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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Za okna mi ro bi się zie lo no, ptasz ki we so ło świer go lą, na uli cach po ja wia się wię cej uśmie chów

– tak, to wio sna! Czas naj wy ższy, w koń cu sło mia ne Ma rzan ny po pły nę ły w stro nę mo rza, fu tra i czap ki
upchnę li śmy głę bo ko, za na mi już ta kże zmia na cza su na let ni. Po ra więc rów nież sie bie prze łą czyć w tryb
więk szej ak tyw no ści. To nic, że bu dzik zda je się dzwo nić go dzi nę za wcze śnie, że mo że wo da w je zio rach
jest ciut za zim na. Wła śnie te raz, jesz cze przed świę ta mi, war to za dbać o for mę, któ ra jak nie trud no zgad -
nąć, w wie lu przy pad kach osią gnę ła stan kry tycz ny. Jest jesz cze czas, że by spró bo wać prze ko nać swo ją ulu -
bio ną pian kę, że jed nak w nią wej dzie my. Po zo sta łe ele men ty sprzę tu ta kże wy ma ga ją uwa gi. Za pew ne
od wdzię czą się nie za wod no ścią pod czas pod wod nych przy gód, je żeli za pew ni my im wio sen ną wi zy tę w pro -
fe sjo nal nych ser wi sach. One na praw dę te go po trze bu ją! Zwol nio ne z prze glą dów są wy łącz nie apa ra ty fo to -
gra ficz ne, od nich bo wiem nie za le ży na sze zdro wie i ży cie, cho ciaż… czy mże by ło by naj pięk niej sze na wet
nur ko wa nie, gdy by nie zo sta ła po nim pa miąt ka? Fo to gra fia pod wod na cie szy się co raz więk szym za in te re -
so wa niem wśród mi ło śni ków nur ko wa nia. Ma jąc na uwa dze zbli ża ją cy się se zon wy jaz dów w miej sca, do któ -
rych nie za wsze da ne nam bę dzie wró cić, tym ra zem po świę ci li śmy wię cej uwa gi wła śnie fo to gra fii. Po ra dy
fa chow ców z pew no ścią uła twią zgłę bia nie taj ni ków tej nie ła twej sztu ki. Ma my na dzie ję, że w przed świą tecz -
nym za mie sza niu, wśród pi sa nek, cu kro wych ba ran ków i cze ko la do wych za jącz ków, znaj dzie cie odro bi nę cza -
su, aby choć na chwi lę za głę bić się w lek tu rze. Wszyst kim na szym Czy tel ni kom, współ pra cow ni kom oraz
sym pa ty kom ży czy my cie płych i ra do snych Świąt, spę dzo nych w ro dzin nej at mos fe rze.
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A kie dy mam chwi lę cza su, wska -
ku ję do wo dy… Nie wiem, czy to
fakt, że je stem zo dia kal ną ryb ką, czy
prze zna cze nie, ale wo da nie opusz -
cza mnie na wet na mo ment w cią gu
ca łe go mo je go ży cia. 

Cza sem ró żni się sta nem sku pie nia (nar -
ty w Al pach!), jed na kże zde cy do wa nie
w więk szo ści cza su prze wa ża stan cie kły.
Bę dąc jesz cze na stu diach geo gra ficz nych

na Uni wer sy te cie we Wro cła wiu, przy szedł
w pew nym mo men cie czas na pi sa nie pra -
cy ma gi ster skiej. Te mat pra cy mu siał być
zwią za ny z… nur cze niem! Za pew ne nie je -
den z Was przy czy nił się do te go, iż zo sta -
łam pa nią mgr, wy peł nia jąc an kie tę
nur ko wą, któ rą umiesz cza łam na fo rach czy
stro nach in ter ne to wych, prze sy ła jąc do
szkół i cen trów nur ko wych. Dzię ku ję! My -
ślę, że jesz cze na dej dzie czas na ar ty kuł
o wy ni kach mo jej pra cy, ale wra ca jąc

do rze czy… Tak wła śnie po zna łam Go się. 2
stycz nia 2012 ro ku, gło wa jesz cze nie ta co
za wsze po za ba wie syl we stro wej, a tu ta ki
grom z ja sne go nie ba na FB. You’ve Got
Ma il – pra wie jak z fil mu z Meg Ry an i To -
mem Hank sem. Wia do mość w skró cie: Wy -
peł ni łam an kie tę, 3mam kciu ki za pra cę
ma gi ster ską… A by the way – nie chcia ła -
byś wziąć udzia łu w pod wod nej se sji zdję -
cio wej? W tym mo men cie z gło wy wy pa-
ro wa ły mi reszt ki bą bel ków (ja ko nu rek po -

On the other side of mirror… 
Być po drugiej stronie lustra…
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win nam na pi sać – azo tu). (…) to są se sje
mo do we, za zwy czaj pro mu je się pro jek tan -
tów lub fir my odzie żo we, na to miast o mo -
del ki bar dzo trud no... Za da nie ta kie nie jest
ła twe dla ko goś, kto nie nur ku je. Fa shion,
Fun, Di ving – czy li mo da, za ba wa i nur ko -
wa nie! 3w1. Zgo dzi łam się chy ba od ra zu.
To coś dla mnie, po pro stu.

On the other si de of mir ror… być po dru -
giej stro nie lu stra. Tak wła śnie czu ję się pod
wo dą. Ni czym w in nej prze strze ni, gdzie ota -
cza mnie ci sza, fe eria barw, błysk lam py.
Gdzie ka żdy gest, uśmiech, iskra w oku mu si
cze kać na swo je 5 mi nut. Czas tak wol no pły -
nie pod wo dą…, na wet je śli wstrzy mu je się
od dech na kil ka dzie siąt se kund. Po zo wa nie
w ubra niu wy ma ga nie ma łe go wy sił ku, sa mo -
za par cia, cier pli wo ści i wy trwa ło ści. Su kien ki
plą czą się pod wo dą, pod wi ja ją – ukła da ją
po swo je mu. Są zwiew ne i lek kie, jak man ty.
Nie za wsze ubra nie po zwa la na wy ko na nie
po zy o ja kiej się za ma rzy ło, ale wła śnie ta
spon ta nicz ność pod wod nych se sji ro dzi ko lej -
ne po my sły, kre acje, ara nża cje. A na ko niec
efekt: WOW. Przez du że W. O pierw szej se -
sji po my sło daw czy ni pro jek tu na pi sa ła:

Pro jekt „Do go nić Ma rze nia” po wstał
z po łą cze nia trzech pa sji: Mo dy – Wo dy
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– Fo to gra fii i jest trosz kę sur re ali stycz nym,
lecz bar dzo ak tu al nym i ży wym spoj rze -
niem na… ko bie cość. Fo to gra fie po wsta łe
w ra mach pro jek tu ma ją jed no za sad ni cze
prze sła nie – po ka za nie pięk na i mo żli wo ści
– skie ro wa ne do wszyst kich ko biet, by re -
ali zo wa ły swo je ma rze nia! By ży ły z pa sją!
By umia ły iść swo ją dro gą. By ko lo ro wa ły
ją swym pięk nem tak, jak So lar ko lo ru je swe
ko lek cje! 

Zwiew ność, lek kość i fe eria barw su kie -
nek i do dat ków to klu czo wy ele ment pro -
jek tu, ide al nie do peł nia wi zję te go, o czym
ma rzy ko bie ta! Se sja fo to gra ficz na za in spi -
ro wa na „snem o la ta niu” zre ali zo wa na zo -
sta ła pod wo dą…

Ko lek cje fir my So lar to mie szan ka ko lo -
rów, barw i in no wa cji, dla ko biet w ka żdym
wie ku. Za przy jaź ni łam się z ty mi ubra nia -
mi od pierw sze go… za nu rza nia. I chy ba
obu stron nie dzia ła za sa da – lu bi my kre -
atyw ne pro jek ty!

Oczy mu szą po ko chać wo dę. Se sje,
w któ rych bra łam udział od by wa ły się
w no cy, mię dzy 22: 00 a 3: 00 nad ra nem.
Kil ka go dzin w wo dzie z otwar ty mi ocza -
mi, uśmiech ni czym Ju lia Ro berts, spo ry
wy si łek fi zycz ny i mak sy mal ne roz sze rze -

nie po jem no ści płuc. Nie ka żdy so bie po ra -
dzi, ale ja… ja ufam wo dzie w 99%, a mo -
jej fo to graf ce w 100%. Ra dość i sa tys fak cja,
ja ką czer pię z te go ro dza ju se sji nie po rów -
ny wal ne są z ni czym in nym. 

Od 2012 ro ku wzię łam udział w dwóch
se sjach mo do wych oraz w jed nej… ślub nej.

Swo jej – pod wod nej, ślub nej se sji zdję cio -
wej z mę żem! Dla osób tak zwią za nych
na co dzień z wo dą by ła to nie la da przy go -
da za ło żyć jesz cze raz we sel ne kre acje i….
wsko czyć do wo dy! A zdję cia – pa miąt ka
na ca łe ży cie. Dla mnie to ta kże ogrom na
daw ka śmie chu za rów no pod, jak i nad wo -
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dą, gra ak tor ska, za ba wa, spek takl. Cza sem
pod czas ta kich se sji to wa rzy szą nam rów -
nież ma ki ja żyst ki, two rząc na na szych twa -
rzach praw dzi we „wo do od por ne” ar cy dzie-
ło, ob raz na wią zu ją cy do te ma tu se sji lub
kon kret ne go zdję cia, ma lu ją emo cje. To
swe go ro dza ju przed sta wie nie te atral ne.
Mo im pierw szym wi dzem i re ży se rem jest

fo to graf. A w za sa dzie fo to graf ka, któ ra
w peł nym nur ko wym ekwi pun ku klę czy
na dnie, pró bu jąc uchwy cić mo ment, zła -
pać chwi lę w tym sa mym mo men cie, w któ -
rym ja ła pię od dech i za nu rzam się
w wo dzie. Dla mnie ONA jest gwiaz dą, bo
to ona two rzy mój świat „po dru giej stro nie
lu stra”. Mał go rza ta Ko peć – nu rek z pa sją,
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fo to graf ka pod wod na, szcze gól nie za fa scy -
no wa na fo to gra fią mo dy, pod ró ża mi, au tor -
ka fo to re por ta ży, uczest nicz ka wie lu war-
sz ta tów fo to gra ficz nych w kra ju i za gra ni -
cą. Od dówch lat re ali zu je wła sne pro jek -
ty, łą cząc ma gicz ny świat wo dy i fo to gra fii.
In spi ru ją ją lu dzie i miej sca. Z uczest ni ka mi
wy jaz dów chcia ła by po dzie lić się zdo by -
tym do tej po ry do świad cze niem, za in spi -

ro wać do od kry wa - nia i zu peł nie in ne go
spoj rze nia na fo to gra fię pod wod ną i pod ró -
żni czą.

Po dwóch la tach współ pra cy, Go sia jest
już czę ścią mo je go ży cia zwią za ne go z wo -
dą, nur ko wa niem, mo dą, pod ró ża mi. Wy -
da je mi się, że two rzy my zgra ny du et.
Wy star czy krót ki ma il czy te le fon, że ro bi -
my no wą se sję – a ja zga dzam się bez za sta -

no wie nia, w ciem no. Pod ko niec 2013 ro -
ku, przy wspól nej ka wie na ro dził się te mat
pod wod nych warsz ta tów fo to gra ficz nych,
pod ką tem na szej wspól nej pa sji – nur ko -
wa nia. Pod pa tro nem Ac ti vto ur i Go si Ko -
peć. Cel wy pra wy: wsy pa Pi co, Azo ry,
Oce an Atlan tyc ki!
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Wo dy ob le wa ją ce Azo ry to mo żli wość
zna ko mi tych nur ko wań, jak rów nież szan -
sa, a wła ści wie pew ność spo tka nia mant,
re ki nów oraz wie lo ry bów, któ re mo żna tu
ob ser wo wać od czerw ca do paź dzier ni ka.
Prin cess Ali ce Bank to miej sce uzna wa ne
za naj lep sze nur ko wi sko z man ta mi na ca -
łym Atlan ty ku!

Wy ła nia ją cy się z wód Oce anu Atlan tyc -
kie go ar chi pe lag dzie wię ciu wul ka nicz nych
wysp – Azo rów, od da lo ny jest na za chód
od kon ty nen tu eu ro pej skie go o oko -
ło 2000 km. Sa ma wy spa Pi co na to miast
roz po zna wa na jest przede wszyst kim dzię -
ki naj wy ższe mu wznie sie niu Por tu ga lii
– wul ka no wi Pi co (2351 m n. p. m.). Zie leń
ro ślin no ści, w tym wie lu ga tun ków en de -
micz nych, błę kit je zior i oce anu za pie ra ją
dech w pier siach. Z dru giej stro ny – kra jo -
braz księ ży co wy, wul ka nicz ny, na da je dra -
ma tur gii te mu nie zwy kłe mu miej scu. Ze
szczy tu wi dać wszyst kie wy spy środ ko wej
gru py ar chi pe la gu Azo rów, Wy spy Ka na ryj -
skie, Wy spy Zie lo ne go Przy ląd ka oraz por -
tu gal ską Ma de rę. U stóp wul ka nu pro du-
ku je się wi no, a naj słyn niej szym szcze pem
jest bia łe ver del ho, bar dzo po pu lar ne
w XIX wie ku (wzmian ka w po wie ści Toł sto -
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ja „Woj na i po kój”). W oto cze niu tak zja -
wi sko wych kra jo bra zów, głę bia oce anu
przy nie sie nam jesz cze wię cej! To tu taj wy -
stę pu je 27 ga tun ków del fi nów i wie lo ry -
bów! Azo ry to ta kże jed no z naj lep szych
miejsc do nur ko wa nia z re ki na mi błę kit ny -
mi! Żar łacz błę kit ny (Prio na ce glau ca)
o dłu go ści do 4 m jest jed nym z naj szyb -
szych re ki nów na świe cie, roz wi ja w wo -

dzie pręd kość do 45 km/h! Szyb szy od nie -
go jest tyl ko ma ko ostro no sy – roz wi ja ją cy
pręd kość do 50 km/h – któ re go rów nież zo -
ba czy my w wo dach oka la ją cych wy spę Pi -
co! Prin cess Ali ce Bank to jed no z naj -
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bar dziej spek ta ku lar nych nur ko wisk na
Atlan ty ku. To ta kże pod mor ska gó ra wzno -
szą ca się od głę bo ko ści 1500 me trów do 32
me trów po ni żej po wierzch ni. Cha rak te ry -

zu je ją ogrom na ró żno rod ność bio lo gicz na
– ka rank sy, ba ra ku dy, tuń czy ki, Mo bu las,
a przede wszyst kim ca łe sta da mant! Coś
jesz cze? Ka sza lo ty, płe twa le błę kit ne, del fi -

ny zwy czaj ne, bu tlo no se, sza re, or ki kar ło -
wa te, lan gu sty, man ty, żół wie, śli ma ki na -
go skrzel ne, mu re ny... Wie lo ry by i del fi ny to
obo wiąz ko wy punkt na sze go pro gra mu!
Oprócz nie wia ry god nej ilo ści ga tun ków pe -
la gicz nych, czy li tzw. du żej zwie rzy ny,
miej sca nur ko we bo ga te są w gro ty, stro me
ścia ny, ko ra le, ja ski nie. Dla mi ło śni ków
nur ko wa nia w prą dzie jest to miej sce ide al -
ne. To chy ba cał kiem spo ro po wo dów, dla
któ rych war to wła śnie w tym miej scu,
na Azo rach, uczest ni czyć w war- sz ta tach
fo to gra ficz nych, zro bić fe no me nal ne zdję -
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cia! Naszym celem jest, by każdy z uczest-
ników wrócił z głową pełną pozytywnych
wrażeń i kartami pamięci pełnymi świet-
nych obrazów. Będziemy fotografować za-
równo pod wodą, jak i w trakcie wędrówek
trekkingowych, a wszystko to z dala od ha-
łasu, pośpiechu, za to w malowniczych sce-
neriach wysp wulkanicznych. Wyprawa
na Azory to propozycja dla każdego. Nur-
kującego, nienurkującego, fotografującego

i osoby, której marzeniem jest mieć sesję
podwodną w oceanie. Myślami jestem już
na Pico. I znowu jest cisza, kolorowe tkani-
ny komponują się idealnie na tle błękitnej
wody, otwieram oczy, uśmiecham się,
puszczam oko do Gosi i czekam na błysk
lampy…

Anna Sołoducha-Bućko

a.soloducha@activtour.pl

fot. Gosia Kopeć

http://www.activtour.pl/azory-wyprawy-nurkowe-nurkowanie-sierpien-2014
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz -
na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li
znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur -
ko wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko le niu
płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe -
cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że
być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru -
je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa -
nym ma ga zy nie, za miesz cze nie
Two je go zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do 20 każ -
de go mie sią ca pod ad re sem
http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.swa.org.pl
http://sidemountsystem.pl
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Ar ty kuł skie ro wa ny jest do osób
nur ku ją cych, któ re do pie ro roz po czy -
na ją swo ją przy go dę z fo to gra fią
pod wod ną. Przed sta wi my w nim
pod sta wo we in for ma cje, któ re mo gą
być po moc ne w uświa do mie niu so bie,
czym tak na praw dę chce my się za -
jąć, ja kie ma my mo żli wo ści i na co
po win ni śmy zwró cić szcze gól ną uwa -
gę za rów no przy wy bo rze sprzę tu, jak
i przy wy ko ny wa niu zdjęć.

Sta wia my cel
Za nim za cznie my przy go dę z fo to gra fią

pod wod ną, po win ni śmy od po wie dzieć so -
bie na pod sta wo we py ta nie, ja ki jest nasz
cel. Od od po wie dzi na to py ta nie za le żeć
bę dą dal sze na sze kro ki.

Je że li na szym ce lem jest ro bie nie zdjęć
przy zwo itej ja ko ści dla wła snych, pry wat -
nych po trzeb i przy jem no ści, nie mu si my

Fotografia podwodna dla początkujących,
czyli poradnik fotoamatora
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od ra zu po ry wać się na za kup wy so kiej kla -
sy sprzę tu. Nie na ra zi my się w ten spo sób
na spo ry wy da tek fi nan so wy. Przy uży ciu
śred niej kla sy sprzę tu fo to gra ficz ne go i od -
po wied nich do dat ków bę dzie my w peł ni
usa tys fak cjo no wa ni z osią ga nych wy ni ków.
Sa mo dziel nie zro bio ne zdję cia bę dą do brej
ja ko ści i bę dą nas cie szyć, gdy bę dzie my
wra cać do nich w okre sie przerw w nur ko -

wa niu. Z ka żdym ko lej nym nur ko wa niem
bę dzie my do sko na lić swój warsz tat, a ko -
lej ne zdję cia bę dą co raz lep szej ja ko ści.
Z cza sem być mo że po sta no wi my wy ko rzy -
stać je w in ny spo sób niż tyl ko wzbo ga ca -
nie wła snej pry wat nej ko lek cji.

Je że li na to miast ce lem na szym jest wy ko -
ny wa nie zdjęć do sko na łej ja ko ści i wy ko -
rzy sta nie ich do pu bli ka cji, bądź w in nych

ce lach za wo do wych, na sze po dej ście
do fo to gra fii pod wod nej po win no być nie co
in ne. Nie ozna cza to, że po win ni śmy od
po cząt ku ce lo wać w za kup Mer ce de sa al -
bo wiem na sze skrom ne umie jęt no ści nie
po zwo lą nam na wy ko rzy sta nie wszyst kich
funk cji apa ra tu. Tym sa mym nie bę dzie my
w sta nie osią gnąć wy so kie go po zio mu wy -
ko ny wa nych zdjęć. Dla osią gnię cia tak po -
sta wio ne go ce lu po trze bu je my nie tyl ko
do brej kla sy sprzę tu, ale przede wszyst kim
umie jęt no ści, do świad cze nia, zmy słu ar ty -
stycz ne go i szczę ścia, dzię ki któ rym uję cie
wy ko na ne we wła ści wym miej scu i cza sie
bę dzie za słu gi wa ło na mia no do sko na łe go.
Efekt ten osią gnie my jed na kże pod wa run -
kiem od po wied nie go do świe tle nia fo to gra -
fo wa ne go obiek tu oraz po wy ko na niu cy -
fro wej ob rób ki zdję cia. Te go ostat nie go mo -
że my się tro chę oba wiać, ale nie po win ni -
śmy uni kać. Zdo by wa jąc do świad cze nie
w pra cy z pro gra mem gra ficz nym szyb ko
bo wiem uzmy sło wi my so bie, że tak na -
praw dę do bre zdję cie to zdję cie „pod ra so -
wa ne” w pro gra mie gra ficz nym.

Okre śla my mo żli wo ści
Gdy uzy ska li śmy już od po wiedź na py -

ta nie o cel, po win ni śmy za sta no wić się
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nad po sia da ny mi mo żli wo ścia mi, nie wy -
łącz nie fi nan so wy mi, lecz rów nież mo żli -
wo ścia mi pod nie sie nia wła snych umie ję-

t no ści. Ko lej nym kro kiem bę dzie za sta no -
wie nie się nad mo żli wo ścią uczest nic twa
w kur sie fo to gra fii pod wod nej, a na ko niec
bę dzie my roz wa żać mo żli wo ści do tar cia
do cie ka wych miejsc nur ko wych, ja ki mi są
nie wąt pli wie ra fy ko ra lo we czy wra ki za to -
pio nych stat ków. W tej ma te rii świat stoi
otwo rem, ogra ni czać nas bę dą nie mal wy -
łącz nie po sia da ne środ ki.

Na tym eta pie okre śla my ta kże mo żli wo -
ści fi nan so we. Za kła da my gór ną gra ni cę
wy dat ków, któ rej prze kro czyć nie mo że my.
Ce lo wo uży wa ny tu sfor mu ło wa nia „za kła -
da my”, gdyż za ło że nie na sze nie ste ty naj -
praw do po dob niej ule gnie zmia nie, o czym
sze rzej w dal szej czę ści ar ty ku łu.

Przy go to wu je my się
Ma my już okre ślo ny cel, zna my na sze
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mo żli wo ści, w fa zie przy go to wa nia po dej -
mu je my już pierw sze dzia ła nia.

Po pierw sze przy go to wa nie teo re tycz ne.
Zdo by wa my te raz in for ma cje od przy ja ciół
i zna jo mych, któ rzy przed na mi prze tar li
ten szlak i zaj mu ją się fo to gra fią pod wod -
ną. Ich uwa gi bę dą dla nas nie zwy kle cen -
ne, gdyż lu bi my opie rać się na cu dzym
do świad cze niu. Nie chce my po peł nić po -

wa żne go błę du, zwłasz cza gdy w grę wcho -
dzą nie ma łe prze cież pie nią dze. W na stęp -
nej ko lej no ści czy ta my ogól no do stęp ną
li te ra tu rę. W tym miej scu war to przy to czyć
po zy cję: „Cy fro wa fo to gra fia pod wod na dla
za awan so wa nych” (au to rzy: Mi cha el AW,
Ma thieu Meur). Cho ciaż ty tuł wska zu je
na za awan so wa ny po ziom, war to do ksią -
żki tej zaj rzeć. War to też ją prze czy tać.

Po py ta li śmy, prze czy ta li śmy, po myśl my
o ja kimś kur sie. Do brze jest mieć po ję cie
o fo to gra fii w ogó le, a do pie ro wie dzę swo -
ją roz sze rzyć o dzie dzi nę, ja ką jest fo to gra -
fia pod wod na. Ta ostat nia bo wiem wią że
się z ro bie niem zdjęć w spe cy ficz nych wa -
run kach, w któ rych znać po win ni śmy zja -
wi ska, z któ ry mi na lą dzie nie ze tknie my się
w ogó le, a któ re wy stę pu ją pod wo dą. Są to
mię dzy in ny mi: złu dze nie co do wiel ko ści
wi dzia nych przed mio tów, za ła ma nie świa -
tła sło necz ne go w wo dzie, za ni ka nie ko lo -
rów wraz ze zwięk sza niem głę bo ko ści,
efekt od bi cia bły sku fle sza od obiek tów
znaj du ją cych się w li nii pro stej od lam py
bły sko wej, itp. W ni niej szym ar ty ku le nie
bę dzie my zaj mo wać się ta ki mi szcze gó ła -
mi, al bo wiem wy kra cza ją one po za za kres
na sze go te ma tu.

Re asu mu jąc za tem, je że li mo że my, za pi -
su je my się na kurs fo to gra ficz ny. Na kurs fo -
to gra fii pod wod nej przyj dzie czas
nie ba wem, za pi sze my się nań, gdy bę dzie -
my w po sia da niu wła sne go wy ma rzo ne go
sprzę tu (choć nie jest to wa ru nek do uczest -
nic twa w kur sie). Na eta pie przy go to wa nia
pod no si my za tem wła sne umie jęt no ści, do -
świad cze nie na to miast przyj dzie z cza sem.
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Przy swa ja my wie dzę z glo bal ne go źró dła
ja kim jest In ter net. W ko lej nych sta wia nych
przez nas kro kach czę sto bę dzie my po sił ko -
wa li się uzy ska ny mi z In ter ne tu in for ma cja mi.
Prze glą da my stro ny pro du cen tów sprzę tu,
czy ta my ar ty ku ły do ty czą ce fo to gra fii pod -
wod nej, orien tu je my się w ce nach ofe ro wa -
nych przez ró żnych sprze daw ców, w tym
pol skich i za gra nicz nych. Do wia du je my się
ta kże, ja kie są opi nie osób zaj mu ją cych się fo -
to gra fią pod wod ną na fo rach dys ku syj nych.
Pa mię taj my, że opi nie in ter nau tów by wa ją
za zwy czaj su biek tyw ne, za tem prze sie wa my
je przez pal ce i wy cią ga my wła sne wnio ski.
Nie ko piu je my cu dzych za cho wań, któ re mo -
gą być dla nas nie wła ści we i któ re roz mi ja ją
się z na szym ce lem i mo żli wo ścia mi.

Na eta pie okre śla nia mo żli wo ści wy da -
wa ło nam się, że wie my, ja ka jest gór na gra -
ni ca fun du szy, któ re za mie rza my prze zna-
czyć na sprzęt do fo to gra fii. Mie li śmy w tej
ma te rii na wet pew ne za ło że nia. Te raz nie -
ste ty bę dzie my tę za ło żo ną przez nas gór -
ną gra ni cę spo dzie wa nych wy dat ków nie -
znacz nie prze su wać. I prze su wa my ją
w mia rę zdo by wa nia co raz więk szej wie -
dzy na te mat ro dza ju apa ra tów fo to gra ficz -
nych, pro du cen tów obu dów wo do od por-

nych, ró żnic w po szcze gól nych po rów ny -
wal nych ze so bą pro duk tach. Prze su wa my
ją da lej, zdo by wa jąc wie dzę na te mat ró -
żnic w wy ko na niu zdjęć z uży ciem fil trów
i bez, ró żnic, ja kie wy ni ka ją z za sto so wa -
nia do dat ko we go por tu tu dzież so czew ki
sze ro ko kąt nej. Wie my, że do obu do wy nie -
zbęd na bę dzie pod sta wa z uchwy tem, bądź
uchwy ta mi, któ re pły nąc trzy ma my w rę -

kach. Wie my już ta kże, że bez wła ści we go
oświe tle nia nie bę dzie do bre go zdję cia. Ko -
niecz ne bę dzie do świe tle nie fo to gra fo wa -
ne go obiek tu, a za tem po win ni śmy po my-
śleć o lam pie bły sko wej. Osta tecz na kwo ta
pla no wa ne go przez nas wy dat ku na tym
eta pie za czy na już w od da li ma ja czyć.
Spre cy zu je my ją osta tecz nie na eta pie wy -
bo ru sprzę tu.
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Wy bie ra my sprzęt
Do ko nu jąc osta tecz ne go wy bo ru sprzę tu

do fo to gra fii pod wod nej po win ni śmy za -
cząć od po rów na nia ja ko ści zdjęć wy ko na -
nych przy uży ciu ró żnych apa ra tów

fo to gra ficz nych. W In ter ne cie znaj dzie my
mnó stwo zdjęć za wie ra ją cych opis, w ja -
kich wa run kach i ja kim apa ra tem zo sta ły
one wy ko na ne. Od ra zu za uwa ży my, że ja -
kość wie lu z nich zu peł nie nam nie od po -
wia da. Zo rien tu je my się ta kże, że wie le
z tych zdjęć zo sta ło wy ko na nych przy uży -
ciu sprzę tu, któ ry po zo sta je po za na szym
za się giem fi nan so wym. Nie mniej jed nak
spo rzą dza my li stę apa ra tów, któ re nas in te -
re su ją i któ re na szym zda niem speł nią na -
sze ocze ki wa nia. W tym miej scu uświa -
do mi my so bie, że z pro duk cji wy co fa no
wie le mo de li apa ra tów fo to gra ficz nych,
z któ rych zdję cia za miesz czo ne w In ter ne -
cie naj bar dziej nam się spodo ba ły. Za sta no -
wi my się te raz, czy na praw dę mu si my
in we sto wać w za kup sprzę tu no we go, czy
też do re ali za cji na sze go ce lu w zu peł no ści
wy star czy uży wa ny. Po szu ku jąc sprzę tu
uży wa ne go zo rien tu je my się, że je go zna -
le zie nie wca le nie jest ta kie ła twe. Do bre -
go sprzę tu star sze go, ale przy tym nie za-
wod ne go, rzad ko kto chciał by się po zbyć.
Na wet je śli uda nam się ta ko wy zna leźć,
mu si my pa mię tać, że za kup sprzę tu uży wa -
ne go za wsze obar czo ny jest pew nym ry zy -
kiem. Ka żdy apa rat oraz po zo sta łe do dat ki

z cza sem ule ga ją zu ży ciu. Nie tyl ko sam
apa rat, ale i obu do wa do nie go wy ma ga ją
okre so we go ser wi so wa nia. De cy du jąc się
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na za kup uży wa ne go sprzę tu, mu si my się
li czyć z tym, że w nie od le głym cza sie mo -
że on ulec uszko dze niu. Ry zy ko wkal ku lu -
je my w ce nę. Je że li de cy du je my się
na za kup no we go apa ra tu fo to gra ficz ne go,
w pierw szej ko lej no ści po win ni śmy zo rien -
to wać się, czy do da ne go mo de lu apa ra tu
prze wi dzia no obu do wę pod wod ną i ja ki
jest jej koszt. O ile za kup apa ra tu lu strzan -
ki le ży w na szych mo żli wo ściach fi nan so -
wych, za kup obu do wy do nie go mo że już
sta no wić pro blem. Czę sto ce na obu do wy
prze kra cza znacz nie ce nę apa ra tu, cza sem
na wet dwu lub trzy krot nie. Apa rat wraz
z obu do wą oczy wi ście da ją już nam mo żli -
wość pod wod ne go fo to gra fo wa nia, jed na -
kże nie mo że my spo dzie wać się, że od ra zu
na sze zdję cia wzbu dzą za chwyt. Je ste śmy
bo wiem za po zna ni z fa cho wą li te ra tu rą,
a być mo że na wet po kur sie fo to gra ficz nym
i wie my, że po trze bu je my cze goś wię cej,
aby na sze zdję cia by ły na na praw dę przy -
zwo itym po zio mie.

Do ze sta wu pod sta wo we go za li czyć po -
win ni śmy:

– apa rat, do któ re go za kup obu do wy wo -
dosz czel nej jest mo żli wy;

– obu do wę do fo to gra fii pod wod nej de -

dy ko wa ną do kon kret ne go mo de lu apa ra tu
(przed za ku pem po win ni śmy za po znać się
z pod sta wo wym pa ra me trem obu do wy, ja -
kim jest okre śle nie do ja kiej głę bo ko ści pro -
du cent gwa ran tu je jej szczel ność);

– pod sta wę obu do wy wraz z jed nym
bądź dwo ma uchwy ta mi;

– po dwój ny klips na pa sku lub lin ce słu -
żą cy do przy mo co wa nia obu do wy do jac -
ke tu;

– po chła nia cze wil go ci (za my ka my je
wraz z apa ra tem w obu do wie);

– si li kon do uszcze lek (tzw. o -rin gów).
Tak skom po no wa ny ze staw do fo to gra fii

pod wod nej po wi nien dać nam sa tys fak cję
ze zdjęć wy ko ny wa nych na sto sun ko wo
nie wiel kiej głę bo ko ści (w pol skich wo dach
max 8-10 m.), gdzie do cie ra świa tło sło -
necz ne i gdzie nie za ni ka jesz cze więk szość
ko lo rów. Zdję cia te bę dą mia ły sto sun ko wo
nie zbyt sze ro ką per spek ty wę, al bo wiem
stan dar do we obiek ty wy nie za pew nia ją sze -
ro kie go ką ta „wi dze nia”. Szer sze wi dze nie
za pew ni nam do pie ro za sto so wa nie od po -
wied nie go por tu sze ro ko kąt ne go.

Nur ko wa nie i wy ko ny wa nie zdjęć
z przed sta wio nym po wy żej pod sta wo wym
ze sta wem do fo to gra fii pod wod nej po win -

no dać nam już nie co do świad cze nia.
Po kil ku na stu go dzi nach spę dzo nych
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pod wo dą z apa ra tem w rę kach po win ni -
śmy mieć już wi dzę, ja kie za sto so wać usta -
wie nia apa ra tu, jak w ogó le ob słu gi wać
apa rat i obu do wę, ja ki wpływ na zdję cia
wy wo łu je uży cie lam py bły sko wej.

W pro duk cji apa ra tów fo to gra ficz nych
wio dą ce obec nie na ryn ku fir my to: Ca non,
Ni kon, Olym pus, So ny, Pa na so nic, Fu ji film.
Za nim do ko na my wy bo ru, naj pierw do wia -

du je my się, z ja kie go sprzę tu ko rzy sta ją na -
si zna jo mi i ja ki jest sto pień ich za do - wo -
le nia. Ko lej nym kro kiem jest od wie dze nie
stron in ter ne to wych pro du cen tów i uzy ska -
nie bar dziej szcze gó ło wych in for ma cji
na te mat pa ra me trów tech nicz nych apa ra -
tów fo to gra ficz nych. Przy wy bo rze apa ra tu
zwróć my uwa gę, ja ką po sia da on ja sność
obiek ty wu, a ta kże czy po sia da funk cję ro -

bie nia zdjęć pod wo dą oraz czy po sia da
w tym try bie funk cję „ma kro”. Ja sność im
więk sza tym le piej, do obiek ty wu wpa da
bo wiem wię cej świa tła i rza dziej zda rzy
nam się zro bić zdję cie nie do świe tlo ne. Pa -
mię tać na le ży, że np. „1,3 f” ozna cza więk -
szą ja sność obiek ty wu ani że li „2 f”. Wy ższa
cy fer ka na apa ra cie rów na się mniej sza ja -
sność. Nie mal ka żdy apa rat za wie ra to
ozna cze nie na obu do wie, a już na pew no
ka żdy w opi sie w in struk cji. Do brze, je śli
apa rat po sia da tryb ro bie nia zdjęć pod wo -
dą. W tym try bie apa rat au to ma tycz nie do -
sto so wu je pod sta wo we pa ra me try, ja ki mi są
usta wie nia prze sło ny, cza su na świe tla nia
i ostro ści. Na wet nie do świad czo ny nu rek -
-fo to graf z pew no ścią bę dzie za do wo lo ny
ze swo ich pierw szych zdjęć wy ko na nych
przy usta wie niu apa ra tu w tym wła śnie try -
bie.

