nu), w któ rym szyb ko mo że my do -
ko nać zmia ny pod sta wo wych pa ra me trów.

Po mi mo pro ble mów z wy bo rem od po -
wied nie go try bu do zdjęć pod wod nych
(o czym wię cej na pi sze my jesz cze w ko lej -
nym pod roz dzia le) i ko niecz no ści wcho -
dze nia do me nu w ce lu wy bo ru zmia ny
try bu fo to gra fo wa nia, trud no mieć więk sze
za strze że nia do FT5. Apa rat mo że bo wiem
po chwa lić się bar dzo do brym au to fo ku sem,
któ ry nie spra wia więk szych pro ble mów
w fo to gra fii pod wod nej, a ta kże do brą szyb -

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie „Podwodny zaawansowany”.
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ko ścią dzia ła nia, co po wo du je, że Lu mik sa
ob słu gu je się bez zbęd nych opóź nień.

Te sto wa ny pro dukt trze ba też po chwa lić
za bar dzo wy god ny przy cisk uru cha mia ją cy
tryb wi deo, któ ry zo stał umiesz czo ny obok
spu stu mi gaw ki, a ta kże do brze le żą cą w rę -

ku obu do wę, któ ra nie wy śli zgu je się z mo -
krych dło ni. Nie ste ty od no to wa li śmy ma ły
krok wstecz w sto sun ku do wcze śniej szych
mo de li, któ re wy po sa żo ne by ły w wy god ną
opa skę ze sprzącz ką po zwa la ją cą za ci snąć
ją na nad garst ku. W pu deł ku z FT5 znaj -
dzie my opa skę, ale nie ste ty już bez
sprzącz ki, co spra wia, że bar dziej mu si my
sku piać się na tym, aby nie zgu bić apa ra tu
pod wo dą.

Na ko niec kil ka słów o ekra nie LCD,
do któ re go ja ko ści nie mo żna mieć za strze -
żeń. Wy świe tla ny na nim ob raz był ja sny,
kon tra sto wy i do brze wi docz ny na wet w sil -
nym słoń cu. Je go roz dziel czość wy no szą -
ca 460 000 punk tów nie od bie ga
od śred niej w tej kla sie apa ra tów i dla te go
nie mo żna mieć za strze żeń do po zio mu od -
wzo ro wa nia przez nie go de ta li.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
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Od wzo ro wa niu szcze gó łów na zdję -
ciach pod wod nych nie mo że my nic za rzu -
cić, po nie waż stoi ono na bar dzo wy so kim
po zio mie, jed nak ko lo ry sty ka tych fo to gra -
fii to w za sa dzie te mat rze ka. Zacz nij my
więc od po cząt ku.

Wspo mi na li śmy wcze śniej o pro ble mach
z wy bo rem wła ści we go try bu fo to gra ficz ne -
go, co by ło spo wo do wa ne sprzecz ny mi
opi sa mi. Wy ko na li śmy więc pierw szy test
pod czas snor klo wa nia, aby spraw dzić, jak
try by te dzia ła ją na ma łych głę bo ko ściach.
Spójrz my na po ni ższe przy kła dy.

Pierw sze po rów na nie po ka zu je, że try by
te dzia ła ją po dob nie jak w star szych mo de -
lach, gdzie „Pla ża i snor ke ling” nada wał się

ide al nie do fo to gra fo wa nia płyt kich i bli -
skich obiek tów, a w dru gim try bie mie li śmy
do czy nie nia z sil nym pod bi ja niem bar wy
pur pu ro wej, co mia ło eli mi no wać nie bie ski
za farb na zdję ciach wy ko ny wa nych na
więk szych głę bo ko ściach. Po twier dza to
ko lej ne po rów na nie zdjęć ra fy znaj du ją cej
się na głę bo ko ści oko ło 8 me trów.

Tak więc pod czas nur ko wa nia na po -
wierzch ni nie na po tka my więk szych pro -
ble mów z od wzo ro wa niem ko lo rów na
zdję ciach i bę dzie my z nich z pew no ścią
za do wo le ni.

