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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Paź dzier nik to nie zwy kle ma gicz ny mo ment, kie dy przy ro da za czy na mie nić się za chwy ca ją cą fe erią

barw. Zda wać by się mo gło, że zło ta pol ska je sień ry wa li zu je z wio sną o mia no naj pięk niej szej. Roz krzy -
cza ne sta da gę si zwo łu ją cych się do od lo tu, drze wa przy bie ra ją ce od cie nie żół ci, czer wie ni i po ma rań czu,
li ście sze lesz czą ce pod sto pa mi i ostat nie cie płe pro mie nie słoń ca to wa rzy szą po wra ca ją cym z wa ka cyj -
nych wo ja ży stu den tom. 

Dla wie lu z nich trzy ostat nie mie sią ce wca le nie by ły okre sem bło gie go le ni stwa, lecz oka zją do da -
le kich pod ró ży, po zna wa nia nie zwy kłych za kąt ków na szej pla ne ty, roz wi ja nia swo je go hob by czy też od -
kry wa nia no wych pa sji.

Wie lu z Was wła śnie pod czas wa ka cji po raz pierw szy spró bo wa ło swo ich sił, mie rząc się z wiel kim
błę ki tem. Wi ta my Was ser decz nie w gro nie pa sjo na tów nur ko wa nia. Ma my na dzie ję to wa rzy szyć Wam
w zdo by wa niu ko lej nych stop ni wta jem ni cze nia. Pod po wie my gdzie war to nur ko wać i przede wszyst kim jak
to ro bić bez piecz nie, w ja kim kie run ku się do sko na lić. Opo wie my o no win kach sprzę to wych, kur sach
i naj ró żniej szych ini cja ty wach bra ci nur ko wej, np. im pre zach or ga ni zo wa nych na po że gna nie la ta. Uwa ga!
Nie my lić koń ca la ta z koń cem nur ko wa nia! 

Bez wzglę du na po go dę i tem pe ra tu rę, bę dzie my do pin go wali Was do nur ko wa nia przez ca ły rok. Na -
sze je zio ra są na praw dę pięk ne, na wet kie dy ro bi się nie co chłod niej. Nie wie rzy cie? Sprawdź cie sa mi!
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Szczyt Pi co wy nu rzył się zza cu -
mu lo stra tu sów i ota cza ją cych go al -
to cu mu lu sów, przy po mi na jąc bar dziej
wi sien kę na du żym, śmie tan ko wym
tor cie, spo czy wa ją cym na la zu ro wej
pa te rze, niż sta le ak tyw ny wul kan,
drze mią cy so bie na jed nej z wysp
ar chi pe la gu. 

Przy ci snę łam twarz do szy by okna sa mo -
lo tu i jak dziec ko spo glą da ją ce na wy sta wę
cu kier ni, chło nę łam ka żdą część te go kra -
jo bra zu. By li śmy na środ ku Oce anu Atlan -
tyc kie go! Dłu go za sta na wia łam się, ja ka
bę dzie ta wy pra wa na dzi kie, nie okieł zna -
ne, nie obli czal ne Azo ry. By ła in na, in na niż
do tych cza so we. A Azo ry by ły do kład nie ta -
kie, jak je opi sy wa no – ab so lut nie nie prze -
wi dy wal ne…

– Hej Alex, je dziesz? Ile wa żą two je ba -
ga że? Wci śniesz nam coś?

I tak to się wła śnie za czę ło…

12-21 sierp nia 2014
Po mysł warsz ta tów fo to gra ficz nych

na wy spach Ar chi pe la gu Azo rów zro dził się

In the middle of Atlantic...
wyprawa nurkowa na Azory
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w pew ne je sien ne po po łu dnie, umi la ne
wspól ną ka wą – mo ją i Go si, na sze go „fo to -
gra ficz ne go oka” pod czas wy jaz du na Azo -
ry. Go sia jest mo ją po krew ną du szą,
uwiecz nia ją cą do bre chwi le, za my ka jąc je
w naj pięk niej szych na świe cie uję ciach…
No cóż, w ka żdym z mo ich ar ty ku łów znaj -
du je się nie co pry wa ty, ale mo że dzię ki te -
mu po zna je my się co raz bar dziej? Idea
wcie le nia w ży cie te go ro dza ju ar ty stycz no -

-spor to we go rze mio sła wią za ła się w na -
szym przy pad ku z za bra niem ca łej ma sy
sprzę tu fo to gra ficz ne go oraz – mó wiąc ko -
lo kwial nie – ciu chów. Aby zre ali zo wać ko -
lej ną już nie sza blo no wą, pod wod ną se sję
fo to gra ficz ną, w ba ga żu mu sia ły zna leźć się
wszel kie go ro dza ju fa ta łasz ki.

– Aniu, ile kg mo żesz mi za brać? – spoj -
rza łam na SMS od Go si, póź nym wie czo -
rem na dzień przed wy lo tem.

– 2 kg?
– OK…
– Za ma ło? Wci snę 3kg.
–:***
No to się do ga da ły śmy. Nie ste ty, po mi -

mo mo ich aniel skich chę ci, wa ga o 5: 30
ra no po ka za ła po nad 23 kg w wa liz ce
oraz 13 kg, za miast 8, w ba ga żu pod ręcz -
nym. Stąd też przy to czo ny wcze śniej bła -
gal ny SMS, wy sła ny do jed ne go
z uczest ni ków wy jaz du pod czas pod ró ży
do War sza wy.

Lot ni sko im. Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie

Wa liz ki prze pa ko wa ne. Uff! Oprócz
wspo mnia ne go ba ga żu pod ręcz ne go Ale xa
– któ ry 5 mi nut po spo tka niu z na mi na lot -
ni sku za wie rał w so bie już tyl ko ró żo wą,
tiu lo wą su kien kę, kil ka tu nik i spód nic,
kom plet dam skiej bie li zny, pro stow ni cę
do wło sów i kil ka ksią żek – po zo sta łe na -
praw dę przy po mi na ły wa liz ki osób wy la tu -
ją cych na nur ko wa nie.

Sto ję i ob ser wu ję. Cza sem wy star czy kil -
ka se kund, cza sem wpa tru ję się dłu ższą
chwi lę. Pa nie i pa no wie na sta no wi skach
od praw czę sto de cy du ją o na szym lo sie.
W przy pad ku te go ro dza ju wy pra wy o lo sie
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ca łej gru py… Ok, mam. Uśmiech nr 5 i za -
ga du ję. Po 30 se kun dach oka zu je się, że
wy bór po sta wio ny na wy so kie go, szczu płe -
go pa na był jak naj bar dziej traf ny. Nad ba -
gaż przej dzie, go rzej przy prze świe tla niu
ba ga ży pod ręcz nych. Ca ły, nie by wa le pre -
cy zyj nie spa ko wa ny, uło żo ny, „ugła ska ny”
sprzęt fo to gra ficz ny Ka si i Dar ka mu siał być
wy cią gnię ty i spraw dzo ny or ga no lep tycz nie
przez pra cow ni ków lot ni ska. Ge hen na, ale
da my ra dę, „bo jak nie my, to kto?”

The Lis bon Sto ry
Dla mnie to sio stra Rzy mu, cór ka Flo ren -

cji, ku zyn ka Bar ce lo ny i mat ka chrzest na
chor wac kich mia ste czek. Ma w so bie wła -
śnie tę ma gię, któ rą za ra zi ła mnie od mo -
men tu, gdy za padł zmrok. Ode bra li nas
z lot ni ska „fa ce ci w czer ni”, trans fe ru jąc
po chwi li do za re zer wo wa ne go ho te lu.
Uda li śmy się na fo to gra ficz ny ple ner. Pierw -
sze wska zów ki, spraw dze nie apa ra tów, ka -
dry, usta wie nia mi gaw ki, na świe tla nia,

czu ło ści… Tej no cy gwiaz dy mia ły spa dać
jak sza lo ne, bę dąc wi docz ne w szcze gól no -
ści nad Płw. Ibe ryj skim. Jak się oka za ło, nie -
bo w Pol sce prze bi ło Por tu ga lię w 100%.
Ale nic stra co ne go, spa cer po naj star szej
dziel ni cy – Al fa mie wpro wa dził nas w por -
tu gal skie kli ma ty. Mia sto ze snu nad rze ką
Tag tęt ni ło ży ciem w swo ich wą skich ulicz -
kach. Pięk nie pod świe tlo ny za mek św. Je -
rze go, wszech obec ne fa do, pra nie su szą ce
się na oknach, za pach gril lo wa nych ryb – to
wszyst ko da je po czu cie „wiecz nej sje sty”,
ewi dent nie. Pierw sza ko la cja w Li zbo nie
mi nę ła w iście pod wod nej at mos fe rze. Wy -
mie nia li śmy się wspo mnie nia mi z nur ko -
wań w ró żnych miej scach na świe cie.
Aneg do ty, żar ty, śmie chy i lo kal ne por tu gal -
skie da nia spra wi ły, że by li śmy ostat ni mi
oso ba mi, któ re opusz cza ły re stau ra cję. In -
te re su ją cy de tal, któ re go nie da się po mi nąć
bę dąc w sto li cy, to azu le jos – ma lo wa ne
płyt ki ce ra micz ne, naj czę ściej w od cie -
niach bie li, błę ki tu i be żu, któ re po tra fią ze
zwy czaj nej ka mie ni cy czy za nie dba ne go
bu dyn ku zro bić praw dzi wą pe reł kę… Coś
pięk ne go.

Po wrót do ho te lu, śnia da nie na ta ra sie
i le ci my da lej…
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Wy spa Pi co, Azo ry
Pi co to por tu gal ska wy spa mie rzą -

ca 42 km dłu go ści i 15,2 km sze ro ko ści,
znaj du ją ca się w cen tral nej czę ści dzie wię -
ciu wysp ar chi pe la gu Azo rów. To ta kże
wciąż ak tyw ny wul kan, spo glą da ją cy
z 2.351m n. p. m. na głę bię oce anu, bę dą -
cy jed no cze śnie naj wy ższym szczy tem Por -
tu ga lii.