W od nie sie niu do obu dów wo dosz czel -
nych ab so lut nie wio dą cą jest ame ry kań ska
fir ma Ike li te. Nie któ re fir my, jak np. Olym -
pus, pro du ku ją obu do wy wo dosz czel ne
do swo ich apa ra tów, jed na kże nie za wsze
kup no obu do wy do apa ra tu te go sa me go
pro du cen ta jest do brym roz wią za niem. Od -
na le zio ne w In ter ne cie opi nie użyt kow ni -
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ków szyb ko roz wie ją na sze wąt pli wo ści.
Ła two zo rien tu je my się w ró żni cach obu -

dów, co po zwo li nam na wy bór tej, któ ra
z pew no ścią speł ni na sze ocze ki wa nia. Do -
ko nu jąc po rów na nia, w pierw szej ko lej no -
ści zwróć my uwa gę na mak sy mal ną
głę bo kość, do ja kiej po szcze gól ni pro du -
cen ci gwa ran tu ją szczel ność obu do wy. Na -
stęp nie po pa trz my na spo sób mo co wa nia
tyl nej po kry wy. Po wi nien unie mo żli wiać
nie kon tro lo wa ne, przy pad ko we otwo rze nie
obu do wy. Na stęp nie zwróć my uwa gę
na mo żli wość szyb kie go za ob ser wo wa nia
nie szczel no ści obu do wy. Na pew no fakt
nie do sta tecz nej szczel no ści za uwa ży my
w prze zro czy stej obu do wie. W obu do wie
nie prze zro czy stej nie spo sób w po rę zo rien -
to wać się, że do obu do wy do sta je się wo da.
Do wie my się o tym do pie ro, gdy apa rat fo -
to gra ficz ny bę dzie kom plet nie za la ny wo -
dą. W ta kim przy pad ku szyb ko doj dzie my
do wnio sku, że za osz czę dzo ne na ta kiej
obu do wie 200 zło tych nie wy star czy na za -
kup no we go apa ra tu.

Ko lej nym przed mio tem po zwa la ją cym
na uzy ska nie lep sze go ko lo ry stycz nie zdję -
cia jest za sto so wa nie od po wied nich fil trów.
Do fo to gra fii w wo dach zim nych, czy li
w wo dach o za bar wie niu zie lo nym (ja ki mi
z ca łą pew no ścią są wo dy w Pol sce) za le ca

się za sto so wa nie fil tra fio le to we go. Po zwa -
la on zni we lo wać nie co do mi nu ją cą bar wę
zie lo ną, tym sa mym po zwa la na czę ścio we
od zy ska nie barw czer wo nej, po ma rań czo -
wej i żół tej. Do fo to gra fii w wo dach cie -
płych, czy li w wo dach o za bar wie niu
nie bie skim (np. Mo rze Czer wo ne w Egip cie)
za le ca się za sto so wa nie fil tra po ma rań czo -
we go. Po zwa la on zni we lo wać nie co do mi -
nu ją cą bar wę nie bie ską, tym sa mym
rów nież umo żli wia czę ścio we od zy ska nie
barw czer wo nej, po ma rań czo wej i żół tej.
Ten filtr mo że my z po wo dze niem sto so wać
na więk szych głę bo ko ściach (do oko ło 20
m.) z tej pro stej przy czy ny, że w wo dach
cie płych przej rzy stość jest du żo lep sza ani -
że li w wo dach zim nych i wy no si czę sto
od 20 do 30 me trów.

W dal szej ko lej no ści po win ni śmy za sta -
no wić się nad ze wnętrz ną lam pą bły sko wą.
Obo jęt nie w ja ki tryb pra cy usta wi my nasz
apa rat, po win ni śmy uni kać lam py bły sko -
wej wbu do wa nej w apa rat. Świa tło lam py
bły sko wej apa ra tu skie ro wa ne jest bo wiem
rów no le gle do obiek ty wu, co po wo du je od -
bi cie świa tła w za wie si nie wod nej, plank to -
nie, glo nach i wszyst kim tym, co znaj dzie
się po mię dzy obiek ty wem a fo to gra fo wa -
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nym obiek tem, a cze go „go łym” okiem ra -
czej nie za uwa ża my. Nie ozna cza to oczy -
wi ście, że oświe tle nie fo to gra fo wa ne go
obiek tu jest nie wa żne. Oświe tle nie ma bar -
dzo du że zna cze nie nie tyl ko pod czas zdjęć
wy ko ny wa nych no cą, ale przede wszyst kim
pod czas fo to gra fo wa nia w wa run kach
więk szych głę bo ko ści, gdzie w spo sób na -
tu ral ny, na sku tek po chła nia nia przez wo -
dę świa tła sło necz ne go, po wo li za ni ka ją
ko lo ry. Po chła nia nie świa tła za cho dzi nie -
rów no mier nie dla ró żnych dłu go ści barw
świa tła. Naj szyb ciej za ob ser wu-  je my za nik
ko lo ru czer wo ne go, po tem żół te go, na stęp -
nie zie lo ne go. Ostat nią z barw, ja ką wi dzi -
my jest bar wa nie bie ska. Chcąc wy do być
na tu ral ną ko lo ry sty kę, po win ni śmy wy po -
sa żyć nasz sprzęt fo to gra ficz ny w lam pę,
a naj le piej dwie lam py, któ re na ru cho mych
ra mio nach bę dzie my mo gli do wol nie usta -
wiać, do sto so wu jąc kąt pa da nia świa tła
lam py na fo to gra fo wa ny obiekt. Je że li ma -
my już wy bra ną obu do wę, nie ko niecz nie
mu si my ku po wać lam pę te go sa me go pro -
du cen ta. Na ryn ku znaj dzie my kil ka lamp,
któ re z po wo dze niem mo że my za sto so wać
i po łą czyć z na szą obu do wą. Jak ta ką lam -
pę z obu do wą po łą czyć. Nie zbęd ny do te -

go bę dzie prze wód, któ ry bę dzie miał dwie
ró żne koń ców ki, tzw. „przej ściów ka”, al bo -
wiem gniaz do umiej sco wio ne w na szej
obu do wie bę dzie in ne niż gniaz do umiej -
sco wio ne w wy bra nej przez nas lam pie. Za -
nim zde cy du je my się więc na za kup lam py
sprawdź my, czy jej pod łą cze nie do na szej
obu do wy przy uży ciu świa tło wo du jest mo -
żli we. Je śli nie, po szu kaj my in nej lam py.

Do ko nu je my za ku pu
Gdy do ko na li śmy już wy bo ru pod sta wo -

we go ze sta wu do fo to gra fii pod wod nej, po -
win ni śmy do ko nać wy bo ru skle pu.
Mo żli we, że uda nam się zna leźć apa rat
i obu do wę w jed nym skle pie, ale ce na mo -
że nie być dla nas atrak cyj na. Naj bar dziej
praw do po dob ne jest, że apa rat, obu do wę
wraz z por tem sze ro ko kąt nym i fil tra mi ko -
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lo rów oraz lam pę bły sko wą ku pi my
w trzech ró żnych skle pach. Po mi mo kosz -

tów trzech od ręb nych prze sy łek w efek cie
koń co wym za kup w trzech skle pach mo że
się nam bar dziej opła cić. Oso by, któ re ma -
ją mo żli wość do ko na nia za ku pu sprzę tu
za gra ni cą po win ny roz wa żyć ta ką opcję.
Sprzęt do fo to gra fii pod wod nej mo że oka -
zać się o wie le tań szy np. w An glii, USA czy
choć by w Niem czech. Do ko nu jąc wy bo ru
skle pu, po win ni śmy wziąć pod uwa gę nie
tyl ko ce nę za ku pu. Do brze, je że li sklep jest
dla nas do stęp ny i mo że my do nie go do -
trzeć. Bar dzo wa żna jest mo żli wość wzię -
cia apa ra tu do rąk, do kład ne je go
obej rze nie, wy ko na nie kil ku zdjęć prób -
nych, uzy ska nie in for ma cji od sprze daw cy.
Mo że my na miej scu do wie dzieć się, ja kie
są wa run ki gwa ran cji i pro ce du ry ewen tu -
al nej re kla ma cji. W przy pad ku skle pu in ter -
ne to we go nie ma my już mo żli wo ści
bez po śred nie go za po zna nia się ze sprzę tem
przed je go za ku pem, na to miast ce na mo że
być dla nas ko rzyst niej sza. Wy bie ra jąc
sklep in ter ne to wy, mu si my go dzić się
na pew ne ry zy ko zwią za ne z do sta wą oraz
pro ble ma mi z ewen tu al nym ser wi sem.
Zwróć my za tem uwa gę na opi nie in ter na -
tów na te mat skle pu, po pu lar ność sprze da -
ży, wa run ki gwa ran cji i re kla ma cji, do stę-

p ność sprzę tu, opcje do sta wy, ewen tu al ne
kosz ty do dat ko we.

Przy go to wu je my sprzęt do za nu rze nia
pod wo dą

Gdy sta li śmy się już szczę śli wy mi po sia -
da cza mi sprzę tu do fo to gra fii pod wod nej,
przy stę pu je my do mon ta żu. W pierw szej
ko lej no ści mon tu je my że liw ną pod sta wę
do obu do wy. Na stęp nie do pod sta wy mon -
tu je my uchwy ty. Mon taż tych ele men tów
nie jest skom pli ko wa ny, mo żna go wy ko -
nać za po mo cą stan dar do wych na rzę dzi
w po sta ci wkrę ta ków pła skich bądź krzy ża -
ko wych i klu czy na sa do wych o od po wied -
nim roz mia rze. Pod czas mon ta żu mu si my
je dy nie zwró cić uwa gę na od po wied nie
usta wie nie pod sta wy i uchwy tów tak, aby
nie za mo co wać tych ele men tów od wrot nie.
Pro ble mu nie bę dzie, je śli po słu gu je my się
in struk cją mon ta żu w zna nym nam ję zy ku.
Jest to jed nak dość rzad kie. Z re gu ły dys po -
nu je my in struk cją, z któ rej nie ste ty nie wie -
le ro zu mie my. W ta kim przy pad ku naj-
pro ściej bę dzie sko rzy stać z po mo cy oso by
zna ją cej ję zyk, je śli na to miast oso by ta kiej
nie zna my, mo że my wy ko nać rzecz naj -
prost szą, a mia no wi cie mo że my po dej rzeć
za miesz czo ne w In ter ne cie zdję cia zmon -
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to wa ne go go to we go sprzę tu. Na stęp nym
kro kiem jest przy mo co wa nie apa ra tu do
obu do wy. Je śli obu do wa wy po sa żo na jest
w gniaz do świa tło wo du do lam py bły sko -
wej w pierw szej ko lej no ści pod łą cza my
prze wód znaj du ją cy się we wnątrz obu do -
wy do apa ra tu, tj. do gniaz da umiesz czo ne -
go na szczy cie apa ra tu prze zna czo ne go
na do dat ko wą lam pę bły sko wą. Na stęp nie
przy krę ca my apa rat do obu do wy. Ro bi my
to za po mo cą śru by mo co wa nej do gniaz da
znaj du ją ce go się na spo dzie apa ra tu, słu żą -
ce go zwy kle do przy krę ca nia apa ra tu
do sta ty wu. Śru ba po win na się ła two wkrę -
cać w gniaz do apa ra tu. Je że li opór jest zbyt
du ży, to po win ni śmy na tych miast prze rwać
pró bę jej wkrę ca nia, gdyż naj praw do po -
dob niej gwint śru by „nie zgrał się” z gwin -
tem gniaz da. Co fa my śru bę w le wo
i po now nie pró bu je my ją wkrę cić nie znacz -
nie po ru sza jąc apa ra tem. Gdy gwin ty się
„zgra ją”, śru ba wkrę ca się ła two. Wkrę ca -
jąc śru bę nie zo sta wia my żad ne go lu zu,
gdyż apa rat mógł by po ja kimś cza sie w spo -
sób przez nas nie kon tro lo wa ny od krę cić
się. Do krę ca my ją za tem dość moc no
do opo ru. Na stęp nie spraw dza my gład kość
po wierzch ni obu łą czą cych się ele men tów

obu do wy. Prze cią ga my de li kat nie opusz -
kiem pal ca w miej scu, w któ rym bę dzie
znaj do wa ła się gu mo wa uszczel ka, tzw. o -
-ring. Po wierzch nia po win na być gład ka.
Wszel kie, na wet po zor nie bar dzo drob ne
nie rów no ści po wierzch ni spo wo do wa ne
do sta niem się wło sa lub pia sku mo gą do -
pro wa dzić do te go, iż obu do wa nie bę dzie
szczel na. Przed za mknię ciem obu do wy po -

win ni śmy wy ko nać dwie czyn no ści. Pierw -
sza to umiesz cze nie w jej wnę trzu jed ne go
lub kil ku po chła nia czy wil go ci. Mo żna je
ku pić w skle pach ze sprzę tem nur ko wym.
Po chła nia cze do sko na le zda ją eg za min,
gdy bę dzie my uży wać na sze go apa ra tu
w zmien nych wa run kach tem pe ra tu ro wych
i wil got no ścio wych. Wa run ki ta kie wy stę -
pu ją nie tyl ko w cie płych kra jach, ale rów -
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nież w Pol sce. W na szym kra ju w okre sie
upal ne go la ta tem pe ra tu ra w słoń cu mo że
wy no sić po nad 30 stop ni. Tem pe ra tu ra wo -
dy w tym cza sie mo że być ni ższa o kil ka -
na ście stop ni, a po ni żej ter mo kli ny z pe-
w no ścią bę dzie ni ższa na wet o po nad 20
stop ni. Ta ka ró żni ca tem pe ra tur mo że spo -
wo do wać za pa ro wa nie obiek ty wu apa ra tu,
a te go na pew no by śmy nie chcie li. Efekt

jest bo wiem ta ki sam jak pły wa nie w za pa -
ro wa nej ma sce. W kra jach cie płych, jak np.
Egipt, ró żni ca wil got no ści i tem pe ra tu ry nie
bę dzie aż tak du ża, nie mniej jed nak ry zy ko
za pa ro wa nia obiek ty wu rów nież ist nie je.
Umiesz cza jąc we wnątrz obu do wy po chła -
nia cze wil go ci zwróć my uwa gę, aby nie za -
sła nia ły one obiek ty wu oraz by nie do sta ły
się one bez po śred nio po mię dzy apa rat i po -

kry wę obu do wy, mo gą bo wiem unie mo żli -
wić nam za mknię cie obu do wy a ta kże ob -
słu gę apa ra tu. Po chła nia cze wil go ci
po za mknię ciu obu do wy, na wet je że li dość
swo bod nie prze miesz cza ją się we wnątrz
obu do wy, to nie po win ny prze szka dzać
w do stę pie do po szcze gól nych przy ci sków.
Przy stę pu je my do wy ko na nia dru giej czyn -
no ści nie zbęd nej przed za mknię ciem obu -
do wy. Mu si my w miej scu ze tknię cia dwóch
czę ści obu do wy umie ścić gu mo wą uszczel -
kę, któ rą na zy wa my o -rin giem. Uszczel kę
tę po win ni śmy naj pierw skon tro lo wać wi -
zu al nie i do ty ko wo, a na stęp nie na sma ro -
wać spe cjal nym si li ko nem. Na czym po le ga
kon tro la do ty ko wa o -rin gu. Naj pierw na su -
cho prze cią ga my po nim opusz ka mi pal -
ców spraw dza jąc gład kość po wierzch ni.
Je że li na tra fi my na ja kie kol wiek wże ry lub
nie rów no ści po wierzch ni, ta kie go o -rin gu
nie po win ni śmy uży wać. Koszt no wej
uszczel ki nie jest du ży, a to wła śnie ona jest
gwa ran cją szczel no ści obu do wy. Uży cie o -
-rin gu, któ ry jest po pro stu sta ry lub je go po -
wierzch nia jest po ro wa ta na ra ża nas
na za la nie obu do wy wo dą i co za tym idzie
na ko niecz ność za ku pu no we go apa ra tu fo -
to gra ficz ne go. Pew ne jest bo wiem to, że
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żad ne go apa ra tu po za la niu wo dą nie da się
już ura to wać. O -ring, co do któ re go nie ma -
my żad nych za strze żeń, przed za ło że niem
ko niecz nie mu si my po kryć spe cjal nym si li -
ko nem. Si li kon do o -rin gów jest ła two do -
stęp ny w skle pach ze sprzę tem nur ko wym.
Jest ta ni, a jest na praw dę nie zbęd ny. Za -
zwy czaj ma kon sy sten cję kre mu lub że lu
i gwa ran tu je nam do bre uszczel nie nie obu -
do wy. Si li kon wy ci ska my z tub ki na pa lec
i roz sma ro wu je my go po ca łej po wierzch ni
o -rin gu. Czu wa my przy tym, by na je go po -
wierzch nię nie do sta ły się wło sy, pia sek lub
in ne nie czy sto ści. Na sma ro wa ny si li ko nem
o -ring na kła da my na jed ną z czę ści obu do -
wy, de li kat nie go roz cią ga jąc. Te raz po zo -
sta je nam już tyl ko złą czyć obie czę ści
obu do wy. 

Spraw dza my, czy do sie bie pa su ją i za -
my ka my za trza ski. W za le żno ści od pro du -
cen ta, za mknię cie obu do wy mo że na stą pić
rów nież po przez prze krę ce nie do opo ru
spe cjal ne go po krę tła. Za mknię cie te go ty pu
jest o ty le nie wy god ne, że po krę tło ła two
nie chcą co po ru szyć pod wo dą, co za skut -
ku je oczy wi ście roz sz czel nie niem obu do -
wy. Efekt roz sz czel nie nia jest już nam
wia do my.

Za nim za cznie my fo to gra fo wać pod wod -
ny świat, wska za ne jest, aby śmy za bra li
nasz zmon to wa ny już sprzęt na przy kład
na ba sen. Mo że my wów czas swo bod nie
wy ko nać pró bę szczel no ści. Apa rat w za -
mknię tej szczel nie obu do wie za nu rza my
na nie wiel ką głę bo kość i ob ser wu je my, czy

do wnę trza obu do wy nie do sta je się wo da.
Wy po sa że ni w ma skę i faj kę mo że my po -
świę cić tro chę cza su na za po zna nie się
z ujem ną pły wal no ścią na sze go sprzę tu.
Po wy pusz cze niu z rąk, sprzęt za cznie to -
nąć. Ten fakt przy po mni nam o ko niecz no -
ści za sto so wa nia w wo dach otwar tych
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spe cjal ne go łącz ni ka lub smy czy, któ rą
przy pnie my apa rat do na sze go jac ke tu. Naj -
le piej je śli bę dzie to da ją ca się roz cią gnąć
sta lo wa lin ka za koń czo na po obu stro nach
spe cjal nym za pię ciem. Przy jej za sto so wa -
niu bę dzie my mie li pew ność, że nie zgu bi -
my apa ra tu pod wo dą. Dru gą ko rzy ścią
z za sto so wa nia lin ki łą czą cej apa rat z jac ke -
tem jest mo żli wość wy pusz cze nia apa ra tu

z rąk, kie dy po trze bu je my obu dło ni do wy -
ko na nia ja kiejś czyn no ści, bądź gdy po pro -
stu chce my dać dło niom od po cząć. Apa rat
bę dzie wów czas swo bod nie zwi sał na lin ce
w nie wiel kiej od le gło ści przy pię ty do jac -
ke tu. Pod czas po by tu na ba se nie mo że my
wy ko nać na sze pierw sze pod wod ne zdję -
cia. Wy ko naj my ich sto sun ko wo du żą ilość,
zmie nia jąc w trak cie usta wie nia apa ra tu.

Lam py bły sko wej uni ka my. Po po wro cie
do do mu i osu sze niu sprzę tu bę dzie my mo -
gli po rów nać na sze zdję cia wy ko na ne
przy ró żnych usta wie niach apa ra tu.

Fo to gra fu je my w wo dach otwar tych
Sprzęt do fo to gra fii pod wod nej mon tu je -

my jesz cze w do mu, przed wy jaz dem
na nur ko wi sko. Ge ne ral nie naj le piej nie ro -
bić te go na ło dzi. W do mu ma my sta bil ne
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pod ło że, nie zbęd ne na rzę dzia, gdy by co -
kol wiek nam upa dło, nie bę dzie my mie li
pro ble mu z pod nie sie niem te go z pod ło gi.
Je że li po sia da my do dat ko wy port sze ro ko -
kąt ny, so czew kę do fo to gra fii ma kro, filtr re -
duk cji ko lo ru, lub in ny ele ment na kła da ny

na obiek tyw, za łó żmy go te raz. Pa mię taj my
przy tym, że do dat ko we na kła da ne na obie-
k tyw ele men ty po win ny być na sta łe przy -
pię te opa ską bądź smy czą do obu do wy
apa ra tu. Unik nie my zgu bie nia te go ele men -
tu lub je go stłu cze nia, gdy by wy śli zgnął

nam się z rąk. Apa rat ustaw my we wła ści wy
tryb pra cy, za nim za nu rzy my się pod wo dę,
pó ki ma my jesz cze wol ne rę ce i nie za ło -
żo ne rę ka wi ce. Bę dzie nam z pew no ścią
wy god niej. Pod wo dą mo że się zda rzyć, że
za brak nie nam cza su na usta wie nie po żą -
da nych funk cji apa ra tu, bo al bo fo to gra fo -
wa na ry ba zdą ży ła nam od pły nąć, al bo
wi dok, któ ry przed chwi lą chcie li śmy
uwiecz nić na fo to gra fii z ja kiejś przy czy ny
zdą żył się zmie nić. Je ste śmy nad wo dą.
Przy go to wu jąc się do nur ko wa nia ze sprzę -
tem do fo to gra fii dba my o je go stan tech -
nicz ny. Chro ni my sprzęt przed pia skiem,
słoń cem i przy pad ko wy mi ude rze nia mi. Pa -
mię taj my, że sto ją cy obok nas in ny nu rek
mo że w ka żdej chwi li ob ró cić się i nie chcą -
co ude rzyć nas bu tlą. To się nie ste ty cza sa -
mi zda rza, szcze gól nie na ło dzi, gdzie
miej sca do „spię cia się” jest sto sun ko wo
nie wie le. Apa rat przy pi na my do jac ke tu do -
pie ro wte dy, gdy je ste śmy już kom plet nie
ubra ni i wy po sa że ni do nur ko wa nia. Po je -
go przy pię ciu wy ko nu je my krót ką pró bę
szczel no ści po przez je go chwi lo we za nu -
rze nie pod wo dą. Po krót kiej chwi li wyj mu -
je my sprzęt z wo dy i ob ser wu je my, czy
do obu do wy nie do sta je się wo da. Je że li
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wszyst ko jest po rząd ku, mo że my roz po cząć
nur ko wa nie. Mó wi li śmy już, że obu do wa
apa ra tu gwa ran tu je szczel ność do okre ślo -
nej przez pro du cen ta głę bo ko ści. Prze kra -
cza jąc tę głę bo kość ry zy ko roz sz czel nie nia
obu do wy – i co za tym idzie uszko dze nia
apa ra tu – bie rze my na sie bie.

Pod czas nur ko wa nia ze sprzę tem do fo -
to gra fii pod wod nej ów sprzęt nie po wi nien
nam prze szka dzać. Po win ni śmy mieć swo -
bod ny do stęp do in fla to ra, octo pu sa, kie sze -
ni ba la sto wych, ge ne ral nie rzecz bio rąc
do wszyst kich przy rzą dów, w ja kie je ste śmy
wy po sa że ni. Na sze bez pie czeń stwo i bez -
pie czeń stwo na sze go part ne ra nie mo że
być w naj mniej szym stop niu za gro żo ne
przez to, że wy po sa ży li śmy się do dat ko wo
w sprzęt do fo to gra fii pod wod nej. Kon tro -
lu je my jak za wsze pły wal ność, nie co czę -
ściej na to miast po win ni śmy kon tro lo wać
zu ży cie po wie trza. Zda rza się, że nur ko wie
zaj mu ją cy się fo to gra fią pod wod ną nie -
znacz nie szyb ciej zu ży wa ją po wie trze. Jest
to spo wo do wa ne tym, że sku pia jąc się
na wy ko na niu do bre go, ostre go zdję cia nu -
rek, za nim na ci śnie spust mi gaw ki, na dłu -
ższą chwi lę wstrzy mu je od dech. Za nim
po now nie wró ci do – na zwij my to – nor -

mal ne go od dy cha nia, mu si wziąć je den,
a naj czę ściej kil ka od de chów głęb szych.
Nie jest oczy wi ście re gu łą, że ta ki spo sób
od dy cha nia za wsze po wo du je szyb sze zu -
ży cie po wie trza, ale wie dząc o tym, że mo -
że się tak zda rzyć, kon tro lu je my wska za nia
ma no me tru czę ściej. Ni gdy nie za po mi naj -
my o pro ce du rach bez pie czeń stwa, ta kże
o tym, że je ste śmy czy imś part ne rem i po -

win ni śmy być w je go po bli żu. Utrzy muj my
kon takt wzro ko wy. Bar dzo do brą prak ty ką
jest po dział ról po mię dzy nur ku ją cy mi part -
ne ra mi, któ re go do ko nu je my jesz cze
przed za nu rze niem. Do brze jest usta lić
jesz cze nad wo dą i po wie dzieć so bie gło -
śno, kto i co bę dzie pod wo dą wy ko ny wał,
kto bę dzie zaj mo wał się na wi go wa niem,
a kto np. „strze la” boj kę. Z nur ka fo to gra fu -
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ją ce go ra czej nie bę dzie do bry na wi gu ją cy.
Pod czas na wi go wa nia bo wiem wy stę pu je
ko niecz ność wzmo żo nej kon cen tra cji
na wska za niach kom pa su, utrzy my wa niu
wła ści we go kie run ku pły nię cia i cha rak te -
ry stycz nych punk tach umo żli wia ją cych
orien ta cję pod wo dą. Nu rek fo to gra fu ją cy
ma na to miast ten den cje do odłą cza nia się
od gru py i sku pia nia uwa gi nie na part ne -
rach, ale na fo to gra fo wa nych obiek tach.

Zda rza się, że gru pa lub part ner mu szą go
przy wo ły wać czy na nie go cze kać. Z tych
po wo dów wska za ne jest, aby part ner nur ka
fo to gra fu ją ce go wy po sa żo ny był w urzą dze -
nie do szyb kiej ko mu ni ka cji pod wo dą, lub
jak kto wo li do szyb kie go przy wo ły wa nia.
Mo że być to „sha ker”, któ ry pod czas je go
po trzą sa nia wy da je me ta licz ny dźwięk, mo -
że być to pla sti ko wa kul ka na gum ce za ło -
żo nej na bu tlę, któ ra po od cią gnię ciu
ude rza w bu tlę wy da jąc dźwięk. Bar dziej
efek tyw nym urzą dze niem jest sy gna li za tor
dźwię ko wy wpi na ny po mię dzy in fla tor
a prze wód ni skie go ci śnie nia od cho dzą cy
od I -go stop nia. Te go ro dza ju urzą dze nia
z po wo dze niem funk cjo nu ją ta kże na po -
wierzch ni, wy da ją bar dziej do no śny
dźwięk, są tym sa mym sły szal ne z więk szej
od le gło ści. Je śli już po sia da my ta kie urzą -
dze nie pa mię taj my, aby je uży wać wy łącz -
nie wów czas, gdy na praw dę za ist nie je ta ka
po trze ba. Je że li nie chce my, by pod wo dą
tak uko cha na przez nas ci sza za mie ni ła się
w do cho dzą cy ze wsząd ha łas au to stra dy
pa mię taj my, by nie nad uży wać sy gna li za -
to rów dźwię ko wych.

Co się zaś ty czy sa me go fo to gra fo wa nia
– nie pi sa ną za sa dą jest, że zdjęć ro bi my du -

żo. Nie oszczę dza my miej sca na kar cie pa -
mię ci. Nie wszyst kie zdję cia bę dą się bo -
wiem nada wa ły do ich dal sze go
za cho wa nia. Je śli nie je ste śmy do świad czo -
ny mi fo to gra fi ka mi, na ka żde kil ka dzie siąt
wy ko na nych zdjęć do brych bę dzie naj wy -
żej kil ka. Bę dzie my za tem mie li z cze go
wy bie rać. Zdję cia wy ko nu je my z mo żli wie
jak naj bli ższej od le gło ści od obiek tu fo to -
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gra fo wa ne go, oczy wi ście o ile ce lo wo nie
fo to gra fu je my ja kie goś więk sze go „kra jo -
bra zu”. Jak już wspo mnie li śmy wcze śniej,
uni ka my lam py bły sko wej wbu do wa nej
w apa ra cie, ko rzy sta my na to miast z ze -
wnętrz nych lamp bły sko wych. W ce lu
zwięk sze nia per spek ty wy sto su je my por ty
sze ro ko kąt ne. Ko lo ry wy do by wa my sto su -
jąc fil try na wo dy zim ne i wo dy cie płe. Za -

nim zdo bę dzie my wię cej do świad cze nia
i bę dzie my fo to gra fo wać w try bie ma nu al -
nym, na po cząt ku nasz apa rat usta wia my
w tryb „au to” lub jesz cze le piej – o ile apa -
rat po sia da ta ką funk cję – w spe cjal ny tryb
fo to gra fo wa nia pod wo dą „un der wa ter”. To
wszyst ko po zwo li nam na wy ko ny wa nie
na praw dę przy zwo itych zdjęć.

Zwróć my jesz cze uwa gę na rzecz pod -

sta wo wą, aby móc fo to gra fo wać ze spo ko -
jem su mie nia pięk ny pod wod ny kra jo braz,
wcze śniej za dbaj my o to, by po dzie się ciu
mi nu tach nur ko wa nia apa rat nie za sy gna li -
zo wał nam roz ła do wa nej ba te rii. Naj le piej
bę dzie, je śli za ko du je my so bie raz na za -
wsze, że wcho dzi my do wo dy ze sprzę tem
spraw nym, wstęp nie już od po wied nio usta -
wio nym, kar ta pa mię ci w na szym apa ra cie
po sia da wy star cza ją co du żą po jem ność, ba -
te ria apa ra tu jest na ła do wa na do peł na,
apa rat jest przy pię ty lin ką do jac ke tu. Za pa -
mię ta ne – za ko do wa ne.

Pod su mo wu jąc ten wą tek stwier dzić na -
le ży, że choć fo to gra fo wa nie pod wo dą jest
za ję ciem pa sjo nu ją cym i nie zwy kle po chła -
nia ją cym na szą uwa gę, nie zmien ne po zo -
sta je i naj wa żniej sze jest bez pie czeń stwo
osób nur ku ją cych. Nie wol no nam za po mi -
nać, że je ste śmy czy imś part ne rem, że mo -
że my spo tkać się z sy tu acją awa ryj ną i być
mo że bę dzie my mu sie li nieść po moc. Nie
odłą czaj my się zbyt nio od gru py i nie ka -
żmy na sie bie cze kać. Bądź my czuj ny mi
ob ser wa to ra mi. Sta raj my się nur ko wać tak,
aby na sze fo to gra fo wa nie i zwią za na z nim
spe cy fi ka nur ko wa nia nie ze psu ły nur ko wa -
nia ko muś in ne mu. Sam sprzęt do fo to gra fii
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sta je się po pro stu do dat ko wym na szym wy -
po sa że niem, o któ re mu si my dbać ze szcze -
gól ną sta ran no ścią ze wzglę du na ry zy ko
ła twe go uszko dze nia. Je śli nur ku je my
w cie płych kra jach, po win ni śmy mieć ta kże
tro chę wie dzy o po stę po wa niu w ra zie nie -
przy jem ne go w skut kach spo tka nia z mu re -
ną, śli ma kiem czy in ną pa rzą cą me du zą.
Po win ni śmy przy swo ić nie co in for ma cji
o ura zach do zna wa nych wsku tek uką szeń,
ukłuć i po pa rzeń w kon tak cie z eg zo tycz -
ny mi stwo rze nia mi mor ski mi i po znać spo -
so by ich opa try wa nia. Fo to gra fu jąc mor skie
stwo rze nia, bę dzie my bar dziej na ra że ni
na bli skie z ni mi spo tka nia, ry zy ko nie przy -
jem ne go kon tak tu jest w na szym przy pad -
ku więk sze.

Wy nu rza my się
Cu dow ne chwi le ma ją tę nie przy jem ną

wła ści wość, że kie dyś mu szą się skoń czyć.
Nur ko wa li śmy z apa ra tem i zro bi li śmy
mnó stwo, na szym zda niem, fan ta stycz nych
zdjęć. Na ich oce nę przyj dzie czas póź niej.
Te raz zwróć my uwa gę, aby pod czas roz pi -
na nia się i roz mon to wy wa nia sprzę tu nur -
ko we go nasz sprzęt do fo to gra fii był
bez piecz ny. Za nim wej dzie my na po kład
ło dzi, po daj my nasz sprzęt ko muś z ob słu -

gi. Po wej ściu na łódź zo rien tuj my się,
gdzie zo stał on po ło żo ny. Cza sa mi zda rza
się, że ma ska, bądź płe twy, przez nie uwa gę
zo sta ją strą co ne z po kła du do wo dy. By ło -
by nam przy kro roz sta wać się z na szą „za -

baw ką” zbyt szyb ko i w do dat ku wbrew na -
szej wo li. Bę dzie my na praw dę spo koj ni do -
pie ro wte dy, gdy bę dzie my mie li nasz
apa rat na oku. Gdy je ste śmy już na su chym
lą dzie, prze bra li śmy się, za dba li śmy o to a -
le tę i mo że my tro chę od po cząć, po win ni -
śmy po świę cić tro chę cza su na ob słu gę
na sze go sprzę tu za nim otwo rzy my obu do -
wę i wyj mie my apa rat z jej wnę trza. Naj -
pierw usu wa my z obu do wy wi docz ne
więk sze za nie czysz cze nia, tj. glo ny, wo do -
ro sty, itp. Je że li nur ko wa li śmy w mo rzu, ko -
niecz nie po win ni śmy wy płu kać nasz sprzęt
w słod kiej wo dzie, naj le piej jest za nu rzyć
nasz zmon to wa ny jesz cze ze staw w wa -
nien ce ze słod ką wo dą i po zo sta wić go
w tym sta nie na ja kiś czas. Na stęp nie prze -
płu ku je my sprzęt pod stru mie niem bie żą cej
wo dy i po zo sta wia my do obe schnię cia
i wy su sze nia w cie płym miej scu, by le nie
na słoń cu. Obu do wę otwie ra my do pie ro
po cał ko wi tym jej wy schnię ciu. Je że li nie
za mie rza my te go dnia po now nie nur ko wać,
przy uży ciu mięk kie go pa pie ru wy cie ra my
z si li ko nu o -ring i obu do wę. Po od krę ce niu
apa ra tu pod łą cza my go do kom pu te ra lub
te le wi zo ra i do pie ro te raz mo że my do ko nać
oce ny uzy ska nych przez nas efek tów.
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Oce na, se lek cja i ob rób ka zdjęć
Przy stę pu je my do se lek cji wy ko na nych

przez nas zdjęć. Spo śród wszyst kich wy ko -
na nych po sta raj my się za cho wać te, któ re
są dla nas wa żne i ma ją sto sun ko wo do brą
ja kość. Nie znacz ne nie do cią gnię cia po sta -
ra my się zre du ko wać pod czas ob rób ki zdję -
cia w pro gra mie gra ficz nym. Z więk szy mi
nie do kład no ścia mi nie ste ty nie wie le da się

zro bić. Eli mi nu je my za tem te zdję cia, któ re
są znacz nie nie do świe tlo ne, znacz nie prze -
świe tlo ne lub bar dzo nie ostre. Pod czas
wstęp nej se lek cji stwórz my dwa ka ta lo gi.
W jed nym umiesz cza my zdję cia na szym
zda niem do bre i te prze zna czo ne do dal szej
ob rób ki gra ficz nej. Dru gi ka ta log bę dzie
peł nił ro lę tym cza so we go śmiet ni ka, do któ -
re go wrzu ca my ca łą resz tę, czy li zdję cia

nie chcia ne, cał ko wi cie nie na da ją ce się
do oglą da nia i ta kie, któ rym na wet „pod ra -
so wa nie” nie po mo że. Ko lej nym kro kiem
do uzy ska nia bar dzo do bre go zdję cia
– oczy wi ście nie z ar ty stycz ne go, lecz
z tech nicz ne go punk tu wi dze nia – jest je go
ob rób ka w pro gra mie gra ficz nym. Roz wi ja -
nie te go wąt ku wy kra cza po za te ma ty kę na -
sze go ar ty ku łu. Pro gra mów gra ficz nych jest
wie le, są one bar dziej lub mniej za awan so -
wa ne, trze ba za nie za pła cić wię cej bądź
mniej, choć by wa ją ta kże wer sje dar mo we.
Umie jęt ność wy ko na nia po praw ne go tech -
nicz nie zdję cia to jed no, ale umie jęt ność
pra cy w pro gra mie gra ficz nym to już in -
na pa ra ka lo szy. Je że li nie po tra fi my z tym
po ra dzić so bie sa mi, zo staw my tę czyn ność
dla za awan so wa nych gra fi ków. Uzy ska ne
przez nich efek ty mo gą wpro wa dzić nas
w osłu pie nie i pod dać w wąt pli wość, czy to
zdję cie, któ re nam przed sta wio no po ob -
rób ce gra ficz nej, jest aby na pew no przez
nas wy ko na ne. Ob ra bia jąc zdję cie, trzy maj -
my się wska zów ki, że je że li nie mu si my al -
bo nie ro bi my te go na praw dę ce lo wo, nie
zmie niaj my za nad to rze czy wi sto ści.