Nie ste ty pro ble my za czy na ją się, gdy zej -
dzie my z apa ra tem głę biej, bo wiem nur ku -
jąc na 10 me trach trud no za uwa żyć ró żni ce
w ko lo ry sty ce zdjęć wy ko ny wa nych w oby -

dwu try bach. Wte dy mu si my wspie rać się
no wą funk cją, w ja ką wy po sa żo no FT5
i któ ra na zy wa się re pro duk cją ko lo rów.
Kon struk to rzy Pa na so ni ca wpa dli bo wiem
na ge nial ny po mysł i po sta no wi li wy ko rzy -
stać wbu do wa ny w FT5 głę bo ko ścio mierz
do prze ka zy wa nia in for ma cji o ak tu al nej
głę bo ko ści do funk cji od po wie dzial nych
za do bór ba lan su bie li. Dzię ki te mu apa rat
jest w sta nie dy na micz nie do sto so wy wać
ko lo ry sty kę zdjęć pod wod nych. Wy ko rzy -
sta no do te go pra cę fir my Ichi ka wa Soft La -
bo ra to ry, któ ra prze pro wa dzi ła ba da nia
nad utra tą ko lo rów zdjęć wy ko ny wa nych
pod wo dą. W opar ciu o wy ni ki po mia rów
licz nych pró bek barw ze bra nych pod po -
wierzch nią oce anu, opra co wa na zo sta ła
tech no lo gia Na tu ral Li ght Tech no lo gy (tech -
no lo gia na tu ral ne go oświe tle nia), po zwa la -
ją ca na wier ne od two rze nie barw zdjęć
wy ko ny wa nych pod wo dą. Re pro duk cję
ko lo rów mo żna włą czyć za rów no w jed -
nym, jak i w dru gim try bie do zdjęć pod -
wod nych, a do dat ko wo usta wić je den z 3
po zio mów dzia ła nia tej funk cji: Ni ski, Śred -
ni, Wy so ki. No i tu taj znów po ja wia ją się
py ta nia, czy włą czyć tę funk cję, a je że li tak,
to w któ rym try bie i na ja kim po zio mie.

Tryb „Podwodny zaawansowany”

Tryb „Plaża i snorkeling”
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Pierw sze te sty wy ko na ne w Egip cie,
przy oka zji zbie ra nia ma te ria łów do ar ty ku -
łu, po ka za ły, że re pro duk cja ko lo rów rze -
czy wi ście dzia ła Apa rat świet nie ra dzi so bie
z usu wa niem nie bie skiej do mi nan ty
na zdję ciach za rów no na mniej szych, jak
i więk szych głę bo ko ściach.

Wi dać wy raź ną po pra wę w sto sun ku
do po przed nie go mo de lu, a FT5 na wet
na głę bo ko ści kil ku na stu me trów po tra fi do -
sko na le od wzo ro wać od cień skó ry. Bar dzo
do brą ilu stra cją me cha ni zmu do sto so wy wa -
nia ko lo ry sty ki wraz ze wzro stem głę bo ko -
ści jest po ni ższy mi nu to wy film, na któ rym
z głę bo ko ści oko ło 4 me trów za czy na my
za nu rzać się do 15 me trów.

Oprócz wie lo po zio mo wej funk cji re pro -
duk cji ko lo rów, apa rat zo stał też wy po sa żo -
ny w mo żli wość do stro je nia ba lan su bie li,
co po zwa la ręcz nie, w 21 kro kach, do brać
ko lo ry sty kę po czy na jąc od sil nej nie bie skiej
do mi nan ty, a koń cząc na czer wo nej. 

Jed nak scho dy za czy na ją się, gdy fo to -
gra fu je my obiek ty znaj du ją ce się w ró żnych
od le gło ściach, na ró żnych głę bo ko ściach.
Oka zu je się bo wiem, że w za le żno ści
od ko lo ru wo dy, głę bo ko ści, za chmu rze nia,
kie run ku pa da nia słoń ca otrzy mu je my zu -

peł nie in ne re zul ta ty przy tych sa mych usta -
wie niach. W re zul ta cie, po mi mo wy ko na -
nia kil ku na stu nur ko wań z FT5 za rów no
w Egip cie, na Zan zi ba rze, jak i w je zio rze
na Ka szu bach, na dal nie wie my, ja kie usta -
wie nia za sto so wać w da nym mo men cie.
Ma my bo wiem 2 try by te ma tycz ne, w ka -
żdym z nich mo że my wy łą czyć lub włą -
czyć na jed nym z trzech po zio mów re pro -
duk cję ko lo rów, a w ka żdym z tych usta -
wień mo że my do ko nać ko rek ty ba lan su
bie li. Da je nam to łącz nie 168 mo żli wo ści,
z któ rych ka żda ina czej spraw dzi się w da -
nych wa run kach oświe tle nio wych. W re zul -
ta cie ka żdy obiekt mu sie li śmy fo to gra-  fo wać
kil ka ra zy przy ró żnych na sta wach, li cząc,
że w koń cu uda nam się uzy skać za do wa la -
ją cy efekt. Sy tu ację po gar sza ekran LCD, któ -
ry nie co prze kła mu je ko lo ry pod wo dą
i unie mo żli wia ich wła ści wą oce nę. Jed nak
na wet po wie lu pró bach oka zu je się, że ko -
lo ry sty ka na żad nym ze zdjęć nie za chwy ca
– al bo uzy sku je my fo to gra fie o sil nie nie bie -
skim za bar wie niu, al bo ko lo ry są bla de i po -
zba wio ne wy ra zu. Wi dać to naj le piej po
ko lo rze głę bi, któ ry za miast być gra na to wy,
na zdję ciach z FT5 przyj mu je bar wy po mię -
dzy tur ku so wą a ja sno nie bie ską.