Pierw sze wra że nie po wyj ściu z sa mo lo -
tu? Chy ba wy lą do wa li śmy w ra ju. Od te go
mo men tu ko lo ra mi prze wod ni mi sta ły się:
nie bie ski, zie lo ny i sza ry. Zie leń ro ślin no ści
w pew nym mo men cie wy da wa ła się aż ir ra -
cjo nal na, prze ry so wa na, baj ko wa. La zur
oce anu – nie sa mo wi cie in ten syw ny. Sza -
rość skał wul ka nicz nych do da wa ła miej scu
dra pie żno ści. Lot ni sko oka za ło się dość ma -

leń kie, ka me ral ne, z przy wie szo ny mi
na ścia nach zdję cia mi pre zen tu ją cy mi wy -
spę. Za pa ko wa ni w dwa sa mo cho dy ru szy -
li śmy do „wio ski” (na wy spie nie ma miast,
mia ste czek i miej sco wo ści) La jes do Pi co,
od da lo nej o ok. 40 km od lot ni ska. Ca ła wy -
spa jest bar dzo uro kli wa, ab so lut nie nie ko -
mer cyj na, nie tu ry stycz na. Czas pły nie tam
pięć ra zy wol niej. Miesz ka li śmy tuż
nad cen trum nur ko wym, w jed nym bu dyn -
ku, ze wspól nym sa lo nem i kuch nią. Z okna
jed ne go z po koi po wi ta ła mnie ko le żan ka
ze stu diów Go sia – praw dzi wy glob tro ter,
któ ry na dłu ższą chwi lę zna lazł swo je miej -
sce na jed nej z wysp ar chi pe la gu – Săo Jor -
ge, są sia du ją cej z Pi co Is land. Na wieść, że
przy la tu je nur ku ją ca gru pa z Pol ski za po -
wie dzia ła się z wi zy tą na ca ły ty dzień!
Pierw szy in te gra cyj ny wie czór spę dzi li śmy
na „usta le niu pla nu nur ko we go” (nie bez
przy czy ny uży łam tu cu dzy sło wu, ale wy -
ja śnie nie po ja wi się do pie ro na koń cu re la -
cji) z na szym prze wod ni kiem nur ko wym
Ze cą. Świę to wa li śmy ta kże uro dzi ny jed nej
z uczest ni czek – Ka si. Cze ko la do wy tort
z lo kal nej cu kier ni, fuk sem (i uśmie chem)
zdo by te wi no oraz do bre to wa rzy stwo umi -
li ły nam z pew no ścią pierw sze chwi le
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na wy spie. Nur ko wa nie na Azo rach dia me -
tral nie ró żni się od nur ko wa nia w naj bar -
dziej po pu lar nym wśród nas Egip cie, czy
w eg zo tycz nych miej scach ty pu Bor neo,
Pa lau, Fi li pi ny. Chłod ny Oce an Atlan tyc ki
rzą dzi się swo imi pra wa mi. W związ ku
z wul ka nicz ną ge ne zą wy spy, la wa ufor mo -
wa ła na dnie oce anu skal ne la bi ryn ty, tu ne -
le, ja ski nie i gro ty oraz łu ki skal ne. W tym
miej scu, na środ ku Atlan ty ku, nie znaj dzie -
my ra fy ko ra lo wej i nie za ło ży my krót kiej
pian ki 3 mm. Z do świad cze nia pod po wiem
– 5 mm+ do cie placz lub od ra zu 7 mm. Pół -
su chym ska fan drem rów nież bym nie po -
gar dzi ła. Spo ty nur ko we, utwo rzo ne
z wul ka nicz nych szczy tów ro sną cych z dna
mor skie go lub wy nu rza ją cych się z głę bo -
kich, wą skich ka na łów mię dzy wy spa mi,
do da ją nie zwy kłej dra ma tur gii te mu miej -
scu. Znaj dzie my tu gąb ki, ukwia ły, wo do -
ro sty, stro me ścia ny… Pierw szy dzień
roz po czę li śmy od warsz ta tów fo to gra ficz -
nych – wpro wa dze nia, pro po zy cji re ali za -
cji te ma tów, przy go to wa nia sprzę tu pod
wo dę. Po wszyst kim uda li śmy się na spa cer
po oko li cy po łą czo ny z pró ba mi se sji zdję -
cio wej. Fo to gra ficz na blen da „ob sy py wa ła
nas zło tem”, gra jąc świa tłem na ka żdej

płasz czyź nie. Póź niej już tyl ko kla ro wa nie
sprzę tu, check di ve, wy wa ża nie i hop
do wo dy. Nie mo gę nie po ku sić się
o stwier dze nie, że na po cząt ku był cha os…
Pa so wa ło ide al nie. Miej sce nur ko we „Por to
das Ri be iras” to za to ka w por cie, tuż
przy głów nym pla cu spo tkań to wa rzy skich

lo kal nej spo łecz no ści. Pierw sze „zbli że nie”
z zim ną wo dą za li czo ne. To miej sce nur ko -
we od kry li śmy tak na praw dę do pie ro
pod ko niec dnia. Uwiel biam nur ko wa nia
noc ne. Bar dzo! Choć cza sem cię żko się
na nie ze brać po trzech nu rach dzien nie, są
naj czę ściej wiel ką na gro dą po ca ło dzien -



Nuras.info 10/2014

9

nym wy sił ku. I tym ra zem by ło tak sa mo.
Do wo dy we szli śmy po go dzi nie 22.00,
roz świe tla jąc la tar ka mi toń oce anu.

– Aua!
– Auć!
– O kur cze!
Jel ly fish. Me du zy, po pro stu. Ni by ma łe,

nie po zor ne, a ta kie za dzior ne.

– Hold your hand up! – po wta rza li na si
prze wod ni cy nur ko wi, jed nak dla nie któ -
rych by ło już za póź no…

I na sta ła ciem ność, a póź niej ja sność. I to
nie z po wo du ilo ści włą czo nych la ta rek, ale
z po wo du świe cą cej ma sy par oczu wo kół
nas! Gdzie się nie obej rza łam, pa trzy ły
na mnie kre wet ki, lan gu sty, kal ma ry, kra by,

ogó łem gło wo no gi, nie bie skie dziew czę ta
lub nie bie skie dia bły „dam sels”, śli zgow ce,
tzw. bab ki (go bies), mu re ny, ośmior ni ce...
by ło pysz nie! Owo ce mo rza po da ne
na wie czor nej ko la cji w oce anie. Cię żko
by ło ode rwać wzrok od ta kiej ilo ści mor -
skie go ży cia, w oto cze niu skal nych for ma -
cji, za to pio nych opon i ta jem ni czej la tar ni
mor skiej. Po 50 mi nu tach uczty dla oka,
wy nu rzy li śmy się na po wierzch nię w in nym
miej scu niż za czy na li śmy. Ca ły psi kus po le -
gał na tym, że aby wró cić do miej sca, gdzie
zo sta wi li śmy sa mo chód, na le ża ło przejść
przez wspo mnia ny wcze śniej plac „spo -
łecz ny”. Los chciał, aby wła śnie te go wie -
czo ra miesz kań cy wy spy urzą dza li za ba wę.
Pie śni i tań ce lu do we na Azo rach by ły i na -
dal są wa żną czę ścią co dzien ne go ży cia
wy spiar skiej spo łecz no ści. Mu zy ka we
wszyst kich for mach uży wa na jest do wy ra -
ża nia ra do ści, mi ło ści, smut ku, wdzięcz no -
ści, po chwa ły. My mie li my oka zję po słu -
chać i zo ba czyć Cha mar ri tę. Jest to je den
z naj bar dziej po pu lar nych tań ców na Azo -
rach, ale szcze gól nie na Fa ial i Pi co. Ja ko
ta niec jest prze ka zy wa ny z po ko le nia
na po ko le nie, z cza sem lu dzie zmie nia li
sło wa pio sen ki. Sam ta niec jest bar dzo ży -
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wy i od by wa się w krę gu. Pa ry tań czą – jak
dla mnie – rów no i syn chro nicz nie, co
chwi lę mie sza jąc się mię dzy so bą, tj. zmie -
nia jąc – uży wa jąc ję zy ka nur ko we go – swo -
ją/swo je go bud dy, na znak jed nej oso by,
któ ra wy krzy ku je: na pra wo, ob rót, w le wo,
krok do ty łu etc. Ubaw po pa chy, ale wi dok
nie z tej zie mi! Gdy tyl ko miej sce pod sce -
ną na chwi lę opu sto sza ło, prze bie gli śmy
przez nie w neo pre no wych „stro jach” i peł -
nym nur ko wym ekwi pun ku!

– Do rot ka, ob rót! – pła ka łam ze śmie chu,
ob ra ca jąc się z Do ris na środ ku pla cu.

Dziew czy ny po krót kim, ale efek tow nym
tań cu po bie gły w stro nę au ta, a ja ukło ni -
łam się wdzięcz nie, zbie ra jąc za nas
wszyst kich grom kie bra wa i wi wa ty. Gwiaz -
dy na nie bie i gwiaz dy na zie mi… cóż po -
cząć.

Ko lej ny dzień – ko lej ne dwa nur ki.
Na pierw szym nie oby ło się bez cho ro by
mor skiej, do pły nię cie ło dzia mi przy pra wi -
ło kil ko ro o mdło ści. Lek ko nie by ło! Ale
pod wo dą – octo pus, mu re na i kil ka więk -
szych ryb, kry ją cych się po mię dzy ska ła mi.
Od te go mo men tu za czę li śmy zda wać so -
bie spra wę, co mo że zdzia łać azor ski kli -
mat… Sil ny prąd i moc ne fa le nie po zwo li ły

kon ty nu ować (lub za cząć przez nie któ rych)
nur ko wa nia – nie by ło szans na utrzy ma nie
pod wo dą apa ra tów i ka mer. Szyb ka de cy -
zja – zmia na nur ko wi ska. Tym ra zem już
na spo koj nie, bez sil ne go prą du, mo żna by -
ło po zna wać pod wod ne Azo ry. Sko ro nie
uda ło się zro bić zdjęć pod wo dą, nad ro bi -
li śmy warsz ta ty na po wierzch ni, pod czas
po po łu dnio we go spa ce ru. Wdra pa li śmy się
na wzgó rze, gdzie sa mot nie sta ła sta ra ka -
plicz ka. Nie bo nad Pi co ro bi ło się gra na to -

we od nad cią ga ją cych chmur, wiatr wiał
co raz bar dziej a ko lo ry w przy ro dzie krzy -
cza ły. Go sia (na sza fo to graf ka) zro bi ła krót -
kie in tro od no śnie fo to gra fii kra jo bra zu
i fo to gra fii por tre to wej, strze la jąc zdję cie
za zdję ciem. Naj wy tr wal si ucznio wie po ra -
dzi li so bie re we la cyj nie! To by ła czy sta
przy jem ność po zo wać dla Do rot ki i Alek sa,
któ rzy do szu ki wa li się szcze gó łów, in spi ra -
cji, ka dru jąc, słu cha jąc wska zó wek swe go
men to ra. A mo je wra że nia? Czu łam się tro -
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chę jak wy ję ta z po wie ści, opo wia da nia,
pew nej hi sto rii two rzo nej na go rą co, przez
kil ka osób jed no cze śnie. Wspo mnie nia
– bez cen ne… Wie czo rem lu nę ło. I to są
wła śnie Azo ry, po go da mo że zmie nić się
kil ka ra zy w cią gu do by. Upał, wiatr,
deszcz, zno wu upał i tak w kół ko.

Mój po cząt ko wo za ło żo ny plan nur ko wy
zmie niał się z dnia na dzień. Po go da sta ła
się na szą wy rocz nią i mo im oso bi stym part -
ne rem nur ko wym.