Na ko niec te go ar ty ku łu war to za uwa żyć,
że te raz, gdy po sia da my już pod sta wo wą
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wie dzę o fo to gra fii pod wod nej, mo że my
po sta rać się uło żyć chro no lo gicz nie ele -
men ty, któ re skła da ją się na uzy ska nie efek -
tu do sko na łe go zdję cia:

Wie dza i umie jęt no ści;
Tro chę szczę ścia, czy li zna le zie nie się

jed no cze śnie w od po wied nim miej scu
w od po wied nim cza sie;

Wła ści wy do bór kom po zy cji i oświe tle -
nia fo to gra fo wa ne go obiek tu;

Ob rób ka gra ficz na;
Ro dzaj uży te go sprzę tu.
Z du żą do zą praw do po do bień stwa mo -

żna przy jąć, że nie je den z nas, za nim roz -
po czął przy go dę z fo to gra fią pod wod ną
i za nim po siadł pod sta wo wą na ten te mat

wie dzę, za pew ne ukła dał przed sta wio ne
po wy żej skła do we w cał ko wi cie od wrot nej
ko lej no ści.

Za pra sza my na kur sy fo to gra fii pod wod -
nej.

Piotr Pio trow ski

hando_30@o2.pl

fot.: Autor, Miłosz Dąbrowski
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Wto rek. Po ran ną po bud kę pra co -
wi cie zi gno ro wa łam. Wil czy się ze -
rwał i na wet nie ha ła so wał przy tym
za bar dzo, ja od wró ci łam się no sem
do bur ty i spa łam da lej. I do praw dy
nie ro zu miem, cze mu zo sta łam
przy śnia da niu po wi ta na per „śpią ca
kró lew na”.

Dziś jest dzień par ków na ro do wych.
Roc ky Is land i Za bar gad są wy spa mi po ło -
żo ny mi nie da le ko sie bie – wresz cie coś wi -
dać na po wierzch ni. Pierw sze nur ko wa nie,
to przed śnia da niem, by ło wła śnie na Roc -
ky Is land. Wcho dzi li z zo dia ka, a po wyj -
ściu ro bi li strasz ny ha łas na po kła dzie
i prze krzy ki wa li się, że wi dzie li del fi ny.

Roc ky Is land
276 km od Port Gha lib
Mak sy mal na głę bo kość: po nad 100 m
Śred nia głę bo kość: 30 m
Wi docz ność: 25-35 m
Dru gie nur ko wa nie, po mię dzy śnia da -

niem a obia dem, też mia ło być na Roc ky,

dzię ki cze mu nie omi nę ły mnie te wszyst -
kie pięk ne pod wod ne sy tu acje, oraz jed na
atrak cja do dat ko wa.

Pły nę so bie spo koj nie, maj tam mięk ki mi
płe twa mi, roz glą dam się na bo ki, na ryb ki,
na ro ślin ki i na gle orien tu ję się, że coś jest

Nurkowanie w stereo i w kolorze cz. 2
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nie tak. Wi dzę do oko ła mnó stwo lu dzi, pły -
nie my gru pą z Mir kiem, tyl ko nie wi dzę
Wil cze go. Pa trzę w pra wo: ko ra low ce
i stwo rze nia pod wod ne. Pa trzę w pra wo: ja -
kiś ob cy gość. Od wra cam się, za mną ni ko -
go. Po de mną ni ko go, na de mną też nie

bar dzo... Gdzie jest Wil czy? Jesz cze raz.
W pra wo, w le wo, pod sie bie, za sie bie...
Przy glą dam się in nym nur kom, ale nie, ża -
den nie wy glą da jak Wil czy, ra czej się pian -
ka mi i sprzę tem pod wo dą nie po za mie-
nia li. Od wra cam się z po wro tem, za sta na -

wia jąc się, jak po wie dzieć Mir ko wi, że
szlag tra fił mo je go part nu ra, mo że go re kin
po żarł, a mo że gdzieś wlazł do ja ski ni i te -
raz tam zo sta nie na wie ki, jak mam to po -
wie dzieć pod wo dą, prze cież się nie da!
Je stem co raz bar dziej zde ner wo wa na i na -
gle... przed mo ją twa rzą po ja wia się ta bez -
czel na gę ba.

Zna czy, zna lazł się! Zna czy, ca ły czas
był gdzieś obok, tyl ko się cho wał, krył
gdzieś w mo im mar twym punk cie, uda wał,
że go nie ma i że nie wi dzi mo ich je go po -
szu ki wań, tak? I w ogó le jak śmie gdzieś
zni kać, prze cież ja się tu de ner wu ję, no jak
on tak mo że?

No i nie wie dząc, jak i kie dy, zro bi łam
Wil cze mu kla sycz ną awan tu rę na 12 me -
trach pod wo dą, po ka zu jąc mu, że go udu -
szę, za bi ję, że zni ka i ma tak ni gdy wię cej
nie ro bić, bo go zno wu za bi ję!

Chy ba zro zu miał, bo coś mi tam od ma -
chi wał rę ka mi, a po tem się od wró cił ty łem,
z pew no ścią ro biąc głu pie mi ny. Po tem się
tłu ma czył, że mu siał się prze stać śmiać, bo
by się uto pił ze śmie chu...

Pil no wa łam dra nia aż do wy nu rze nia...
Pod czas obia du prze cu mo wa li śmy

do dru giej wy spy, Za bar gad. Ta by ła cał -
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kiem spo ra i mia ła pięk ne pod wod ne oto -
cze nie. Ślicz na ra fa ota cza ją ca wy spę spra -
wi ła, że snor klo wa nie mia ło du że po wo -
dze nie, acz kol wiek by ło nie co nie bez piecz -
ne, bo na si ma ry na rze wła śnie po lo - wa li
na ryb ki... Wy star czył ka wa łek żył ki z ha -
czy kiem na koń cu i oło wiem gdzieś wy żej,
na ha czy ku był ka wa łek ry by, le ni wym ru -
chem wszyst ko zo sta ło rzu co ne za bur tę
i zo sta wio ne sa mo so bie. Na ja kieś... pół to -
rej mi nu ty? Po tem wy cią ga no z wo dy ryb kę,
któ ra lą do wa ła w cze lu ściach staff on ly.
Ryb ki wy cią ga li prze ró żne, głów nie sza le -
nie ko lo ro we, aż żal by ło pa trzeć, prze cież
to w akwa rium po win no pły wać, a w ogó le
to to jest ja dal ne? Cie ka we, jak sma ku je.
Nie któ rzy dow cip ko wa li, że oto na sza ko la -
cja, ale nie – mo im zda niem ma ry na rze sa -
mi po żar li te ry by.

Za bar gad
269 km od Port Gha lib
Mak sy mal na głę bo kość: po nad 100 m
Śred nia głę bo kość: 16 m
Wi docz ność: 20-25 m
Tym ra zem nur ko wa li śmy z ło dzi, a wra -

cać mie li śmy zo dia kiem. I wszyst ko by ło
faj nie do mo men tu po wro tu. Naj pierw trze -
ba od piąć pas ba la sto wy. Jed ną rę ką trzy -

ma jąc się pon to nu sta ra łam się od piąć pas
i nie opu ścić go na dno, ale bar dzo moc no
fa lu ją ca wo da nie co mnie roz pra sza ła.
W koń cu, przy po mo cy Tom ka, uda ło się
po zbyć ba la stu, te raz jesz cze tyl ko jac ket
z bu tlą i bę dzie spo kój – tak mi się wy da -
wa ło. Po zo sta ło wsko czyć na pon ton... I tu -
taj na stą pił zonk. Oka za ło się, że po mi mo
naj szczer szych chę ci na pon ton nie wy le -
zę. Mo gę się go trzy mać i tak pły nąć obok,
a ra czej być wle czo na, ale nie ma opcji, że -
bym sa ma wdra pa ła się na tę wy so ką bur tę
(co cie ka we, jak by łam w środ ku pon to nu,
bur ta wca le nie by ła ta ka zno wu wy so ka).
Na szczę ście do brzy lu dzie po mo gli i wcią -
gnę li mnie w ja kiś spo sób za wsiarz, dzię ki
cze mu nie mu sia łam wra cać na łódź z bu -
ta.

Tym cza sem obok nasz Zdzi sio usi ło wał
uto pić apa rat. Po od pi nał ró żne rze czy, po -
od da wał na pon ton i oka za ło się, że nie
wszyst ko, co wy pu ścił z rąk, by ło od da ne
lub przy pię te. Apa rat za czął dość szyb ko
od da lać się w kie run ku dna, a Zdzi sio po -
mknął za nim. Do padł dra nia na wet nie bar -
dzo głę bo ko, tyl ko z ma łą ilo ścią po wie trza,
ale zdą żył zro bić przy sta nek de kom pre syj -
ny i wró cić w ca ło ści na łódź, gdzie jesz cze

– na wszel ki wy pa dek – zo stał pod pię ty
do tle nu. Czy li z zie lo ną ma secz ką na twa -
rzy po zo wał do zdjęć. W mię dzy cza sie do -
padł nas Mi rek i za czął prze ko ny wać
do po więk sze nia upraw nień. Ja mia ła bym
zro bić AOWD, Wil czy – de epa. Usi ło wa -
łam się wy łgać, jak tyl ko mo głam, ale
w koń cu pa dłam po ko na na, Wil czy był już
zde cy do wa ny i tak oto zo sta li śmy za opa -
trze ni w dwie ksią żecz ki, gru bą i chu dą.
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Nie ste ty, mo ja by ła ta grub sza. Po dru gie
nie ste ty, cią gle bo la ło mnie ucho. Co gor -
sza, za tka ło się i kiep sko na nie sły sza łam.
Za czę łam więc sto so wać egip skie kro pel ki
na zmia nę z pol ską oliw ką oraz czy ścić
uszy, ale to nie po ma ga ło za bar dzo
na słuch...

Po tych wszyst kich atrak cjach cze ka ło
nas jesz cze nur ko wa nie noc ne, na któ re po -
szli śmy tym ra zem z Ca po nim.

Plą ta li śmy się w su mie tuż obok ło dzi
i na nie du żych głę bo ko ściach, w ku pie i do -
oko ła sie bie, bez ja kie goś sen sow ne go pla -
nu i po rząd ku. Go sia z Ada mem znów by li

Te le tu bi sia mi, my z Wil czym wy sę pi li śmy
od nich po pa łecz ce i też świe ci li śmy ko lo -
ro wo, sa ma ra dość. Tym ra zem naj więk szą
atrak cją by ła dla mnie Hisz pań ska Tan cer -
ka – wiel ki, czer wo ny śli mak, de li kat nie fa -
lu ją cy ca łym so bą, na zwa istot nie
ade kwat na. Hisz pań ska Tan cer ka wie lo -
krot nie po ko ny wa ła tra sę dno – dwa me try
wy żej i z po wro tem. Mo żli we, że przy czy -
jejś za chę cie. Do oko ła niej kłę bi ło się sta do
czar nych go ści z apa ra ta mi i ka me ra mi. Bo
by ło na co po lo wać. Ta kie wi do ki re kom -
pen su ją na wet ja kieś nie do god no ści
i te 11 kg ba la stu...

Po za tym pły wa ła obok nas roz dym ka,
już na dę ta, ogrom na i wście kła. By ły ryb ki
śpią ce w ro ślin kach, by ły stwo rze nia świa -
tło czu łe (zwi ja ły się pod wpły wem świa tła),
by ły ko ry ta rze w ra fie i by ło cud nie. I za -
wsze, jak jest cud nie, to trze ba wra cać.

Wie czór znów spę dzi li śmy im pre zo wo
na po kła dzie środ ko wym – świę tu jąc dwu -
set ne nur ko wa nie Izy.

Śro da
Prze sta łam już na wet sły szeć po ran ną

po bud kę. Je stem ca ły czas śpią ca. Ci, któ -
rzy nur ku ją na ni tro xie, ma ją wię cej si ły
i ener gii, ja nur ku jąc na po wie trzu szyb ko



Nuras.info 4/2014

42

się mę czę i chce mi się spać. Ale nie mam
upraw nień na ni trox, więc...

Dziś eks plo ru je my ob szar zwa ny Fu ry
Sho al.

Pierw sze nur ko wa nie (w Sha ab Mak sur)
mia ło być jed no cze śnie nur ko wa niem kur so -
wym Wil cze go, więc cze ka łam jak na szpil -
kach na je go wyj ście, bo by łam cie ka wa, jak
mu po szło. Mi rek stwier dził, że do brze, więc
mo głam się już rzu cić na śnia da nie.

Po śnia da niu do sta łam z pu li okrę to wej
ja kieś ta blet ki na uszy. Nie po dej rze wam,
że by ja koś spe cjal nie po ma ga ły, ale bra łam
je re gu lar nie do koń ca po by tu, na wszel ki
wy pa dek.

Tym cza sem do pły nę li śmy do ra fy zwa nej
Do lphin Ho use. I rze czy wi ście! Do oko ła raf
sta ło ca łe mnó stwo ło dzi, po mię dzy ra fa mi
pły wa ło mnó stwo zo dia ków, a mię dzy tym
wszyst kim plą ta ło się sta do del fi nów. Cał -
kiem spo re sta do. Za pa ko wa li śmy się
na dwa zo dia ki i wy ciecz ka zo sta ła za wie -
zio na po mię dzy te del fi ny. Lu dzie ska ka li
do wo dy, del fi ny od pły wa ły, lu dzie wdra -
py wa li się na pon to ny, pon to ny prze wo zi ły
lu dzi do del fi nów... i tak w kół ko. W koń cu
nam się znu dzi ło i wró ci li śmy na łód kę, bo
prze cież trze ba nur ko wać.

Ma la hi
Mak sy mal na głę bo kość: 20 m
Śred nia głę bo kość: 12 m
Wi docz ność: 20-25 m
Wil czy jak zwy kle nur ku je na ni tro xie. Ja

wska ku ję do wo dy z pew ną ta ką nie śmia ło -
ścią, spraw dza jąc, co po wie na to mo je
ucho. Mo je ucho, o dzi wo, w wo dzie za -

cho wu je się bez za rzu tu – bo li do pie ro
na po wierzch ni. Jest spuch nię te i ewi dent -
nie coś jest z nim nie tak. Ale po prze czysz -
cze niu na chwi lę od zy sku ję słuch, więc
chy ba dra ma tu nie ma...

Ma la hi to du żo ko ry ta rzy, przejść w ra -
fie, ka nio nów i w ogó le jest pięk nie, ko lo ro -
wo i płyt ko. Prze pły wa nie ty mi dziu ra mi to
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sa ma przy jem ność, tyl ko trze ba uwa żać,
że by nic nie znisz czyć. A lu dzi ki pcha ją się
w naj cia śniej sze miej sca.

Sha’ab Clau dia
Mak sy mal na głę bo kość: 20 m
Śred nia głę bo kość: 12 m
Wi docz ność: 20-25 m 
Ucho cią gle bo li, ro bi się to już nud ne,

szcze gól nie w po łą cze niu z głu cho tą. Mo że

po win nam ca ły czas nur ko wać, w wo dzie
nie czu ję bó lu, pew nie ze wzglę du na ci -
śnie nie.

Sha’ab Clau dia jest bar dzo po dob na
do Ma la hi, tyl ko ma cia śniej sze przej ścia
i wę ższe ko ry ta rze. Zde cy do wa nie jest tu bar -
dzo in te re su ją co. Głę bo kość żad na. Wszyst -
ko płyt ko, cza sa mi tuż pod po wierzch nią
mo żna spo koj nie za mie nić bu tlę na faj kę, ale

do oko ła ra fy jest dość sil ny prąd, więc trze ba
się pil no wać, że by gdzieś nie znio sło.

Z noc ne go nur ko wa nia – ze wzglę du
na ucho – re zy gnu ję, jed nak mu szę dać mu
tro chę od po cząć. Sto ję więc na po kła dzie
nur ko wym i prze szka dzam wszyst kim, ro -
biąc uni ka to we zdję cia z przy go to wań. Te -
le tu bi sie po zu ją, resz ta się mio ta, ktoś
wska ku je do wo dy. Bar dzo faj nie wy glą da -
ją świa tła la ta rek w wo dzie ze środ ko we go
po kła du. Cza sa mi są przy ćmio ne, ewi dent -
nie świe cą przez ra fę, cza sem wi dać bar dzo
ostry i dłu gi pro mień, cza sem się coś mio ta,
a cza sem gdzieś zni ka.

Wil czy nur ko wał tym ra zem z Go sią
i Ada mem w te amie. Chwa li się po tem
płaszcz ką w krop ki i mu re ną. Phi! Wy peł -
niam tro chę tych pa pie rów na ad van ca,
czysz czę ucho i pa dam spać.

Czwar tek
Wil czy jak zwy kle zry wa się ra no i le ci ro -

bić za li cze nio we go de epa. Ja po tem bę dę
mu sia ła za li czyć ad van ca, tyl ko to ucho...

Sha’ab Sharm
45 km od Mar sa Alam
Mak sy mal na głę bo kość: po nad 100 m
Śred nia głę bo kość: 25 m
Wi docz ność: 25-30 m
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Cze kam na nich na śnia da niu. Jak zwy -
kle wy cho dzą i py tlu ją, co wi dzie li. Wil czy
so bie po ra dził, ży je, no do brze, mo żna coś
zjeść. Prze pły wa my na ko lej ne miej sce. Na -
praw dę je stem peł na po dzi wu dla zdol no ści
na wi ga cyj nych ster ni ka. W dzień to jesz -
cze, za zwy czaj wi dać, gdzie są ra fy, ale jak
prze pły wa my w no cy z miej sca na miej sce,
a oni mi ja ją ra fy bez pro ble mu, przy ste rze
na gór nym po kła dzie ja ko je dy ną po moc
ma jąc GPS -a w ko mór ce... No to sza cun.
Przy szedł czas na mo je go ad van ca. Je ste -
śmy w miej scu Ha bi li El Gha dir. Ucho jak
zwy kle, pa ku ję się w pian kę, za kła dam ta -
blicz kę do pi sa nia, Mi rek wpi su je mi tam
za da nie do wy peł nie nia. Przy wią zu ję jesz -
cze ta blicz kę z ko lo ra mi, pu stą bu tel kę
z po wie trzem oraz... Zu zan nę. W koń cu
ona też po win na nur ko wać!

Na 30 me trów ze szli śmy na po cząt ku
nur ko wa nia. Mi rek po ka zał, że już – brać
się za ćwi cze nia, więc na sma ro wa łam
na ta blicz ce od po wiedź na py ta nie, przyj -
rza łam się zmia żdżo nej ci śnie niem bu tel ce
(po wie trze w bu tel ce się skom pre so wa ło),
przyj rza łam się ko lo rom na dru giej ta blicz -
ce i po sta no wi łam pod pi sać, co wi dzę, że -
by po tem na po wierzch ni zo ba czyć, co mi

znik nę ło. No więc znik nę ło wszyst ko po za
żół tym, czy to wła śnie dla te go octo pus jest
żół ty? Jak już wszyst ko skoń czy łam, to zer -
k nę łam na kom pu ter. Mó wił, że bez de kom -
pre syj ne go cza su na tej głę bo ko ści zo sta ły
mi 3 mi nu ty. Ma lut ko!

Po ćwi cze niach zro bi li śmy nor mal ne
nur ko wa nie. Oka za ło się, że Zu zan na pły -
wa naj le piej do gó ry no ga mi. Oka za ło się
też, że mój ma no metr zwi sa smęt nie obok
mnie i dyn da, za miast być przy wią za nym.
Wil czy coś maj stro wał, maj stro wał i tyl ko
dla te go się zo rien to wa łam, że coś jest nie
tak. Na pi sa łam mu na ta blicz ce – PO PSU -
ŁEŚ! On na to – SA MO SIĘ! Aha.

Tra fi li śmy na wiel ką ła wi cę bar dzo ład -
nych nie bie skich ry bek. Pły wa ły so bie i pły -
wa ły sta dem, kom plet nie się na mi nie
przej mu jąc. Wy glą da ło to pięk nie.

Na ko lej ne go nu ra, w Ha bi li Mar sa Alam,
ska ka li śmy z zo dia ka, bar dzo da le ko od ło -
dzi, z za mia rem po wro tu ta kże zo dia kiem.
Skok z pon to nu to sa ma przy jem ność, ale
to wdra py wa nie się z po wro tem to sa ma
nie przy jem ność. W do dat ku by ła dość wy -
so ka fa la.

Pod czas dru gie go ad van co we go nur ko -
wa nia Mi rek po sta no wił mnie od cią żyć.

Po za nu rze niu za brał mi 4 kg. Na 20 me -
trach pły wa ło się cał kiem faj nie i wy god nie,
nie po wiem. Ale pro blem się po ja wił
przy wyj ściu na 10 me trów. Mie li śmy sta -
wiać boj kę, na tych 10 me trach za czę li śmy
się przy go to wy wać, kie dy na gle oka za ło się,
że le cę do gó ry. Wy cią gnę łam roz pacz li wie
rę ce do Wil cze go, ścią gnął mnie ni żej, ale
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co z te go, kie dy za chwi lę znów wy sko czy -
łam. Tym ra zem na po wierzch nię. Zmę czy -
łam się dra ma tycz nie, usi łu jąc zejść pod
wo dę, uda ło się do pie ro pi ką w dół gło wą.
By łam prze ra żo na tym, że skoń czę w śru bie
zo dia ka. Mi rek od dał mi część ba la stu, wy -

star czy ło do 5 me trów, by ło za ma ło i nie
mia łam szans na utrzy ma nie się pod wo dą.
Wal ka z wy nu rze niem bar dzo mnie zmę -
czy ła, w do dat ku zro bi ło mi się chłod no,
ode zwa ło się zno wu ucho i wszel kie go nur -
ko wa nia mia łam już ser decz nie dość.

Sha’ab Mar sa
18 km od Mar sa Alam
Mak sy mal na głę bo kość: 30 m
Śred nia głę bo kość: 14 m
Wi docz ność: 15-25 m 
Z noc ne go zno wu się wy krę ci łam, ale

tym ra zem zo sta łam w ja dal ni i pa trzy łam
na te pysz no ści, któ re wje żdża ły na bar,
a ta kże na wy strój kom na ty. Do oko ła świa -
te łek w su fi cie po ja wi ły się ko lo ro we szmat -
ki. A na ba rze – pie czo ny in dyk! Po tę żny
i prze pięk ny, ślin ka aż cie kła na wi dok zło -
tej skó ry... To ostat nia ko la cja na mo rzu, ku -
charz i cu kier nik się po sta ra li. No niech
nur ki już wyj dą z tej wo dy!

Wresz cie wy szli. Nie sa mo wi cie pod eks -
cy to wa ni. Tym ra zem na praw dę spo tka ło



Nuras.info 4/2014

46

ich coś nie sa mo wi te go, ła wi ca ma lu teń kich
ry bek, pły ną cych na oślep przed sie bie, wa -
lą cych w nur ków, któ rzy sta li im na dro dze,
owczy pęd, psy cho lo gia tłu mu, sza leń stwo!
Za mniej szy mi, bły ska ją cy mi w świe tle la ta -
rek, przy pły nę ły więk sze i te już mo gły na -
ro bić si nia ków, acz więk szość z nich

zręcz nie uni ka ła spo tka nia z cia łem nur ka.
Oby tyl ko nie do stać w gło wę! Ist na zu pa
ryb na!

Wie czo rem w ka ju cie czy ści my so bie
uszy. Ta ki nasz co dzien ny ry tu alik. Wil czy
w swo je ucho wpy cha zwi nię tą w trąb kę
chu s tecz kę, wpy cha, wpy cha co raz głę biej

i na gle mó wi:
– O ra ny, ja nie mam mó zgu!
– Wil czy... – mó wię ze znie chę ce niem,

zmę czo na i zła. – Wy star czy ło za py tać!
Pią tek
Dziś jest ostat ni dzień sa fa ri. Nur ko wa nia

do po łu dnia, że by za cho wać 24-go dzin ny
od stęp od la ta nia sa mo lo tem. Na pierw -
szym nur ko wa niu Wil czy wi dział sta da bar -
ra kud (a przy naj mniej tak twier dził) i sły szał
del fi ny.

El phin sto un
276 km od Port Gha lib
Mak sy mal na głę bo kość: 75 m
Śred nia głę bo kość: 30 m
Wi docz ność: 25-35 m 
Po dru gim nur ko wa niu płu cze my i sprzą -

ta my sprzęt. Pły nie my już do por tu, le piej
wszyst ko po zdej mo wać z po kła du nur ko -
we go. Część sprzę tu wi si i się su szy na naj -
wy ższym po kła dzie, część za bie ra my
do ka ju ty, z jed nej z koi ro biąc wy staw kę.
Ju tro to po cho wa my.

Po przy bi ciu do brze gu i ogól nym ogar -
nię ciu ło dzi nad cho dzi mo ment po że gna -
nia z za ło gą i wrę cze nia bak szy szu. Oni
ocze ki wa li chy ba na ten bak szysz już
wczo raj pod czas ko la cji, ale z do świad cze -
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nia wia do mo, że po otrzy ma niu bak szy szu
za ło ga prze sta je pra co wać – prze cież już
za pła co ne... Dziw ni lu dzie. Przed na mi
jesz cze wy ciecz ka do na szej ulu bio nej

knajp ki na szi szę i ka wę. Obo wiąz ko wa wi -
zy ta w to a le cie, tym ra zem idzie my we trzy:
z Go sią i Izą. Oka zu je się, że co praw da
w kwe stii za mknię cia ka bin nic się nie
zmie ni ło, ale za to te raz na ka żdej ka bi nie
wi si kart ka z du żą ilo ścią arab skich ro bacz -
ków. Idzie my do pa na za ba rem z proś bą

o otwar cie, pan pró bu je naj pierw ły żecz ką,
nie uda je mu się to, wra ca za raz z no żem
(no, trze ba by ło tak od ra zu!), wcho dzi,
spusz cza wo dę i do pie ro wpusz cza do ka -
bi ny nas. Nie jest źle.

Na ło dzi trwa im prez ka, trze ba w koń cu
wchło nąć ten al ko hol, któ ry się przy plą tał
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z Pol ski al bo z bez cłó wek. Oglą da my fil my
z nur ko wa nia, po go dzi nie mam do syć.

So bo ta
Pierw sza część nur ków od je żdża za raz

po śnia da niu – le cą do Ka to wic i nie ba wem
bę dą w do mu. Na sza war szaw ska szóst ka
ma lot do pie ro wie czo rem, więc plą cze my
się po oko li cy. Wy ciecz ka na pla żę koń czy

się fia skiem, bo na pla żę wejść nie wol no.
Wszyst kie skle py w Port Gha lib obe szli śmy
już pięć ra zy w kół ko. Spa ko wa li śmy się,
przy go to wa li śmy się do wy lo tu. Ła pie my
ostat nie chwi le słoń ca i cie pła.

Na lot ni sku oka zu je się, że z na szej
szóst ki dwóch osób nie ma na li ście pa sa że -
rów. Nic to, że ma ją bi let i re zer wa cję...
Pan za biur kiem twar do mó wi – trze ba cze -
kać, aż sa mo lot wy lą du je. Ro bi się tro chę

ner wo wo, ale po wy lą do wa niu sa mo lo tu
wszyst ko się roz wią zu je, koń czy my od pra -
wę i ro bi my szyb ki prze gląd skle pów. Rzu -
ca mi się w oczy wiel ka, czer wo na żmi ja...

Pla stik Ad van ca przy cho dzi po mniej
wię cej dwóch ty go dniach.

Po je cha ło by się gdzieś po mo czyć zad...

Beata Ciszewska

fot.: Autor, Małgorzata Barańska, Marcin Wilk
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http://www.cave-diving.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.hurtownianurkowa.pl
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. Wra ki, ra fy, Blue Ho le – na pew -
no nie sa mo wi te atrak cje. Wszyst ko
faj nie, ale te tłu my bie ga ją cych
po nich nur ków ró żnej ma ści, za dep -
tu ją cych ra fy, nisz czą cych wszyst ko
do oko ła. Łą czy ło mi się to z naj gor -
szy mi sko ja rze nia mi o pol skim prze -
my śle tu ry stycz nym. 

Znu dzo ny ba ca ofe ru ją cy pod rzęd ne po -
ko je go ścin ne z wi do kiem na wiel ko for ma to -
we re kla my i na in ne do my, któ re ma ją wi dok
na in ne do my, któ re do pie ro ma ją wi dok
na Ta try. Ba ca ma ją cy cię głę bo ko w no sie,
bo na two je miej sce chęt nie po ja wi się ko lej -
nych pię ciu tu ry stów. Do te go ścisk, hor dy tu -
ry stów do oko ła. Nie mój styl. Tak jak
sze ro kim łu kiem omi jam Za ko pa ne, tak omi -
ja łem ofer ty wy jaz du do Egip tu. Po lu bi łem
nur ko wa nie w Pol sce, lu bi łem od wie dzać
mniej oczy wi ste lo ka cje nur ko we. Mo że nie
tak atrak cyj ne, ale mniej zna ne. I da lej bę dę
tak ro bić, choć od kry łem urok Egip tu i je stem
za do wo lo ny z te go od kry cia.

Pierw sze wra że nie po przy by ciu na miej -
sce rze czy wi ście nie po wa li ło mnie.
Do obec ne go już za śmie ce nia, licz nych
nie do koń czo nych bu dów, nie do koń czo -

nych dróg, by le ja ko ści ar chi tek to nicz nej
w sty lu be du iń skim Arab ska Wio sna do rzu -
ci ła jesz cze licz ne po rzu co ne i zruj no wa ne
ho te le, to tal ne pust ki na dep ta ku i w lo kal -

Nigdy nie ciągnęło mnie do Egiptu

Kur san ci na pierw szej wy ciecz ce
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nych knajp kach. Da hab ni gdy nie by ło
wiel kim cen trum tu ry stycz nym. By ła wio ska
ry bac ka na pu chła tyl ko od ho te li i dom ków
bu do wa nych przez pra cu ją cych w tu ry sty ce
przy by szy z ró żnych stron kra ju i świa ta,
czy też wła śnie Be du inów. Wciąż jed nak
nor mal nym wi do kiem są sta da kóz pa łę ta ją -

ce się bez ni czy jej kon tro li po ca łym mie -
ście. Sta da kóz na po dwór kach, na uli cach,
sta da kóz w śmiet ni kach (chy ba głów ny pa -
śnik dla nich). Szcze rze mó wiąc, ja lu bię ta -
kie dziw ne miej sca, ma to swój nie po-
wta rzal ny urok. Nie, że wszyst ko wy gła ska -
ne i wy chu cha ne, ukła da ne pod li nij kę

po eu ro pej sku. W do dat ku jak jesz cze nie
ma hord tu ry stów, to jest to dla mnie cud
nie miej sce. Wiel ce więc so bie chwa li łem
fakt, że tu ry ści wy stra szy li się sy tu acji
w Egip cie. Sa ma sy tu acja w kra ju nie na stra -
ja spe cjal nie do re lak su – kil ka dni przed
wy jaz dem do szło do ja kie goś in cy den tu
w od da lo nej o dwie go dzi ny jaz dy Ta by.
Zgi nę ło kil ku ko re ań skich tu ry stów. Na dro -
gach mię dzy mia sto wych nor mal nym wi do -

Bła zen ki rzad ko wi dy wa łem w więk szym od da le niu od bez piecz ne go ukwia łu Czter dzie ści me trów
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kiem są „check po in ty” z uzbro jo ną ob sta-
wą. Ka żdy ho tel też spraw dza wcho dzą -
cych i wy cho dzą cych. Sa mi Egip cja nie
w Da ha bie sta ra ją się ro bić wszyst ko, by
przy by li tu ry ści wy je cha li za do wo le ni i roz -
po wia da li, że wszyst ko jest w po rząd ku.
Bez tu ry stów Egipt po pad nie w bar dzo po -
wa żne ta ra pa ty. Je że li my zo sta nie my od -
cię ci od ta kich atrak cji jak Blue Ho le czy
in ne nur ko we miej sca Da ha bu, bę dzie to
po wa żna dla nas stra ta. Trud no jest się nie
za ko chać w nur ko wi skach licz nie roz sia -
nych wo kół Da ha bu. Ja się nie opar łem
i wró ci łem do Pol ski już tę sk niąc do kil ku
miejsc.

Nur ko wa nia za czę li śmy od po łu dnia,
od Mor ray Gar den. Piasz czy ste dno dość
stro mo opa da w głę bię, nie du że oa zy raf
sta no wią do sko na łe schro nie nie dla wie lu
ko lo ro wych ga tun ków mor skich stwo rzeń.
Nor mal nym wi do kiem jest tu skrzy dli ca,
czy wła śnie mu re na. Pierw sze nur ko wa nia
wy peł nio ne by ły głów nie za ję cia mi z kur -
san ta mi OWD i za ję cia mi z za kre su Scu ba
Re view. Ja jed nak ze zo wa łem w stro nę ko -
lo ro wych ry bek i trud no by ło mi się sku pić
na pro wa dze niu ćwi czeń. Z ra do ścią po ka -
żdej se rii ro bi łem z kur san ta mi kró ciut kie

wy ciecz ki po mię dzy ra fa mi. Dwa dni spę -
dzi li śmy w tym miej scu, do sko na łym dla
pro wa dzą cych kur sy wła śnie ze wzglę du
na piasz czy ste dno po zwa la ją ce spo koj nie
prze pro wa dzać wszyst kie ćwi cze nia.