To jed nak nie ko niec pro ble mów. Praw -
dzi wy kosz mar po ja wił się pod czas nur ko -
wa nia w zie lo nych wo dach je zio ra.
Wy ko nu jąc kil ka zdjęć, jed no po dru gim,
przy tych sa mych usta wie niach otrzy my wa -
li śmy zu peł nie in ną ko lo ry sty kę zdjęć. Wy -
star czy spoj rzeć na po ni ższy przy kład.

W try bie ma kro nie uzy ska my tak do brej
ska li od wzo ro wa nia jak w Olym pu sie, czy
na wet Ni ko nie. Do dat ko wo im bli żej fo to -
gra fo wa ne go obiek tu, tym więk sze na po tka -
my pro ble my z au to fo ku sem. Przy zdję -
ciach z nie wiel kiej od le gło ści nie ma my też
co li czyć na do bre oświe tle nie obiek tu
wbu do wa ną lam pą bły sko wą, bo wiem dość
moc no ona wi nie tu je.

mo�emy wył�czy� lub wł�czy� na jednym z trzech poziomów reprodukcj� kolorów, a w ka�dym z tych ustawie�

mo�emy dokona� korekty balansu bieli. Daje nam to ł�cznie 168 mo�liwo�ci, z których ka�da inaczej sprawdzi si�
w danych warunkach o�wietleniowych. W rezultacie ka�dy obiekt musieli�my fotografowa� kilka razy przy ró�nych

nastawach, licz�c, �e w ko�cu uda nam si� uzyska� zadowalaj�cy efekt. Sytuacj� pogarsza ekran LCD, który

nieco przekłamuje kolory pod wod� i uniemo�liwia ich wła�ciw� ocen�. Jednak nawet po wielu próbach okazuje

si�, �e kolorystyka na �adnym ze zdj�� nie zachwyca – albo uzyskujemy fotografie o silnie niebieskim

zabarwieniu, albo uzyskane kolory s� blade i pozbawione wyrazu. Wida� to najlepiej bo kolorze gł�bi, który

zamiast by� granatowy na zdj�ciach z FT5 przyjmuje barwy pomi�dzy turkusow�, a jasnoniebiesk�.

To jednak nie koniec problemów. Prawdziwy koszmar pojawił si� podczas nurkowania w zielonych wodach

jeziora. Wykonuj�c kilka zdj�� jedno po drugim przy tych samych ustawieniach otrzymywali�my zupełnie inn�
kolorystyk� zdj��. Wystarczy spojrze� na poni�szy przykład.

W trybie makro nie uzyskamy tak dobrej skali odwzorowania jak w Olympusie, czy nawet Nikonie. Dodatkowo im

bli�ej fotografowanego obiektu, tym wi�ksze problemy z autofokusem napotkamy. Przy zdj�ciach z niewielkiej

odległo�ci nie mamy te� co liczy� na dobre o�wietlenie obiektu wbudowan� lamp� błyskow�, bowiem do�� mocno

ona winietuje.

Zdj�cie bez lampy w trybie makro.
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Je że li cho dzi o ja kość fil mów pod wod -
nych, to Pa na so nic wy pa da tu taj naj le piej
z te sto wa nej trój ki. Na kli pach wi dać zde cy -
do wa nie naj więk szą ilość szcze gó łów i w do -
dat ku są one wła ści wie na świe tlo ne i o pra-
wi dło wym kon tra ście. Rów nież do ich ko lo -

ry sty ki nie mo że my mieć więk szych za strze -
żeń. Na ma łych głę bo ko ściach bar wy są od -
wzo ro wy wa ne ide al nie, a na więk szych FT5
świet nie ra dzi so bie z eli mi no wa niem nie bie -
skiej do mi nan ty. Nie za ob ser wo wa li śmy pro -
ble mów z usta wia niem ostro ści, au to fo kus
dzia ła szyb ko i cel nie na wet pod czas zmia ny
ogni sko wej. Nie wiel kie za strze że nia mo żna
mieć do ko lo ru głę bi mo rza na więk szych
głę bo ko ściach, jed nak tu taj pro gra mi stom
uda ło się zna leźć kom pro mis po mię dzy za -
cho wa niem tej bar wy a wspo mnia nym eli mi -
no wa niem nie bie skiej do mi nan ty.