Ko lej ny dzień nur ko wy – wy jazd na pół -
noc ną część wy spy, któ ra by ła osło nię ta
od sil nych, po ry wi stych wia trów. Miej sce

ba śnio we – Fur na (Săo Ro que). Kli fy, czar ne
ska ły, zie lo na tra wa, oce an i dwa ba se ny
wto pio ne w kra jo braz. Oprócz te go, że za -
bra łam na te nur ko wa nia dwa le we bu ty
(prze pra szam, że ko muś nie chcą cy jed ne go
za wi nę łam) – by ło re we la cyj nie! Sa mo
ukształ to wa nie dna oce anu spra wia, że nie
mo żna się nu dzić pod czas nur cze nia. Ro -
ślin ność tak in na niż w cie płych wo dach,
gro ty, ka mie nie są wła śnie zna kiem roz po -
znaw czym pod wod nych Azo rów. Ze
wzglę du na zmia ny po go dy „du że go zwie -
rza” nie ste ty nie by ło, ale ła wi ce prze ró -
żnych ryb, ośmior ni ce, skor pe na, tuń czy ki,
trig ger fish, śli ma ki na go skrzel ne, sal py czy
ta la so ma pa wia ży ją ce na gro no ro stach i łą -
kach tra wy mor skiej umi la ły pod wod ne eks -
plo ra cje. Kto by po my ślał, że na wet
na Azo rach mo żna zjeść w McDo nal dzie?
Miej sce nur ko we o ta kiej wła śnie na zwie
two rzą łu ki skal ne, for mu jąc prze ró żne
kształ ty i na wi sy, w tym przy pad ku – wiel -
kie M! Pro mie nie sło necz ne prze bi ja ją ce się
przez ta flę wo dy wy cza ro wu ją ma gicz ny
kli mat. W dro dze po wrot nej za trzy ma li śmy
się nad zja wi sko wym kra te rem je zio ra La -
goa do Ca piao, od któ re go też roz po czy na
się jed na z tras tu ry stycz nych po pła sko wy -
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żu. Wia ło jak dia bli, ale wi dok je zio ra przy -
po mi na ją ce go ta flę lo du i ogrom ga tun ków
en de micz nych (m. in. ja ło wiec azor ski,
wrzo so wi ska, wil czo mlecz) – roz grze wał
ser ce. To wła śnie na Azo rach mo żna spo -
tkać naj mniej sze go ptasz ka w Eu ro pie
– Gold crest. Dro ga do do mu ob ra sta ła
w hor ten sje. Buj ne, dum ne, kwit ną ce hor -
ten sje. Przez ni ko go nie pie lę gno wa ne,
a tak bar dzo praw dzi we… Przed pół no cą
wró ci li śmy tu na nur ko wa nie noc ne. Oczy
za my ka ły się ze zmę cze nia, kro ple desz czu
sta wa ły się co raz bar dziej in ten syw ne, ale
w wo dzie by ło już cie plej. Do łó żka po ło -
ży li śmy się do pie ro ok. 2 w no cy.

Otwo rzy łam le we oko, śpiąc na pra wym
bo ku. Zno wu pa da? Za mknę łam je z po -
wro tem, aby obu dzić się raz jesz cze.
Damn… a jed nak pa da. Ko lej na zmia na
pla nów. Nur ko wych rzecz ja sna. Dziś kła -
dzie my na cisk tyl ko na fo to gra fię. Jak przy -
sta ło na nie dzie lę, po szli śmy na dłu gi
spa cer. Go sia, mo ja ko le żan ka ze stu diów,
ja ko prze wod nik tu ry stycz ny na Azo rach
po ka za ła nam spo ry ka wa łek wy spy, opo -
wia da jąc przy tym o geo gra fii i to po gra fii te -
re nu, lo kal nych zwy cza jach, hi sto rii,
cie ka wost kach. Ca ła gru pa ma sze ro wa ła

przez zie lo ne wzgó rza, krę te dro gi, buj ną
ro ślin ność, wcho dząc co raz bar dziej w lo -
kal ną spo łecz ność. Na zwa Azo ry czę sto tłu -
ma czo na jest ja ko od po wied nik por tu gal -
skie go sło wa Açor, ozna cza ja strzę bia, któ -
ry wid nie je na fla dze re gio nu. Jed nak we -
dług wie lu na ukow ców cho dzi o en de mi-

cz ny ga tu nek my szo ło wa, któ ry pierw szym
przy by szom przy po mi nał ja strzę bia. In na
ety mo lo gia na zwy wy wo dzi się od sło wa
azu res, któ re w tłu ma cze niu ozna cza licz bę
mno gą od sło wa nie bie ski. A ko lor nie bie ski
był ab so lut ną do mi nan tą kra jo bra zu, gdy
opi sy wa li śmy swo je od czu cia pa trząc przed
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sie bie z wie ży wie lo ryb ni czej. Wol ność,
prze strzeń, mi łość… ka żdy z nas wi dział
coś in ne go. Lek cje fo to gra fii od naj dy wa li -
śmy na ka żdym kro ku. By ła ogrom na daw -
ka śmie chu, był czas na re flek sję, na
uchwy ce nie wła ści we go mo men tu i zro bie -
nie zdję cia, był czas na roz mo wę, za chwyt,

za du mę, żal (mój do po go dy…), żar ty, de -
gu sta cję wi na i uciecz kę od desz czu. Ar chi -
tek tu ra na wy spie ide al nie kom po no wa ła
się z kra jo bra zem. Skal ne lub ja sne, drew -
nia ne dom ki z ko lo ro wy mi okien ni ca mi za -
pa dły mi głę bo ko w pa mię ci…. Po po łu-
dniu wy szło słoń ce! Wy ko rzy sta li śmy te

chwi le w 100% ro biąc ko lej ną se sję fo to -
gra ficz ną, czę ścio wo w oce anie. Fa le roz -
bi ja ły się o ska ły a mój uśmiech nie zni kał
z twa rzy.

To był zde cy do wa nie „la ny po nie dzia -
łek”. Wy cze ki wa na po pra wa po go dy po -
zwo li ła nam na trzy go dzin ną wy pra wę
na ob ser wa cję wie lo ry bów i del fi nów. Sie -
dząc w oko ło 20-30-oso bo wym RI Bie, za -
opa trze ni w sprzęt fo to gra ficz ny su nę li śmy
przez oce an na miej sca, gdzie we dług sy -
gna łów ra dio wych znaj do wa ły się del fi ny
i wie lo ry by. Po 10 mi nu tach by łam prze mo -
czo na do su chej nit ki. Fa le by ły tak du że,
że po łą czo ne z wia trem i pręd ko ścią zo dia -
ka za fun do wa ły nam po ran ną ką piel. Ale co
tam, by ły del fi ny, ca ła ma sa! Pły nę ły i ska -
ka ły nad wo dą! Coś nie sa mo wi te go! Wi -
dzie li śmy czte ry ga tun ki (com mon do lphin,
stri ped do lphin, spot ted do lphin, ris so’s do -
lphin), z cze go naj więk sze i naj pięk niej sze
by ły wła śnie te ostat nie! A na de ser – dwa
ka sza lo ty! Co praw da nie by ło nam da ne
zo ba czyć ich pod wo dą, ale ob ser wo wa ne
z po wierzch ni – fon tan ny wy pusz cza nej
wo dy – ro bi ły wra że nie! A te raz jed na
z dwóch czę ści kul mi na cyj nych pro gra mu
– se sja pod wod na w oce anie „A kie dy mam
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chwi lę cza su, wska ku ję do wo dy…”
od tych słów roz po czy na łam swój ar ty kuł
(kwie cień 2014), za pra sza jąc na wy pra wę
na Azo ry i opo wia da jąc hi sto rię oraz ideę
po wsta nia fo to gra fii pod wod nej... w ubra -
niach. Kie dy przy je cha li śmy na wy bra ne
do se sji miej sce, wie dzia łam, że bę dzie
jesz cze trud niej niż zwy kle. 

Pierw sza su kien ka przy odzia na, ka wa łek
sto py już w wo dzie… brr! Ok, wy obra żę

so bie, że jest cie pło i przy jem nie.
A pod wo dą – bły ski lamp apa ra tów, za ma -
za ne kształ ty, ska ły z je żow ca mi… szko ła
prze trwa nia. Wdech za wde chem i ko lej ne
za nu rze nia w ró żnych kre acjach. Oczy pie -
ką od wy pa try wa nia apa ra tów pod wo dą,
w ustach sło no, ale jak nie ro bić cze goś, co
się ko cha? 

Pod wod ne se sje fo to gra ficz ne, któ re re -
ali zu je Go sia wy ma ga ją asy sty nur ków,

pod wod nych apa ra tów fo to gra ficz nych
i lamp bły sko wych, cier pli wo ści, sa mo za -
par cia, kre atyw no ści i od wa gi… a te go ro -
dza ju se sja we wzbu rzo nych wo dach
oce anu wy ma ga ła od nas wszyst kich przy -
wo ła nych wcze śniej cech i umie jęt no ści.
Efekt? Nie mnie oce niać. Ale sa tys fak cja,
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wspo mnie nie i za do wo le nie z wy ko na nej
pra cy spra wi ło, że uczu cie wy czer pa nia
pry snę ło jak bań ka my dla na.

Nasz cel wy jaz du na Azo ry – Prin cess
Ali ce Bank – to jed no z naj 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. W rejs wy pły nę li śmy ok.
godz. 22.00, peł ni na dziei na do brą po go -
dę, sprzy ja ją ce wia try i... sta da mant! Po to
wła śnie pły nie się na śro dek Atlan ty ku mię -
dzy Eu ro pą a Ame ry ką Pół noc ną, na miej -
sce od da lo ne o 100 km od wy spy Pi co.
Za nim po ło ży li śmy się spać, nie mo gli śmy

ode rwać oczu od nie ba. Prze strzeń, nie -
okieł zna ny oce an, szum wo dy… „Gwiaz dy
świe cą po to, że by ka żdy mógł pew ne go
dnia zna leźć swo ją.” To by ła chy ba jed na
z pięk niej szych chwil w cią gu po by tu
na Azo rach… Za żyw szy pi guł kę na cho ro -
bę mor ską, po ło ży łam się w swo jej ka ju cie,
oce an uko ły sał mnie do snu…
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Je ste śmy. In the mid dle of Atlan tic! Prin -
cess Ali ce to miej sce trud ne i wy ma ga ją ce.
Zna ne z wy stę po wa nia mant lub mo bu las
(ryb or le nio kształt nych za li cza nych do kan -
to wa tych), sword fish, tuń czy ków, ba ra kud
czy re ki nów. Wa run ki po go do we mu szą
być pra wie ide al ne, aby zejść pod wo dę.
Prze ko na li śmy się o tym już przed śnia da -
niem…

– Naj pierw nur ku je my, a po tem je my
– zgod nie zde cy do wa ła gru pa.