Trze cie go dnia prze nie śli śmy się do Li gh -
tho use w sa mym Da hab. Tu dno stro mo

opa da ło do głę bo ko ści rzę du dwa dzie ścia -
-trzy dzie ści me trów. Ide al ne miej sce
na prze pro wa dze nie głę bo kie go nur ko wa -
nia w ra mach AOWD. Kur san ci więc za li -
czy li za pierw szym nur kiem trzy dzie ści
me trów, wy ko na li za da ne ćwi cze nia i mo -
gli śmy po wo li wra cać, me an dru jąc wśród

Mi jam Pio tra w Bells i idę na czter dzie ści me trów
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skał. Li gh tho use jest dość ubo gi w ra fy. Dno
bar dziej przy po mi na ło mi zna ne z Pol ski
nur ko wi ska. Do słow nie kil ka ra zy mia łem
wra że nie, że za raz zo ba czę oko nia czy
szczu pa ka, al bo za to pio ne go „orio na” lub
„ma lu cha”. W tym miej scu znaj du je się ta -
kże dość cie ka wa ścia na skal na przy ozdo -

bio na ko ra lo wym bo gac twem ży cia. Ide al -
ne miej sce na noc ne nur ko wa nie z pa le ty
AOWD. Te go dnia wy ko na li śmy więc trzy
nur ko wa nia w Li gh tho use. Pierw sze głę bo -
kie, dru gie to za ję cia z na wi ga cji (ja w tym
cza sie koń czy łem swo je za li cze nia DM
– mię dzy in ny mi ma po wa nie) i trze cie to

nur ko wa nie noc ne. Nie ste ty, roz cza ro wu -
ją ce. Obie ca nych tłu mów nie zwy kłych ryb
nie za sta li śmy. Gru pa „ad wan stów” i tak za -
ję ta by ła głów nie pil no wa niem sa mych sie -
bie, więc du żo nie stra ci li. Za sko czył nas
za to sil ny prąd, któ ry za czął nas spy chać
z po wro tem do wyj ścia z wo dy. Na wet tu -
byl cy by li tym za sko cze ni, choć prą dy się
zda rza ją w tym miej scu, to nie o tej po rze
i nie tak sil ne. Za koń czy li śmy za ba wę więc
nie co wcze śniej niż pla no wa li śmy i po że -
gna li śmy się bez spe cjal ne go ża lu z Li gh -
tho usem.

Ko lej ny dzień nur ko wy to od da lo ny do -
słow nie pa rę kro ków od na sze go ho te lu Ca -
ny on. Ko lej ne wa żne miej sce nur ko we
w re gio nie Da hab. Ka żdy znaj dzie tu coś
dla sie bie. „Owu dzia ki” mo gą krę cić się
na osiem na stu me trach oglą da jąc ka nion
z gó ry, „ad wan sty” wpły wa ją do środ ka
i za wra ca ją na trzy dzie stu me trach do wyj -
ścia. Da się iść da lej, w mia rę upraw nień
– czter dzie ści, pięć dzie siąt me trów. Zo sta ję
jed nak na ze wnątrz, sam mam du że pro ble -
my z prze dmu cha niem (po wo li roz bie ra
mnie prze zię bie nie), a jesz cze je den z kur -
san tów nie chce scho dzić do ka nio nu, więc
ja zo sta ję z nim przy wej ściu. Bez wcho -

Ach med w Is lands



Nuras.info 4/2014

54

dze nia do ka nio nu jest i tak faj nie. Licz ne
ko ra low ce, ko lo ro we ryb ki ró żnej ma ści,
for ma cje skal ne opa da ją ce ła god nie w dół.
Wy cho dzę lek ko śnię ty. Czu ję, że z tym
prze zię bie niem nie jest do brze. Re zy gnu ję
więc z dru gie go nur ko wa nia, oko ło po łu -
dnia wska ku ję do łó żka, fa sze ru ję się le kar -
stwa mi i idę spać. Mu szę się pod ku ro wać,
bo ko lej ny dzień to Blue Ho le.

Po to tu mię dzy in ny mi przy je cha łem.
Blue Ho le to do sko na łe miej sce, by do pi sać
so bie ko lej ne upraw nie nie i za li czyć re kre -
acyj ny li mit głę bo ko ści nur ko wa nia – czter -
dzie ści me trów. Plan jest dość skom pli ko-
wa ny. Wcho dzi my przy ryn nie no szą cej na -
zwę Bells. Dość wą skie wej ście po zwa la
wcho dzić do wo dy po je dyn czym nur kom.
Na po cząt ku idzie my więc ma łą grup ką
nur ku ją cych naj głę biej. Po ko lei: Ku ba – in -
struk tor, Woj tek – re kre acyj nie, Pio trek
– ko lej ny in struk tor, któ ry ma za trzy mać się
na trzy dzie stu me trach i ja. W ra zie pro ble -
mów z prze dmu cha niem mam zo stać wy -
żej i iść z wcho dzą cą na koń cu gru pą
AOWD na ich nur ko wa nie w prą dzie pro -
wa dzo ne przez lo kal ne go prze wod ni ka,
Ach me da. Ich stad ko ma za my kać Piotr.
Pro ble mów jed nak nie mam, mi jam więc
Pio tra i le cę do chło pa ków na czter dzie ści
me trów. Ryn na i ścia ny skal ne ro bią wra że -
nie. Prze ga piam łuk na dwu dzie stym szó -
stym me trze, któ ry też jest atrak cją te go
nur ko wi ska, le cę sku pio ny na osią gnię ciu
czter dzie stu me trów. Do łą czam do gru py,
z za do wo le niem do ku men tu ję fakt osią -
gnię cia czter dzie stu me trów, da ję znać, że
wszyst ko w po rząd ku i ru sza my wzdłuż

ścia ny, po wo li, ku przej ściu do Blue Ho le
na sied miu me trach. War to jed nak sku pić
się na po dzi wia niu ki pią cym ży ciem ścian
idą cych od Bells do Blue Ho le i war to
do nich wra cać. Wra ca my przez Blue Ho le,
za wie sze ni nad jej ciem nym gra na tem spę -
dza my nie co wy dłu żo ny przy sta nek bez pie -
czeń stwa. Dru gie nur ko wa nie już ca ła
gru pa za li cza w Blue Ho le, scho dząc spi ral -

Zwie dza nie Is lands
Me an dru je my w ko ry ta rzach po mię dzy ra fa mi Is -
lands
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nie wzdłuż jej ścian. Oglą da my ćwi czą cych
fre edi ve rów, sa me ścia ny Blue Ho le nie tęt -
nią ta kim ży ciem jak ścia ny Bells, jed nak
jest to rów nie nie zwy kłe prze ży cie, któ ry
ka żdy nu rek po wi nien choć raz w ży ciu od -
czuć. Tym nur ko wa niem koń czy my wy ku -
pio ny pa kiet nur ko wań. Kto chęt ny, jest
jesz cze mo żli wość do ku pie nia do dat ko we -
go nur ko wa nia w dniu na stęp nym, o ile wy -
ro bi się do 12: 00, by za cho wać prze rwę
dwu dzie stocz te ro go dzin ną do od lo tu.
Na do dat ko we go nur ka de cy du ję się ja, Ku -
ba i Piotr – in struk to rzy. Za po wia da się więc
zu peł nie spo koj ne nur ko wa nie, na któ rym
ża den z nas nie bę dzie się mu siał mar twić
o pod opiecz nych. Na ostat nie miej sce nur -
ko we wy bie ra my Is lands. Ko le dzy kie dyś
już tam by li, mi ło to wspo mi na li. Nur ko wi -
sko nie jest głę bo kie, mo że da się cza sem
do cią gnąć do dwu dzie stu me trów, ale
głów nie nur ku je się na głę bo ko ści rzę du
pięt na stu me trów. Jest to jed nak prze pięk ne
miej sce – sys tem dość cia snych ko ry ta rzy
roz pro wa dzo ny po mię dzy wy sep ka mi raf.
Ca ły czas me an dru je się na ró żnych po zio -
mach po mię dzy sku pi ska mi ra fo wy mi, co
i rusz wy ko nu je się ostry za kręt i uwa ża
na dość sil ne te go dnia fa lo wa nie. Miej sce

jest bom bo we, bo ga te w ży cie, skrzą ce
wszyst ki mi ko lo ra mi, ma gicz ne i ko smicz -
ne. Za glą da się za ko ra low ce, pod na wi sy
skal ne, po dzi wia się bła zen ki kry ją ce się
w pa rzy deł kach ukwia łu. Pły nie się z ca ły -
mi ła wi ca mi gar bi ków, strzę pie li i in nych
nie sa mo wi cie ko lo ro wych stwo rzeń.
Z ogrom nym ża lem koń czę nur ka. Czas
wra cać do do mu. Z po sta no wie niem, że
kie dyś tu wró cę.

Dla cze go w ogó le zde cy do wa łem się
na wy jazd do Egip tu? Koń czy łem kurs DM,
bra ko wa ło mi kil ku wa żnych za li czeń:
asyst, ma po wa nia, nur ko wa nia pro ble ma -
tycz ne go, a już ter min kur su IDC mia łem
za re zer wo wa ny. Nic in ne go w tak krót kim
cza sie nie mo żna by ło wy my ślić po za do -
łą cze niem do wy jaz du, na któ rym od by wa -
ły się kur sy OWD i AOWD. Je dy nym
wy jaz dem or ga ni zo wa nym przez Best Di -
vers, w któ rym koń czy łem kurs DM, był wy -
jazd do Da ha bu. Prze ła ma łem się, nie
ża łu ję, po mi mo trud nej sy tu acji w Egip cie,
po mi mo mo je go zda nia o tym miej scu, wy -
ro bio ne go za ocz nie, krzyw dzą ce go dla
Egip tu. Po do ba ło mi się. Szcze gól nie uję li
mnie swo im po dej ściem do pra cy lu dzie
z Da hab Days, cen trum nur ko we go, w któ -
rym mie li śmy wy ku pio ne pa kie ty nur ko we.
Mo ha med – wła ści ciel i Ach med – prze -
wod nik nie dość, że za an ga żo wa ni by li
od po cząt ku do koń ca, to jesz cze po ka za li
nie sa mo wi tą kla sę, któ rej na wet w Pol sce
nie wi du ję na omó wie niach przed nur ko -
wa nia mi. Ka żda od pra wa to do znu dze nia
po wta rza ne zna ki, pro ce du ry, szcze gó ło wy
plan nur ko wa nia, peł na in for ma cja. Ani ra -
zu Mo ha med nie od pu ścił so bie żad ne go

Po wo li koń czy my wy ciecz kę w Is lands
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z ele men tów od pra wy. Wi dać by ło od da nie
i dba łość o bez pie czeń stwo. Od ra na
do wie czo ra mo gli śmy li czyć na ich po moc,
na wet w spra wach nie nur ko wych, by li na -
szy mi prze wod ni ka mi po Da ha bie i or ga ni -
za to ra mi in nych, „su chych” atrak cji.
Pod kre ślam, że ani ra zu nie wy czu łem żad -

ne go fał szu w ich od da niu i za an ga żo wa -
niu. To by ła po pro stu pię cio gwiazd ko wa
ob słu ga. Wra cam z Egip tu wy po czę ty i usa -
tys fak cjo no wa ny. Bar dzo li czę na to, że sy -
tu acja po li tycz na im się usta bi li zu je i bę dę
mógł tam szyb ko wró cić, by od kryć ko lej -
ne miej sca, ale ta kże chęt nie wró cę do Is -
lands, do Ca ny onu, do Bells, do Blue Ho le.

Już tli się we mnie myśl, że kie dyś, za pa rę
lat, wró cę tam, by za nur ko wać jesz cze głę -
biej.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia dla Tom ka
Grzy ba z Sho p4Di vers za wy po ży cze nie
do te stów oświe tle nia Li gh t4Me do Go Pro.

Jakub Cieślak

W ta kich wa run kach ka żde nur ko wa nie to
przy jem ność

Chło pa ki z Da hab Days
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Kon ty nu ując cykl ar ty ku łów na te -
mat ró żnych aspek tów nur ko wa nia
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi, tym
ra zem po sta ram się przy bli żyć za -
gad nie nie nur ko wa nia z nie wi do my mi
i nie do wi dzą cy mi. Dla po trzeb ar ty ku -
łu roz ma wia łem z Ka mi lem Ja nic kim,
nur kiem HSA, bę dą cym oso bą nie -
do wi dzą cą.

Je go przy go da z nur ko wa niem roz po czę -
ła się 5 lat te mu, od udzia łu w szko le niu ba -
se no wym HSA w Cie cha no wie. Na stęp nie
Ka mil uczest ni czył w obo zie HSA w Chor -
wa cji, or ga ni zo wa nym przez Sto wa rzy sze -
nie Na uti ca. Oby dwa te wy jaz dy wspo mi na
bar dzo po zy tyw nie.

Wie lu z nas za da je so bie pro za icz ne py -
ta nia – po co nie wi do mi nur ku ją? Prze cież
w ca łej tej za ba wie cho dzi głów nie o to, że -
by ZAJR ZEĆ pod wo dę, po oglą dać ryb ki,

Nurkowanie z osobami niewidomymi
po co oni to robią?

stały kontakt dotykowy nie tylko pod wodą ale i na powierzchni                      fot. Jarek Palka



Nuras.info 4/2014

59

wra ki…? Ile osób zo sta ło by nur ka mi, gdy -
by pod wo dą pa no wa ła ze ro wa wi docz -
ność? Pró bę od po wie dzi na po wy ższe
py ta nia na le ży za cząć od przy bli że nia cha -
rak te ru te go ro dza ju nie peł no spraw no ści.
Trze ba wie dzieć, że ksią żko wo „nie wi do -
my mi” na zy wa się oso by nie wi dzą ce

od uro dze nia, na to miast oso by ze śle po tą
na by tą (np. w wy ni ku wy pad ku, ura zu czy
cho ro by) – „ociem nia ły mi”. W ar ty ku le jed -
nak bę dę po słu gi wał się po tocz nym zna -
cze niem sło wa, czy li „nie wi do my mi”
na zwę oso by po słu gu ją ce się wy łącz nie
tech ni ka mi bez wzro ko wy mi przy wy ko rzy -

sta niu in nych zmy słów, a „nie do wi dzą cy -
mi” tych, któ rzy mi mo czę sto znacz ne go
uszko dze nia wzro ku, po słu gu ją się nim
w ja kimś stop niu.

Lu dzie nie wi do mi i nie do wi dzą cy, co
jest oczy wi ste, ma ją więk sze niż zdro wi
trud no ści w re ali za cji ma rzeń i pla nów,
do któ rych wy ma ga ny jest w mia rę do bry
wzrok. By wa ją też sy tu acje, kie dy nie peł no -
spraw ność wpły wa zna czą co na re la cje
z in ny mi. Ka mil po da je przy kład:

– Część osób nie jest w sta nie so bie wy -
obra zić, że mo żna ko goś nie po znać, mi ja -
jąc się z nim i in ter pre tu ją to ja ko ce lo we
dzia ła nie.

Nie peł no spraw ność by wa ba rie rą w roz -
wo ju spo łecz nym, na uko wym i za wo do -
wym. Ka mil ja ko oso ba nie do wi dzą ca nie
spo tka się ze zna jo my mi, by po grać w pił kę,
gdyż trud no jest mu śle dzić ruch pił ki
w cza sie gry. Cza sa mi czu je się za kło po ta -
ny, gdy nie po tra fi opo wie dzieć swo im
dzie ciom o tym, co one wi dzą, a on nie.
Pod czas stu diów mu siał po ko ny wać więk -
sze ba rie ry od swych zdro wych ko le gów.
Pew ną trud ność spra wia ły mu ta kie czyn -
no ści jak ob ser wa cja ta bli cy na za ję ciach
i śle dze nie wy ja śnia nych na niej za gad nień

stały kontakt dotykowy z niewidomym nurkiem jest kluczowy
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czy czy ta nie ob szer nych po zy cji ksią żko -
wych. Po ka zu je to, z ja ki mi pro ble ma mi
mu szą bo ry kać się nie peł no spraw ni pod -
czas wy ko ny wa nia zwy kłych, co dzien nych
czyn no ści.

Ka mi la skło ni ła do nur ko wa nia chęć
prze ży cia cze goś no we go, cie ka we go oraz
za chę ta ze stro ny nur ku ją cych wcze śniej
zna jo mych. Nur ko wa nie jest dla nie go
obec nie ko lej ną po zy tyw ną ce gieł ką bu du -

ją cą oso bo wość i po sze rza ją cą ho ry zon ty.
Przy go to wu jąc oso by nie wi do me do nur -

ko wa nia na le ży pa mię tać, że ma ją one do -
sko na łe wy czu cie prze strze ni – opro wa dze-
nie ich po oto cze niu za pro cen tu je więk szą
sa mo dziel no ścią. Wa żne jest utrzy ma nie
ide al ne go po rząd ku w sprzę cie. Gdy oso by
nie wi do me ma ją upo rząd ko wa ne oto cze nie,
wie dzą gdzie co le ży i rów nież dzię ki te mu
są znacz nie bar dziej sa mo dziel ne. Klu czo -

wy mi spra wa mi są pre cy zyj ne omó wie nie
nur ko wa nia, przy po mnie nie do ty ko wych
zna ków nur ko wych oraz de mon stro-  wa nie
ćwi czeń w prak ty ce, na su cho, me to dą do ty -
ko wą. W nur ko wa niu z oso ba mi nie wi do -
my mi wa żny jest sta ły kon takt do ty ko wy
pod wo dą. Nie wi do my nu rek mu si cią gle
czuć obec ność part ne ra obok sie bie, by wie -
dzieć, że jest on tuż obok, bo prze cież nie
jest w sta nie go zo ba czyć. Nie mo że to być
trzy ma nie za ele ment sprzę tu, gdyż nie wi do -
my nu rek mu si czuć do tyk part ne ra. Naj le -
piej utrzy my wać sta ły chwyt za nad gar stek
lub przed ra mię, tak aby umo żli wić oso bie
nie wi do mej po zna wa nie oto cze nia za po -
mo cą do ty ku. Nie wi dzą cy ma ją wy ostrzo ny
wła śnie zmysł do ty ku, „wi dzą świat dłoń mi”,
za tem pod czas nur ko wa nia ich dło nie na -

niewidomy nurek oglądający rozgwiazdę

niedowidzący nurek kontrolujący parametry
nurkowania
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pro wa dza się na cie ka we obiek ty, któ re
po nur ko wa niu oma wia ją bar dzo szcze gó ło -
wo. Nie sa mo wi tym prze ży ciem jest słu cha -
nie oso by nie wi do mej o jej wra że niach
z nur ko wa nia, po zna wa nie te go, jak po strze -
ga ona świat oraz zo ba cze nie rze czy, któ re
przed chwi lą oglą da li śmy, w zu peł nie in nym
świe tle. Zdro wi nur ko wie zwy kle nie zwra -
ca ją uwa gi i nie przy wią zu ją więk szej wa gi
do fak tu ry przed mio tów, ich mięk ko ści i de -
li kat no ści. Nie wi do mi – wręcz prze ciw nie.

Nie peł no spraw ni sa mo dziel nie, w mia rę
swo ich mo żli wo ści, kon tro lu ją ta kże pa ra -
me try nur ko-  wa nia, choć by py ta jąc nur ka
prze wod ni ka o ak tu al ną głę bo kość, czas nur -
ko wa nia czy po zo sta ły w bu tli za pas ga zu.

Dla Ka mi la nur ko wa nie jest ra czej epi zo -
dem w ży ciu, przy go dą, któ rą od cza su
do cza su chęt nie prze ży je.

– Nur ko wa nie jest dla mnie cen nym do -
świad cze niem, prze ży ciem i pla na mi
na dal szą przy szłość – mó wi.

Uwa ża, że po śred nio wpły nę ło ono na
zwięk sze nie po czu cia wła snej war to ści.
Dzię ki nur ko wa niu zdo był umie jęt ność za -
cho wa nia spo ko ju umy słu w zmien nych
wa run kach, po znał cie ka wych lu dzi i umo-
c nił re la cje z ludź mi, któ rych znał już
wcze śniej.

Jak wi dać, na wet w ak tyw no ści, w któ rej
wzrok speł nia dość zna czą cą ro lę nie wi do -
mi i nie do wi dzą cy znaj dą dla sie bie coś
bar dzo wa żne go. Ka mil, za py ta ny o sło wo -
-klucz opi su ją ce nur ko wa nie, bez na my słu
od po wia da:

– Wol ność!
Ma rzy mu się nur ko wa nie w Egip cie

i na wra kach, ale jed no cze śnie ma oba wy
o sfe rę fi nan so wą. Jest to jed na z głów nych
bo lą czek to wa rzy szą cych wszyst kim nur -
kom nie peł no spraw nym. Mi mo ró żno rod -
nych trud no ści, za rów no na lą dzie, jak
i w wo dzie, Ka mil na za koń cze nie mó wi,
za chę ca jąc in nych nie wi do mych:

– Ko niecz nie spró buj, choć raz. War to!
To przy go da god na prze ży cia! To wol ność
w bo gac twie pod wod ne go świa ta.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl
niedowidzący nurek oglądający jeżowca
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Po mię dzy ru da wy mi ska ła mi po ły -
sku je je zior ko wy wie rzy ska. Nie jest
wiel kie, ja kieś czte ry me try kwa dra -
to we. Opa da ją ca na 12 me trów głę -
bo ko ści stud nia. Wo da jest kry sta -
icz nie czy sta, lecz ilość osa dów
na ścia nach pod po wia da, że przy
naj mniej szym ich po ru sze niu wi docz -
ność spad nie, znacz nie, być mo że
do ze ra. 

Ścia ny stud ni są moc no po strzę pio ne. Jej
świa tło w za sa dzie z le d wo ścią po zwa la
na prze ci śnię cie się nur ka w głąb. Po pro wa -

dze nie po rę czów ki wy ma ga do kład ne go
prze my śle nia. Dno stud ni usła ne jest du ży -
mi gła za mi. Ro bi się tu też wy raź nie wię cej
miej sca. To do brze. Ca ły ze spół mie ści się
bez pro ble mu. Miej sca jest na ty le du żo, że
chwi lę zaj mu je zo rien to wa nie się co da lej,
w któ rym kie run ku ja ski nia kon ty nu uje swój
bieg. To za sta na wia nie po wo du je, że strą -
co ny pod czas za nu rza nia osad do ga nia nur -
ków. Ro bi się męt nie i po nu ro, choć coś
jesz cze wi dać, tak na metr lub dwa. Nur ko -
wie so lid nie sta bi li zu ją po rę czów kę, któ ra
zmie nia prze bieg z pio nu w po ziom. To
klu czo wy mo ment. Gdy by się po my li li lub

źle od ro bi li za da nie, lin ka mo gła by ze rwać
się z te go punk tu i wpaść w szcze li ny unie -
mo żli wia jąc bez piecz ne wyj ście. Sta ła by
się też zu peł nie luź na i prze sta ła by być tym,
czym ma być – po rę czów ką. Ca ły ze spół
spraw dza do kład nie ja kość te go wła śnie

Koperkowa jaskinia
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punk tu. Po pra wej stro nie wi dzą ciem ną
pla mę. To jest to, za czym go nią, pod ziem -
ny pa saż pro wa dzą cy w nie zna ne. Przez
chwi lę pa trzą so bie w oczy, po czym wpły -
wa ją w tę swo istą czar ną dziu rę. Ko ry tarz
jest cia sny, na wet bar dzo. Mu li sty spąg
i nie sta bil ne ścia ny oraz strop spra wia ją, że

na wet krót kie za trzy ma nie po wo du je, że
tra cą wi docz ność w cią gle do ga nia ją cym
ich tu ma nie mą tu. Mu szą przy spie szyć, lecz
przy zwięk szo nym tem pie po ru sza nia się
ist nie je więk sze praw do po do bień stwo po -
mył ki. Po mył ki, któ ra w ja ski ni ma wy so ką
ce nę. 

Z ka żdym me trem ja ski nia przy gnia ta ich
co raz bar dziej. Przy gnia ta, a jed no cze śnie
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wcią ga. Gło wa dzie li się na dwa obo zy. Je -
den pra gnie da lej, jesz cze metr, jesz cze
dwa, za na stęp ny za kręt. Dru gi ostrze ga,
prze strze ga, na wo łu je. Je den wy cią ga z cie -
ka wo ści szy ję, dru gi nie po zwa la prze stać
my śleć o cze ka ją cym po wro cie. Po wro cie,
praw do po dob nie bez wi docz no ści. Bo na -
wet ra dość z oglą da nia pod ziem ne go świa -
ta nie po zwa la za po mnieć o mą cie
dep czą cym po pię tach, pę dzą cym jak
czwar ty czło nek ze spo łu, po ka zu ją cym się
wszę dzie tam, gdzie nur ko wie zwol nią lub
za trzy ma ją się na chwi lę. A ro bią to cza -
sem, aby zo rien to wać się w sy tu acji, prze -
ana li zo wać i za pla no wać prze bieg po rę-
czów ki, zwięk szyć in te gral ność ze spo łu czy
prze pro wa dzić ze spo ło wą kon tro lę pa ra me -
trów ich lo tu na Mar sa. 

Po dłu ższej chwi li do cie ra ją do roz wi dle -
nia. Kry sta licz nie czy sty, ob szer ny ko ry tarz
pro wa dzi pro sto i lek ko w gó rę, ale ich
uwa gę przy ku wa ma ła szcze li na pro wa dzą -
ca w dół i w pra wo. Za trzy mu ją się
i po chwi li po dej mu ją de cy zję na wi ga cyj -
ną o wpły nię ciu w tę szcze li nę. O wpły nię -
ciu w jesz cze więk sze nie zna ne. Być mo że
wła śnie tam znaj dą to, za czym go nią. Sens
i wiatr w ża gle ich ja ski nio we go ży cia. Bo

tu i te raz nie są ludź mi, al bo ra czej nie są
po pro stu ludź mi. Są trzy oso bo wym or ga ni -
zmem, ja ski nio wym two rem, stwo rem
o wiel kiej de ter mi na cji i ogrom nym pra -
gnie niu po zna nia i do tar cia do ce lu. A cel
jest za wsze je den – speł nie nie. Aby go osią -
gnąć, czę sto prze kra cza ją gra ni ce nie mo żli -
we go. Nie chcą, ale mu szą. Tak jest i tym
ra zem. Od na le zio na szcze li na oka zu je się
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wy jąt ko wo cia sna. Wal ka z nią trwa dłu -
ższą chwi lę, lecz nie ma za wa ha nia. Nur -
ko wie są pew ni, że chcą ją po ko nać. Uda je
się to, choć oku pio ne ogrom nym cię ża rem
w gło wie. 

Cię ża rem po wro tu. Nur ko wie uzmy sła -
wia ją to so bie, gdy już wresz cie mo gą się
od wró cić. Ich po rę czów ka gi nie w zu pie
ko per ko wej po mię dzy ka mie nia mi… Ten
ogrom ny cię żar spra wia, że po peł nia ją

błąd. Je den z człon ków ze spo łu ude rza
sprzę tem o wy sta ją cą ska łę. Sły chać zło -
wro gi syk ucie ka ją ce go ga zu. Ula tu ją ce go
ży cia. Czas przy spie sza, wska zów ki ze ga ra
roz pę dza ją się do gra nic ab sur du. Le ni we
tik -tak w ułam ku chwi li sta je się pę dzą cym
TGW. Ale oni, pod wod ni ry ce rze nie tra cą
ani chwi li na nie po trzeb ne my śli. Z zim ną
krwią otwie ra ją szu flad kę z pro ce du rą po -
stę po wa nia w ta kiej sy tu acji. Ma ją ją wgra -

ną w twar dy dysk umy słu. Wie dzą, że nie
mo gą się roz ko ja rzyć, nie mo gą za wa hać.
Nie mo gą, bo już na za wsze po zo sta ną
w ko per ko wej ja ski ni. 

Za czy na ją więc mo zol ny po wrót. Bez ga -
zu, bez wi docz no ści, mie rząc się z cia sną
szcze li ną, za krę ta mi i punk ta mi sta bi li za cji
po rę czów ki wy wo łu ją cy mi wąt pli - wo ści,
raz po raz nie bez piecz nie ude rza jąc so bą
i sprzę tem o wy stę py skal ne. Naj gor szy jest
ten wa lą cy się strop i spa da ją ce ka mie nie,
nie któ re wiel ko ści bu tli. Za bie ra im to spo -
kój i za bu rza kon cen tra cję. Je śli do trą
do otwo ru, to bę dzie ich szczę śli wy
dzień… Ta ka to jest wła śnie ta ko per ko wa
ja ski nia, ta cy to wła śnie są ci nur ko wie ja -
ski nio wi…

Mi chał Wi nek

fot. Maria Ceraficka
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Po znaj cie Emi ra Ber ka ne. Emir to uśmie-
ch nię ty i sym pa tycz ny trzy dzie sto pię cio la -
tek, ro do wi ty Al gier czyk, le karz ze spe cja -
li za cją ul tra so no gra ficz ną, za pa lo ny eko-
log bio rą cy udział w po wa żnych mi sjach
ba daw czych oraz… je dy ny nu rek ja ski nio -
wy w Al gie rii. Po pu la cja płe two nurków
w Al gie rii jest nie wiel ka. W ca łym kra ju jest
ich oko ło pół to ra ty sią ca. Skrom ne cen tra
nur ko we sku pio ne są w oko li cach nad mor -
skich aglo me ra cji miej skich. Tyl ko w kil ku
z nich mo żna na bić stan dar do wy ni trox.
Try mix – tyl ko w jed nym. Nur ko wa nie jest
ma ło po pu lar nym za ję ciem, a o nur ko wa niu
tech nicz nym sły sza ło za le d wie pa rę osób.

Kil ka lat te mu Emir spę dzał wa ka cje u są -
sia dów w Tu ne zji. Nur ko wał ze zna jo mym
prze wod ni kiem, któ ry opro wa dzał go
po pod mor skim sys te mie grot i tu ne li. Na -
gle, obaj nur ko wie zna leź li się w kom plet -
nej ciem no ści. Pły nę li da lej. Wą tły snop
la tar ki oświe tlał chro po wa te ska ły, do oko ła
pa no wa ła nie sa mo wi ta ci sza, a za ko lej nym
ro giem nie by ło prze świ tu na wiel ki błę kit.
Mę żczyź ni za wró ci li i za koń czy li nur ko wa -
nie. Jed nak ta nie zwy kła ci sza i at mos fe ra
ciem ne go ko ry ta rza tak urze kła mło de go
Al gier czy ka, że po sta no wił wró cić do pod -
wod nych ja skiń, z więk szą wie dzą i zu peł -
nie in ny mi mo żli wo ścia mi tech nicz ny mi.

Emir po sta no wił zro bić kurs ja ski nio wy we
Fran cji, u Pas ca la Bar na be. Zna lazł ko le gę,
któ ry zde cy do wał się to wa rzy szyć mu
w zdo by wa niu no wa tor skich umie jęt no ści
nur ko wych. Po po myśl nie za koń czo nym
szko le niu, mło dzi adep ci sztu ki nur ko wa -
nia na tych miast zaj rze li do jed nej z al gier -
skich ja skiń. Nie ste ty. Wy pra wa oka za ła się
na ty le trud na, że part nur Emi ra zde cy do -

Tańczący z jaskiniami
Kie dy w 1878 ro ku Al gie rię na wie dzi ło po tę żne trzę sie nie zie mi, po ja wi ło

się mnó stwo no wych szcze lin i dziur. Dzie więć lat póź niej od by ła się pierw -
sza eks pe dy cja ja ski nio wa, ma ją ca na ce lu zba da nie no wo po wsta łych. Zau -
wa żo no, że mor fo lo gia al gier skich ja skiń jest sche ma tycz na. Za zwy czaj przez
pierw sze kil ka ki lo me trów cią gnie się su cha par tia, po tem po ja wia się wo -
da. Pro blem, któ ry mo żna by prze nur ko wać, że by zo ba czyć, co jest da lej.
Ty le że do nie daw na o nur ko wa niu ja ski nio wym w Al gie rii nie sły szał nikt…
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wał się za rzu cić ten ro dzaj nur ko wa -
nia. I tym spo so bem Emir zo stał je dy nym
nur kiem ja ski nio wym w Al gie rii.

Al gier skie ja ski nie roz cią ga ją się w pa sie
oko ło 100 ki lo me trów od li nii brze go wej.
Dłu gie ko ry ta rze nie rzad ko są cał ko wi cie
su che, więc lo gi stycz nie skom pli ko wa ne
wy pra wy w po szu ki wa niu je zior ka wej ścio -
we go czę sto koń czą się fia skiem. Tak się
sta ło pod czas jed nej z wy praw eki py Emi ra
do zna nej ja ski ni Ta frent. Nie zna le zio no
wo dy… Ina czej by ło na ostat niej wy pra wie.
Po czte rech ki lo me trach su chej par tii po ja -
wi ło się je zior ko wej ścio we, a za nim dwu -
stu me tro wy sy fon. Te raz ja ski nia cze ka
na dal szą pe ne tra cję. Wi docz ność pod wo -
dą za le ży od po ry ro ku i wa ha się od kil ku
do kil ku na stu me trów. Na spą gu za le ga gru -
ba war stwa miał kie go osa du, a za tem chwi -
lo wa nie uwa ga mo że spo wo do wać spa dek
wi docz no ści do kil ku na stu cen ty me trów.
Tem pe ra tu ra, po dob nie jak w in nych al gier -
skich ja ski niach, oscy lu je w oko li cach 18
stop ni. W tej chwi li eki pa Emi ra wy eks plo -
ro wa ła oko ło 5% kra jo wych ja skiń. Cie ka -
wost kę sta no wi fakt, że w 1986 ro ku
al gier skie ja ski nie eks plo ro wa ła gru pa nur -
ków ja ski nio wych z Pol ski.

Emir nur ku je od kil ku na stu lat, ale nur ko -
wa niem ja ski nio wym pa sjo nu je się do pie ro
od kil ku. Za sad ni czo uży wa kon fi gu ra cji
DIR, ale tak na praw dę nur ku je w tym,
w czym się w da nym mo men cie da za nur -
ko wać. 

Dla cze go? Bo nie za wsze ma mo żli wość
zdo by cia od po wied nie go sprzę tu w trak cie
roz po czę tej już wy pra wy. A roz po czę cie ta -

ko wej w is lam skim kra ju nie jest ła twe. Zda -
rza się, że upły wa ją ca łe mie sią ce, za nim
eki pa skom ple tu je po zwo le nia i glej ty, któ -
re wy ma ga ne są wszę dzie i na wszyst ko.
Na szczę ście, dzię ki za in te re so wa niu me -
diów wy pra wa mi Emi ra, pa tro nat nad ni mi
ob ję ły sza no wa ne in sty tu cje pań stwo we.
Mię dzy in ny mi al gier skie mi ni ster stwa edu -
ka cji, spor tu i śro do wi ska.
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Oprócz dzia łal no ści ja ski nio wej, Emir
jest ta kże człon kiem pro jek tu ba daw cze go.
Wraz z gru pą na ukow ców spę dza dłu gie
go dzi ny na mo rzu, zaj mu jąc się mię dzy in -
ny mi ba da niem wa le ni oraz ana li zą wpły -
wu dzia łań czło wie ka na śro do wi sko
mor skie. Ostat nio za koń czył do ku men ta cję

pro jek tu o za gad ko wej na zwie „Mi cro pla -
stik shrimp” czy li „Pla sti ko wa kre wet ka”.
Przy współ pra cy z fran cu skim Oce ano gra -
phic la bo ra to ry wy ka zał, jak w po śred ni
spo sób sa mi zja da my na sze śmie ci. W skró -

cie wy glą da to tak: pla stik roz pa da się
na ma leń kie czą stecz ki, któ re sta ją się po -
ży wie niem dla co raz więk szych i bar dziej
zło żo nych or ga ni zmów ży ją cych w wo -
dzie, a fi nal nie koń czą w żo łąd ku czło wie -
ka. Nie ste ty, wy ni ki ba dań nie są po cie -
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sza ją ce, to też lu dzie od po wie dzial ni w Al -
gie rii za ogól no kra jo we nor my zdro wot ne
wpro wa dzi li za kaz go to wa nia kre we tek
z gło wa mi i żo łąd ka mi, bo wła śnie w tych
czę ściach za no to wa no naj więk sze stę że nie
pla sti ku.