Pod su mo wa nie
Jak za wsze za czy na my od li sty za let

i wad:
Za le ty:
– so lid ne wy ko na nie,
– szyb ki i do kład ny au to fo kus,
– przy cisk Q Me nu uła twia ją cy ob słu gę,
– bar dzo do bre od da nie de ta li i szcze gó -

łów na zdję ciach pod wod nych,
– bar dzo do bre od da nie de ta li i szcze gó -

łów na fil mach pod wod nych,
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć na ma -

łych głę bo ko ściach,
– mo żli wość do stro je nia ba lan su bie li

w try bach pod wod nych,

– przy zwo ita ko lo ry sty ka fil mów na du -
żych głę bo ko ściach,

– tryb zdjęć pa no ra micz nych,
– tryb zdjęć 3D,
– wbu do wa ny kom pas,
– wbu do wa ny mo duł GPS,
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz i ci śnie -

nio mierz,
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi i NFC,
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa -

ra tem,
– wy god ny przy cisk uru cha mia ją cy tryb

wi deo,
– mo żli wość two rze nia fil mów po klat ko -

wych,
– tryb HDR.
Wa dy:
– lo so wa i nie wła ści wa ko lo ry sty ka zdjęć

w zie lo nych wo dach,
– pro ble my z do bo rem od po wied nich

pa ra me trów pod czas fo to gra fo wa nia pod
wo dą,

– bar dzo sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod -
wod nych wy ko ny wa nych na więk szych
głę bo ko ściach,

– zbyt mięk ka szyb ka chro nią ca ekran
LCD,

– sła by tryb ma kro,

Zdjęcie bez lampy w trybie makro.

Zdjęcie z lampą w trybie makro.
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– pro ble my z dzia ła niem sta bi li za cji ob -
ra zu,

– my lą ce opi sy try bów pod wod nych.
Jak wi dać, Pa na so nic Lu mix FT5 do ro bił

się bar dzo dłu giej li sty za let. Jest ona bez wąt -
pie nia spo wo do wa na sze ro kim wa chla rzem
funk cji do dat ko wych, ja kie ofe ru je ten apa -
rat. Dzię ki te mu z pew no ścią bę dzie on zna -
ko mi tym to wa rzy szem nie mal ka żdej
pod ró ży. Sło wo „nie mal” jest tu jed nak klu -
czo we, bo wiem FT5 z pew no ścią nie spraw -
dzi się pod czas fo to gra fo wa nia na du żych
głę bo ko ściach. Apa rat zo stał wy po sa żo ny
w dość cie ka wie za po wia da ją cą się funk cję
re pro duk cji ko lo rów, któ ra nie ste ty nie
spraw dza się tak, jak na le ży. W re zul ta cie na -
po ty ka my licz ne pro ble my z pra wi dło wą ko -
lo ry sty ką na zdję ciach z na szych nur ko wań,
a nad miar usta wień spra wia, że pod czas nur -
ko wa nia nie mal cią gle prze łą cza my opcje,
w ce lu zna le zie nia tej wła ści wej dla da nych
wa run ków. Nie ste ty pró by te czę sto speł za ją
na ni czym i mu si my się po go dzić z ta ką a nie
in ną na tu rą te go mo de lu. A szko da, bo na -
szym zda niem, no wy Lu mix to zna ko mi ty
pro dukt, w któ rym nie ste ty za bra kło tej ja kże
wa żnej w tym wy pad ku krop ki nad i.

Robert Olech

Przy kła do we fil my pod wod ne

Reklama

Czy nie myślałeś o

wypromowaniu się na

łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku łów. Je że li

znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur -

ko wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko le niu

płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe -

cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że

być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi

nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru -

je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa -

nym ma ga zy nie, za miesz cze nie Two je go

zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de go mie -

sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.cn-tryton.pl
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/panas2.MTS
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/panas1.MTS
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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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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach jakiejś gazety?

Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami artykułów. Je-
żeli znasz się na fotografii podwodnej,
nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szko-
leniu płetwonurków i chcesz zaistnieć
w świecie napisz do nas. Twój artykuł
może być opublikowany. Współpraca
z nami nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w re-
nomowanym magazynie, zamieszcze-
nie Twojego zdjęcia oraz danych
kontaktowych. Na artykuły czekamy
do 20 każdego miesiąca pod adre-
sem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info
kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8