Przed śnia da nio we nu ry lu bię naj bar -
dziej! Trzy ma jąc się li ny, wsko czy li śmy
do wo dy. Ze szłam mo że na 2-3 me try…
i gu ide ka że wy cho dzić. Od wrót. Zbyt sil ne
prą dy. Po mi nach wi dzę lek kie zre zy gno -
wa nie. Ze ca jed nak tłu ma czy, że ze wzglę -
du na bez pie czeń stwo mu si my po cze kać,

aż zmniej szy się prąd, a wów czas wcho dzi -
my dwój ka mi. Po 30 mi nu tach by łam już
w wo dzie. Scho dzi li śmy po opu stów ce co -
raz ni żej, oko ło 30 me trów. Oczom uka zu -
ją się ła wi ce du żych ryb i pięk na cęt ko wa na
mu re na. Kur czo wo trzy mam się li ny, sły szę
tyl ko swój od dech, aż tu na gle… są! Pły ną
– a mo że traf niej by ło by stwier dzić fru ną
– sza re, ma je sta tycz ne man ty!!! Wi dok był
nie sa mo wi ty! Al ko wi za świe ci ły się oczy,
a ja aż pisz cza łam do au to ma tu. Na li czy li -
śmy dzie więć sztuk, na głę bo ko ści oko ło 20
me trów. By ły tak bli sko… No nic, wy cho -
dzi my, trze ba zmo ty wo wać resz tę eki py!
Prąd na szczę ście zmniej szył się o po ło wę,
choć per spek ty wa za bra nia du że go sprzę tu
fo to by ła zni ko ma. Po prze rwie na po -
wierzch ni i lek kim śnia da niu, za gry za nym
ko lej ny mi ta blet ka mi na „sea sick”, ca ła
gru pa po now nie zna la zła się w wo dzie.
Zesz li śmy po li nie, wi sząc w to ni je den
za dru gim. Po chwi li wi dzi my jed ną man -
tę, po ja kimś cza sie dru gą. Uff... tro chę
spadł mi ka mień z ser ca, ale prze cież nie
na to cze ka my, ko lej ne 10, 15 min… i nic.
Za czy na my zmniej szać głę bo kość. Gło wa
krę ci się wo kół wła snej osi jak sza lo na, gdy
na gle… Są! Ca łe sta do! Wi sie li śmy na li nie
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jak za cza ro wa ni, za chwy ca jąc się osiem na -
sto ma sztu ka mi wo kół nas! Zwiew ne, lek -
kie i ele ganc kie – ta kie wła śnie są man ty.
Cię żko ode rwać wzrok, tym bar dziej że są
tuż obok nas. Po ło ży li śmy się na ta fli oce -
anu, gło wę trzy ma jąc ca ły czas pod wo dą.
By ło ich co raz wię cej… To wła śnie jest ma -
gia błę ki tu.

Wszy scy pa dli śmy ze zmę cze nia, wzno -
sząc wcze śniej to ast za man ty! Rze czy wi -
ście, te raz mo gę po wie dzieć, że „one”
na praw dę tam są…

Na Pi co od pro wa dza ły nas del fi ny, pły -
nąc zgrab nie wzdłuż ło dzi. Wscho dy i za -
cho dy słoń ca na otwar tej prze strze ni
na praw dę są nie sa mo wi te… Ko lej ne go dnia
po że gna li śmy się z Azo ra mi, za trzy mu jąc
się po now nie na noc w Li zbo nie. Men tal -

ność Por tu gal czy ków, a tym sa mym miesz -
kań ców wy spy, któ rzy na wszyst ko ma ją
czas, ni gdzie się nie śpie szą sta le po pi ja jąc
swój lo kal ny na pój z ma ra kui „Ki ma”, wy -
sta wia ła na szą cier pli wość na pró bę, do te -
go zmien na po go da, prą dy mor skie… Ta kie
wy jaz dy uczą po ko ry do ka żde go z ży wio -
łów. W Li zbo nie wto pi li śmy się w po łu -
dnio wo eu ro pej ski kli mat. Re stau ra cja
po le ca na przez Go się, na szą azor ską prze -

wo- d nicz kę, by ła strza łem w dzie siąt kę.
Lo kal ne przy sma ki, jak gro uper, do ra da czy
bez dy sku syj nie nu mer je den por tu gal skiej
kuch ni ba cal hau – su szo ny, so lo ny dorsz,
por tu gal skie wi no i pi wo, de se ry, usa tys fak -
cjo no wa ły na sze pod nie bie nia. Ten wie -
czór za pa mię ta my na dłu go! Wra ca jąc
wą ski mi ulicz ka mi do ho te lu, mie li śmy ko -
lej ne lek cje fo to gra fii. Prze cież no cą wszyst -
ko wy glą da ina czej… Przy dźwię kach
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Ma dre deus (por tu gal skie go ze spo łu in spi ro -
wa ne go mu zy ką fa do) za sy pia łam… bę dąc
my śla mi na „czer wo nym da chu Li zbo ny”

Wy ko rzy stu jąc fakt, że na stęp ne go dnia
mie li śmy kil ka go dzin do wy lo tu, za głę bi li -
śmy się w ser ce sto li cy. Prze jazd za byt ko -
wym, żół tym tram wa jem 28, zwie dza nie
ba zy li ki Es tre la, spa cer po naj słyn niej szym
pla cu Praça do Comércio, ostat ni rzut oka
na rze kę Tag, wi zy ta w Ka te drze „Se” i pa -
no ra ma z punk tu wi do ko we go na „mia sto
ze snu” spra wi ły, że mo ja The Lis bon Sto ry
na pew no jesz cze się nie koń czy…

Ple ne ro we warsz ta ty fo to gra ficz ne po łą -
czo ne z fo to gra fią pod wod ną to mi sja dla
tych, któ rzy lu bią ak tyw nie spę dzać czas.
Na Azo rach spo tka ła się gru pa nur ku ją cych
fo to gra fów. Dla ka żde go z nas miej sce by -
ło in spi ra cją a oce an wy zwa niem. W nie ła -
twych wa run kach zre ali zo wa li śmy pra wie
ca ły plan, któ ry za kła dał teo rię oraz prak ty -
kę fo to gra ficz ną. Ze wzglę du na zmie nia ją -
cą się czę sto i dia me tral nie po go dę oraz jej
wpływ na stan wo dy w oce anie – nie za -
wsze by ła mo żli wość za nur ko wa nia z apa -
ra tem. Z po ko rą prze kła da li śmy więc pla ny
na sprzy ja ją cy dzień, za mie nia jąc te ma ty
do re ali za cji. Z wa żnych za gad nień omó wi -

li śmy kwe stię bez pie czeń stwa pod czas fo -
to gra fo wa nia i fil mo wa nia pod wo dą, fi -
zycz ne aspek ty fo to gra fii pod wod nej oraz
pod sta wy, czy li: eks po zy cję, ro dza je ka -
drów, oświe tle nie, mo żli wo ści sprzę tu itp.
Po nie waż ka żdy z nas tak na praw dę przy -
wiózł ze so bą in ny ba gaż do świad czeń fo -
to gra ficz nych, cie ka wa by ła kon fron ta cja,
in spi ro wa li śmy się na wza jem. Z przy go to -

wa nych do re ali za cji dzie się ciu te ma tów +
je den wol ny, uczest ni cy w więk szo ści sku -
pi li się na przed sta wie niu: „czło wie ka
w kra jo bra zie” (pod wo dą w trak cie nur ko -
wań, w trak cje se sji fo to pod wo dą i w ple -
ne rze, prze chod niów pod czas fo to spa ce-
rów w Li zbo nie). Ba wi li śmy się rów nież
dłu gim cza sem na świe tla nia oraz bar dzo
czę sto tzw. zło tą po rą. Bu rzą mó zgów za -
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koń czy ła się se lek cja i wy bór zdjęć, któ ra
w za sa dzie trwa ła do ostat niej go dzi ny lo tu
w dro dze po wrot nej. My ślę, że uda ło nam
się za in spi ro wać na wza jem do zgłę bia nia
fo to gra ficz no -nur ko wej pa sji. Do świad cze -
nie zdo by te w naj trud niej szych wa run kach
owo cu je naj le piej! Wszyst kim uczest ni kom
ser decz nie dzię ku ję za za an ga żo wa nie. 

Go sia Ko peć

Był ta ki mo ment – sta łam na kra wę dzi
jach tu, któ ry su nął prze ci na jąc fa lę za fa lą.
Gdzieś po ni żej pły nął ostat ni z del fi nów,
a pro mie nie sło necz ne prze ni ka ły na wet
przez mo je no we oku la ry. Mie nią cy się
prze ró żny mi od cie nia mi nie bie skie go oce -
an, skrzył mi lio na mi re flek sów. Tak, mam
tu taj chy ba naj więk sze jak do tych czas po le
dla wy obraź ni... ob ró ci łam się za sie bie.
Nic – tyl ko bez kres oce anu…, choć wiem, że gdzieś za ho ry zon tem jest sta ły ląd. Spoj -

rza łam po now nie przed sie bie. „Są rze czy,
któ rych nie da się zro bić, je że li nie pój dzie
się na ko niec świa ta”, a Azo ry to prze cież
wy spy uni ka to we, pięk ne, choć trud ne
i eks tre mal ne. I mi mo wie lu prze ciw no ści
lo su, to wła śnie to miej sce by ło dla mnie
wy zwa niem – na nur ko wa nie, na pod wod -
ną se sję, na po zna nie ko lej nej już czę ści sa -
mej sie bie. „Du sza nie mia ła by wszyst kich
ko lo rów tę czy, gdy by oko nie mia ło łez
(...)”. I wiatr zno wu roz wie wa mi wło sy,
a du sza śpie wa: „I ha ve wings and fly ing
aro und in the wind, I ha ve a wings full of
dre ams...”.

A wul kan Pi co, słod ko so bie śpi…
Ania So ło du cha -Buć ko

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

fot. Gosia Kopeć
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Trzy go dzi ny po przy lo cie, z naj mniej
ocze ki wa nej stro ny, za sko czy ła nas ko lej na
nie spo dzian ka. Gdy w koń cu tuż przed pół -
no cą (cza su an giel skie go) do te le pa li śmy się
na szym „bul wa ro wym ty gry skiem” do Se -
aho uses i od szu ka li śmy b&b, w któ rym mie -
li śmy za re zer wo wa ne noc le gi, sta ło się.
Moc no już za wia ny go spo darz otwo rzył
nam co praw da drzwi, ale stwier dził, że
ocze ku je tyl ko dwóch go ści, a o czte rech
nie ma bla de go po ję cia. Przy par ty na szy mi

(a głów nie Wojt ka, któ ry do ko ny wał jesz -
cze z kra ju re zer wa cji i płat no ści) ar gu men -
ta mi, we zwał na po moc ciut mniej (ale
nie wie le) za wia ną żo nę. Wspól ny mi si ła mi
usi ło wa li wy tłu ma czyć nam, że nie da się,
by czte rech chło pa miesz ka ło w jed nym
ma łym po ko iku z dwo ma łó żka mi. W tym
aku rat by li śmy zgod ni, nie mniej jed nak
wal czy li śmy jak lwy, by uzy skać obie ca ne
w re zer wa cji czte ry miej sca noc le go we.
W koń cu, gdy oka za ło się, że „prze mi li” go -

spo da rze rze czy wi ście przy ję li płat ność
za czte ry oso by, roz po czę li śmy bar dziej
kon struk tyw ne po szu ki wa nia roz wią za nia
pro ble mu niż wza jem ne zrzu ca nie na sie -