Dzię ki je dy ne mu ka na ło wi pań stwo wej
te le wi zji Emir stał się oso bą pu blicz ną. To
spra wia, że wszel kie in for ma cje na te mat ja -
skiń tra fia ją bez po śred nio do nie go. Ostat -
nio od kry to na skra ju Sa ha ry no wą ja ski nię.
Ba har jest praw do po dob nie su cha, ale mo -
gą znaj do wać się tam in te re su ją ce ga tun ki
nie to pe rzy. Pod czas kil ku lat eks plo ra cji ja -
ski nio wych eki pa od kry ła trzy no we ga tun -
ki nie to pe rzy: Mu rin, Rhi no loph i Mi ni-
op ter. Je den z nich w ogó le nie po wi nien
wy stę po wać w tej czę ści świa ta, więc ba -
da nia trwa ją. Spe cjal nie na po trze by ba dań
nad nie to pe rza mi jed na z firm spon so ru ją ca
dzia ła nia Emi ra skon stru owa ła urzą dze nie
z lam pa mi na pod czer wień, umo żli wia ją ce
ob ser wa cje zwie rza ków w na tu ral nych wa -
run kach kom plet nej ciem no ści. Tą fir mą
jest… pol ska fir ma Gral MA RI NE. Oka zu je
się, że oprócz ka sków wy po sa żo nych w od -
po wied nie świa tło oraz ka mer, nie zbęd -
nych do pod wod nej do ku men ta cji, fir ma
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po tra fi za dbać o zwie rza ki! W jed nej z ja -
skiń Emir od krył rów nież cał ko wi cie nie -
zna ny ga tu nek ryb. Ryb ka jest prze zro-
czy sto -bia ła, mie rzy kil ka na ście cen ty me -
trów. O dzi wo, nie jest śle pa, jak to by wa
z in ny mi ga tun ka mi ja ski nio wych ży ją tek…
Jed nak naj bar dziej eks cy tu ją cym od kry ciem
ostat nich eks plo ra cji Emi ra jest drew nia -

na łódź z XIX wie ku. Znaj du je się ona kil ka -
set me trów od wej ścia w ja ski ni Bir Osma -
ne i le ży na oko ło 15 me trach, na dnie
wy wie rzy ska. Skąd się wzię ła łódź w ja ski -
ni i ja kie mia ła za sto so wa nie? Pew nie nie -
ba wem po zna my od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce za gad ko we go zna le zi ska.

Nur ko wa nie ja ski nio we ma rów nież za -
sto so wa nie w in nych in te re su ją cych dzie -
dzi nach ży cia. Na przy kład je śli chcie li by -
ście się do wie dzieć, w ja ki spo sób mo żna

do stać się na fe sti wal fil mo wy w Can nes
dro gą in ną niż po przez czer wo ny dy wan,
py taj cie Emi ra. On wie.

Mar gi ta Śli zow ska „Sy ren ka”

PS Wła śnie otrzy ma łam na Fa ce bo oku
naj now sze in for ma cje od Emi ra – w mar cu
zo stał TDI ca vern in struk to rem oraz pre zy -
den tem ja ski nio wej i wra ko wej ko mi sji Al -
ge rian Di ve Fédéra tion (Fas sas). Gra tu la cje!
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– Idź cie się wresz cie prze brać
– sły szę znie cier pli wio ny głos, skie -
ro wa ny w mo im i Mag dy kie run ku.

W związ ku z tym, że to już ko lej -
na proś ba, po słusz nie uda je my się
do bok su obok, któ ry nie ocze ki wa nie
po słu żył za dam ską prze bie ral nię.
Cze ka ło nas tam nie la da wy zwa nie
– spo ra skrzy nia peł na neo pre nu,
wśród któ re go mu sia ły śmy od na leźć
dla mnie coś gu stow ne go. 

No ok, przede wszyst kim coś w do brym
roz mia rze, ale prze cież ko lor też mógł by
pa so wać choć trosz kę do mo ich pla sti ko -
wych klap ków. To nic, że za chwi lę za mie -
nię je na po kracz ne płe twy. Mag da,
wy stro jo na w swo ją wła sną wy pa sio ną
pian kę, do bie ra jąc mi ko lej ną ma skę, chy ba
czu ła się co raz bar dziej win na, że nic nie
da się zro bić – i tak bę dzie wy glą da ła le piej
– więc po ma ga ła mi z ogrom nym za an ga -
żo wa niem. W koń cu się uda ło! Je stem go to -

wa do mo je go pierw sze go w ży ciu nur ko -
wa nia, któ re ktoś dość lek ce wa żą co na zwał
– nie peł nym in tro. Nie prze czu wa jąc jesz -
cze co mnie cze ka, raź nym kro kiem zmie -
rzam do nie wiel kie go ba se nu, usta wio ne go
w wy sta wien ni czej ha li kie lec kich tar gów.

Wspi nam się po chy bo tli wych schod kach,
że by za chwi lę zna leźć się w wo dzie, któ rą
tak bar dzo lu bię już od dziec ka.

– Ja sny gwint – krzy czę na pół ha li, za -
nu rza jąc bo są sto pę w ba se nie – ta wo da
jest lo do wa ta!

Mój pierwszy raz
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Nie ma mo wy, że bym tam we szła. I to
ca ła, z gło wą, ocza mi, usza mi, ra tun ku uu!
Wiem, jest lu ty, śro dek zi my, ale jak to jest
w ogó le mo żli we, że ta ki ma ły ba se nik,
usta wio ny od mi ni mum dwóch dni
w ogrze wa nej ha li, mo że być aż tak lo do -
wa ty. Mi mo że po trak to wa łam to ja ko
pierw sze ostrze że nie od ży wio łu wo dy,
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spra wy za szły za da le ko. Po wie dzia łam A,
więc mu szę iść da lej.

Mag da, mo je fa cho we wspar cie i pod -
wod na opie kun ka du cho wa, po cie szy ła
mnie, że i tak mam grub szą pian kę od niej,
więc tym ra zem to ja je stem gó rą.

– Prze dmu chaj uszy, nie wy sta wiaj kciu -
ka do gó ry, bo to ozna cza, że się wy nu rza -
my– udzie la mi nie zbęd nych in struk cji
– znak OK wy glą da ina czej.

Sta ram się za pa mię tać wszyst ko, co
do mnie mó wi, za wi jam przy tym pod sie -
bie pal ce u stóp, li cząc na to, że bę dzie im
choć tro chę cie plej. Zresz tą jak coś źle zro -
zu miem, to prze cież ja ki pro blem? W ka -
żdym miej scu ba se nu ma my błę kit ny
ka fel ko wy grunt pod płe twa mi, więc wy nu -
rzy my gło wy i ob ga da my to jak ko bie ty,
a nie na mi gi.

– Mag da, ja koś sła bo wi dzę – mó wię
jesz cze dość spo koj nie, choć mo je oczy za -
cho dzą mgłą, naj wy raź niej z zim na tra cę
przy tom ność…

Po na plu ciu do ma ski, oka za ło się, że
znów wi dzę wko ło ba se nu mnó stwo ko lo -
ro wych wio seł, ka ja ków i roz ba wio ną mo -
im wi do kiem, uśmiech nię tą pasz czę
spraw cy mo je go de biu tu. Jesz cze nie wiem,

czy je stem mu za to wdzięcz na, czy go roz -
szar pię, jak tyl ko wyj dę, ale o tym po sta na -
wiam zde cy do wać nie co póź niej.

Po eks pre so wym wpro wa dze niu ubie ra -
my się więc da lej. Ta dmu cha na ka mi zel ka
wy glą da obie cu ją co, jak się ją do pom pu je,
po win na być cie pła. Nie jest źle. Bu tla tro -

chę cię żka, ale prze cież to ży cie… Au to mat
do ust, dzia ła! Dru gi, żół ty, dyn da so bie jak -
by bez ce lu.

– To jest octo pus, ta ki za pa so wy au to mat,
np. dla two je go part nu ra – tłu ma czą mi
cier pli wie co raz bar dziej si ne usta mo jej no -
wej ko le żan ki.
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Po ka żcie mi in ny sport, w któ rym na wła -
snym i tak moc no ob cią żo nym krę go słu pie,
dźwi ga się do dat ko wy sprzęt, bo mo że ko -
muś bę dzie po trzeb ny. Czy ste bo ha ter stwo,
ja kże szla chet ne i uni ka to we w dzi siej szych
cza sach. Czu ję, że zim ny kie lec ki ba sen to
mo je wro ta do in ne go, lep sze go świa -

ta. I do te go ten ołów na pa sie – czy to zna -
czy, że mam nie do wa gę? Pta sie mlecz ko,
mo ja wa ni lio wa roz ko szy, cze kaj na mnie,
nie dłu go wy cho dzę z wo dy!!!

Co raz bar dziej czu ję, że nur ko wa nie to
coś w sam raz dla mnie. Za tem dość ga da -
nia, ła pię Mag dę moc no za rę kę i cho wa -
my się pod wo dę. Roz glą dam się nie śmia ło,
wo da nie za le wa mi oczu, so czew ki są
na swo im miej scu – jest do brze. Pa trzę
na Mag dę, na bą bel ki wko ło, wi dzę ka fel ki
na dnie… Chwi la, prze cież ja od dy cham
pod wo dą!!! I to dość lek ko. Wdech…, wy -
dech... Jesz cze raz spró bu je – wdech, wy -
dech – to dzia ła! Wdech, wy dech, bą bel ki,
tro chę głęb szy wdech…, chy ba coś się za -
ci na, czu ję ja kiś opór! Le piej spraw dzę to
ja kiś metr wy żej. Z gło wą nad wo dą wszyst -
ko dzia ła jak trze ba, mu sia ło mi się wy da -
wać. Mu szę spró bo wać raz jesz cze, ale to
za chwi lę, bo mo ja in struk tor ka uzu peł nia
sprzęt o ja kieś wiel kie ustroj stwo ro dem ze
Star Tre ka, któ re oka zu je się być apa ra tem
fo to gra ficz nym w pod wod nej obu do wie.

– Bę dziesz mia ła fot ki! – uśmie cha się
do mnie dość za gad ko wo.

Nie wiem, po win nam? Ko bie ty pod czas
nur ko wa nia nie wy glą da ją ja koś spe cjal nie

atrak cyj nie. W ma ki ja żu ty pu pan da, po -
zba wio ne swo ich na tu ral nych atu tów w po -
sta ci wy so kich szpi lek, w ca łym tym
sprzę cie nur ko wym pre zen tu ją się ra czej
jak by mia ły ba dać księ życ, ale niech tam.
Mo że nie bę dzie tak źle, w koń cu wy łu pio -
ne oczy i wy dę te usta to naj bar dziej po pu -
lar ny trend w fo to gra fii na por ta lach
spo łecz no ścio wych.

– Za nu rza my się, spró buj usiąść na dnie
– Mag da wy da je po le ce nia, przy mie rza jąc
się do uwiecz nie nia mo ich wy czy nów.

Wiel kie rze czy, do dna jest rap tem ja -
kieś 1,5 me tra. Cho wam się pod wo dą, cią -
gnąc ty łek w kie run ku zim nych pły tek.
Mag da pstry ka. Pró bu ję się do niej ja koś
uśmie chać, że by nie wy glą dać na prze ra żo -
ną, ale z au to ma tem w ustach trud no ocze -
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ki wać hol ly wo odz kie go gry ma su. Po za tym
mam pro blem z utrzy ma niem rów no wa gi.
Sta lo we, do dat ko we płu co, któ re mam
na ple cach, upar cie pró bu je uło żyć mnie
brzu chem do gó ry, w po zy cji żucz ka gno -
jar ka, któ ry bez rad nie ma cha od nó ża mi,
pró bu jąc wstać.

Chwi lecz kę, ja tu wal czę z po zy cją i bu -
tlą, a prze cież mia łam spraw dzić, czy z mo -
im au to ma tem wszyst ko jest w po rząd ku.
Wdech…, wy dech… idzie lek ko. Te raz
głęb szy wdech, wy dech. Ja koś trud niej, jed -
nak mu si być coś nie tak. Mi giem na gó rę,
ła pać po wie trze!!!

Na po wierzch ni zno wu wszyst ko jest
w po rząd ku.

– Aniu, pod wo dą trzy maj rę ce bli żej sie -
bie, bo nie mie ścisz mi się w ka drze, a po -
za tym nisz czysz ko ra le – po ucza mnie
Mag da, wy ko rzy stu jąc mo ment wy nu rze -
nia.

Nie ma spra wy, bę dę pa mię ta ła. Tyl ko
o ja kich ko ra lach ona mó wi? Prze cież ni gdy
w ży ciu nie mia łam na so bie żad nych ko ra -
li. Mo że po za epi zo dem w dzie cię cym war -
miń skim ze spo le tań ca lu do we go, ale z te go
okre su pa mię tam ra czej wy so ko sznu ro wa -
ne trze wi ki, pod ku wa ne przez ko le gów

gwoź dzia mi, że by gło śniej tu pa ły. Wiem,
mu si cho dzić jej o tę ko lo ro wą ta śmę z oło -
wiem, któ rą mam na pa sie. Ale jak mia ła -
bym ją znisz czyć? Ja sny gwint, za czy nam
świ ro wać – sta ło się – nar ko za azo to wa do -
pa dła mnie już na pierw szym w ży ciu,
w do dat ku nie peł nym in tro!

Chy ba mi zim no, po wie trze za pew ne za -
raz mi się skoń czy. Wy cho dzi my z ba se nu,
te raz, na tych miast. To zna czy ja wy cho dzę,
bo na Mag dę cze ka jesz cze je den od wa żny
de biu tant.

Oka za ło się, że apa rat jest w peł ni spraw -
ny, ale pa ni ka tu dzież hi ste ria sku tecz nie go
za ci na. A ko ra le? Przy szło by wam do gło -

wy wy obra żać so bie, że lo do wa ty ba sen to
Mo rze Czer wo ne, że nie bie skie ka fel ki to
ra fa, a gi gan tycz ne lam py na su fi cie ha li to
afry kań skie słoń ce? No wła śnie… 

Chy ba po win nam po wtó rzyć mój pierw -
szy raz, w dzi siej szych cza sach po noć
wszyst ko jest mo żli we… Gdzie mam się
zgło sić? Pa ni kę obie cu ję od dać w do bre rę -
ce, pro szę je dy nie o ciut cie plej szą wo dę.

Mam za dat ki na nur ko we go mi strza, nie -
praw daż? Wszak pod wod ne au to ry te ty
twier dzą, że naj lep si nur ko wie za czy na ją
w zim nych wo dach – mo ja by ła lo do wa ta!

Dzię ki Mag da!!!
Ania
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Był pięk ny czerw co wy dzień. Wraz
z trój ką zna jo mych umó wi łam się
na wspól ne week en do we nur ko wa nie.
Dzień przed wy jaz dem Kon rad, Ania
i To mek wpa dli do mnie do do mu,
w ce lu usta le nia miej sca i pla nu nur -
ko we go. Po nie waż Ania mia ła sto -
pień AOWD do pie ro od pa ru dni,
po sta no wi li śmy, że wy bie rze my je zio -
ro o do brej przej rzy sto ści, nie głę bo -
kie, o ła twej li nii na brze żnej. 

Po obej rze niu pro gno zy po go dy usta li li -
śmy, że naj lep szą oko li cą pod wzglę dem
po go do wym bę dą je zio ra le żą ce w woj.
war miń sko -ma zur skim. Pa dło na Je zio ro
Świę taj no.

Ze bra nie da nych to pod sta wa uda ne go
nur ko wa nia!

Je zio ro Świę taj no – (N 53O 32,7”;
E20� 47,3”) – po ło żo ne na „Szla ku Ty sią ca

Je zior”, po mię dzy Szczyt nem a Je dwab -
nem, wśród wie lu in nych cie ka wych zbior -
ni ków. W oko li cach akwe nu znaj du je się
miej sco wość Nar ty, wie le ośrod ków wy po -
czyn ko wych oraz dom ków let ni sko wych.
Jest to je zio ro sie la wo we o uroz ma ico nej
rzeź bie dna i bo ga tym ży ciu bio lo gicz nym.
Ry ba mi czę sto spo ty ka ny mi są szczu pa ki,
oko nie, sie je i sie la wy. Do zwie dza nia
– wrak tra ban ta i ło dzi, pod wod ne łą ki.

Po za ak cep to wa niu miej sca, do ko na li -
śmy do dat ko wo szyb kie go roz po zna nia
w oko li cy. Po za ze bra niem in for ma cji, co
war to zo ba czyć pod wo dą, usta li li śmy rów -
nież mak sy mal ne głę bo ko ści nur ko we oraz
tra sę na 2-3 nur ko wa nia, w za le żno ści
od te go, na ile nam cza su i po wie trza wy -
star czy. Do dat ko wo za pi sa li śmy da ne kon -
tak to we do naj bli ższe go cen trum nur ko-
we go oraz nie zbęd ne da ne awa ryj ne (oczy -

Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

Nurkowanie, dobry pomysł na weekend!

Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej 
Nurkowanie, dobry pomysł na weekend! 
Był pi�kny czerwcowy dzie�. Wraz z trójk� znajomych umówiłam si� na wspólne weekendowe nurkowanie. 
Dzie� przed wyjazdem Konrad, Ania i Tomek wpadli do mnie do domu, w celu ustalenia miejsca i planu 
nurkowego. Poniewa� Ania miała stopie� AOWD dopiero od paru dni, postanowili�my, �e wybierzemy 
jezioro o dobrej przejrzysto�ci, niegł�bokie, o łatwej linii nabrze�nej. Po obejrzeniu prognozy pogody 
ustalili�my, �e najlepsz� okolic� pod wzgl�dem pogodowym b�d� jeziora le��ce w woj. warmi�sko-
mazurskim. Padło na Jezioro �wi�tajno. 
Zebranie danych to podstawa udanego nurkowania! 
Jezioro �wi�tajno – (N 53˚ 32,7'; E20˚ 47,3') – poło�one na „Szlaku Tysi�ca Jezior”, pomi�dzy Szczytnem 
a Jedwabnem, w�ród wielu innych ciekawych zbiorników. W okolicach akwenu znajduje si� miejscowo�� 
Narty, wiele o�rodków wypoczynkowych oraz domków letniskowych. Jest to jezioro sielawowe o 
urozmaiconej rze�bie dna i bogatym �yciu biologicznym. Rybami cz�sto spotykanymi s� szczupaki, okonie, 
sieje i sielawy. Do zwiedzania – wrak trabanta i łodzi, podwodne ł�ki. 
Po zaakceptowaniu miejsca, dokonali�my dodatkowo szybkiego rozpoznania w okolicy. Poza zebraniem 
informacji, co warto zobaczy� pod wod�, ustalili�my równie� maksymalne gł�boko�ci nurkowe oraz tras� na 
2-3 nurkowania, w zale�no�ci od tego, na ile nam czasu i powietrza wystarczy. Dodatkowo zapisali�my dane 
kontaktowe do najbli�szego centrum nurkowego oraz niezb�dne dane awaryjne (oczywi�cie w celu nigdy 
ich nie u�ycia), ale jak to mówi�, lepiej mie�, ni� pó�niej si� zastanawia�. 
 

DAN Polska 58 622 55 63 

Pogotowie Ratunkowe 999; 112 

Szpital w Szczytnie 89 623 21 00 

Komora Hiperbaryczna – Gdynia 58 622 51 63 

Najbli�sza baza – Nurtur 604 504 905 

 
Po skompletowaniu wszystkich informacji po�egnali�my si� i umówili�my na 6 rano – wyjazd! 
Co si� działo? Co si� stało? 
Nad jezioro dojechali�my troch� po 9. Sło�ce �wieciło ju� do�� mocno, a bezchmurne niebo zapraszało nas 
do podwodnej eskapady i sprawdzenia, co te� zaoferuje nam jezioro. Bez wahania rozstawili�my sprz�t, 
zrobili�my szybk� odpraw�, przypomnieli�my wszystkie znaki nurkowe i szybko zacz�li�my 
przygotowywa� si� do zej�cia pod wod�. Po ubraniu si�, zrobili�my wspólne buddy check i zacz�li�my 
wchodzi� do wody. Wraz z Ani� ju� byłam w wodzie, kiedy na pla�� przyjechał samochód. Konrad i Tomek 
wymienili z przybyszami kilka słów, my im tylko pomachały�my. Po chwili Tomek z Konradem do nas 
dotarli i zeszli�my pod wod�. Nurkowanie było proste, max 15-18 m, nie dłu�ej ni� 30 min. I tak jak miało 
by� proste, takie było. Po zako�czeniu nurkowania bezpiecznie wynurzyli�my si� i wyszli�my na brzeg. 
Nowo przybyłych osób ju� nie było. Rozebrali�my si� ze sprz�tu i usiedli�my razem w celu obgadania, co 
widzieli�my i przygotowania si� do drugiego nurkowania. Przy okazji dowiedzieli�my si� od Konrada, �e 
dwójka nieznajomych miała nurkowa� na ł�ce znajduj�cej si� na gł�boko�ci 10 m, ok. 40 m od linii 
przybrze�nej, po lewej stronie od zej�cia do wody. 
Jakie� było nasze zdziwienie, kiedy w pewnym momencie z jeziora doszedł nas głos m��czyzny wzywaj�cy 
pomocy. Mask� miał ci�gle na twarzy, unosił si� na powierzchni wody, jednak drugiego nurka nie było 
wida�! 
Akcja! Zatrzymaj si�, we� oddech, zastanów, działaj! 
Po rozeznaniu si� w okolicy podj�li�my akcj� niesienia pomocy. Poniewa� nurek znajdował si� około 30 m 
od brzegu, Konrad i ja szybko ubrali�my si� w pianki, wzi�li�my ABC oraz co�, co mogło by� u�yte jako 
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wi ście w ce lu ni gdy ich nie uży cia), ale jak
to mó wią, le piej mieć, niż póź niej się za sta -
na wiać.

Po skom ple to wa niu wszyst kich in for ma -
cji po że gna li śmy się i umó wi li śmy na 6 ra -
no – wy jazd!

Co się dzia ło? Co się sta ło?
Nad je zio ro do je cha li śmy tro chę po 9.

Słoń ce świe ci ło już dość moc no, a bez -
chmur ne nie bo za pra sza ło nas do pod wod -
nej eska pa dy i spraw dze nia, co też
za ofe ru je nam je zio ro. Bez wa ha nia roz sta -

wi li śmy sprzęt, zro bi li śmy szyb ką od pra wę,
przy po mnie li śmy wszyst kie zna ki nur ko we
i szyb ko za czę li śmy przy go to wy wać się
do zej ścia pod wo dę. Po ubra niu się, zro bi -
li śmy wspól ne bud dy check i za czę li śmy
wcho dzić do wo dy. Wraz z Anią już by łam
w wo dzie, kie dy na pla żę przy je chał sa mo -
chód. Kon rad i To mek wy mie ni li z przy by -
sza mi kil ka słów, my im tyl ko po ma c-
ha ły śmy. Po chwi li To mek z Kon ra dem
do nas do tar li i ze szli śmy pod wo dę. Nur ko -
wa nie by ło pro ste, max 15-18 m, nie dłu żej

niż 30 min. I tak jak mia ło być pro ste, ta kie
by ło. Po za koń cze niu nur ko wa nia bez -
piecz nie wy nu rzy li śmy się i wy szli śmy
na brzeg. No wo przy by łych osób już nie
by ło. Ro ze bra li śmy się ze sprzę tu i usie dli -
śmy ra zem w ce lu ob ga da nia, co wi dzie li -
śmy i przy go to wa nia się do dru gie go
nur ko wa nia. Przy oka zji do wie dzie li śmy się
od Kon ra da, że dwój ka nie zna jo mych mia -
ła nur ko wać na łą ce znaj du ją cej się na głę -
bo ko ści 10 m, ok. 40 m od li nii przy-
brze żnej, po le wej stro nie od zej ścia do wo -
dy.

Ja kież by ło na sze zdzi wie nie, kie dy
w pew nym mo men cie z je zio ra do szedł nas
głos mę żczy zny wzy wa ją cy po mo cy. Ma -
skę miał cią gle na twa rzy, uno sił się na po -
wierzch ni wo dy, jed nak dru gie go nur ka nie
by ło wi dać!

Ak cja! Za trzy maj się, weź od dech, za sta -
nów, dzia łaj!

Po ro ze zna niu się w oko li cy pod ję li śmy
ak cję nie sie nia po mo cy. Po nie waż nu rek
znaj do wał się oko ło 30 m od brze gu, Kon -
rad i ja szyb ko ubra li śmy się w pian ki, wzię -
li śmy ABC oraz coś, co mo gło być uży te
ja ko ele ment wy por no ścio wy w sy tu acji
awa ryj nej. Mi mo iż za cho wa nie nur ka
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wska zy wa ło na to, że jest opa no wa ny i tyl -
ko ma pro blem, wo le li śmy nie ry zy ko wać
w sy tu acji, gdy by za mie nił się w spa ni ko -
wa ne go nur ka. Po do pły nię ciu do nie go
usta li li śmy, że ma na imię Hu bert i nur ko -
wał z bra tem Ro ber tem. Obaj ma ją upraw -
nie nia AOWD. Nur ko wa li na po la nie,
głę bo kość 8-10 m. Do wie dzie li śmy się rów -
nież, że nie daw no ku pi li so bie no we su che
ska fan dry do nur ko wa nia i przy pły nę li tu taj
je wy pró bo wać. Z te go co uda ło się usta lić,
Ro bert od po cząt ku miał pro blem z utrzy -
ma niem pły wal no ści i wie lo krot nie ją tra cił,
za ha cza jąc o dno. Ka żde ta kie za nu rze nie
po wo do wa ło wzbu rze nie mu łu do gó ry, co
znacz nie psu ło wi docz ność. Mi mo iż trzy -
ma li się ra zem, po pew nym cza sie Hu bert
stra cił Ro ber ta z oczu. Pod jął sa mo dziel ne
po szu ki wa nie przez mi nu tę, nie ste ty bez re -
zul ta tu. Po sta no wił więc wy nu rzyć się i zo -
ba czyć, czy Ro ber ta nie ma na po wierz-
ch ni. Nie by ło. Zau wa żył nas i we zwał po -
moc. Wte dy Kon rad za wo łał:

– To mek, Ania, wska kuj cie w ska fan dry
szyb ko, ma my tu za gi nio ne go nur ka!

Z Kon ra dem usta li li śmy, że on po pły nie
z Hu ber tem na brzeg i po mo że mu wyjść
z wo dy. Wy glą dał na zmę czo ne go i choć

nie wy ka zy wał oznak pa ni ki, je go oczy za -
czy na ły być co raz bar dziej nie obec ne, a ru -
chy mniej sko or dy no wa ne. Wo le li śmy nie
ry zy ko wać je go bez pie czeń stwa i wpad nię -
cia w pa ni kę, gdy zo sta nie po zo sta wio ny
sa mot nie. Uzgod ni li śmy rów nież, że
na brze gu Kon rad usta li z Tom kiem i Anią
plan po szu ki wa nia i bę dzie ją ko or dy no wał
z brze gu, a ja w tym cza sie po pły nę z ele -
men tem wy por no ścio wym w miej sce, gdzie
Hu bert ostat ni raz wi dział bra ta, w ce lu po -
szu ki wa nia bą bli na po wierzch ni wo dy. Po -

nie waż by łam sa ma, ja ko naj bar dziej od po -
wied ni sys tem po szu ki waw czy wy bra łam
sys tem roz sze rza ją ce go się kwa dra tu. Przej -
rzy stość wo dy by ła ok. 8-9 m. Po pew nym
cza sie doj rza łam Ro ber ta na dnie. Ozna ko -
wa łam miej sce od na le zie nia nur ka i wska -
za łam je Ani i Tom ko wi. Nad pły nę łam
nad nie go od stro ny słoń ca, by cie niem po -
in for mo wać go, że już je ste śmy i pły nie my
do nie go. Ro bert za re ago wał na to i na wią -
za li śmy roz mo wę. Po in for mo wał mnie, że
za plą tał się w sie ci, a na py ta nie, ile ma
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jesz cze po wie trza po ka zał 100 atm. Chwi -
lę póź niej To mek i Ania też już by li ko ło
mnie.

– Co tam? Zna la złaś go? – za py ta ła Ania.
– Tak, jest po de mną. Za plą tał się w sie -

ci. Po zo sta ło mu 100 atm. w bu tli.
– Ania, to jak, scho dzi my? – pla nu je To -

mek. – Mo że ty zej dziesz od przo du, dzię -
ki te mu bę dziesz mo gła z nim roz ma wiać
i in for mo wać mnie co i jak? Ja w tym cza sie
wy tnę go z sie ci?

– Ania, dasz so bie ra dę? – upew niam się.
– Naj wa żniej sze, nie pod chodź zbyt bli sko
i utrzy muj neu tral ną pły wal ność.

– Bę dę na sie bie uwa ża ła – uspo ka ja
mnie Ania. – To mek, scho dzi my?

Po po ka za niu so bie zna ku „OK” i „Za nu -

rze nie” ze szli.
Pa trząc z gó ry na ca łą ak cję, prze ka zy -

wa łam da ne na brzeg do Kon ra da, któ ry
w ka żdej chwi li był przy go to wa ny do we -
zwa nia po mo cy. Przy oka zji no to wał da ne,
ja kie do nie go do cho dzi ły. Po pa ru mi nu -
tach Ro bert był już wol ny, a To mek z Anią
roz po czę li po moc przy bez piecz nym wy -
nu rze niu się na gó rę. Nie ste ty ilość po wie -
trza w bu tlach po za koń cze niu ak cji nie
po zwo li ła na do ko na nie po sto ju de kom pre -
syj ne go i wszy scy mu sie li się wy nu rzyć bez
nie go. Na po wierzch ni Ro bert sa mo dziel -
nie na pom po wał jac ket i cał ko wi cie się
uspo ko ił. Po pro sił o po moc w do pły nię ciu
do brze gu. Po dro dze do wie dzie li śmy się,
że za wo ry ska fan dra su che go pu ści ły i za la -

ły go, przez co stra cił pły wal ność i po szedł
na dno. Tam za plą tał się w sie ci. Chcąc po -
wo li się uwol nić, przy złej pły wal no ści za -
plą tał się jesz cze bar dziej. Wi dział, że
Hu bert go szu ka, jed nak tu man mu łu, ja ki
wzbił, przy sło nił go. Resz tę hi sto rii już zna -
li śmy.

Nie ma to jak mi łe za koń cze nie
Ho lu jąc Ro ber ta do brze gu, za czę ły śmy

z Anią roz ma wiać, ob ra ca jąc ca łą hi sto rię
w żart, by Ro bert po czuł się le piej.
Przy oka zji de li kat nie na ma wia ły śmy go, by
spró bo wał sam tro chę po pły nąć. Dzię ki te -
mu dzia ła niu no wo po zna ny ko le ga, za czął
od czu wać co raz więk szy kom fort, a z cza -
sem i si ły za czę ły po wra cać. Przy brze gu
po mo gli śmy mu zdjąć sprzęt, by uła twić sa -
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mo dziel ne wyj ście z wo dy. Naj wa żniej sza
by ła te raz po moc w zdję ciu Ro ber to wi ska -
fan dra i ogrza nie go. Mi mo iż dzień był ład -
ny, wo da jesz cze by ła zim na i wo le li śmy
nie ry zy ko wać wy chło dze nia or ga ni zmu
ani od wod nie nia. Po da li śmy Ro ber to wi wo -
dę do pi cia oraz cie płą her ba tę, ja ka po zo -
sta ła nam z tra sy nad je zio ro. Cią gle

bacz nie jed nak przy glą da li śmy się je go sta -
no wi, czy aby wy nu rze nie bez po sto ju, dłu -
gi po byt pod wo dą i wy chło dze nie nie
wpły nę ło na je go stan ne ga tyw nie. Jed nak
nic nie wska zy wa ło na to, by Ro bert od niósł
ja kiś uraz.

By le tyl ko tak! Wnio ski, wnio ski, wnio -
ski!!!

Po pew nym cza sie wszyst kim nam hu -
mor znacz nie się po pra wił. Nikt te go dnia
nie zszedł już pod wo dę. Wspól nie po sta -
no wi li śmy prze ana li zo wać ca łą hi sto rię
i wy cią gnę li śmy wnio ski na przy szłość:

Nur ku jąc w no wym sprzę cie, nur kuj
w miej scach, któ re znasz;

Nur kuj w więk szych gru pach, by w ra zie
nie bez pie czeń stwa za wsze był ktoś, kto
mo że ci po móc;

Zbierz jak naj wię cej da nych o miej scu
nur ko wym. Bli skie po ło że nie mia sta mo gło
wska zy wać na dzi kie sie ci. Po sia da nie no -
ża by ło w tym przy pad ku nie zbęd nym ele -
men tem nie sie nia po mo cy;

Gdy jest wię cej niż jed na gru pa nur ko -
wa, do wiedz się cze goś wię cej o nich. Two -
je do świad cze nie mo że za po biec
wy pad ko wi, za nim się jesz cze po ja wi;

Jak gdzieś je dziesz, le piej bądź przy go to -
wa ny na wszyst kie ewen tu al no ści, bo jak
coś się wy da rzy, mo że być za ma ło cza su
na po szu ki wa nia;

Ob ser wuj i bądź czuj ny. Roz ma wiaj.
Po mi le spę dzo nym cza sie wy mie ni li śmy

się nu me ra mi i umó wi li śmy na no we nur -
ko wa nie na Za krzów ku…

Kry sty na Ja nusz ko
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DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    NNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa    JJJJaaaasssskkkkiiiinnnnoooowwwweeeeggggoooo
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  pprraawwddzziiwwyycchh  ooddkkrryywwccóóww!!
SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee::

hhttttpp::////ggnnjj..oorrgg..ppll//wwaarrsszzttaattyy//iinnddeexx..pphhpp

Rejsy nurkowe
SŁONECZNA ITALIA

27.04-4.05
SARDYNIA

5-12.07
DOOKOŁA WYSPY ELBA

30.08-6.09
ARCHIPELAG WYSP

TOSKAŃSKICH

20-27.09
ARCHIPELAG WYSP
PONCJAŃSKICH

Szczegóły na www.bestdivers.pl
tel.601 321 557

bestdivers@bestdivers.pl

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
mailto:bestdivers@bestdivers.pl
http://www.bestdivers.pl
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-poncjanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-poncjanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-poncjanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-toskanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-toskanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-toskanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy-wokol-wloskiej-elby/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy-wokol-wloskiej-elby/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/sardynia-w-weekend-majowy---rejs-nurkowy/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/sardynia-w-weekend-majowy---rejs-nurkowy/
http://gnj.org.pl/warsztaty/index.php
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Nie ma lep szej me to dy ucze nia, niż
ucze nie się na wła snych błę dach.
Wie dza zdo by ta tą dro gą jest naj -
trwal sza i przyj mo wa na w spo sób
naj bar dziej świa do my. Pro blem po le -
ga na tym, że w nur ko wa niu nie mo -
żna za sto so wać tej me to dy. 