Farne Islands
Za ba wa za czę ła się już chwi lę po przy lo cie do Edyn bur ga. Pierw sza

z prze szkód, w ja kie mu si ob fi to wać ka żdy wy jazd, po ja wi ła się w biu rze
wy po ży czal ni sa mo cho dów, w któ rej mia ło na nas ocze ki wać pa kow ne i funk -
cjo nal ne kom bi, Vo lvo V70. Moc no wy dłu ży ły nam się mi ny, gdy pra cow nik
„ren ta lu”, z dum ną mi ną, pod sta wił nam pięk ne go i sty lo we go, za to wy po -
sa żo ne go w sym bo licz ny ba ga żni czek SUV - a XC60 te go sa me go pro du cen -
ta. I to jesz cze ocze ku jąc po dzię ko wań za pod nie sie nie nam au ta do wy ższej
kla sy. Nie wziął tyl ko pod uwa gę na szych kla mo tów, sied miu du żych wa li -
zek ze sprzę tem nur ko wym i ciu cha mi oraz czte rech ple ca ków ze sprzę tem
fo to… spa ko wa li śmy się w koń cu, ale nie by ło ła two. Oj nie…
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bie win. Skoń czy ło się jak zwy kle… Woj -
tek do stał je dyn kę, a Adam, Ro bert i ja wy -
lą do wa li śmy w dwój ce. Udo bru cha ni już
nie co go spo da rze za pro po no wa li wsta wie -
nie do niej łó żka po lo we go z ma te ra cem.
Co praw da do dat ko wy me bel zli kwi do wał
do ze ra ca łą, i tak nie wiel ką wol ną prze -
strzeń, ale prze cież mia ło to być tyl ko
na jed ną noc. W koń cu by ło już do brze

po pół no cy i wy pa da ło po ło żyć się spać.
Z tym po ło że niem nie wy szło jed nak naj le -
piej. Le d wie uło ży łem się ja ko ta ko na skła -
da nym łó żecz ku, gdy (w ra mach pro te stu
przed ko niecz no ścią dźwi ga nia po nad 100
ki lo gra mów) po sta no wi ło ono pęk nąć. Za -
czę ło swo ją ak cję od jed ne go szcze bel ka,

ale był to zbyt wy raź ny sy gnał, by go zlek -
ce wa żyć. Po zło że niu wy sta wi łem me bel
na ko ry tarz, a sam ulo ko wa łem się ja koś
na cien kim ma te ra cy ku wprost na pod ło -
dze. Nie by ło tak źle. Ba, o nie bo le piej niż
w po cią gu „sy pial nym”, któ rym kie dyś je -
cha łem no cą z Asu anu do Ka iru. Tam też
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spa łem na pod ło dze, z tym że lep kiej
i brud nej. No i bez żad ne go ma te ra ca…

***
Po do sko na łym śnia da niu (co uzna li śmy

za wy star cza ją ce prze pro si ny za noc ne
przej ścia) ru szy li śmy w kie run ku por ci ku
w Se aho uses, gdzie zgod nie z usta le nia mi
z Wil lia mem Shiel’em, mie li śmy mieć
do dys po zy cji RIB -a, a w nim bu tle i ołów.
Po twier dza łem to jesz cze na dwa dni
przed wy lo tem, więc by łem pe wien, że tym
ra zem wszyst ko za gra. No i pra wie za gra -
ło… Co praw da cze kał na nas nie RIB, ale
du ży nur ko wy sta tek, mo gą cy za brać na po -
kład w kom for to wych wa run kach do 14
nur ków, ale za bra kło ja kich kol wiek bu tli
i oło wiu. Pa ku ją cy się na po kład dru gie go
sta tecz ku An gli cy przy wieź li wszyst ko ze
so bą, więc po kil ku na stu mi nu tach ich dzie -
się cio oso bo wa eki pa wy pły nę ła w mo rze.
My mu sie li śmy cze kać aż Mi ki (nasz ka pi -
tan) zor ga ni zu je osiem fla szek, na bi je
do nich coś do od dy cha nia i wraz z oło -
wiem przy wie zie na na brze że. Trosz kę cze -
ka li śmy. Tak ze dwie go dzi ny. Do brze, że
przy naj mniej po go da do pi sy wa ła, mo rze
by ło gład kie jak wy pra so wa ne i nie prze wi -
dy wa li śmy więk szej ilo ści kło po tów. No,

po za tym, że Woj tek i Ro bert nie wzię li
kom pu te rów, Ro bert za po mniał rę ka wi czek
(do brze, że mia łem za pas, to ja koś się po -
dzie li li śmy), a ja mu sia łem prze krę cić au to -
ma ty, bo bu tle oka za ły się jed no za wo ro we
i ko niecz ne by ło prze ło że nie wę ży ka od su -
cha ra.

***
Na pierw szy ogień po szło miej sce zwa ne

Hap par – dwie pio no we skał ki z nie wiel kim
prze smy kiem wod nym po środ ku. Wsko czy -
łem do wo dy i szyb ko ru szy łem w dół,
wkrę ca jąc po dro dze kon wer ter sze ro ko kąt -
ny w port obu do wy. Zro bi ło się przy jem nie
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zie lo no Tyl ko bul got bą bli z au to ma tu za -
kłó cał ci szę. Wi docz ność nie ste ty nie po -
wa la ła. By ło z pięć me trów, na do da tek
w to ni uno si ły się ty sią ce dro bin, sku tecz -
nie psu jąc kla row ność. Ale nie by ło co na -
rze kać, zwłasz cza że już po kil ku na stu
se kun dach pierw sze z cie kaw skich fok po -

ja wi ły się w mo im po lu wi dze nia. Pod pły -
wa ły z ró żnych stron, przy glą da jąc mi się
uwa żnie. Utrzy my wa ły jed nak bez piecz ny
dy stans ja kichś dwóch czy dwóch i pół me -
tra i przez to nie da jąc szans na wy ko na nie
faj niej sze go zdję cia. Męt na wo da sku tecz -
nie „za bi ja ła” i ko lor, i kon trast. Zresz tą

skal ne ścia ny, przy któ rych pły ną łem, nie
sta no wi ły naj pięk niej sze go tła, da jąc po nu -
re, czar ne płasz czy zny. Ktoś de li kat nie
szarp nął mnie za płe twę. Pew nie któ ryś
z ko le gów chciał mi coś po ka zać, więc od -
wró ci łem się przez ra mię, sta jąc oko w oko
z szar pią cą mo ją le wą no gę fo ką. Ruch
płetw bar dzo im się po do bał i wciąż je pró -
bo wa ły, ma jąc na dzie ję na ja kiś przy smak,
a mo że li cząc na faj ną za ba wę… Fo to gra fo -
wa łem wła śnie (a wła ści wie usi ło wa łem
zła pać w ka drze na bli ższym dy stan sie) ko -
lej ną pło chli wą fo kę, gdy ktoś szarp nął
mnie za płe twę. Na stęp na fo ka? By ło ich tu
bez li ku. Zerk ną łem przez ra mię i tym ra -
zem za miast cie kaw skie go fu trza ka zo ba -
czy łem Ada ma, po ka zu ją ce go mi coś
w do le. Krab. Przy pa tru jąc mi się uwa żnie,
od su wał się ostro żnie na bez piecz ną je go
zda niem od le głość. Opa dłem ciut ni żej,
do je go po zio mu, i od krę ci łem z por tu
obiek ty wo we go kon wer ter sze ro ko kąt ny.
Co fa jąc się, krab utknął w bia łych ko ra lach.
Wraz z zie le nią wo dy w tle sta no wił faj ną
kom po zy cję, ale by to ob jąć, mu sia łem
wró cić do szer sze go ką ta. Chwi la za ba wy
z kon wer te rem, któ re go gwint ni gdy nie
chciał tra fić od po wied nio w zwo je na por -
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cie i mo głem wró cić do fo to gra fo wa nia. Za -
czy na ło być cie ka wie. Nie tyl ko świat du -
żych zwie rząt, ale i tych ma łych,
i ma lut kich ja wił się bar dzo in te re su ją co.

***
Big Har car bez wąt pie nia był naj lep szym

z po zna nych do tych czas przez nas „fo -
czych” miejsc. Tak więc jed no gło śnie, ca łą
czwór ką za gło so wa li śmy za tym, by znów
„za ata ko wać” tę miej sców kę o ła god nie
opa da ją cym do wo dy, ska li stym brze gu
i roz le głych pły ci znach peł nych plu ska ją -
cych się ssa ków. A że łód kę mie li śmy
do swo jej wy łącz nej dys po zy cji, nie by ło
żad nych prze ciw wska zań, by znów od wie -
dzić tam tej szą ko lo nię fok. Po mny po przed -
nich do świad czeń, po sta no wi łem pły wać
dziś sam, tak by zbyt du ża ilość nur ków nie
wpły wa ła de pry mu ją co na mo del ki. Od ło -
dzi do brze gu dzie li ło nas kil ka dzie siąt me -
trów, któ re w znacz nej mie rze
prze pły ną łem na po wierzch ni. Wo da tro -
chę fa lo wa ła, a gę ste chmu ry i wiatr sta no -
wi ły zu peł ne prze ci wień stwo po go dy
z po przed nich dni. W koń cu ru szy łem
w dół. Czas by ło za cząć ro bić zdję cia.
Wśród fa lu ją cych la sów bru nat nic po cząt -
ko wo nie wie le mo głem do strzec. Ale już

po chwi li, lek ko na pra wo ode mnie, zma -
te ria li zo wał się nie wiel ki ka nion. Opa dłem
w je go głąb, a skal ne ścia ny zneu tra li zo wa -
ły fa lu ją ce ru chy wo dy. Ufff! Nie tyl ko ja
wpa dłem na ten po mysł. Z pięć me trów
przede mną, na dnie, le ża ła nie wiel ka, bia -
ło -sza ra focz ka. Le ni wie pod nio sła gło wę
i uwa żnie lu stro wa ła mo je po czy na nia swo -
imi wiel ki mi, ciem ny mi śle pia mi. Usta wi -
łem lam pę i zro bi łem pierw sze kon tro l ne
zdję cie, tak by usta wić od po wied nio pa ra -
me try eks po zy cji. Po chwi li by łem go tów
i roz po czą łem po wol ne pod cho dy. Od le -
głość ma la ła sta now czo za wol no, ale ba -
łem się wy ko ny wać ja kieś szyb sze ru chy,
by nie spło szyć wciąż uwa żnie przy pa tru -
ją cej mi się mo del ki. By łem już o ja kieś dwa
me try od niej, gdy jej cier pli wość wy raź nie
się wy czer pa ła. Naj pierw po wo li unio sła
się, by na stęp nie szyb kim ru chem wy giąć
się w tył i od pły nąć w toń. Szko da…

Ale nie by ło co pła kać. Fo ki co chwi lę
po ja wia ły się i zni ka ły. Szar pa ły mo je płe -
twy lub pod pły wa ły od przo du, by po se -
kun dzie bły ska wicz nym wy wro tem
od sko czyć na bez piecz ny w ich mnie ma niu
dy stans. Moc niej sze i dłu ższe niż do tych -
czas przy trzy ma nie płe twy znów zmu si ło

mnie do od wró ce nia się. Du ża, sza ra fo ka
spoj rza ła na mnie uwa żnie, wciąż trzy ma -
jąc nie bie ską płe twę w zę bach. Jej uśmiech -
nię te oczy wy raź nie zdra dza ły, że mia ła
ocho tę się ba wić. Tkwiąc nie ru cho mo w to -
ni nad dnem, za czą łem ru szać tyl ko płe twą,
tak by mu sia ła za nią go nić. Ba wi ła się jak
ma ły pie sek. Po chwi li, ostro żnie unio słem
do oka apa rat. Za ję ta za ba wą nie zwró ci ła
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na to uwa gi, aż do chwi li, gdy bły snę ła lam -
pa bły sko wa. W pierw szej chwi li za mar ła,
ale po se kun dzie znów za ata ko wa ła nie bie -
ską „za baw kę”. Ufff! Nie ucie kła! Za czą łem
fo to gra fo wać, wciąż nie za po mi na jąc o ru -
chach sto pą. Mi nę ło ko lej nych kil ka dzie siąt
se kund, gdy za chę co ny jej przy ja znym za -

cho wa niem, ostro żnie wy su ną łem pra wą
rę kę i po ło ży łem jej na gło wie. Zerk nę ła
zdzi wio na, ale gdy de li kat nie za czą łem ją
gła skać, nie pro te sto wa ła.