Za gro że nie spo wo do wa ne po peł nie niem
przez nur ka błę du pod wo dą jest bo wiem tak
du że, że pierw szy błąd mo że być rów nież
ostat nim. Dla nur ka, któ ry po peł ni ta ki błąd,
je go dy dak tycz na war tość bę dzie już bez
zna cze nia. Dla te go trze ba się uczyć na cu -
dzych błę dach. Ana li zo wa nie opi sów wy -
pad ków nur ko wych jest wy śmie ni tą me to dą
dy dak tycz ną. Od po ło wy lat dzie więć dzie -
sią tych sto su ję ją pod czas pro wa dzo nych
prze ze mnie kur sów płe two nur ko wa nia.

Wy pa dek nur ko wy (czy li ta kie od stęp -
stwo od pla nu nur ko wa nia, któ re wią że się
z bez po śred nim za gro że niem dla ży cia lub
zdro wia) nie jest nie szczę ściem, któ re spa -
da z nie ba. Na wy pa dek nur ko wy trze ba so -
bie za pra co wać, ła miąc za sa dy bez pie -
czeń stwa. Wy pa dek wy ni ka za wsze wy -
łącz nie z błę dów czło wie ka – ni gdy nie wy -
ni ka z ni cze go in ne go. Nie ma wy pad ków
nur ko wych „nie za wi nio nych przez czło -
wie ka”. Je śli na przy kład wy stą pi ła awa ria
sprzę tu i zgi nął nu rek, to nie dla te go zgi nął,
że wy stą pi ła awa ria sprzę tu, lecz dla te go,
że w sy tu acji awa rii sprzę tu nie umiał so bie
po ra dzić – a to jest już zu peł nie in ne po sta -
wie nie pro ble mu. Ist nie ją co praw da zda -
rze nia nie prze wi dy wal ne, na przy kład ta kie
jak wy buch wul ka nu, trzę sie nie zie mi czy
tsu na mi (któ re w ro ku 2004 w In do ne zji po -

chło nę ło wie le ofiar), lecz ma ją miej sce
na ty le rzad ko, że sta no wią je dy nie wy ją tek
od tej re gu ły, a nie jej za prze cze nie.

Wypadki nurkowe
analiza gorzkich doświadczeń
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120 wy pad ków nur ko wych, któ re opi sa -
łem w mo jej ksią żce do ty czy sy tu acji naj -
bar dziej ty po wych, dla te go je wy bra łem.
Brak od po wie dzial no ści za part ne ra, głu po -
ta i tchó rzo stwo są sia du je w nich z pro fe -
sjo na li zmem, zdro wym roz sąd kiem i bo ha -
ter stwem – do kład nie tak, jak w ży ciu.

Wiem, że za brzmi to dziw nie, ale ja
po pro stu nie lu bię ofiar wy pad ków nur ko -
wych. Nur ko wie, któ rzy zgi nę li w wo dzie,
zro bi li krzyw dę nie tyl ko so bie. Zro bi li
krzyw dę nam wszyst kim.

Do pó ki nie ma wy pad ku, nur ko wa nie
jest wspa nia łą za ba wą. Jest to co praw da
za ba wa na je żo na nie bez pie czeń stwa mi,
jed nak przy od po wied niej ase ku ra cji i or ga -
ni za cji oraz prze strze ga niu re guł, mo żna te
nie bez pie czeń stwa zu peł nie zmi ni ma li zo -
wać.

Nie na le ży po chop nie przyj mo wać te zy,
że wy pad ki są „wy mu szo ne przez sta ty sty -
kę” i nie ma na nie ra dy. A już na pew no
nie są „wy mu szo ne przez sta ty sty kę” w tak
ogrom nej licz bie, ja ką ob ser wu je my od kil -
ku lat. Ist nie ją prze cież w Pol sce i na świe -
cie pro fe sjo nal ne ba zy nur ko we, w któ rych
wy ko nu je się co se zon ty sią ce nur ko wań
i ni ko mu nie dzie je się krzyw da. Na wet je -

śli w ta kiej ba zie wy stą pi wy pa dek, je go
skut ki są na tych miast ogra ni cza ne przez za -
sto so wa nie od po wied nich pro ce dur. Czu -
wa nad tym za wo do wy or ga ni za tor nur ko-
wań, bio rą cy na sie bie peł ną od po wie dzial -
ność za bez pie czeń stwo ak cji. Na to miast
lu dzie nur ku ją cy me to dą im pre-  zo wo -ro -
ken dro lo wo -spon ta nicz ną, na dzi ko i bez
ele men tar nej ase ku ra cji, oczy wi ście prę -

dzej czy póź niej zgi ną. A swo ją śmier cią
po psu ją hu mor nam wszyst kim, nikt bo -
wiem nie lu bi ba wić się na cmen ta-
rzu. I za to ich nie lu bię.

Wy pa dek wy ni ka z błę du. Lecz ja kie go
ro dza ju to błąd? Pa ra dok sal nie rzad ko jest
to tzw. błąd po wa żny. „Po sze dłem do wo -
dy z pu stą bu tlą, bo za po mnia łem spraw -
dzić”, „po sze dłem do wo dy sam”, „po s-

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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ze dłem do wo dy po wód ce”, „po sze dłem
na po wie trzu na 100 me trów”, „po sze dłem
pod lód bez lin”, „wy ko na łem nur ko wa nie
bez ase ku ra cji tle nem”, „za mkną łem za wór
bu tli, gdy wy stą pi ło za lo dze nie au to ma tu”,
„zgu bi łem part ne ra w to ni, bo nie dość sta -
ran nie go ase ku ro wa łem” – te go wszyst kie -
go nikt z nas nie zro bi, by ły by to bo wiem
prze kro cze nia gru be, a prze cież wszy scy
wie my, co wol no, a cze go nie wol no.

Jed nak pro ce du ry stan dar do we nie chro -
nią przed prze kro cze nia mi drob ny mi.
Na tym po le ga głów na wa da tych pro ce dur.
„Wczo raj trosz kę ba lo wa li śmy przy ogni -
sku, ale w za sa dzie to się cał kiem nie źle
czu ję”, „mo ja bu tla jest pra wie peł na, choć
wczo raj dmu cha li śmy z niej pod pa la jąc
gril la”, „w je zio rze po dob no po sta wi li sie ci,
ale to pew nie tyl ko plot ka”, „mój nóż
do sie ci jest tę py, nie ostrzy łem go chy ba ze
dwa la ta, ale prze cież mam nóż – więc wła -
ści wie o co cho dzi”, „mój part ner jest świet -
nym nur kiem, choć miał rok prze rwy – ale
przed tem na praw dę bar dzo du żo nur ko -
wał”, „mój ska fan der jest tro chę cia sny, bo
przez zi mę przy ty łem, tro chę cię żko mi od -
dy chać – ale to się prze cież w wo dzie uło -
ży”, „bu tle na bi ja li śmy sprę żar ką spa li no -

wą, a wiatr w tym cza sie strasz nie krę cił, ale
wła ści ciel tej sprę żar ki na pew no zna się
na ła do wa niu – prze cież ma ją już dru gi
mie siąc”, „ba te rie w mo jej la tar ce są już
trosz kę wy ła do wa ne, bo wczo raj przy ogni -
sku oświe tla łem śpiew nik gi ta rzy ście – ale
prze cież są jesz cze pra wie cał kiem do bre”,
„jak wy je żdża li śmy z kum pla mi na nur ko -
wa nie, to prze cież na pew no któ ryś wziął
tlen, ale wła ści wie to nie wiem gdzie on
jest, pew nie w ba ga żni ku któ re goś sa mo -
cho du – a co tam, znaj dzie się”, „nie pa mię -
tam nu me ru te le fo nu do ko mo ry de kom-
pre syj nej, ale prze cież mam go w te le fo nie.
Co praw da pi nu też nie pa mię tam, ale mam
chy ba gdzieś za pi sa ny”, „mój part ner po ka -
zu je zna ki w spo sób bar dzo nie sta ran ny, ale
nie zwró cę mu uwa gi, bo po co się kłó cić,
prze cież i tak się ja koś do ga da my” itd.

Mógł bym go dzi na mi wy mie niać te go ty -
pu prze kro cze nia, z któ rych w za sa dzie
żad ne nie jest w spo sób ka te go rycz ny ka ry -
god ne. Żad ne z nich sa mo nie jest w sta nie
spo wo do wać wy pad ku, lecz gdy przy pad -
kiem zbie rze się ich kil ka w jed nym miej -
scu i cza sie – jest tra ge dia.

To wy ja śnia, cze mu za wsze tak trud no
usta lić przy czy nę wy pad ku, a wszy scy się

dzi wią dla cze go. Otóż dla te go, że po je dyn -
cza przy czy na wy pad ku zwy kle po pro stu
nie ist nie je. Mo żna na to miast mó wić
o prze kro cze niu pew nej „ma sy kry tycz nej”
błę dów, z któ rych ża den nie za słu gu je na
na zwa nie go przy czy ną wy pad ku.

Do tar cie do wszyst kich ni ci two rzą cych
ten splot jest zwy kle nie mo żli we, czę sto bo -
wiem są to zda rze nia roz ło żo ne w cza sie.
Dla przy kła du: oso ba, któ ra jest me te opa tą
al bo po pro stu mie wa mi gre ny wie, że z po -
wo du ni skie go ci śnie nia at mos fe rycz ne go
bę dzie mu sia ła sto so wać śro dek na ból gło -
wy. Mi mo to pla nu je wy jazd nur ko wy
na naj bli ższy week end. Śro dek ten oczy wi -
ście dzia ła na układ ner wo wy, wy stą pi więc
dra ma tycz ne ob ni że nie od por no ści na nar -
ko zę azo to wą. 

Oso ba ta ka za czę ła kon stru ować swój
wy pa dek już na kil ka dni przed wej ściem
do wo dy! Przy kła dów ta kich mo żna po dać
bar dzo wie le, a do ty czą one sy tu acji, gdy
wy pa dek nur ko wy za czął być kon stru owa -
ny na wet na mie sią ce lub la ta przed wej -
ściem do wo dy!

Ogrom ny pro blem po le ga na tym, że te
„prze kro czon ka” są nie kie dy tak drob ne, że
znaj du ją się nie ja ko po ni żej „po zio mu
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spraw dzal no ści”. Stan dar do we pro ce du ry
spraw dza ją ce nie bę dą więc w sta nie ich
wy kryć! Pro ce du ry te, jak już po wie dzie li -
śmy na po cząt ku, za pro jek to wa no tak, aby
słu ży ły wy kry ciu błę du ka te go rycz nie ka ry -
god ne go, nie zaś su my dro bia zgów i dro -
bia żdżków.

Au to kon tro la, czy kon tro la do ko ny wa na
przez rów no rzęd ne go nam part ne ra, to
za ma ło, je ste śmy bo wiem po bła żli wi dla
sie bie sa mych i dla sie bie na wza jem. Ko -
niecz na jest in sty tu cja „or ga ni za to ra od po -
wie dzial ne go”, któ ry zwró ci na szą uwa gę
na drob ne z po zo ru ele men ty, któ re nam sa -
mym by umknę ły. Do ty czy to za rów no nur -
ko wań szko le nio wych, jak i czy sto tu ry sty-
cz nych. Po trzeb ny jest ktoś, kto nie za an ga -
żo wa ny bez po śred nio w nur ko wa nie, ma -
jąc dy stans do ca łej ak cji, po wie: „No
do brze ko le go, ale to i to trze ba jed nak zro -
bić ina czej”. Ta ką funk cję „żan dar ma” peł -
ni do świad czo ny, ko niecz nie za wo do wy
in struk tor, szef szko le nia klu bu – po stać ist -
nie ją ca w CMAS -ie od bli sko pół wie ku, po -
ja wia ją ca się już nie kie dy w in nych,
młod szych fe de ra cjach, któ re po wo li do ra -
sta ją do te go po my słu (uży wa się tam okre -
śle nia „di ving su per vi sor” lub po dob nych).

Oczy wi ście ten szef szko le nia też nie jest
wszyst ko wie dzą cy, on rów nież ma pra wo
być zmę czo ny, je mu rów nież na le ży pa trzeć
na rę ce, stąd pra sta ry oby czaj, by ba zy nur ko -
wej nie pro wa dził ni gdy je den in struk tor.
Na przy kład, że by prze pro wa dzić le gal ny
kurs P2, po trzeb nych jest za wsze co naj mniej
dwóch. Oczy wi ście nie spo sób za bez pie czyć
się przed wszyst kim. By wa i tak, że na wet

naj lep szy ze spół za wo dow ców po peł ni błąd
– wszy scy je ste śmy tyl ko ludź mi – i wy pa dek
bę dzie jed nak miał miej sce. Lecz gdy, pi sząc
tę ksią żkę, ana li zo wa łem bli sko ty siąc opi sów
tra gicz nych zda rzeń z ca łe go świa ta, od nio -
słem wra że nie, że po pro stu sta ran niej sza or -
ga ni za cja nur ko wań po zwo li ła by unik nąć
ogrom nej więk szo ści z nich. Je śli nie wszyst -
kich, to przy naj mniej pra wie wszyst kich.

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Mam do Pań stwa go rą cą proś bę – pro szę
prze ana li zo wać swo je nur ko wa nia i po szu -
kać drob nych prze kro czeń, któ re Pań stwo
po peł ni li. Z pew no ścią znaj dą się ta kie, nikt
bo wiem nie jest wol ny od błę du. Je śli pod -
czas tych nur ko wań nie przy da rzy ło się
Wam nic przy kre go, to zna czy, że „ma sa
kry tycz na” błę dów nie zo sta ła osią gnię ta.
No i chwa ła Bo gu. Lecz jesz cze jed no czy
dwa „prze kro czon ka” i mo gło być ina -
czej…

Wy pa dek nur ko wy wy ni ka wy łącz nie
z su my błę dów czło wie ka. Ni gdy nie wy ni -
ka z ni cze go in ne go.

Szef Szko le nia Klu bu Płe two nur ków Ac -
ti ve Di vers

To masz Stru gal ski

Pre zen to wa ny po ni żej tekst jest frag men tem
z ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wy pad ki nur -
ko we – ana li za gorz kich do świad czeń”. Ksią -
żka za wie ra ana li zę opi sów po nad 120
wy pad ków nur ko wych z ca łe go świa ta, opa -
trzo nych ko men ta rzem. Do cze ka ła się już
w Pol sce trzech wy dań, jest wy da na rów nież
w jęz. nie miec kim i fran cu skim, w przy go to wa -
niu są wer sje: an giel ska, ro syj ska i chiń ska.

http://aquadiver.pl


http://www.choredzieci.org.pl
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Spe ar fi shing to pod wod ne ło wy
z ku szą upra wia ne wy łącz nie na bez -
de chu. Co jest tak po cią ga ją ce go
w tym mil czą cym, pod wod nym świe -
cie? Nur ku jąc z ku szą na bez de chu,
mo że my na pa rę mi nut za trzy mać
czas, znik nąć i ze spo lić się z na tu -
rą, ży ciem mo rza czy oce anu. 

To wspa nia łe wi do ki, do sko na ły re laks,
przy go da i nie od łącz na ad re na li na to wa rzy -
szą ca łow cy, w któ rym bu dzą się pier wot ne
in stynk ty my śli we go. W związ ku ze spo rym
za in te re so wa niem po przed ni mi ar ty ku ła mi,
na proś bę Czy tel ni ków, tym ra zem za sta no -
wi my się, jak po wi nien być ubra ny pod -
wod ny łow ca.

Ba last
Pas ba la sto wy jest uży wa ny do zrów no -

wa że nia pły wal no ści pian ki. Po nie waż ka -
żdy ma in ną wa gę, po trze bu je in ne go
ob cią że nia. Za le żnie od głę bo ko ści na ja -

kiej nur ku je, spe aro po wi nien za wsze sta -
rać się mieć pły wal ność do dat nią do oko -
ło 8 m. W ra zie gdy by przy tra fił mu się

shal low wa ter blac ko ut, bę dzie uno sił się
na po wierzch ni.

Naj czę ściej uży wa się kla sycz ne go pa sa
z bez piecz nym za pię ciem, tzn. szyb kim,
tak aby w ra zie nie bez pie czeń stwa mo żna
go by ło szyb ko zrzu cić. War to zde cy do wać
się na pa sy gu mo we, bo w prze ci wień stwie
do par cia nych są roz cią gli we i nie zsu wa ją
się, gdy pian ka zmniej sza swo je roz mia ry
przy nur ko wa niu.

Przy wy cho dze niu na po wierzch nię
z bar dzo du żej głę bo ko ści, a ta kże gdy czu -
je się brak po wie trza, wska za ne jest od pię -
cie pa sa i trzy ma nie go w rę ku. Je śli
przy tra fi się SWB, pas wy su nie się z rę ki,
a pian ka sa ma wy nie sie nur ka na po -
wierzch nię.

Do brze jest mieć dwa kom plet ne pa sy.
W ten spo sób, w przy pad ku za gro że nia nie
bę dzie szko da go od piąć i stra cić na dnie. To
ta kie psy cho lo gicz ne, ale dzia ła. War to po -
świę cić pas ba la sto wy, że by ura to wać ży cie.

Spearfishing – sprzęt
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Do sko na łą al ter na ty wą jest uprząż. Za -
pew nia o wie le lep sze roz ło że nie ba la stu
i nie zsu wa się przy głę bo kim nur ko wa niu.
Przy uprzę ży nie od czu wa się też bó lu w lę -
dźwiach, ja ki po wo du je nie kie dy cię żki
pas. Nie jest jed nak wska za na dla po cząt -
ku ją cych, bo w ra zie po trze by cię żko ją
zrzu cić. Przy sto so wa niu uprzę ży, ba last
jest prze su nię ty na ra mio na i po ma ga
w nur ko wa niu w dół. Dol na część stwa rza
więk szy opór przy wy cho dze niu na po -
wierzch nię, a to zna czy, że spa la się wię cej
ener gii i wzra sta ry zy ko SWB. Bar dzo wy -
god ne są ta kże ka mi zel ki ba la sto we z roz -
cią gli we go neo pre nu (Imer sion). Mies-
z czą 3 kg ba la stu.

Cza sem do dat ko wo sto su je się ba last
na kost kach nóg, aby przy aspet to – szcze -
gól nie w prą dzie, bar dzo głę bo ko, ale rów -
nież na płyt kich wo dach – no gi nie uno si ły
się do gó ry. Ta ki ba last na kost kach kom -
pen su je pły wal ność spodni pian ki, czy li to,
cze go nie za ła twia ani, pas ani uprząż.

Obec nie są rów nież do stęp ne pa sy z neo -
pre nu. Chy ba naj lep sze, bo przy nur ko wa niu
w dół przy le ga ją do cia ła i nie zsu wa ją się.

Bar dzo wa żne jest do bre wy wa że nie.
Na głę bo ko ści ok. 10 m pły wal ność po win na

być ze ro wa. Wy wa że nie za le ży oczy wi ście
od wa gi cia ła i gru bo ści pian ki. Zbyt ma łe ob -
cią że nie spra wia, że trze ba bę dzie zu żyć
zbyt du żo ener gii przy scho dze niu w dół. Na -
to miast prze wa że nie mo że być bar dzo nie -
bez piecz ne. W dół pły nie się co praw da
ła twiej i szyb ciej, ale do dat ko wy czas zy ska -
ny na dnie zrów no wa ży się z do dat ko wym
cza sem po trzeb nym na po wrót i od zy ska nie
sił. Na pew no ła twiej jest pły nąć w dół ma jąc
do po ko na nia pły wal ność pian ki, niż w gó rę
i wal czyć z gra wi ta cją. Przy du żym prze wa -
że niu mo że wy stą pić bar dzo po wa żny pro -
blem z wy nu rze niem, a je że li do da my
do te go na przy kład koń ców kę po wie trza,
na głą nie dy spo zy cję czy utra tę sił, bę dzie to
na sze ostat nie nur ko wa nie.

Uwa ga – le żąc na po wierzch ni na wy de -
chu ma my mieć pły wal ność do dat nią!

Orien ta cyj nie przy wa dze cia ła 80 kg
i pian ce 5 mm sto su je się 8 kg ba la stu
na głę bo ko ściach do ok. 7 m, mię dzy 8-
15 m bie rze my 6 kg, a po ni żej 15 me trów
tyl ko 5 kg. Scho dząc po ni żej 25 m, tyl -
ko 3 kg.

Nie któ rzy wy traw ni łow cy nur ku ją ze
zmien nym ba la stem, tzw. bra zi lia ną. To
roz wią za nie sto su je się wy łącz nie przy bar -

dzo głę bo kich nur ko wa niach. Na pa sie jest
wów czas sta ły ba last, za zwy czaj 3 kg,
i do te go 4-6 kg do dat ko we go ba la stu, któ -
ry po tem zo sta wia się na dnie (jest na lin -
ce). Nur ko wa nie ze zmien nym ba la stem
uła twia zej ście na du że głę bo ko ści i wy nu -
rze nie. Po cząt ku ją cy nie po win ni ab so lut -
nie sto so wać tej me to dy.
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Czymś po dob nym by ła skan da lo pe tra,
uży wa na przez grec kich po ła wia czy gą bek.
Za zwy czaj by ła zro bio na z pła skie go ka -
wał ka gra ni tu czy mar mu ru z za okrą glo ny -
mi kształ ta mi. Wa ży ła od 6 do 14 kg. By ła
bar dzo po pu lar nym po moc ni czym na rzę -
dziem nur ków ap nea na wy spach Mo rza
Egej skie go, a szcze gól nie na Ka lym nos
do lat sześć dzie sią tych. W ka mie niu ro bio -
no otwór, aby lin ką po łą czyć skan da lo pe trę
z ło dzią. Li na mia ła znacz ni ki co 5 me trów.
Do dat ko wo nu rek miał przy wią za ną skan -
da lo pe trę do rę ki za po mo cą krót kiej lin ki
zwa nej ga sa. 

Grec cy po ła wia cze
gą bek za wsze mie li
na ło dzi po moc ni ka
zwa ne go ko la ouzie ris. Po da wał on nur ko -
wi skan da lo pe trę, a gdy ten był pod wo dą,
ob ser wo wał go za po mo cą szkla ne go oku -
la ru i czu wał na li ną. Ko la ouzie ris mógł za -
wsze wy cią gnąć nur ka, na wet gdy ten był
nie przy tom ny. Obec nie na dal wi du je się

ap ne istów uży wa ją cych skan da lo pe try.
I wszy- st ko co sta re, jest zno wu no we. Nu -
rek -ap ne ista nur ku je pio no wo w dół, trzy -
ma jąc moc no ka mień w wy cią gnię tych
przed so bą rę kach. Za po mo cą skan da lo pe -
try mo żna zwięk szać i zmniej szać pręd kość
opa da nia oraz ste ro wać, a na dnie, trzy ma -
jąc ją pod pa chą, mo żna cho dzić.

Rę ka wi ce i skar pe ty

Spe aros uży wa ją rę ka wic do ochro ny
dło ni nie tyl ko przed zim nem, ale rów nież
ostry mi kol ca mi ryb, ska ła mi, ra fa mi i ró -
żny mi pa rzy deł ka mi, któ re mo żna przy pad -
ko wo do tknąć i stra cić czu cie w pal cach
na wie le go dzin. Więk szość rę ka wic ma
gru bość 3 mm, za pew nia to wy star cza ją cą
cie pło tę. Łow cy pre fe ru ją skór ko we rę ka wi -

ce, cień sze na we wnętrz nej stro nie dło ni,
co za pew nia lep sze czu cie, szcze gól nie
przy ku szach o czu łym spu ście. W cie płych
tro pi kal nych wo dach uży wa się rę ka -
wic 3 mm, na Mo rzu Śród ziem nym 3-
3,5 mm w za le żno ści od po ry ro ku,
a w mo rzach na pół no cy jesz cze grub szych.

Skar pe ty z neo pre nu wy stę pu ją w ró -
żnych gru bo ściach od 1 do 5 mm. Za zwy -
czaj wy trzy mu ją oko ło ro ku. Uni wer sal na
gru bość skar pet to 3,5-4 mm.

Ko ło wro tek
Ko ło wro tek spe aro w ni czym nie przy po -

mi na te go węd kar skie go. Jest ina czej zbu -
do wa ny, dzia ła ina czej i ina czej się go
uży wa. Po tra fie niu ry by, łow ca wy nu rza jąc
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się po zwa la lin ce, aby się roz wi nę ła, po tem
ła pie za nią i ścią ga ry bę do sie bie. Na stęp -
nie z po wro tem na wi ja lin kę na ko ło wro tek.

Ko ło wrot ki są bar dzo po pu lar ne i sze ro -
ko uży wa ne przez eu ro pej skich i afry kań -
skich spe aros. Sto su je się je w po lo wa niach
na głę bo kich wo dach i na du że ry by. W Au -
stra lii i na wy spach Pa cy fi ku ja koś uży wa
się ich mniej, tam wo lą flo at li ne dyn da ją cą
od boi czy ja kie goś pły wa ka, ale tam nie
po lu je się ze zdo by czą przy tro czo ną do pa -
sa, jak to czę sto by wa w Eu ro pie. Ko ło wro -

tek za pew nia na pew no du żą mo bil ność,
bo nie jest się obar czo nym przez cią gną cą
się lin kę. Po za tym ta kie lin ki wzbu dza ją
po dej rze nia u nie któ rych ryb, np. snap pe -
rów czy du żych ma krel.

Na ryn ku jest kil ka ty pów ko ło wrot ków,
są pio no we i po zio me, jed ne ro bio ne z me -
ta lu, in ne z pla sti ku. Me ta lo we są na pew no
bar dziej wy trzy ma łe i moc niej sze, ale dro -
ższe, choć by wa ją ta kże wy trzy ma łe eg -
zem pla rze pla sti ko we. I wresz cie są
ko ło wrot ki za mknię te i otwar te.

Naj gor sze, co mo że się przy tra fić przy
ko rzy sta niu z ko ło wrot ka, to po plą ta nie lin -
ki. Za zwy czaj dzie je się tak, kie dy tra fio na
sil na ry ba za czy na ucie kać i lin ka od wi ja
się jak sza lo na. Aby te mu za po biec, ka żdy
ko ło wro tek mu si mieć sys tem zwal nia ją cy.
Za zwy czaj jest to na kręt ka z pod kład ką.
Ma jąc do czy nie nia z więk szą ry bą, mo żna
ko ło wro tek do dat ko wo wy ha mo wać dło -
nią, oczy wi ście tyl ko w przy pad ku ko ło -
wrot ka otwar te go i dla te go wie lu łow ców
pre fe ru je wła śnie ten typ. Po za tym
w otwar tym wszyst ko wi dać jak na dło ni,
zaś ma jąc za mknię ty mo żna mieć pro blem
z de mon ta żem, gdy by coś by ło nie tak.

Ku pu jąc ko ło wro tek, zwra cał bym uwa -

gę, czy wrze cio no, na któ rym ob ra ca się bę -
be nek, to nie jest już śru ba, któ ra trzy ma to
wszyst ko do ku py. Przy ta kim pa ten cie ko -
ło wro tek mo że prę dzej czy póź niej roz krę -
cić się na czę ści, gdy tra fi my na sil ną ry bę.

Ko ło wro tek jest nie zbęd ny w po lo wa niu
na głę bo kich wo dach i na du że, sil ne ry by.
Ma bar dzo dłu gą lin kę (ok. 30-50 m). Mo -
cu je się go na lu fie ku szy. Lin ka po win na
być przy naj mniej tak dłu ga, jak głę bo kość,
na któ rej się po lu je. Nie za wod nym ko ło -
wrot kiem jest na przy kład Den tex Ma ori su -
ba. Naj lep sza lin ka to dy ne ema lub ke vlar,
za zwy czaj 1,5 mm, a na wet 2,5 mm. Ko ło -
wro tek mo cu je się moc ny mi obej ma mi.

Przy po lo wa niu na bar dzo wiel kie ry by,
na przy kład tuń czy ki, lin kę strza ły przy cze -
pia się bez po śred nio do du żych pły wa ków,
nie kie dy na wet do trzech.

Nóż
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Nóż spe aro nie jest, jak w fil mach, do od -
pę dza nia czy wal ki z re ki na mi. Nasz nóż
jest uży wa ny do dwóch rze czy, a mia no wi -
cie uśmier ca nia zdo by czy szyb ko, bez -
piecz nie i hu ma ni tar nie oraz uwal nia nia się
w przy pad ku za plą ta nia w lin ki, li ny czy na -
wet sie ci. Cza sem słu ży do od ry wa nia ma -
łży od skał i nie rzad ko do usu wa nia
ja kie goś kol ca z pal ca. No i mo że cza sem
do od stra sze nia cze goś...

Wska za ny jest ma ły i po ręcz ny nóż, typ
szty le tu z ostrym koń cem. Ostrze nie po -
win no być dłu ższe niż 10-12 cm. Nóż za -
zwy czaj mo cu je się na ra mie niu al bo
na łyd ce. Do bre miej sce jest też na pa sie,
ła two go stam tąd do być i nie za plą tu je się
w wo do ro sty. Za zwy czaj no że nur ko we są

ro bio ne z dwóch ty pów sta li nie rdzew -
nej: 410 z któ rej ro bi się lep sze ostrza i 316
bar dziej od por nej na rdzę. Trze ba zwró cić
uwa gę na po chwę, do bre są ta kie, któ re ma -
ją gu mo we za pię cie przy trzy mu ją ce rę ko -
jeść. Są prak tycz niej sze niż te ze zwal-
nia ją cym przy ci skiem. Nóż to nie zbęd ne
wy po sa że nie przy ka żdym nur ko wa niu.
Du że są mo że efek tow ne, ale cię żkie, nie -
po ręcz ne, sta no wią du ży opór dla wo dy
i ma ją ten den cję za ha czać się o wo do ro sty
czy lin kę boi. Naj le piej mieć dwa no że, je -
den na no dze, dru gi na ra mie niu.

Spearo

http://www.wioskasos.org


http://aquadiver.pl
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Ar ty kuł o na szej przy go dzie z kon -
fi gu ra cją si de mo unt, a w za sa dzie
o tym, jak po kil ku se zo nach zo sta -
li śmy in struk to ra mi Ra zor Si de Mo unt
Sys tem i jed no cze śnie pod su mo wa nie
na szych wy jaz dów i pod ró ży nur ko -
wych, któ re zre ali zo wa li śmy w ro -
ku 2013.

Więk szość za in te re so wa nych te ma ty ką
kon fi gu ra cji si de mo unt już wie, że uprząż
Ra zor 2 otrzy ma ła ma gicz ne dwie li ter ki
CE, dzię ki cze mu już nie ba wem pierw sza
de dy ko wa na uprząż od Go Si de Mo unt,
któ rej twór cą jest Ste ve Bo ga erts, bę dzie ofi -
cjal nie do stęp na na ryn ku eu ro pej skim. Ale
od po cząt ku… Na sza przy go da z si de mo -
unt za czę ła się od nie win nych roz mów
w 2010 ro ku. Nie ukry wam, że by łem bar -
dzo szczę śli wy, że po kil ku la tach od wie -

dza nia skle pów nur ko wych w Po lce
i za gra ni cą, na gle, zni kąd przy szła od po -
wiedź na py ta nie za da wa ne wie lo krot nie
w la tach po przed nich, szcze gól nie na po -
cząt ku ka żde go se zo nu:

– Czy jest ja kaś no wość nur ko wa na nad -
cho dzą cy se zon???

I sta ło się, nad szedł ten dzień! Ma my coś
no we go, lub mo że bar dziej coś w no wo -
cze snej wer sji. Coś, co przez kil ka dzie siąt

Oficjalnie Oficjalni…
Instruktorzy Razor Side Mount System w Polsce
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pierw szych nur ko wań przed wej ściem
do wo dy przy ku wa ło wzrok in nych nur ków
i by ło trak to wa ne dość scep tycz nie – Ra zor!
– pierw sza de dy ko wa na uprząż do nur ko -
wań w kon fi gu ra cji si de mo unt. Czte ry se -
zo ny te mu, nim ry nek zo stał wręcz za la ny
pro po zy cja mi uprzę ży si de mo unt, my po -

sta wi li śmy na na sze go Ra zo ra i de dy ko wa -
ne szko le nie wg fi lo zo fii „Bo ga er thian”.

Jak się oka za ło, kie ru nek któ ry wte dy ob -
ra li śmy, wy wró cił na sze ży cie nur ko we do -
słow nie i w prze no śni do gó ry d...

Za rów no na sze pierw sze Ra zo ry, spro -
wa dzo ne zza wiel kiej wo dy, jak i szko le nie

kosz to wa ły „ma łą for tu nę”, ale jak się oka -
za ło w krót kim cza sie, na wła snej skó rze
do świad czy li śmy, że by ła to do bra in we sty -
cja. Po twier dzi ło to kil ka se zo nów, gdzie
ze sta wy ple co we zo sta ły kom plet nie przez
nas od rzu co ne na rzecz kon fi gu ra cji bocz -
nej, za rów no w trak cie nur ko wań re kre acyj -
nych, jak i tech nicz nych. Cią gła współ pra ca
z Go Si de Mo unt – czy li twór ca mi Ra zo ra
– przy nio sła zna ko mi ty efekt, pod no sząc
na szą wie dzę i umie jęt no ści, a ta kże bez -
pie czeń stwo ka żde go nur ko wa nia! Pew ne -
go dnia otrzy ma li śmy pro po zy cję wzię cia
udzia łu w ofi cjal nym kur sie in struk to ra Ra -
zor Si de Mo unt i tym sa mym two rze nia or -
ga ni za cji Go Si de Mo unt. Nie mu szę
nad mie niać, że by ło to dla nas bar dzo mi łe
i bez mru gnię cia okiem w lip cu 2013 przy -
stą pi li śmy do kur su.

Po kil ku go dzi nach jaz dy i prze je cha -
niu 1000 km, za je cha li śmy do nie miec kie -
go mia sta Frie burg, przed ma lut ką wi try nę
cen trum nur ko we go Tauch cen ter Frie burg,
któ re go po wierzch nia to za le d wie 600 ME -
TRÓW KWA DRA TO WYCH. Uwierz cie mi,
że ce lo wo za sto so wa ne wiel kie li te ry i tak
nie od da ją wiel ko ści te go „mar ke tu nur ko -
we go”, w któ rym bez prze rwy od no si się
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wra że nie, że miej sca jest za ma ło, na wet
wte dy, gdy ma się świa do mość, że wszyst -
ko jest po ukła da ne po nie miec ku. Przy je -
cha li śmy do te go cu dow ne go miej sca
na ca łe je de na ście uro czych dni. Tak, my
też za sta na wia li śmy się, na ja ką cho le rę
ma my tu taj sie dzieć ty le cza su. Si de mo -

unt… Ra zor…, no prze cież wie my i zna my.
Wie my też, jak dłu go trwa ją prze cięt nie
kur sy spe cja li stycz ne w ró żnych or ga ni za -
cjach. Te go dnia na przy wi ta nie do sta li śmy
„Spat zie” (mix co li i ora nża dy), ulu bio ny,
lo kal ny na pój na sze go go spo da rza i jed ne -
go z na szych to wa rzy szy ko lej nych dni po -

by tu na po łu dniu na szych za chod nich są -
sia dów. Póź niej jesz cze mi łe przy wi ta nie
i ko la cja w uro czym pen sjo na cie, u star sze -
go ma łżeń stwa. Na sza czuj ność zo sta ła
w mi strzow ski spo sób uśpio na. Na stęp ne go
po ran ka, za chwy ca jąc się prze pysz nym
śnia da niem w uro czych wa run kach, ocze -
ku jąc go dzi ny 8: 00, zo sta li śmy bru tal nie
po sta wie ni do pio nu z nie miec ką do kład no -
ścią o 07: 59,59’… Od te go mo men tu, pró -
bu jąc na dą żyć za na szy mi no wy mi przy ja-
ciół mi, zda li śmy so bie spra wę z te go, że py -
ta nie – o co ty le krzy ku? – bę dzie co naj -
mniej nie sto sow ne. Szko le nie in struk to rów
czas za cząć.

Etap 1
Od kry wa my ko ło na no wo, ale naj go rzej,

jak ko muś się coś wy da je. I tu taj po ja wi ło
się na sze pierw sze zdzi wie nie, mi mo te go
że aby przy stą pić do kur su in struk tor skie go,
na le ży być rzecz ja sna in struk to rem i być
cer ty fi ko wa nym na po zio mie nur ka spe cja -
li za cji si de mo unt – cze go po sia da cza mi
by li śmy już od po nad trzech lat – pierw sze
trzy dni upły nę ły na udzia le w pod sta wo -
wym kur sie Ra zor Si de Mo unt, bądź co
bądź tro chę przy spie szo nym. Za ję cia trwa -
ły co dzien nie od 8.30 do 19.30 z pół to ra go -
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dzin ną prze rwą na obiad, co w na szej oce -
nie by ło bar dziej spraw dze niem i we ry fi ka -
cją te go, cze go zo sta li śmy na ucze ni
wcze śniej. Za tem po bi tym dniu teo rii i ko -
lej nych dwóch dniach mo cze nia się w po -
bli skim sta wie, zo sta li śmy ofi cjal nie
za kwa li fi ko wa ni do udzia łu w kur sie in -
struk tor skim.

Etap 2
Kurs in struk tor ski.
Nie opo wia da jąc tu taj zbyt dłu go, przez

ko lej nych sześć dni ka żdy z pre ten den tów

do ty tu łu zma gał się z pro wa dze niem szko -
le nia wg stan dar dów, któ rych pod pil nym
okiem HP Hart man na prze strze ga li śmy. Tak
na praw dę, to tyl ko je den dzień dłu żej niż
fak tycz nie szko le nie Ra zor Si de Mo unt trwa
w wa run kach po lo wych, np. u nas w Pol -
sce.

Dzień pierw szy. Je den z cie kaw szych,
czy li teo ria, ob li cze nia, sło wem to, co
wszy scy fi lo lo dzy uwiel bia ją. Warsz ta ty
z do pa so wa nia kom plet nej uprzę ży Ra zor
i skrzy dła BAT. Kon fi gu ra cja i kla ro wa nie
au to ma tów i bu tli bocz nych.

Dzień dru gi. Za ję cia ba se no we. Po zy cja
i trym. Tech ni ki po ru sza nia się pod wo -



Nuras.info 4/2014

100

dą. I tak upły nę ło ko lej nych 6 go dzin w lo -
kal nej pły wal ni.

Dzień trze ci. Do wy bo ru mie li śmy wo dy
ba se no po dob ne lub po bli ski staw, z któ re go
ko rzy sta li śmy na po cząt ku po by tu. Mo że
nie do koń ca na tu ral nie, ale wy bra li śmy ba -
sen. Nie cho dzi ło o to, by w pięk nym sty lu
prze pro wa dzać de mon stra cje dla po zo sta -
łych uczest ni ków, ale by po pro stu wi dzieć,
że na dal je ste śmy w kom ple cie.

Dzień czwar ty. Upły nął, tak jak i dzień
trze ci, pod ha słem pro ce dur bez pie czeń -
stwa, au to ra tow nic twa, dril li i pra cy w ze -
spo le, lecz tym ra zem po sta no wi li śmy
prze stać się ma zga ić i pójść na ca łość…
Wy bra li śmy lo kal ny staw, gdzie po dru giej
stro nie nad po wierzch nią prze la ty wa li użyt -
kow ni cy wa ke bo ar dów.

Dzień pią ty i szó sty. W na gro dę za nie
naj gor sze za cho wa nie otrzy ma li śmy mo żli -

wość wy pró bo wa nia się w praw dzi wym
akwe nie wod nym. Wy ro bi sko zbli żo ne
apa ry cją do na sze go Piech ci na, z wi zu rą
na po zio mie 15 m do głę bo ko ści 25 m i nie -
wie le ustę pu ją cą po ni żej. Akwen o ty le faj -
ny, że przy mak sy mal nej głę bo ko ści, prze-
kra cza ją cej 40 me trów, da je sze ro kie spek -
trum pro wa dze nia tam roz ma itych szko leń.

Oczy wi ście nie był bym ty po wym Smer -
fem Ma ru dą, gdy bym nie wspo mniał o tem -
pe ra tu rze wo dy spo ro prze kra cza ją cej 20
stop ni przez pierw szych 10 me trów, gdzie
spę dza li śmy więk szość cza su.

Przez te dwa dni, mi mo mię dzy na ro do -
wej przy jaź ni, któ ra roz kwi ta ła do tej po ry,
od kry li śmy, jak bar dzo źli mo że my być dla
sie bie od gry wa jąc ro lę kur san tów. Za ka -
żdym ra zem, gdy przej mo wa łem pro wa -
dze nie, w pierw szej ko lej no ści pro wa dzi -
łem wy ciecz kę for mu jąc szyk bo jo wy pod
li nią ter mo kli ny, lub bar dziej w stre fie kli -
my, ce lem ostu dze nia tem pe ra tu ry cia ła.
Nie speł na 10 go dzin pod wo dą w cią gu
ostat nich dwóch dni szko le nia po skut ko wa -
ły opa no wa niem kil ku nie zna nych do tej
po ry umie jęt no ści nur ko wych i do pra co wa -
niem tych, któ re jak nam się wy da wa ło,
zna li śmy już dość do brze.
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Tak w te le gra ficz nym skró cie – po kil ku
in ten syw nych dniach w na gro dę otrzy ma li -
śmy pięk ne cer ty fi ka ty Ra zor Si de Mo unt In -
struc tor oraz ko lej ne dwa dni pod wo dą,
gdzie prze ro bi li śmy pro gram wpro wa dza ją -
cy nas do ja skiń i ko lej ne go szko le nia Full
Ca ve w mek sy kań skich Ce no tach, któ ry
w li sto pa dzie prze pro wa dził Ste ve Bo ga erts.

Co wię cej, otrzy ma li śmy od po wiedź
na py ta nie, dla cze go pod sta wo we szko le -

nie w kon fi gu ra cji si de mo unt mu si trwać 5-
6 in ten syw nych dni? Od te go szko le nia już
wie dzie li śmy!

W 2013 ro ku w kon fi gu ra cji si de mo unt
zre ali zo wa li śmy kil ka wy jaz dów i szko leń:

– stycz nio we nur ko wa nia w Mar sa el
Alam,

– mar co we nur ko wa nia w Sa fa dze,
– ma jo we nur ko wa nia wo kół wy spy Vis

w Chor wa cji oraz kur sy pod sta wo we, Tec

Si de Mo unt oraz I edy cję kur su Tec 50
w kon fi gu ra cji si de mo unt,

– wrze śnio we nur ko wa nia na Mal cie
i Go zo,

– wrze śnio we nur ko wa nia na Pół wy spie
Istria w Chor wa cji oraz II edy cję kur su
Tec 50 w kon fi gu ra cji si de mo unt,

– li sto pa do we nur ko wa nia i kur sy Full
Ca ve w Mek sy ku.
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W cią gu 12 mie się cy uda ło nam się prze -
pro wa dzić szko le nia od pod sta wo we go,
przez za awan so wa ne, re scue, spe cja li za cje
aż po kur sy tech nicz ne, a wszyst ko to

w kon fi gu ra cji si de mo unt, wszyst kie w Ra -
zo rach. Prze te sto wa li śmy go na roz ma ite
spo so by, w prze ró żnych wa run kach! Te raz
do stał jesz cze ozna cze nie CE, po twier dza -

ją ce tyl ko to, co już wcze śniej wie dzie li -
śmy! A na wet 2xCE! Pierw sze „CE” z 2010
ro ku to Ca ve Explo ra tion Ap pro val! Dru gie
to już CE, któ re otrzy mał w Eu ro pie w ro -
ku 2013.

Te raz zo sta je już tyl ko za ra żać i szko lić!

Se ba stian Dłu gi

fot.:: HP Hart mann, To masz Je żew ski

http://www.sidemountsystem.pl


http://atlantydy.pl
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Jet pack to nie jest zwy kła tor ba. To
prze my śla ny sys tem w któ ry mo że my
spa ko wać na ty go dnio wy wy jazd sprzęt
nur ko wy, a ba gaż po wi nien się zmie ścić
po ni żej 13,6 kg.

Czy je steś w sta nie spa ko wać się tak ze swo im
jac ke tem?

Uni wer sal ny roz miar Jet pack -a łą czy kom fort
KRW ze sty lo wym ple ca kiem pod ró żnym. Ple -
cak i ka mi zel ka po łą czo ne w je den ba gaż za -
bez pie cza ją sprzęt nur ko wy i oszczę dza ją
pie nią dze na opła tach za ba gaż lot ni czy. Ple -
cak odłą cza się przed nur ko wa niem po zo sta -
wia jąc w peł ni funk cjo nal ny jac ket o no śno ści
nie mal 14 kg. Po sia da zin te gro wa ny sys tem ba -
la sto wy oraz mo żli wość in dy wi du al ne go do pa -
so wa nia.
Znacz nie wię cej niż zwy kły jac ket.
Jet pack jest ide al nym urzą dze niem, któ re roz -
wią zu je pro blem trans por tu sprzę tu nur ko we -
go w cza sie pod ró ży sa mo lo tem. Za sta na -
wia li śmy się co to zna czy pod ró żo wać ze
sprzę tem nur ko wym i szyb ko zda li śmy so bie
spra wę, że nie ma sen su za bie rać ze so bą stan -
dar do wej KRW. Naj cię ższy i naj więk szy ob ję -
to ścio wo ele ment wy po sa że nia ma pa ski jak
ple cak, a Ty i tak mu sisz go wło żyć do tor by
cho ciaż mógł byś ją no sić na ple cach.
Łą cząc pół -su chą tor bę z re gu lo wa ną ka mi zel -
ką w uni wer sal nym roz mia rze, uda ło się nam
stwo rzyć sys tem pod ró żny, któ ry po mie ści

Jetpack Aeris

kom plet ny ze staw sprzę tu (au to mat, kom pu ter,
płe twy, kom bi ne zon na cie płe wo dy itp.) oraz
rze czy nie zbęd ne w pod ró ży (odzież, przy bo ry
to a le to we a na wet lap top) na kil ku dnio wą lub
na wet ty go dnio wą pod róż w za le żno ści od spo -
so bu pa ko wa nia. I to wszyst ko w jed nym ple ca -
ku!
Jet pack jest so lid nie wy ko na ny z wy so kiej ja ko -
ści, trwa łych ma te ria łów ale wa ży je dy -
nie 2,8 kg. Wa ga ca łe go kom ple tu to
je dy ne 3,7 kg.
Cał ko wi cie wy peł nio ny lek kim sprzę tem nur ko -
wym wa ży mniej niż 13,6 kg, za pew nia jąc wie -
le miej sca dla po zo sta łych rze czy. Ob szer ny (42
li try), czę ścio wo wo dosz czel ny, po sia da prze -
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gród ki uła twia ją ce pa ko wa nie. Wszyst ko to czy -
ni go ide al nym roz wią za niem za rów no na ca ło -
dzien ne rej sy ło dzią jak i na wy pra wy brze giem.
Aeri sJet pack jest su per roz wią za niem dla mi ło -
śni ków pod ró ży lu bią cych nur ko we eska pa dy.

Da ne tech nicz ne jac ke tu:
zin te gro wa ne kie sze nie ba la sto we do 6,3 kg
(opcjo nal nie mo żna za sto so wać sta łe ob cią że -
nie try mu ją ce na pa sie mo cu ją cym bu tlę
max 4,5 kg)

uni wer sal ny roz miar z mo żli wo ścią oso bi ste go
do pa so wa nia.
re gu lo wa na uprząż
re gu lo wa na po zy cja kie sze ni ba la sto wych.
so lid ne wy ko na nie i ma te ria ły za miast ty po -
wych pod ró żnych ma te ria łów.
Cor du ra 1000 ele men ty kon struk cyj ne
Wo rek 420 De nier Ny lon.
Szyb ko sch ną cy 800 De nier, po dwój nie la mi no -
wa ny Ny lon

Tor ba/Ple cak
po jem ność – 42 li try, czę ścio wo wo dosz czel -
ny.

wo dosz czel ne zam ki do wszyst kich prze strze -
ni.
cho wa ne pa ski ple ca ka.
prze strzeń na lap to pa z ła twym do stę pem, za -
bez pie czo nym zam kiem.
dwie ze wnętrz ne kie sze nie za my ka ne na su -
wak na smart fon, port fel i pasz port.
ze wnętrz ne bocz ne pa sy kom pre syj ne.
usztyw nio ny tyl ny pa nel.

Dys try bu tor
ECN Sys te my Nur ko we -Sys te my Nur ko we
ul. So bie skie go 6
78-500 Draw sko Pom
kon takt: tel. 943635947
e -ma il: fir ma@nur ko wa nie -ecn.pl
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W po przed niej czę ści na sze go te -
stu wo do od por nych apa ra tów kom -
pak to wych spraw dzi li śmy mo żli wo ści
naj dro ższych i naj bar dziej za awan so -
wa nych mo de li, któ re po zwa la ją wy -
ko ny wać zdję cia kil ka na ście me trów
pod po wierzch nią wo dy. Tym ra zem
po sta no wi li śmy prze te sto wać mo de le,
któ rych ce na nie prze kra cza 1000 zł,
a ich kla sa wo dosz czel no ści da je
mo żli wość nur ko wa nia z ni mi do głę -
bo ko ści przy naj mniej 10 me trów.

Do na sze go te stu wy bra li śmy więc na stę -
pu ją ce pro duk ty:

Fu ji film Fi ne Pix XP200,
Olym pus To ugh TG -830,
So ny Cy ber -shot TX30.
Mo de le te są bar dzo zbli żo ne do sie bie

pod wzglę dem pa ra me trów, co po twier dza
za miesz czo na na koń cu ar ty ku łu ta be la.

Wszyst kie zo sta ły wy po sa żo ne w ma try ce
wiel ko ści 1/2.3 ca la o roz dziel czo ści 16–18
Mpix i ce chu ją się kla są wo dosz czel no ści
na po zio mie 10–15 me trów. Rów nież pa ra -
me try ich obiek ty wów są po dob ne, bo wiem
we wszyst kich mo de lach ma my do dys po -
zy cji pię cio krot ny zoom optycz ny. Ce ny te -

sto wa nych pro duk tów oscy lu ją w gra ni -
cach 850–950 zł, a więc ide al nie wpa so wu -
ją się w za ło że nia na sze go te stu.

Jak za wsze, apa ra ty prze te sto wa li śmy
pod czas nur ko wań w wo dach otwar tych,
bo wiem za nu rze nie się z ni mi na ba se nie
nie po zwa la na okre śle nie ich rze czy wi -

Test aparatów podwodnych 2014

Fujifilm FinePix XP200
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stych mo żli wo ści. Mie li śmy oka zję nur ko -
wać z ni mi w Mo rzu Su lu, a ta kże w męt -
nych i zie lo nych wo dach ka szub skie go
je zio ra Kłod no. Te sty trwa ły dość dłu go
i tra dy cyj nie w ich trak cie nie ustrze gli śmy
się kil ku uszko dzeń oraz awa rii. Wszyst ko
to po zwo li ło nam dość do kład nie spraw -
dzić mo żli wo ści tych trzech mo de li i oce -
nić je we dług na stę pu ją cej ska li:

Pa ra me try: 0–5 pkt,
Eks plo ata cja: 0–4 pkt,
Funk cje do dat ko we: 0–3 pkt,
Użyt ko wa nie pod wo dą: 0–5 pkt,
Ja kość zdjęć pod wod nych: 0–10 pkt,
Ja kość fil mów pod wod nych: 0–10 pkt,
Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0–10 pkt,
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0–10 pkt.
Wię cej o spo so bie te sto wa nia przez nas

wo do od por nych kom pak tów i wy ko ny wa -
niu zdjęć w śro do wi sku wod nym mo żna
prze czy tać we wstę pie do te stu z 2011 ro ku
(Nu ras. in fo nr 9/2011).

Fu ji film Fi ne Pix XP200
Ro dzi na wo dosz czel nych apa ra tów kom -

pak to wych Fu ji film roz wi ja na jest od 2009
ro ku. Wte dy to po ja wił się mo del Z33 WP,
z któ rym mo gli śmy nur ko wać na głę bo ko -
ści za le d wie 3 me trów. W ko lej nych la tach
na ry nek wcho dzi ły co raz wy trzy mal sze
mo de le, aż w koń cu w mar cu po ja wił się
wo dosz czel ny do głę bo ko ści 15 me trów Fi -
ne Pix XP200. Jest to pierw sza tak so lid -
na kon struk cja w ofer cie fir my Fu ji film
i dla te go war to przyj rzeć się jej bli żej.

Apa rat zo stał wy po sa żo ny w ma try cę
CMOS wiel ko ści 1/2.3 ca la o roz dziel czo -
ści 16 Mpix, któ ra mo że pra co wać w za kre -
sie czu ło ści ISO 100–3200. Za tor optycz ny
po słu żył układ 13 so cze wek uło żo nych
w 11 gru pach, któ re two rzą obiek tyw o od -
po wied ni ku ogni sko wych 28–140 mm
i świe tle f/3.9–4.9. W XP200 zna lazł się też
sta ły, 3-ca lo wy ekran LCD o roz dziel czo -
ści 920.000 punk tów. War ta uwa gi jest też
obu do wa, któ ra, jak już wspo mnie li śmy,
wy trzy mu je za nu rze nie do głę bo ko ści 15

Podwodne testy w Morzu Sulu
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me trów, a ta kże upa dek z wy so ko ści 2 me -
trów.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Trze ba przy znać, że kon struk to rzy XP200

przy ło ży li się do bu do wy je go kor pu su.
Trud no bo wiem co kol wiek za rzu cić te mu
mo de lo wi w ka te go rii ja ko ści wy ko na nia.
Obu do wa apa ra tu skła da się z wy so kiej ja -
ko ści, bar dzo twar de go i gu mo wa ne go pla -
sti ku oraz ele men tów me ta lo wych na prze-

d niej i gór nej ścian ce. Wszyst ko to zo sta ło
do kład nie spa so wa ne i w re zul ta cie, trzy -
ma jąc XP200 w dło ni czu je my, iż ma my
do czy nie nia z so lid ną, sztyw ną kon struk -
cją. Nie ste ty nie po zo sta ło to bez wpły wu
na ma sę, gdyż przy wa dze 232 gra mów Fi -
ne Pix jest naj cię ższym z te sto wa nych ostat -
nio pod wod nych kom pak tów. Prze bi ja
w tym wzglę dzie na wet Olym pu sa TG -2.
Na szczę ście w przy pad ku te go ty pu kon -

struk cji, tak du ża ma sa zu peł nie nie prze -
szka dza, po nie waż pod czas nur ko wa nia
apa rat wa ży znacz nie mniej.

Na obu do wie XP200 znaj dzie my dość
stan dar do wy dla kom pak tów Fu fji film układ
przy ci sków. Na gór nej ścian ce umiesz czo -
no włącz nik oraz spust mi gaw ki, a na tyl nej
(idąc od gó ry):

– dźwi gnię zmia ny ogni sko wej;
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo;
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb zdjęć se -

ryj nych, a w me nu Wi Fi ak ty wu ją cy wy szu -
ki wa nie urzą dzeń w sie ci;

– wy bie rak kie run ko wy po zwa la ją cy też
na zmia nę usta wień try bu ma kro, lam py
bły sko wej, sa mo wy zwa la cza oraz kom pen -
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sa cji eks po zy cji, a ta kże usu wa nie zdjęć
w try bie pod glą du;

– przy cisk ME NU/OK uru cha mia ją cy me -
nu i po zwa la ją cy na za twier dza nie wy bo -
rów;

– przy cisk PLAY uru cha mia ją cy tryb pod -
glą du zdjęć;

– przy cisk DISP/BACK do na wi ga cji
po po zio mach me nu i zmie nia ją cy in for ma -
cje wy świe tla ne na ekra nie LCD (je go dłu -
ższe przy trzy ma nie ak ty wu je tryb ci chy,
w któ rym wy łą czo ne są dźwię ki i lam pa
bły sko wa).

Jed na z bocz nych ścia nek zo sta ła za ję ta
przez du żą klap kę chro nią ca złą cza USB 2.0
Hi -spe ed i mi cro HDMI, a ta kże slot na kar tę
Se cu re Di gi tal (SD/SDHC/SDXC) i aku mu la -
tor li to wo -jo no wy NP -50.

Za sto so wa ny tu me cha nizm otwie ra nia
klap ki jest iden tycz ny, jak w przy pad ku Ni -
ko na AW110 i ba zu je on na du żym po krę -
tle z przy ci skiem blo ka dy umiesz czo nym
w środ ku. W ce lu otwar cia klap ki mu si my
go na ci snąć i ob ró cić po krę tło w le wą stro -
nę. Prze krę ce nie po krę tła w pra wo za my ka
klap kę i po wo du je jej au to ma tycz ną blo ka -
dę. Roz wią za nie to spi su je się ide al nie, po -
nie waż otwie ra nie i za my ka nie jest
dzie cin nie pro ste, a dzię ki au to ma tycz nej
blo ka dzie nie mu si my oba wiać się przy pad -
ko we go otwar cia klap ki pod wo dą.

Pod czas nur ko wań ra czej nie bę dzie my
mieć więk szych pro ble mów z szyb ką chro -
nią cą ekran LCD. Jest ona dość sztyw -
na i na wet na głę bo ko ściach rzę du 10–15
me trów ugi na się mi ni mal nie pod na po rem
słu pa wo dy.

Na ko niec trze ba wspo mnieć o pla sti ko -
wym gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał
umiesz czo ny cen tral nie na dol nej ścian ce
apa ra tu.

Eks plo ata cja
Kil ka ty go dni in ten syw ne go użyt ko wa nia

Fi ne Pik sa XP200 nie po zo sta wi ło na nim
więk szych skaz. Trze ba się dość do kład nie
przyj rzeć, aby do strzec na obu do wie nie -
licz ne za dra pa nia i ob tar cia, a ta kże drob ne
ry ski na ekra nie LCD. Z pew no ścią kon -
struk to rom apa ra tu na le żą się tu du że po -
chwa ły, gdyż te sto wa ny mo del mo że spo ro
znieść.

Go rzej jest jed nak z czysz cze niem obu -
do wy. Znaj dzie my na niej spo ro za ka mar -
ków, w któ rych lu bi osa dzać się sól mor ska
oraz dro bin ki pia sku. Nie for tun nym roz wią -
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za niem jest też spo sób osa dze nia przy ci -
sków w tyl nej ścian ce. Zda rza ło się bo -
wiem, że w nie wiel kie szpa ry przy ma ni -
pu la to rach do sta wał się pia sek, któ ry po tra -
fił sku tecz nie za blo ko wać da ny gu zik. Nie -
ste ty bez uży cia igły się nie oby ło.

Ko lej ny pro blem po ja wia się w kil ka go -
dzin po nur ko wa niu. Gdy wy da je nam się,
że apa rat już wy sechł i chce my nim zro bić
zdję cie, spod przy ci sków za czy na wy cie kać
wo da, któ ra wpły nę ła pod tyl ną ścian kę.
Być mo że nie jest to wiel ki pro blem, ale je -
że li po nur ko wa niu wy bie rze my się do cio -
ci na imie ni ny, mu si my li czyć się z fak tem,
że za chla pie my jej ob rus wo dą.

Funk cje do dat ko we
Fu ji film Fi ne Pix XP200 zo stał wy po sa żo -

ny w in ter fejs Wi Fi. Dzię ki nie mu mo że my
nie tyl ko prze sy łać zdję cia bez po śred nio
z apa ra tu na kom pu ter, ale ta kże spa ro wać
apa rat z na szym smart fo nem i ko rzy stać
z geo ta go wa nia zdjęć, za pi su jąc w nich da -
ne o lo ka li za cji po bra ne z te le fo nu.

Na stęp nie mo że my w pro gra mie Fu ji film
Fi ne Pix Stu dio wy świe tlić wi dok ma py z na -
nie sio ny mi zdję cia mi. Trze ba jed nak pa -
mię tać, że do współ pra cy apa ra tu ze
smart fo nem ko niecz ne jest za in sta lo wa nie
na urzą dze niu mo bil nym apli ka cji o na zwie
Fu ji film Ca me ra Ap pli ca tion.

Ko lej ną cie ka wą opcją jest mo żli wość
za sto so wa nia try bu HDR, któ ry po zwa la
na wy ko ny wa nie zdjęć o zwięk szo nej roz -
pię to ści to nal nej. Je go uży cie jest nie zwy -
kle pro ste, bo wiem ogra ni cza się
do na ci śnię cia spu stu mi gaw ki, po któ rym
apa rat au to ma tycz nie wy ko nu je kil ka eks -
po zy cji o ró żnym po zio mie na świe tle nia
i skła da je w jed ną fo to gra fię o roz dziel czo -
ści ok. 8 Mpix. Re zul tat dzia ła nia tej funk cji
mo żna zo ba czyć na po ni ższym po rów na -
niu.

Wi dać bar dzo wy raź nie, że tryb HDR
spraw dza się bar dzo do brze i po je go za sto -
so wa niu za rów no w ciem nych, jak i w ja -

snych par tiach ob ra zu apa rat za re je stro wał
du żo wię cej szcze gó łów.

W Fu ji film Fi ne Pix XP200 nie za bra kło
oczy wi ście try bu zdjęć pa no ra micz nych.
Wy ko nu je my je po przez ob ra ca nie się

tryb P

tryb HDR
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z apa ra tem po wci śnię ciu spu stu mi gaw ki,
a je dy ne co mu si my zro bić wcze śniej, to

wy brać od po wied ni tryb oraz kąt i kie ru nek
ob ro tu. Mo że my stwo rzyć pa no ra mę o ką -

cie wi dze nia 120, 180 i 360 stop ni, jed nak
w ostat nim przy pad ku pa no ra ma jest dość
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trud na do wy ko na nia, bo wiem wy ma ga
bar dzo pre cy zyj ne go prze su wa nia apa ra tu
i czę sto XP200 prze ry wa re je stra cję przed
ukoń cze niem peł ne go ob ro tu. Na szczę ście
przy mniej szych ką tach jest już du żo ła -
twiej, a sa mo ge ne ro wa nie pa no ra my nie
zaj mu je zbyt wie le cza su. Nie mo żna też

na rze kać na efek ty dzia ła nia tej funk cji, bo -
wiem wy ni ko we fo to gra fie są przy zwo itej
ja ko ści i trud no na nich do strzec miej sca łą -
cze nia skła do wych zdjęć.

Na ko niec war to wspo mnieć ta kże o try -
bie zdjęć 3D, któ re mo że my wy ko ny wać
po wy bra niu od po wied niej opcji w me nu

i zro bie niu dwóch fo to gra fii skła da nych na -
stęp nie w wy ni ko wy plik MPO. Nie ste ty
apa rat nie do bie ra au to ma tycz nie prze su -
nię cia ka dru, ja kie go na le ży do ko nać po -
mię dzy skła do wy mi zdję cia mi, a je dy nie
pod czas wy ko ny wa nia dru gie go wy świe tla
pół przeź ro czy sty pod gląd pierw sze go ka -
dru. Za tem prze su nię cia mu si my do ko ny -
wać we dług wła sne go uzna nia, tak więc
wy ko na nie uda nych zdjęć 3D wy ma ga nie -
co wpra wy. Przy kła do wy plik MPO mo że -
cie po brać tu taj.

Użyt ko wa nie pod wo dą
XP200 z pew no ścią nie za sko czy użyt -

kow ni ków, któ rzy mie li do czy nie nia
z wcze śniej szy mi mo de la mi tej se rii. Układ
przy ci sków zo stał w za sa dzie prze nie sio ny

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/panoramy/DSCF5268.MPO
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ze star szych mo de li, po dob nie jak bu do wa
me nu.

Mi mo to w te sto wa nym Fu ji za szła drob -
na zmia na w try bach do fo to gra fii pod wod -
nej, po nie waż pro du cent zre zy gno wał
z opcji „Pod wo dą (szer)”. W za sa dzie nie
dzi wi nas ten fakt, po nie waż w po przed nich
mo de lach nie by li śmy w sta nie do strzec ja -
kich kol wiek ró żnic w pra cy tych try bów.
Za tem użyt kow nik do sta je do dys po zy cji je -
dy nie try by:

Pod wo dą – do fo to gra fii pod wod nej (do -
ty czy fil mów),

Pod wo dą (ma kro) – do zbli żeń fo to gra -
fii pod wod nej (do ty czy fil mów).

Po dob nie jak we wcze śniej szych mo de -
lach, prze łą cza nie się po mię dzy try ba mi

jest dość ucią żli we, gdyż wy ma ga wej ścia
do me nu głów ne go, wci śnię cia przy ci sku
kie run ko we go w pra wo w ce lu wej ścia
do me nu try bu fo to gra fo wa nia i tam wy bo -
ru (strzał ka mi gó ra -dół) od po wied nie go try -
bu oraz za twier dze nia go przy ci skiem OK.
Nie ste ty li sta do stęp nych try bów jest dość
du ża i wszyst ko to zaj mu je spo ro cza su.
Chcąc uzy skać pod wo dą do brą ska lę od -
wzo ro wa nia, nie ste ty mu si my przejść ca łą

tę pro ce du rę po now nie, po nie waż tryb
„Pod wo dą (ma kro)” wy raź nie zmniej sza
mi ni mal ną od le głość ostrze nia.

Try by de dy ko wa ne do fo to gra fii pod wod -
nej zde cy do wa nie nie spraw dzą się na po -
wierzch ni. Dla te go po ka żdo ra zo wym
wy nu rze niu mu si my znów przejść mo zol ną
pro ce du rę zmia ny usta wień, bo w prze ciw -
nym wy pad ku otrzy ma my zdję cie z pur pu -
ro wą do mi nan tą.

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie podwodnym
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Pod czas te stów w cie płych i przej rzy -
stych wo dach nie na po tka li śmy więk szych
pro ble mów z usta wia niem ostro ści. Au to fo -
kus dzia łał szyb ko i spraw nie. Do te go
wszyst kie go kor pus apa ra tu bar dzo do brze
le ży w rę kach, a za sto so wa nie za pin ki
na pa sku nad garst ko wym za bez pie cza go
przed zgu bie niem. Dla te go nie mie li śmy
naj mniej szych po wo dów do na rze kań pod -
czas nur ko wa nia z XP200, tym bar dziej, że
za sto so wa ny w apa ra cie ekran LCD nie
spra wiał więk szych pro ble mów z ka dro wa -
niem w sil nym świe tle.

Nie ste ty nur ku jąc w wo dach o słab szej
wi docz no ści ob ja wi ły się nie do sko na ło ści
au to fo ku su. Nie dzia łał on już tak cel nie
i spraw nie jak wcze śniej i w re zul ta cie
część wy ko na nych zdjęć by ła nie ostra.

Na szczę ście przy pad ki, gdy apa rat nie był
w sta nie w ogó le usta wić ostro ści zda rza ły
się spo ra dycz nie.

Po na rze kać mu si my też na przy cisk uru -
cha mia ją cy tryb wi deo, bo wiem jest on
dość głę bo ko scho wa ny i trud no by ło go
ob słu gi wać w rę ka wi cach. Po zo sta łe gu zi ki

są za to ła two do stęp ne i nie na po tka li śmy
pro ble mów z ich ob słu gą.

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

nych Fi ne Pix nie ste ty wy pa da naj sła biej
spo śród te sto wa nych tu mo de li. Po pierw -
sze apa rat do bie ra pa ra me try eks po zy cji



Nuras.info 4/2014

115

w ta ki spo sób, że cza sy otwar cia mi gaw ki
tych sa mych ka drów by ły 2–3 ra zy dłu ższe
niż u kon ku ren tów. W re zul ta cie na wet
w ja snych wo dach przy tra fia ło się dość czę -
sto wy ko nać po ru szo ne zdję cia. Dru gim
pro ble mem jest od wzo ro wa nie barw, bo -
wiem do ko lo ry sty ki zdjęć pod wod nych

z XP200 mo żna mieć spo re za strze że nia.
Fo to gra fie są dość bla de i czę sto uwi dacz -
nia się na nich de li kat ne pur pu ro we za bar -
wie nie. Trze cia rzecz to pro ble my z kon tra -
stem, któ ry by wa nie za do wa la ją cy. Przy tra -
fia się to dość czę sto i to na wet w sy tu -
acjach, gdy słoń ce ma my za ple ca mi. Gdy

na sza dzien na gwiaz da znaj du je się bli sko
ka dru, sy tu acja jest jesz cze gor sza. Je że li
apa rat do bie rze od po wied nio krót ki czas
mi gaw ki, a oświe tle nie bę dzie sprzy ja ło, to
wów czas mo że my wy ko nać bar dzo przy -
zwo ite fo to gra fie o du żej szcze gó ło wo ści.
Nie ste ty uda je się to zbyt rzad ko. W try bie
ma kro apa rat po zwa la uzy skać przy zwo itą
ska lę od wzo ro wa nia, choć nie jest to po -
ziom, któ ry pre zen tu je So ny TX30.

Wbu do wa na lam pa bły sko wa pod wo dą
ma ra czej zni ko me za sto so wa nie, po nie -
waż umiesz cze nie jej bli sko osi obiek ty wu
po wo du je od bi cie świa tła od dro bi nek znaj -
du ją cych się w wo dzie, a przy nie wiel kiej
od le gło ści od fo to gra fo wa ne go obiek tu
wpro wa dza wi nie to wa nie.

Zdjęcie w trybie makro

Zdjęcie z lampą błyskową
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Ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych w zie -
lo nych wo dach ta kże po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Już na głę bo ko ści za le d wie
kil ku me trów da je o so bie znać bar dzo
moc na zie lo na do mi nan ta, któ ra prak tycz -
nie unie mo żli wia uzy ska nie na zdję ciach
in nych ko lo rów niż od cie nie zie le ni.

Chcąc opi sać ja kość fil mów re je stro wa -
nych za po mo cą XP200, war to przy po -
mnieć so bie po wie dze nie – na dwo je bab ka
wró ży ła. 

Część kli pów jest bo wiem bar dzo sła bej
ja ko ści, pod czas gdy po zo sta łe wy glą da ją
przy zwo icie. Wszyst kie mu win ne jest
oświe tle nie, z któ rym te sto wa ny Fu ji nie za -
wsze so bie ra dzi. Gdy słoń ce znaj du je się
bli sko ka dru, dra stycz nie spa da kon trast
i szcze gó ło wość fil mów. Ta kże ko lo ry sty ka
po zo sta wia wte dy wie le do ży cze nia, gdyż
ob ra zy są bar dzo bla de i wy ja ło wio ne.
W dru gim przy pad ku, gdy słoń ce znaj dzie
się za ple ca mi, od no si my wra że nie jak by -
śmy uży wa li zu peł nie in ne go apa ra tu. Ob -
raz sta je się do brej ja ko ści, po ja wia ją się
ko lo ry i w re zul ta cie efekt jest za do wa la ją -
cy. Nie ste ty na wet wte dy od wzo ro wa nie
barw nie jest tak do bre, jak w przy pad ku
Olym pu sa czy So ny.