Ką tem oka, z pra wej stro ny za uwa ży łem
ko lej ną fo kę. Przy glą da ła nam się przez
chwi lę uwa żnie, a po tem za chę co na na szy -

mi wy bry ka mi pod pły nę ła bli żej. Ojej!
„Mo ja” fo ka w oka mgnie niu pu ści ła płe twę
i po gna ła w jej stro nę. Ale nie w ce lach roz -
ryw ko wych, a wręcz prze ciw nie. Ostro po -
go ni ła ry wal kę i już po chwi li znów by ła
przy mnie, ocze ku jąc dal szych piesz czot
i za ba wy. Nie mo głem jej te go od mó wić.
Głasz cząc ją po gło wie, prze su ną łem rę kę
na szy ję i po dra pa łem ją ostro żnie, a po tem
chwy ci łem za pra wą płe twę i po trzą sną łem.
Chy ba przy pa dło jej to do gu stu, bo za to -
czy ła szyb kie ko ło, od ga nia jąc ko lej ną kan -
dy dat kę do za ba wy. Gdy pod pły nę ła, sa ma
wy cią gnę ła płe twę, by… przy bić piąt kę.
Na sze plą sy trwa ły już kil ka na ście mi nut,
gdy w po bli żu po ja wi li się Woj tek i Ro bert.
Przy glą da li nam się przez chwi lę, a po tem
za czę li fo to gra fo wać. Mo ja fo ka ru szy ła
w ich kie run ku, przy wi ta ła się i… szyb ko
wró ci ła. Na sza za ba wa wy raź nie nie do bie -
gła jesz cze do koń ca…

***
Nur ko wa nie w prą dzie ni gdy nie jest zbyt

wy god ne. Zwłasz cza dla fo to gra fa. W tym
wy pad ku cho dzi ło jed nak o wrak stat ku
z Wiel kiej Ar ma dy, z 1588 ro ku! A wła ści -
wie o 11 dział, któ re mu sie li śmy zna leźć
w le sie bru nat nic po ra sta ją cych Guns Rock.
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W koń cu, gdy za ba wa z dzia ła mi by ła już
za na mi, mo gli śmy opaść tro chę głę biej,
gdzie prąd wo dy znacz nie się uspo ko ił. Nie
bez zna cze nia był też kelp, któ re go po tę żne
ło dy gi i li ście sta no wi ły do sko na łą osło nę,
z któ rej skwa pli wie sko rzy sta łem. Roz glą -
da łem się uwa żnie do oko ła i już po chwi li
mo ją uwa gę przy ku ło pierw sze zna le zi sko.
Dwa sie dzą ce na so bie kra by, scho wa ne
w nie wiel kim wgłę bie niu w ska le. Jesz cze
na do bre nie skoń czy łem ich fo to gra fo wać,
gdy ką tem oka za uwa ży łem ja kiś ruch. Metr
da lej, wśród ło dyg i ka mie ni, ru sza jąc dłu -
gi mi czuł ka mi, sie dzia ła spo rych roz mia rów
lan gu sta. Z pięk ny mi, nie bie ski mi no ga mi
i po ma rań czo wy mi wą sa mi. Mmm… mój
fo to gra ficz ny ape tyt rósł co raz bar dziej. Nie
ga nia jąc za fo ka mi, któ re co praw da
i na tym nur ko wa niu po ja wi ły się na chwi -
lę, ale tyl ko na gra ni cy wi dzial no ści, mo -
głem spo koj nie sku pić się na mniej szych
miesz kań cach głę bin.

Płyt kie wo dy za to ki Li gh tho use by ły bez
wąt pie nia naj bar dziej fo to ge nicz ne. Szko da
tyl ko, że ocze ki wa nie na wej ście do wo dy
prze cią gnę ło się po nad mia rę, ja ko że mu -
sie li śmy po cze kać, aż od pły nie sta te czek
z tu ry sta mi zwie dza ją cy mi za bu do wa nia la -

tar ni mor skiej. W koń cu jed nak, prze wro -
tem w tył, wsko czy łem z gu mo wej bur ty
RIB -a do wo dy. By ła cie pła i… wresz cie
przej rzy sta! No do brze, do tych czas też nie
by ło źle, choć ilość dro bin uno szą cych się
w wo dzie sku tecz nie psu ła ja kość ujęć. Tu
jed nak mia łem do bre dzie sięć me trów wi -

docz no ści, na do da tek nad pięk ny mi, fa lu -
ją cy mi, zie lo ny mi łą ka mi. Ja ko że Ro bert
z Wojt kiem i czwór ka to wa rzy szą cych nam
dzi siaj An gli ków ru szy li w pra wo, my
z Ada mem ob ra li śmy kie ru nek bar dziej
na wprost, z od chy łem w le wą stro nę.
Z prą dem, z któ rym szy bo wa łem tuż
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nad po wierzch nią fa lu ją ce go dna. Adam
znie ru cho miał, przy pa da jąc do znaj du ją cej
się pod nim ro ślin no ści. Spoj rza łem w kie -
run ku, w któ rym zer kał i zo ba czy łem od da -
lo ną od nas o do bre pięć czy sześć me trów
fo kę, wy god nie uło żo ną wśród traw. Wy lą -
do wa łem ja kieś trzy me try od Ada ma i ra -
zem cze ka li śmy. Ależ to by by ło uję cie.

Gdy by tak tyl ko być ciut (no, czte ry me try)
bli żej. Ale na ra zie nie by ło na to szans. Fo -
ka zbyt uwa żnie na nas pa trzy ła, więc ba -
łem się po ru szyć. Tyl ko bą ble wy la tu ją ce
z na szych au to ma tów za kłó ca ły wszech -
obec ny spo kój i ci szę. Ale i to wi dać wy -
star czy ło, bo po chwi li mo ja nie do szła
mo del ka unio sła się de li kat nie z dna i wy -
ko nu jąc szyb ki zwrot, od pły nę ła od nas,
zni ka jąc gdzieś w to ni.

Znów fo to gra fo wa łem kra ba, a wła ści wie
ma łe go kra bi ka, sie dzą ce go w musz li na ga -
łąz ce wo do ro stu, gdy Adam przy wo łał mnie
do sie bie ski nie niem rę ki. Ru szy łem w je go
kie run ku, a on roz po czął po szu ki wa nia,
krę cąc się w kół ko. Wi dać przed chwi lą coś
zna lazł, ale gdy pły nął w mo ją stro nę, by
mnie przy wo łać, to coś mu umknę ło. Ale
nie na dłu go. Po chwi li mia łem już
przed so bą scho wa ną za zie lo nym li ściem
scor pion fish. Nie wiel ka ryb ka po ru szy ła się
ner wo wo, gdy zbli ża łem w jej stro nę obiek -
tyw. Ale dziel nie po zo wa ła, mo że dla te go,
że mia ła rzad ko spo ty ka ną oka zję przej rzeć
się w lu strze, ja kie stwo rzył w wo dzie mój
port ko pu ło wy? War kot śrub wzbu dził na -
szą cie ka wość. Wy sta wi li śmy gło wy z wo -
dy, by ze zdzi wie niem stwier dzić, że ca łe

to wa rzy stwo by ło już na po kła dzie pon to -
nu i gło śno nas na wo ły wa ło. Od pływ był
co raz sil niej szy i ka pi tan wy raź nie bał się,
że nie zdą ży opu ścić wód za to ki przed naj -
ni ższym po zio mem wo dy. Cóż, trze ba by ło
wra cać.

***
To był już nasz ostat ni dzień w Se aho -

uses. I ostat nie dwa nur ko wa nia na Far ne Is -
lands. Na pierw sze z nich wy bra li śmy
miej sce zwa ne Crum sto ne. Ni czym szcze -
gól nym się nie wy ró żnia ło, ot kil ka skał wy -
sta ją cych na metr z wo dy. Bar dziej zna -
mien na by ła ście lą ca się na mo rzu mgła.
Z tej oka zji mie li śmy za da le ko nie od pły -
wać, tak by zna leźć ja koś na sze go RIB -
-a po wy nu rze niu. Bo on by nas ra czej nie
zna lazł… Fo to gra fu jąc lan gu sty i kra by, po -
su wa łem się po wo li wzdłuż wy so kich, pio -
no wych ścian skal ne go ka nio nu, gdy mo ją
uwa gę przy cią gnę ła le żą ca na dnie fo ka.
Ot, sy tu acja ja kich wie le. Wciąż je spo ty ka -
łem w cza sie spo koj nej drzem ki. Zaw sze
jed nak, gdy usi ło wa łem do nich pod pły nąć,
z gra cją się od da la ły, za cho wu jąc bez piecz -
ny dy stans. Ale cóż szko dzi spró bo wać?
Opa dłem do dna i su nąc tuż nad ka mien -
nym pod ło żem roz po czą łem ko lej ne pod -
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cho dy. Mo ja mo del ka drze ma ła, ob ser-  wu -
jąc świat i mo je nie po rad ne ru chy spod pół -
przy mknię tych po wiek. Dwa pierw sze
zdję cia zro bi łem z me tro we go dy stan su.
Ani drgnę ła! Nie źle. Ostro żnie pod su ną łem
się o kil ka cen ty me trów do przo du. I znów

bły sną łem lam pą. Skon tro lo wa łem efekt
na tyl nym wy świe tla czu i przy mkną łem tro -
chę przy sło nę, sta ra jąc się wy ko ny wać jak
naj mniej ru chów. W pio no wym ka drze,
któ ry usta wi łem, znaj du ją ca się w tym ukła -
dzie z pra wej stro ny lam pa zbyt moc no

oświe tla ła ska łę, na to miast le wy bok fo ki
po zo sta wał w zie lon ka wym cie niu. To nie
wy glą da ło faj nie. Bar dzo po wol nym ru -
chem się gną łem rę ka po ra mię lam py
i prze su ną łem ją mak sy mal nie w le wo. Ko -
lej na pró ba. Tym ra zem wy szło faj niej.
Znów się pod su ną łem o kil ka na ście cen ty -
me trów. Te raz port obiek ty wo wy od no sa
fo ki dzie li ło ich mo że ze trzy dzie ści… Ko -
lej ne zdję cie. I jesz cze jed no. Za czą łem się
za sta na wiać, w ja ki spo sób, nie pło sząc fo -
ki, po ka zać Ada mo wi, by za pły nął ją od ty -
łu, usta wia jąc się w ka drze. Mo je dy le ma ty
roz wią za ła jed nak sa ma mo del ka. Unio sła
się z dna i po cząt ko wo po wo li, a po tem
przy spie sza jąc co raz bar dziej ru szy ła ku po -
wierzch ni…

Wszyst kie zdję cia zo sta ły wy ko na ne apa -
ra tem Olym pus OM -D EM10 z obiek ty wem
Olym pus M. Ziu ko Di gi tal 14-42 f/4.5-
5.6 II. Ca łość za mknię ta w obu do wie Na -
uti cam z pła skim por tem obiek ty wo wym.
Do te go uży wa łem kon wer te ra sze ro ko kąt -
ne go Inon UWL -H100 wraz z por tem ko pu -
ło wym. Za oświe tle nie po słu ży ła lam pa
bły sko wa Inon D -2000.