Ko lej ne pro ble my po ja wia ją się pod czas
zmia ny ogni sko wej. Zo omo wa nie od by wa
się nie zbyt płyn nie, na fil mach da ją się za -
uwa żyć lek kie sko ki, a wbu do wa ny mi kro -
fon re je stru je ci che bzy cze nie. Jak by te go
by ło ma ło, Fu ji bar dzo czę sto lu bi zgu bić

ostrość pod czas ogni sko wa nia i zaj mu je mu
chwil kę cza su za nim ob raz znów sta nie się
wy raź ny.

Gdy chce my na krę cić film w wo dach
o sła bej wi docz no ści, mu si my się li czyć
z tym, że au to fo kus bę dzie miał spo re pro -

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze



Nuras.info 4/2014

117

ble my z usta wia niem ostro ści, a ob raz bę -
dzie po zba wio ny szcze gó łów, ze wzglę du
na sil ne al go ryt my od szu mia ją ce. Rów nież
ko lo ry sty ka ob ra zów po zo sta wia wie le
do ży cze nia, bo wiem po sia da ją one sil ną
zie lo ną do mi nan tę.

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

let te sto wa ne go apa ra tu.
Za le ty:
– bar dzo so lid na obu do wa od por -

na na uszko dze nia;
– wo dosz czel ność do 15 me trów;
– do brej ja ko ści ekran LCD;
– ekran ma ło po dat ny na za ry so wa nia;
– wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw -

dza się pod wo dą;
– funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie;
– tryb zdjęć pa no ra micz nych;
– tryb HDR;
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi;
– mo żli wość geo ta go wa nia zdjęć

przy po mo cy smart fo na;
– szyb ka pra ca.
Wa dy:
– try by te ma tycz ne scho wa ne głę bo ko

w me nu;
– nie cel ny au to fo kus w męt nych wo dach;

– gu bie nie ostro ści fil mu pod czas zmia ny
ogni sko wej;

– nie zbyt płyn na zmia na ogni sko wej
w try bie wi deo;

– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych;
– pia sek mo że ła two za blo ko wać przy ci -

ski;
– po dat ność na spa dek kon tra stu na zdję -

ciach;
– zdję cia w zie lo nych wo dach z sil ną

zie lo ną do mi nan tą;
– po dat ność na spa dek kon tra stu na fil -

mach.
Trze ba przy znać, że Fu ji film Fi ne Pix

XP200 to bar dzo po rząd ny i so lid nie wy ko -
na ny apa rat. Pod czas wie lu dni użyt ko wa -
nia nie spra wił on naj mniej szych pro ble-
mów, po za wspo mnia ny mi nie do god no -
ścia mi z pia skiem wcho dzą cym pod przy -
ci ski. 

Jed nak z tym mo żna by ło so bie szyb ko
po ra dzić, a apa rat od wdzię czał się szyb ką
i nie za wod ną pra cą. Z pew no ścią są to ce -
chy, któ re do ce ni ka żda oso ba ak tyw nie
spę dza ją ca czas. Nie ste ty te sa me oso by za -
zwy czaj ce nią so bie rów nież do brą ja kość
zdjęć i fil mów, a z tym już nie ste ty nie jest
tak do brze.

Dla te go ma my tro chę mie sza ne uczu cia
w sto sun ku do XP200. Pro du cent w ce nie
oko ło 1000 zł ofe ru je nam bo wiem świet -
nie wy ko na ny, wo do od por ny do 15 me trów
apa rat, z dłu gą li stą funk cji do dat ko wych,
któ ry nie ste ty nie mo że po szczy cić się do -
brą ja ko ścią ob ra zu.

Przy kła do we fil my pod wod ne

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/filmy_w/fuji2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/filmy_w/fuji1.MOV
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Szukaj:  Redakcja  | Reklama  | Kontakt

Zaloguj  | Zarejestruj

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

Porównanie aparatów

Producent Fujifilm Olympus Sony

Model FinePix XP200 Stylus Tough TG-830 DSC-TX30

Data premiery 2013-03-22 2013-01-08 2013-02-20

Liczba pikseli 16 Mpix 16 Mpix 18 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4608x3456

• 4608x3072 (3:2)

• 4608x2592 (16:9)

• 3456x3456 (1:1)

• 3264x2448

• 3264x2176 (3:2)

• 3264x1840 (16:9)

• 2304x1728

• 2304x1536 (3:2)

• 1920x1080 (16:9)

• 16 Mpix

• 3264 x 2448

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• Dost�pne inne tryby z proporcjami

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

• 4896 x 3672

• 4896 x 2752 (16:9)

• 3648 x 2736

• 2592 x 1944

• 1920 x 1080 (16:9)

• 640 x 480

• Tryby panoramy 2D

Aktualno�ci Testy Artykuły Poradniki Aparaty Obiektywy Lornetki Słowniczek Rankingi FAQ Forum
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Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala, CMOS, 4:3 1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita

liczba pikseli: 16.8 Mpix

1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3

Procesor obrazu brak danych TruePic VI BIONZ

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

DCF)

• Filmy: H.264 (MOV)

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF,

DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: QuickTime Motion JPEG

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

Zakres ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600,

3200, 6400* ISO

*) z rozdzielczo�ci� ograniczon� do 8

Mpix

Auto, Wysokie Auto, 125, 200, 400,

800, 1600, 3200, 6400 ISO

• iAuto: 80 - 3200 ISO,

• lepsza automatyka: 80 - 12800 ISO

• autoprogram: 80 - 1600 ISO

Migawka 4 s – 1/2000 s

Auto: 1/4 s - 1/2000 s

1/2 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s.

4 s - 1/1600 s (w trybie iauto)

1 s - 1/1600 s (w trybie autoprogram)

Konstrukcja obiektywu Fujinon

13 elementów w 11 grupach

Olympus zoom

11 elementów w 8 grupach (w tym 4

elementy asferyczne, 1 element ED)

Carl Zeiss Vario-Tessar

Ogniskowa obiektywu 5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

5.0 - 25.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 28 - 140

mm)

4.7 – 23.5 mm

(ekwiwalent: 26 – 130 mm dla filmu

35 mm)m)

�wiatłosiła: f/3.9 - 4.9 f/3.9 - 5.9 f/3.5 - 4.8

Zoom optyczny 5x 5x 5x

Zoom cyfrowy 2x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak

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

szybko�ci� 60 kl./s

• 1280x720 (HD) z szybko�ci� 60

kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD 1080/30p)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 1920 × 1080 (Full HD 50i), 24 lub

17 Mbit/s

• 1280 × 720 (HD 50i) 9 Mbit/s

• 1440 × 1080 (HD) z szybko�ci� 25
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Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala, CMOS, 4:3 1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita

liczba pikseli: 16.8 Mpix

1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3

Procesor obrazu brak danych TruePic VI BIONZ

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

DCF)

• Filmy: H.264 (MOV)

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF,

DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: QuickTime Motion JPEG

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

Zakres ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600,

3200, 6400* ISO

*) z rozdzielczo�ci� ograniczon� do 8

Mpix

Auto, Wysokie Auto, 125, 200, 400,

800, 1600, 3200, 6400 ISO

• iAuto: 80 - 3200 ISO,

• lepsza automatyka: 80 - 12800 ISO

• autoprogram: 80 - 1600 ISO

Migawka 4 s – 1/2000 s

Auto: 1/4 s - 1/2000 s

1/2 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s.

4 s - 1/1600 s (w trybie iauto)

1 s - 1/1600 s (w trybie autoprogram)

Konstrukcja obiektywu Fujinon

13 elementów w 11 grupach

Olympus zoom

11 elementów w 8 grupach (w tym 4

elementy asferyczne, 1 element ED)

Carl Zeiss Vario-Tessar

Ogniskowa obiektywu 5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

5.0 - 25.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 28 - 140

mm)

4.7 – 23.5 mm

(ekwiwalent: 26 – 130 mm dla filmu

35 mm)m)

�wiatłosiła: f/3.9 - 4.9 f/3.9 - 5.9 f/3.5 - 4.8

Zoom optyczny 5x 5x 5x

Zoom cyfrowy 2x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak

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

szybko�ci� 60 kl./s

• 1280x720 (HD) z szybko�ci� 60

kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD 1080/30p)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 1920 × 1080 (Full HD 50i), 24 lub

17 Mbit/s

• 1280 × 720 (HD 50i) 9 Mbit/s

• 1440 × 1080 (HD) z szybko�ci� 25

2 z 8 18-11-2012 19:24



Nuras.info 4/2014

120

• 640x480 (VGA) z szybko�ci� 30

kl./s

Funkcja szybkich filmów:

• z szybko�ci� 120 kl./s

• z szybko�ci� 240 kl./s

• z szybko�ci� 360 kl./s

• 640 x 480 pix (VGA)

• 320 x 240 pix (QVGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

Stabilizacja obrazu filmowego Multi-

motion Movie IS

Tryby szybkich filmów:

• 640 x 480 pix (VGA) z szybko�ci�

120 kl./s do 20 s

• 320 x 240 pix (QVGA) z szybko�ci�

240 kl./s do 20 s

kl./s

• 640 × 480 (VGA) z szybko�ci� 25

kl./s

Ogniskowanie AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

• Funkcja wykrywania twarzy

• Wybór ramki AF: wielostrefowy,

centralnie, �ledzenie AF

• Tryby AF: Normalny, Makro, Ci�gły

(SR Auto)

Autofocus TTL iESP z detekcj�

kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy

iESP, Wykrywanie twarzy, Punktowy,

�ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Super

makro

• Zaawansowany tryb wykrywania

twarzy

• Wykrywanie zwierz�t

• Wspomaganie AF - wbudowana

dioda

AF TTL, MF

• Obszar AF: Wielostrefowy,

Centralnie wa�ony, Punktowy,

Punktowy z wyborem czujnika

dotykiem

• Funkcja rozpoznawania twarzy i

wykrywania u�miechu

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

Pomiar �wiatła Pomiar TTL 256 segmentowy iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Centralnie wa�ony

• Punktowy

Ostro�� od • AF Normalny (szeroki k�t): od 60

cm do niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 1.0 m do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 9 cm do

80 cm,

• Tryb Standardowy (szeroki k�t): od

20 cm do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 50 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 3 cm

• AF iAuto (szeroki k�t): od 3 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (tele): od 60 cm do

niesko�czono�ci

• AF Autoprogram (szeroki k�t): od 8

cm do niesko�czono�ci
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• AF Makro (tele): od 40 cm do 80

cm.

• AF Autoprogram (tele): od 60 cm do

niesko�czono�ci

• Lupa plus AF: ok. 1 do 20 cm

Balans bieli Auto, �wiatło słoneczne, Cie�,

�wiatło �arówki, �wiatło jarzeniowe

(3 rodzaje)

Auto, Sło�ce, Chmury, 	arówka,

�wiatło jarzeniowe, Pod wod�

• Ustawienie własne wg wzorca.

Auto, �wiatło dzienne, Chmury,

�wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

�wiatło �arówki, Lampa błyskowa

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem co

1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co

1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co

1/3 EV

• Korygowanie �wiatła w tle technik�

HDR

Programy Auto, SR Auto (automatyczne

sceny), Program, Pro słabe-�wiatło,

HDR, �wiatło naturalne z lamp�,

�wiatło naturalne, Portret, Krajobraz,

Zaawansowany filtr, Sport, Noc,

Nocne zdj�cia ze statywem, Zachód

sło�ca, �nieg, Pla�a, Pod wod�, Pod

wod� (makro), Przyj�cie, Kwiaty,

Tekst, Własna migawka 3D, Motion

panorama 360.

• Zaawansowany filtr: Zabawkowy

aparat, Miniatura, Pop color, Jasna

Tonacja, Z rozmyciem, Dynamiczna

tonacja, Cz��ciowy kolor

i-Auto, Program automatyki, Z r�ki

przy gwie�dzistym niebie, Panorama,

Magiczne filtry, P+Film, Tryb

zaawansowany

• Programy tematyczne: Portret,

Upi�kszenie, Krajobraz, Sceny

nocne, Portret na tle sceny nocnej,

Zdj�cia sportowe, W

pomieszczeniach, Autoportret,

Zachód sło�ca, Sztuczne ognie,

Potrawy, Dokumenty, Pla�a i �nieg,

Zdj�cia podwodne, Podwodna

fotografia szerokok�tna 1,

Podwodna fotografia szerokok�tna

2, Podwodna fotografia makro,

Zwierzaki (kot), Zwierzaki (pies),

Super Makro, Pod �wiatło HDR.

• Filtry cyfrowe: Pop Art, Fotografia

otworkowa, Rybie oko, Zmi�kczona

ostro��, Migotanie (tylko zdj�cia),

Punk, Akwarela, Odbicie, Miniatura,

• Programy tematyczne (SCN):

Mi�kkie uj�cie, Gładka skóra,

Wyra�ny ruch, Korygowanie �wiatła

w tle technik� HDR, Portret noc�,

Scena nocna, Du�a czuło��, Zdj�cia

z r�ki o zmierzchu, Pla�a, �nieg,

Ognie sztuczne, Smakosz, Zwierz�ta

domowe, Krajobraz

• Filtry cyfrowe: Malowidło HDR,

Cz-b o bogatej grad., Miniatura,

Zabawkowy aparat, Kolor pop, Kolor

cz��ciowy, High-key: Mi�kki,

Akwarela, Ilustracja.
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Fragmentacja (tylko zdj�cia),

Dramatyzm sceny

Zdj�cia seryjne • W trybie TOP/LAST L maksymalnie

9 klatek z szybko�ci� 3 kl./s z pełn�

rozdzielczo�ci�,

• W trybie TOP/LAST M

maksymalnie 9 klatek z szybko�ci� 5

kl./s z rozdzielczo�ci� ograniczon�

do 7 Mpix,

• W trybie TOP/LAST H

maksymalnie 9 klatek z szybko�ci�

10 kl./s z rozdzielczo�ci�

ograniczon� do 3 Mpix,

• Tryb TOP SH z szybko�ci� 60 kl./s

do 60 zdj��, z rozdzielczo�ci�

1920x1080

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

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 3

MPix)

• Z szybko�ci� 10 kl./s do 16 zdj�� (z

pełn� rozdzielczo�ci�)

• Z szybko�ci� 2.5 kl./s do 200 zdj��

(z pełn� rozdzielczo�ci�)

Z szybko�ci� 10 kl./s

Lampa błyskowa Auto flash (i-flash)

Funkcje: Auto, Auto+Redukcja

efektu czerwonych oczu, Błysk

wymuszony, Synchronizacja z długim

czasem ekspozycji, Brak błysku,

Błysk stłumiony

• Zakres (czuło�� ISO Auto): 0.7-3.1

m (szeroki k�t), 0.7-2.7 m (tele),

0.3-0.8 m (makro, szeroki k�t).

Tryby pracy: AUTO, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk

dopełniaj�cy, Wył�czenie lampy

błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO 800): 0.2-3.3 m

(szeroki k�t), 0.5-2.1 m (tele)

Funkcje: Automatyczny, lampa

wł�czona, synchronizacja z długim

czasem ekspozycji, lampa

wył�czona, zaawansowana lampa

błyskowa, Osłabianie efektu

czerwonych oczu,

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.3 m

(szeroki k�t), 0.6-2.4 m (tele)

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 10 lub 2s, wyzwolenie po wykryciu

twarzy blisko siebie.

2 lub 12 s, wyzwalanie po wykryciu

psa lub kota

2 lub 10 s

Karta pami�ci Pami�� wewn�trzna: ok. 39 MB, Pami�� wbudowana: 39 MB Karty pami�ci:
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• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

kompatybilne z UHS-I

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC), obsługa UHS-I

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi

• Memory Stick Micro / Memory Stick

Micro (Mark 2)

• microSD/microSDHC

LCD stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

LCD, 920.000 punktów,

pokrycie ok. 100% kadru

stały, 3.0 calowy, kolorowy

HyperCrystal III LCD, 460.000

punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

stały, 3.3 calowy, dotykowy, kolorowy

OLED Xtra Fine, 1.229.760 punktów,

Wizjer brak brak Brak

Komunikacja i zł�cza Zł�cze USB 2.0 Hi-speed, wyj�cie

mikro HDMI

• Obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

• Wbudowana karta sieci

bezprzewodowej Wi-Fi

Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed / wyj�cie audio-wideo

(NTSC/PAL), wyj�cie micro HDMI

(typu D), wej�cie zasilacza AC

(DC-IN).

• Wbudowany odbiornik GPS

Zł�cze uniwersalne (wielozł�cze)

Micro USB 2.0 Hi-Speed / Micro

HDMI

• obsługa wydruku - PIM

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy NP-50

(3.7V, pojemno�� 1000 mAh,

wydajno�� ok 300 zdj��)

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

(3.7V, pojemno�� 925 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez

USB

Akumulator litowy NP-BN (3.6V,

pojemno�� 630 mAh, wydajno�� ok

250 zdj��)

Akcesoria Akumulator litowo-jonowy NP-50,

adapter AC, pasek, kabel USB, CD z

oprogramowaniem, instrukcja

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

• Opcjonalnie obudowa do zdj��

podwodnych do gł�boko�ci do 45 m.

Akumulator (NP-BN), zasilacz

sieciowy AC-UB10/UB10B/UB10C

/UB10D, pasek na r�k�, przewód

USB micro, instrukcja obsługi,

CD-ROM z oprogramowaniem

PlayMemories Home

Waga 232 g (z akumulatorem i kart�

pami�ci)

214 g (z akumulatorem i kart�

pami�ci)

125 g (bez akumulatora i karty)

140 g waga z akcesoriami

Wymiary 116.1 × 71.4 × 30.3 mm 109.5 x 66.5 x 28.4 mm 96.4 x 59.3 x 15.4 mm

Dodatkowe informacje Wbudowany interfejs sieci

bezprzewodowej pozwala na łatwe

Dost�pne w kolorze srebrnym,

czarnym, czerwonym i niebieskim.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym,
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poł�czenie ze smartfonem lub

tabletem i udost�pnianie zdj�� na

portalach społeczno�ciowych.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

15 m przez 120 min. (IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2.0 m (MIL-STD-810F-516.5)

Odporno�� na temperatur� do -10

stopni Celsjusza,

Odporno�� na kurz (IP6X)

Inne oznaczenie: FinePix XP160

Dost�pny w kolorze: czarnym,

niebieskim, czerwonym i �ółtym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

10 m gł�boko�ci,

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2

m,

Odporno�� ma mróz do temperatury

-10 st. C,

Odporno�� na zgniatanie ci��arem

do 100 kg,

Odporno�� na kurz i zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Cyfrowa redukcja szumu,

winietowania i dystorsji,

Pod�wietlanie za pomoc� diody

LED,

Funkcja elektronicznego kompasu,

Funkcja nanoszenia daty.

pomara�czowym i niebieskim.

Inteligentny tryb panoramy.

Tryb panoramy podwodnej.

Technologia Triluminos Colour.

Wodoodporno�� do 10 m

gł�boko�ci.

Odporno�� na kurz, mróz, uderzenia

i upadek.

Ocena u�ytkowników [max.

5.00]

Brak ocen 3.80(1) Brak ocen

Test Test Aparatu Test Aparatu Test Aparatu

Aktualno�ci  Testy  Artykuły  Poradniki  Aparaty  Obiektywy  Lornetki  Słowniczek  Rankingi  FAQ  Forum
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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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Lo fo ty to „Pe reł ka Skan dy na wii”,
raj nie tyl ko dla płe two nur ków ale
i dla tu ry stów pra gną cych ak tyw nie
spę dzić urlop. Miej sce, gdzie słoń ce
la tem ni gdy nie za cho dzi, zo rza po -
lar na zi mą ni gdy się nie nu dzi, kra -
jo braz nie ustan nie się zmie nia,
a lu dzie cią gle się uśmie cha ją. 

Ten nor we ski ar chi pe lag wysp zo stał
uzna ny przez Na tio nal Geo gra phic za trze -
ci naj pięk niej szy na świe cie. Lo fo ty sły ną ze
stro mych zbo czy gór wy ra sta ją cych pro sto
z mo rza, la zu ro wej wo dy, bia łych, piasz -
czy stych plaż oraz bo ga tej fau ny i flo ry.
Mó wi się, że kto raz od wie dził to ma gicz ne
miej sce, jesz cze tu wró ci, bo nie ła two jest
się uwol nić od wspo mnień spek ta ku lar nych
wi do ków mo rza, fior dów i g� r jed no cze -
śnie.

O Fo to mi sji
Spę dzi li śmy ty dzień w Nor we gii, gdzie

po lo wa li śmy na zo rze po lar ne. To nie zwy -

kłe zja wi sko naj le piej ob ser wo wać na prze -
ło mie zi my i wio sny, kie dy jest naj więk sze
praw do po do bień stwo, że po ja wi się ono
na nie bie. Co wię cej, na po cząt ku 2014 ro -
ku spo dzie wa no się wy so kiej ak tyw no ści
Słoń ca, któ ra po wo du je, że szan se na wy -

stą pie nie in ten syw nych zórz są naj więk sze.
Pro gram na sze go wy jaz du zo stał tak przy -
go to wa ny, aby stwo rzyć jak naj lep sze wa -
run ki do uwiecz nie nia zo rzy po lar nej oraz
nie zwy kłych kra jo bra zów, ja kie ota cza ją
od wie dza ją cych Lo fo ty. Z te go też po wo du

Polowanie na zorze polarne
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ca ły ty dzień spę dzi li śmy w uro kli wym mia -
stecz ku Bal l stad. Do na szej wy łącz nej dys -
po zy cji by ła prze pięk nie po ło żo na wil la
oraz sa mo chód. Dzię ki te mu, gdy tyl ko zo -
rza po ja wi ła się na nie bie, w ka żdej chwi li
mo gli śmy do je chać w naj do god niej sze
miej sce do uwiecz nie nia jej na na szych
zdję ciach. Oczy wi ście nie oby ło się bez
noc nych dy żu rów, pod czas któ rych wy bra -

ni uczest ni cy wy pa try wa li zo rzy na nie bie,
aby w ra zie po trze by obu dzić resz tę gru py.

W wy pra wie wzię ło udział ośmiu uczest -
ni ków oraz na si re dak to rzy Arek i Ro bert
Olech. Arek jest z wy kształ ce nia astro no -
mem i mi ło śni kiem fo to gra fii. Dla te go
w trak cie wy jaz du nie tyl ko opo wia dał
o zo rzach po lar nych, ale też do ra dzał, jak
je fo to gra fo wać i ja ki sprzęt naj le piej się
do te go na da je.

Dzień 25 lu te go 2014 ro ku za czął się dla
uczest ni ków nor we skiej Fo to mi sji bar dzo
wcze śnie, bo zbiór ka na lot ni sku zo sta ła
wy zna czo na na go dzi nę czwar tą ra no.
Po spraw nej od pra wie wy le cie li śmy do Ko -
pen ha gi, na stęp nie do Oslo, aby tam, po kil -
ku go dzi nach ocze ki wa nia, od le cieć
do Eve nes nie da le ko Nar vi ku. Po od bio rze
ba ga żu i wy po ży cze niu sa mo cho dów, cze -
ka ła nas jesz cze 260-ki lo me tro wa pod róż
wzdłuż pra wie ca łych Lo fo tów. Nie ste ty
w tę stro nę, ze wzglę du na szyb ko za pa da -
ją cy zmrok, nie uda ło nam się po dzi wiać
uro ku wysp. Zde cy do wa nie da ło się je jed -
nak po czuć, bo za pach ryb su szo nych
na drew nia nych ste la żach prak tycz nie
w ka żdym wol nym miej scu trud no by ło zi -
gno ro wać.
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Bar dzo póź nym wie czo rem za je cha li śmy
do na szej wil li w Bal l stad, za kwa te ro wa li -
śmy się, zje dli śmy cie płą ko la cję i po szli -
śmy spać. Sen nie trwał dłu go, bo świt
obu dził nas pięk ną po go dą. Ni sko to czą ce
się przy ho ry zon cie słoń ce za chę ca ło
do szyb kiej po bud ki i wyj ścia na zdję cia
w naj bli ższej oko li cy na sze go miej sca za -
miesz ka nia. War to tu taj nad mie nić, że choć

o tej po rze ro ku na pół no cy Nor we gii dzień
trwa już po nad 9 go dzin, to słoń ce to czy się
ni sko nad ho ry zon tem, nie wzno sząc się
wy żej niż 15 stop ni. W efek cie, prak tycz nie
przez ca ły dzień, je śli po go da po zwa la, ma -
my do czy nie nia z pięk nym i cie płym świa -
tłem ide al nie na da ją cym się do zdjęć.

Po wy jąt ko wo póź nym śnia da niu (nie któ -
rzy z uczest ni ków by li po nad do bę na no -
gach i mu sie li ode spać) zde cy do wa li śmy się
na wy pra wę do mu zeum Wi kin gów w Borg.
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Przed ty sią cem lat, do kład nie w tym miej -
scu, znaj do wa ła się jed na z naj więk szych
po sia dło ści Wi kin gów. Po zo sta ło ści od kry -
to po nad 20 lat te mu i zre kon stru owa no za -
cho wu jąc ory gi nal ną kon struk cję oraz
od kry te przez ar che olo gów zna le zi ska.

W dro dze po wrot nej, ko rzy sta jąc z pięk -
nej po go dy, od wie dzi li śmy dwie z li sty
dzie się ciu naj ład niej szych plaż na Lo fo tach

(miej sców ki o na zwach Egumm i Unstad).
W oczy rzu cał się nie tyl ko pięk ny i jed no -
cze śnie su ro wy kra jo braz, ale ta kże wiel -
kość ka mie ni, po któ rych przy szło nam się
wspi nać.

Ko lej ny dzień prze zna czy li śmy na wy -
pra wę do Nus fjord – naj wę ższe go fior du
w Nor we gii. Po dro dze od wie dzi li śmy dwie
ko lej ne pla że: Ram berg i Skag san den. Te go

dnia po go da nie do pi sa ła, ale nie znie chę -
ci ło to nas zu peł nie, po dob nie jak sur fe rów
i ka ja ka rzy, któ rzy sku tecz nie wal czy li
z wy so ki mi atlan tyc ki mi fa la mi, nie zwa ża -
jąc na ni ską tem pe ra tu rę wo dy.

Po po wro cie do na szej wil li z ra do ścią
stwier dzi li śmy, że je den z naj więk szych
wy bu chów na Słoń cu, ja ki po ja wił się
w cią gu ostat nich kil ku mie się cy, wbrew
wcze śniej szym pe sy mi stycz nym za po wie -
dziom, skie ro wał na ła do wa ne cząst ki
w kie run ku na szej pla ne ty i ma my ogrom ne
szan se na po tę żne zo rze. Owal zo rzo wy
pre zen to wa ny przez ser wis Spa ce We ather.
com nie po zo sta wiał żad nych wąt pli wo ści.
By li śmy w cen trum po tę żne go sztor mu geo -
ma gne tycz ne go!

Po szyb kiej ko la cji wy bra li śmy się
na z gó ry upa trzo ną miej sców kę. Nie ste ty,
po mi mo pra wie trzech go dzin ocze ki wa nia,
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po go da nie by ła ła ska wa. Zo rze by ły im po -
nu ją ce, ich wy raź na zie leń prze bi ja ła się
na wet przez chmu ry, ale roz gwie żdżo ne go
nie ba nie doj rze li śmy. Znie chę ce ni po wró -
ci li śmy do na szej wil li i tam po zo sta wa li -
śmy w go to wo ści. War to by ło, bo chmu ry
za czę ły się roz wie wać, a na szym oczom
uka zał się praw dzi wy spek takl. Pięk ne smu -
gi i zie lo ne słu py by ły bez pro ble mów wi -

docz ne go łym okiem. Na zdję ciach do dat -
ko wo wy cho dzi ły ko lo ry ta kie jak czer wień,
fio let i róż!

Po mi mo za rwa nia no cy, ko lej ny dzień
znów był in ten syw ny, bo za pla no wa li śmy
prze jazd na pra wie sam ko niec Lo fo tów,
do miej sco wo ści o wdzięcz nej, jed no li te ro -
wej na zwie Å. Oczy wi ście po dro dze by ły
przy stan ki w naj bar dziej uro kli wych miej -

scach, ta kich jak Re ine i Ham noy. W tym
ostat nim miej scu, pro sto od ry ba ków z ku -
tra, ku pi li śmy świe żut kie go, po tę żne go dor -
sza, któ ry stał się głów nym da niem
na ko la cję.

Na stęp ny dzień spę dzi li śmy w Bal l stad.
Przed po łu dniem mie li śmy czas prze zna czo -
ny na fo to gra ficz ny spa cer po naj bli ższych
oko li cach miej sca na sze go za miesz ka nia.
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Po po łu dniu wy pły nę li śmy ku trem ry bac kim
na zwie dza nie oko licz nych fior dów i po łów
ryb. Ry by bra ły jak sza lo ne i pra wie ka żdy
z nas zło wił do rod ne go dor sza lub ma kre lę.
Po god ni ry ba cy, na za koń cze nie pod ró ży,
nie tyl ko wy pa tro szy li, ale pięk nie wy fi le to -
wa li nam wszyst kie zło wio ne ry by, dzię ki
cze mu ko la cja by ła smacz na i ob fi ta. Jak by
te go by ło ma ło, pod czas rej su mie li śmy oka -

zję po dzi wiać pięk ne ha lo sło necz ne.
W nie dzie lę za pla no wa li śmy wy pra wę

na ko lej ne uro kli we pla że. Tym ra zem od -
wie dzi li śmy miej sca o na zwach: Uta kle iv,
Hau kland i Vik ten. W tej ostat niej miej sco -
wo ści mie li śmy też oka zję zwie dzić lo kal ną
hu tę szkła, w któ rej mo żna by ło za opa trzyć
się w ręcz nie ro bio ne na czy nia, a ta kże wy -
pić do brą ka wę.

Przed ostat ni dzień na sze go po by tu zo stał
za pla no wa ny na wspi nacz kę po wzgó rzach
ota cza ją cych Bal l stad, z któ rych roz cią gał
się pięk ny wi dok na ca łą oko li cę. W za le -
żno ści od kon dy cji uczest ni ków, wy pra wa
roz bi ła się na mniej sze gru py. Naj wy tr wal -
si sztur mo wa li naj wy ższe i ośnie żo ne
szczy ty, a ci tro chę bar dziej le ni wi szyb ko
prze nie śli się do re stau ra cji po ło żo nej
na pięk nej ma ri nie mia stecz ka Bal l stad.
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Ostat nia noc spę dzo na na Lo fo tach oka -
za ła się znów bo ga ta w zo rze, któ re po now -
nie by ło wi dać po mię dzy chmu ra mi.
Po mi mo śred nio ko rzyst nych wa run ków po -
go do wych, spo rą część no cy spę dzi li śmy
na fo to gra fo wa niu. Po krót kim od po czyn ku
spa ko wa li śmy się i oko ło go dzi ny dzie wią tej

ra no wy ru szy li śmy w dro gę po wrot ną na lot -
ni sko w Eve nes. Tym ra zem pod ró żo wa li -
śmy za dnia, pod czas pięk nej i sło necz nej
po go dy. Nic więc dziw ne go, że zde cy do -
wa li śmy się od bić z głów nej tra sy do pięk nej
miej sco wo ści o na zwie Hen ning sva er, któ ra
jest uzna wa na za We ne cję Lo fo tów.

Wie czo rem opu ści li śmy pół noc ną Nor -
we gię i po prze siad kach w Oslo i Ko pen ha -
dze, tuż po pół no cy, wy lą do wa li śmy
w War sza wie.

Cie ka we miej sca, któ re od wie dzi li śmy
w trak cie Fo to mi sji:

– Ar ty stycz na ma nu fak tu ra szkła i ce ra mi -
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ki w Vik ten. Ma nu fak tu ra szkła i ce ra mi ki
znaj du je się w Vik ten, ma leń kiej osa dzie
sły ną cej z dwóch rze czy – za miesz ku ją cej
ją spo łecz no ści re li gij nej, kie ru ją cej się wła -
sny mi pra wa mi i zwy cza ja mi oraz wie lo -
dziet nej ro dzi ny Tan grand, któ ra na prze kór
kon ser wa tyw ne mu świa to po glą do wi miesz -
kań ców wio ski po sta no wi ła po dą żać swo ją
dro gą. Stwo rzy li oni ory gi nal ną ar ty stycz ną

ma nu fak tu rę szkła i ce ra mi ki. Åsvar i Åse
Tan grand ma ją dzie wię cio ro dzie ci i kil ka -
na ścio ro wnu cząt. Sy no wie prze ję li umie jęt -
ność dmu cha nia szkła. Stro me gó ry, pla ża,
otwar te mo rze, ar chi tek tu ra wkom po no wa -
na w kra jo braz oraz wie lo barw ne wy ro by ze
szkła i ce ra mi ki nie wąt pli wie wpły wa ją
na „ma gię” miej sca. Wy spa Flak stad, na któ -
rej znaj du je się Vik ten, sły nie rów nież

z pięk nych, ogrom nych, piasz czy stych plaż.
– Nus fjord. Nus fjord na le ży do naj star -

szych i naj le piej za cho wa nych wio sek ry -
bac kich w Nor we gii, więk szość bu dyn ków
po wsta ła pod ko niec XIX wie ku. W 1975
ro ku Nus fjord zo stał wpi sa ny przez UNE -
SCO na li stę świa to we go dzie dzic twa kul -
tu ral ne go i przy rod ni cze go.
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– Unstad. Wio skę Unstad, na wy spie Ve -
stvågøy, ota cza ją z trzech stron gó ry, a du -
ża za to ka ma uni kal ne po ło że nie. Nie ustan-
nie wie ją cy tu wiatr two rzy fa le za rów no
dla pro fe sjo nal nych, jak i dla po cząt ku ją -
cych sur fer� w. Ogrom na pla ża jest ide al -
nym miej scem na od po czy nek. Ma leń kie
Unstad od cię te by ło od świa ta aż do 1987
ro ku, kie dy to w ska le wy drą żo no tu nel,
któ ry stał się bra mą wjaz do wą do osa dy.
Mło de, przed się bior cze po ko le nie wy spia -
rzy z dzieć mi po sta no wi ło wy ko rzy stać atu -

ty te go miej sca i dziś ofe ru je wraz z przy ja -
ciół mi i sym pa ty ka mi sur fin gu z ca łej Skan -
dy na wii kur sy sur fin gu.

Pla ża w Vik/ Hau kland. La zu ro wa wo da
i zdu mie wa ją co bia łe pla że – to ide al ne
miej sce na re laks oraz spa cer, pod czas któ -
re go ob ser wo wać mo żna Mid ni ght Sun.
Ulu bio na miej sców ka lo kal nych, co raz czę -
ściej od kry wa na i do ce nia na rów nież przez
od wie dza ją cych tu ry stów. Nie rzad kim wi -
do kiem są tu rów nież or ły, któ re wy so ko
w ska łach ma ją swo je gniaz da.

Mu zeum Wi kin gów w Borg. Przed ty sią -
cem lat do kład nie w tym miej scu znaj do -
wa ła się jed na z naj więk szych po sia dło ści
wi kin gów. Po zo sta ło ści od kry to po nad 20
lat te mu i zre kon stru owa no za cho wu jąc
ory gi nal ną kon struk cję oraz od kry te przez
ar che olo gów zna le zi ska. To tu in te rak tyw -
nie po zna my jak wy glą da ło kie dyś ży cie wi -
kin gów.

Ro bert Olech