Mar cin Trzciń ski

m.trzcinski@fotopodwodna.pl
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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.avalondivers.com
http://gnj.org.pl/warsztaty/index.php
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Wy pra wa po wo li, acz suk ce syw nie prze -
miesz cza ła się w kie run ku fran cu skich re jo -
nów kra so wych. Po dro dze był plan
za nur ko wa nia w mo rzu, prze grał jed nak
z in ny mi, tu ry stycz ny mi roz ryw ka mi. Oka -
za ło się, że zgiełk nad mor skich, naj pierw
wło skich, po tem fran cu skich miast i wa ka -
cyj na at mos fe ra w nich pa nu ją ca ma ją swój
eks ta tycz no -nar ko tycz ny urok, któ re mu
trud no się oprzeć.

I tak, po ci chu i nie po strze że nie, po kil ku
ty go dniach pod ró ży do tar li śmy do naj więk -
sze go wy wie rzy ska Eu ro py – Fon ta ine de
Vauc lu se. Wie dzie li śmy, że nie wol no tam
nur ko wać, jed nak zgod nie z ra dą fran cu -
skich ko le gów po sta no wi li śmy zi gno ro wać

ten za kaz i po ci chu pyk nąć ja kieś trzy cy -
fry. Ja kież by ło na sze zdzi wie nie, gdy oka -
za ło się, że 700-me tro wa ście żka pro wa-
dzą ca do wy wie rzy ska jest naj nor mal niej -
szą w świe cie, tłocz ną pro me na dą z mnó -
stwem skle pi ków z pa miąt ka mi, ba rów
i lo dziar ni, a sa mo wy wie rzy sko po pu lar ną
lo kal ną atrak cją tu ry stycz ną przy cią ga ją cą
set ki, je śli nie ty sią ce cie kaw skich ka żde go
dnia. Tem pe ra tu ra wzro sła jesz cze bar dziej,
gdy zo ba czy li śmy wo dę. Kry sta licz nie czy -
sta, ła twe wej ście i ta ot chłań, ech…

Tak so bie po wz dy cha li śmy z go dzi nę
i z no sa mi na kwin tę opu ści li śmy uro cze
mia stecz ko. Po sta no wi li śmy jed nak, że „my
tu jesz cze wró ci my”.

Ob my śla nie nie cne go pla nu zo sta wi li -
śmy so bie na póź niej, tym cza sem uda jąc się
do ko lej ne go punk tu pro gra mu – ma łej

Europa po drugiej stronie tafli wody cz. 2

Jak już pi sa łem, nu rek ja ski nio wy za ło żył tramp ki, pod ko la nów ki, krót kie
spoden ki i ko szu lę z koł nie rzy kiem. Naj lep sze są czar ne pod ko la nów ki z bia -
łym pa skiem u gó ry. Spoden ki mu szą być pod cią gnię te po wy żej pęp ka,
na ko szu li. I mu si być ona od gó ry wy zy wa ją co roz pię ta, od sła nia ją ca mę -
ski, owło sio ny tors… Tak ubra ny, ca ły mi dnia mi de lek to wał się wi do kiem za -
byt ków, a wie czo ra mi ra czył się Win kiem. Be au jo la is no uve au. To by ły pięk ne
chwi le.

Nurek jaskiniowy założył trampki…
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miej sco wo ści w de par ta men cie Ar de che,
kry ją cej w par ku dwie ja ski nie – Goul du
Pont i Goul de la Tan ne rie.

To chy ba na tu ral ne, że los nur ka ja ski -
nio we go nie mo że być zbyt ła ska wy. Zaw -
sze sta wia na je go dro dze ja kieś prze -
szko dy. Tak rów nież by ło w tym przy pad -
ku. Ja ski nie znaj du ją się na te re nie par ku
miej skie go, do któ re go swo bod nie mo żna

wejść pie szo, lecz nie pod je chać sa mo cho -
dem, bo dro ga wjaz do wa jest za mknię ta
bram ką. Na szczę ście był już wie czór, po -
sta no wi li śmy więc od po cząć i nie za wra cać
so bie tym gło wy. Na za jutrz los się do nas
uśmiech nął, bo przy je cha ła śmie cia ra oraz
eki pa sprzą ta ją ca park. Jak się do my śla cie,
otwo rzy li bram kę, wje cha li na te ren, a my
– jak gdy by ni gdy nic – za ni mi. Pa trzy li

na nas tro chę dziw nie, mu sie li śmy więc
udać, że nie wie my, o co im cho dzi.

Eki pa, gdy po sprzą ta ła, wy je żdża jąc
oczy wi ście za mknę ła za so bą bra mę. By li -
śmy więc od cię ci, bez mo żli wo ści wy je cha -
nia. Nie by ło in ne go wyj ścia (i nic in ne go
do ro bo ty), jak skrę cić sprzęt i od dać się na -
szej pa sji – nur ko wa niu.

Droga w kierunku Francji ;- )
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Po par ku prze cha dza ły się pa ry, dziad ko -
wie z ma ły mi dzieć mi, pa nie z pie ska mi.
Mło dzież wy sia dy wa ła na mur kach, pa ląc
ma ri hu anę i śmie jąc się bez sen su. Pięk nie
wy ko szo ne traw ni ki, za dba ne ży wo pło ty
i wy mo de lo wa ne drze wa. I my z tym na -
szym wiel kim po wo zem po środ ku te go
wszyst kie go. Scho wa li śmy się pod most, ale
i tak to ogrom ne czte ro ko ło we „coś” rzu ca -
ło się w oczy, nie pa su jąc do har mo nij nej
resz ty. I tyl ko fran cu ski rap, do bie ga ją cy
cza sem z kil ku stron jed no cze śnie, emi to -
wa ny z ko mó rek, zza mur ków i ży wo pło -
tów, zda wał się ła go dzić ten dy so nans.

Głu pio to wszyst ko wy glą da ło, ale cóż
by ło ro bić, chy ba fak tycz nie… dać nu ra.
Scho wać się pod ta flę wo dy, pod strop, owi -
nąć w ciem ność.

Obie ja ski nie są pe reł ka mi. W obu przez
więk szość ro ku pa nu je do sko na ła wi docz -
ność i do bre wa run ki do nur ko wa nia. Goul
du Pont ma cha rak ter zde cy do wa nie pio no -
wy, co dla nur ka ozna cza głę bo kie nur ko -
wa nie. Po krót kim po zio mym po cząt ko -
wym od cin ku, do cie ra się do stud ni opa da -
ją cej do po nad 40 me trów – po tem jest już
tyl ko głę biej i głę biej. Wła śnie tu po sta no -
wi łem zo ba czyć na głę bo ko ścio mie rzu trzy

je dyn ki. Mia łem do bry gaz i wszyst ko, co
po trzeb ne. Nie ste ty nie do koń ca się to uda -
ło, po nie waż tuż przed do tar ciem do ce lu
osią gną łem ci śnie nie po wro tu. Wy cho wa -
ny kon ser wa tyw nie, kar nie i bez wa ha nia
za wró ci łem, ale sa tys fak cja i tak by ła
ogrom na. Dłu gie, gru be nur ko wa nie z dłu -
gą de kom pre sją. Za ry zy ku ję jed nak stwier -
dze nie, że po trzy cy fro wych nu rach

w „Ura no wym Sza leń stwie” (ko pal nia
w Ko wa rach Ślą skich – przyp. red.) by ło
ono czy stym re lak sem. Wspa nia ła wi docz -
ność, nie mą cą ce się śro do wi sko, brak prą -
dów, pięk ne wi do ki, cze go chcieć wię cej…

Dru ga ja ski nia w par ku – Goul de la Tan -
ne rie, by ła rów nie pięk na, choć o zu peł nie
in nym cha rak te rze. O ile pierw sza jest jak -
by wi ją cą się ru rą, re gu lar ną w kształ cie, ta

Fontaine de Vaucluse
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jest po zio mą szcze li ną, miej sca mi sze ro ką
na 10 me trów, a wy so ką (a ra czej ni ską)
na metr. Cza sem tro chę wię cej, cza sem
mniej. Prze bie ga pła sko na głę bo ko ści oko -
ło 10 me trów, mo żna więc zro bić da le kie,
choć płyt kie nur ko wa nie. Do pie ro 700 me -
trów od otwo ru prze ista cza się w dra pie żcę,
wcią ga jąc nur ka co raz głę biej i głę biej. Tu -
taj był wy czu wal ny prąd. Ta ki de li kat ny,

przy ja zny, nie prze szka dza ją cy w pły nię ciu
w głąb, za to po ma ga ją cy pod czas po wro tu.
Ta ki, jak lu bię.

Gdy wresz cie zła ma łem kod do bra my
i uda ło nam się wy je chać, ru szy li śmy
w stro nę ko lej nej ja ski ni: Font Vi ve. Zła ma -
nie ko du od by ło się przy uży ciu ze sta wu
na rzę dzi z na szej wy pra wo wej skrzyn ki.
Od po wied ni klucz, śru bo kręt, kil ka mi nut

grze ba nia w nie swo im i bra ma ule gła.
O ile po przed nie miej sca nur ko we bar -

dzo mi się po do ba ły, uśmie cha łem się
na ich wi dok, ule ga łem pew nej eks cy ta cji,
to gdy zo ba czy łem wy wie rzy sko Font Vi ve,
ule głem to tal ne mu, no ab so lut ne mu (nie
mam słów) za chwy to wi. I tak jak szcze niak
ta rza się ze szczę ścia, tak ja, ro ze braw szy
się do na ga, wsko czy łem do wo dy i ta rza -

Trudno uwierzyć, ale to właśnie tu, w małym parku miejskim, znajdują się dwie potężne jaskinie: Goul du Pont i Goul de la Tannerie
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łem w pięk nie wy wie rzy ska. Trwa ło to
oczy wi ście tyl ko krót ką chwi lę, po nie waż

lo do wa ta wo da szyb ciut ko przy wró ci ła mo -
ją tem pe ra tu rę do nor my.

Pa dło jed nak po sta no wie nie – na za jutrz
nur ku je my! Wol no czy nie wol no, za kaz,
brak za ka zu – nie wie dzie li śmy te go. Nur -
ku je my!

Nie by ło to pro ste za da nie, bo od sa mo -
cho du do wo dy dzie li ła nas od le głość pra -
wie ki lo me tra. Ście żka mo men ta mi by ła

dość kar ko łom na – wy ła żą ce spod zie mi
gru be ko rze nie, ka mie nie za gra dza ją ce dro -
gę i stru myk, któ ry dwa lub trzy ra zy prze -
ci na dro gę. Trud był by wiel ki, gdy by nie
nasz druh Mu staf. To wa rzy szył nam od po -
cząt ku pod ró ży, dziel nie zno sząc tru dy
prze ci ska nia się wą ski mi, za tło czo ny mi
ulicz ka mi We ne cji, Flo ren cji i in nych miast
i mia ste czek, jesz cze dziel niej wspi na jąc się

Gotowy na nura ;- ) Widok z wejścia do Goul de la Tannerie
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po stro mych zbo czach San Ma ri no czy też
Ci nque Ter re. Sku tecz nie uda jąc lan se ra
na pro me na dach Por to Fi no, Can nes i La
Cio tat, bez mru gnię cia okiem pre zen to wał
się dum nie obok Lam bor ghi ni arab skich
szej ków. Po pro stu nasz dziel ny sku ter Mu -
staf, w naj mod niej szym w tym se zo nie ko -
lo rze czar ny mat!

Tu za da nie miał wca le nie lżej sze – prze -
trans por to wać ca ły sprzęt dla dwóch nur -
ków opi sa ną wcze śniej ście żyn ką.

Studnia opadająca kilkadziesiąt metrów w dół

Podwodne „selfie”

Widoczny z głębi jaskini otwór wejściowy

Siedząc na dekompresji, można oglądać
rosnące obok wywierzyska drzewa
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Gdy po kil ku go dzi nach trans por tu
wresz cie za nu rzy li śmy się w – jesz cze raz
po wtó rzę – ab so lut nie prze pięk nym je zior -
ku, z uśmie chem w ser cu i sze ro ko otwar ty -
mi ocza mi od da li śmy się przy go dzie,
ocze ku jąc jesz cze więk sze go za chwy tu we -
wnątrz, gdy już wresz cie… Nie ste ty, do pa -

Dziwne uczucie, wynurzyć się w… fontannie

Piękne wywierzysko jaskini Font Vive

… pokusa była zbyt silna ;- )

Przygotowanie do nura w Font Vive
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dła nas przy sło wio wa pro za ży cia – ko lej -
ny raz prze ko na li śmy się, że jed nak nie za -
wsze jest cu kier ko wo. Już po mi nu cie
bo le śnie zde rzy li śmy się z kom plet nie za sy -
pa nym wej ściem… Pe łen nie do wie rza nia
wzrok ob ra zo wał wiel ki za wód. Prze szy li -
śmy się jesz cze raz tym wzro kiem i za wró -
ci li śmy. Bo cóż by ło ro bić?

Nie po zo sta ło nam nic in ne go, jak po na -

Próba wpłynięcia do jaskini Font Vive

Na dnie jeziorka, przy wejściu do jaskini znajduje się nawet wiaderko… dla chętnych i odważnych,
którzy chcieliby wygrzebać sobie odrobinę przestrzeni, by przecisnąć się przez zasypany otwór

Nasz dzielny Mustaf

Kamień i woda – esencja nurkowania
jaskiniowego
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stęp nej mi nu cie nur ko wa nia wy nu rzyć się
na po wierzch nię i od dać się ja kże eks cy tu -
ją ce mu, kil ku go dzin ne mu trans por to wi po -
wrot ne mu. I tak ca ło dzien na ak cja za wie -
ra ła w so bie czte ro mi nu to we nur ko wa nie
na mak sy mal ną głę bo kość 10 me trów
i osza ła mia ją cą od le głość 5 me trów od
otwo ru. Font Vi ve za li czo na, ha!

Wciąż głod ni nur ko wych wra żeń, wciąż
nie na sy ce ni pod wod ny mi wi do ka mi, opu-
sz cza li śmy re gion Ar de che bez en tu zja zmu.
Vauc lu se nie za nur ko wa na. W Goul du Pont
trzy je dyn ki nie zo ba czo ne. W Font Vi ve ko -
niec sy fo nu nie zdo by ty…

Tak więc zro zu mia łe by ło, że choć zmie -
rza li śmy w kie run ku Lot, to wa rzy szy ło nam
uczu cie nie do sy tu.

Lot to pięk na kra ina w Pi re ne jach Środ -
ko wych. Jak żad na in na w Eu ro pie, sły nie
z wiel kiej licz by ja skiń, nie tyl ko za la nych
wo dą. Gro to ła zi ma ją tu nie mniej ro bo ty
co nur ko wie. To tu adep ci nur ko wa nia ja -
ski nio we go sta wia ją pierw sze kro ki.

Nie któ rzy de par ta ment Lot na zy wa ją
mek ką. Coś w tym jest, bo chy ba nie ma
nur ka ja ski nio we go, któ re go w Lot nie by -
ło, lub któ ry by nie ma rzył o tym, aby tu
przy je chać.

Zmie rza li śmy więc do słyn ne go Lot. Nasz
cel le ży po mię dzy rze ka mi Lot i Do rdo gne,
a swe go ro dza ju punkt cen tral ny sta no wi
mia stecz ko Gra mat. To tu od by ło się ko lej -
ne nur ko we sza leń stwo – kurs nur ko wa nia
ja ski nio we go. Do świad cze ni nur ko wie tech -
nicz ni, in struk to rzy nur ko wa nia, zmie rzy li
się z no wym śro do wi skiem, uży wa jąc no -
wej wie dzy i no wych umie jęt no ści.

Nur ko wa nie ja ski nio we okre śla się mia -
nem nur ko wa nia pre cy zyj ne go. Dla cze go?
O tym w ko lej nej czę ści, już za mie siąc.
Opo wiem Wam o śmiał kach, któ rzy po raz
pierw szy we szli do Kra iny Wiecz ne go Mro -
ku.

Tekst: Mi chał Wi nek

Fot.: Ma ria Wi nek

Kraina LOT, panorama na miasteczko Rocamadour



Nuras.info 10/2014

41

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

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.wioskisos.org
http://www.cave-diving.pl
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W sierp niu 2014 ro ku mia łem oka -
zję wziąć udział w wy pra wie spe le -
olo gicz nej do Al ba nii. Pro jekt miał
na ce lu po szu ki wa nie no wych ja skiń,
eks plo ra cje zlo ka li zo wa nych przy po -
przed nich wy pra wach, prze su nię cia
przod ków po przez po ło że nie po rę -
czó wek, kar to wa nie ce lem spo rzą -
dze nia pla nów, wy szu ki wa nie no wych
cią gów i po łą czeń oraz spo rzą dze nie
do ku men ta cji fil mo wej. 

Po nie waż by łem tam w cha rak te rze sym -
pa ty ka, za pro szo ne go przez człon ków Gru -
py Nur ków Ja ski nio wych, mo ja re la cja nie

wcho dzi w sfe rę do ko nań me ry to rycz nych,
nie ma cha rak te ru dzien ni ka, spra woz da nia
na uko we go. Te for my zo sta ną za pre zen to -

Przygoda życia…
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wa ne przez oso by znacz nie bar dzie kom -
pe tent ne w do ku men to wa niu i spo rzą dza -
niu pla nów ja skiń, jak i upo wa żnio nych
do ofi cjal ne go re la cjo no wa nia. Ja chciał -
bym po dzie lić się kli ma tem emo cjo nal nej
im pre sji, któ rej z pew no ścią nie tyl ko ja do -
świad czy łem. Wy bór ter mi nu uwzględ niał
stan prą dów w ja ski ni, czy li okres względ -
nej sta bi li za cji mię dzy wio sen ny mi roz to -
pa mi a je sien ny mi ule wa mi. Wska za nia
pa dły na dru gą po ło wę sierp nia. Kon se -
kwen cją wy bo ru by ła ko niecz ność zno sze -
nia przez dwa ty go dnie
czter dzie sto stop nio wych upa łów, co
przy ko niecz no ści trans por tu sprzę tu na kil -
ku set me tro we od le gło ści z ró żni ca mi po -
zio mów ska zy wa ło nas na wy si łek fi zycz ny
gro żą cy od wod nie niem i po wi kła nia mi de -

kom pre syj ny mi. Wszyst kie czyn no ści by to -
we, jak na bi ja nie bu tli, go to wa nie, opo rzą -
dza nie sprzę tu, rów nież wy ko ny wa li śmy
w skwa rze. Ze spół skła dał się z kil ku na stu
osób, ka żda mia ła przy pi sa ną funk cję i wy -
ni ka ją ce z niej za da nia. By ły oso by nie nur -
ku ją ce, wspie ra ją ce nas si łą fi zycz ną
(szer po wie), by ły wszę do ła zy wy so ko gór -
skie, któ re pod czas wie lo go dzin nych za pla -

no wa nych wy praw na azy mut do cie ra ły
do miejsc wy ty po wa nych do su chej we ry fi -
ka cji za po mo cą Go ogle Earth. Więk szość
z nas to nur ko wie tech nicz ni -ja ski nio wi.
Pro jekt miał cha rak ter mul ti fe de ra cyj ny i był
do sko na łą oka zją do wszech stron ne go roz -
wo ju in dy wi du al ne go, jak i do sko na le nia
współ dzia ła nia ze spo ło we go. Co dzien nie
usta la li śmy ce le do raź ne, ope ro wa li śmy



Nuras.info 10/2014

44

w pię ciu ja ski niach w pro mie niu dwóch go -
dzin jaz dy sa mo cho dem. Raz by łeś nur -
kiem, in nym ra zem war tow ni kiem,
blen de rem, szer pą, kie row cą lub co -
okiem…

Ce lo wo na pi sa łem co okiem – nie ku cha -
rzem. Ró żni ca jest ta ka, że co ok ma za po -
trze bo wa nie na co raz bar dziej wy szu ka ne
po tra wy, ma jąc top nie ją cą ilość pro duk tów

do za sto so wa nia. Ana lo gicz nie jest z blen -
do wa niem – w mia rę wy ni ka nia no wych
za dań, po trze bo wa li śmy wy ra fi no wa nych
mie sza nin, ma jąc ma le ją cą ilość ga zów źró -
dło wych. To roz wi ja ją ce umy sło wo wy -
zwa nia ku li nar no -blen der skie. Do bry
po li gon kre atyw no ści.

Po dob nie z lo gi sty ką nur ko wą. Dy le ma -
ty – czy za brać do dat ko we de ko ga zy, któ -

re sam mu szę do tran spor to wać tam i tu, czy
od być dłu uugą de kom pre sję na ga zach ple -
co wych, wy chła dza jąc się do szpi ku i zu -
żyć ogra ni czo ną ener gię w in ny spo sób…
Wspi nać się po ska łach na go to wo
– w sprzę cie, czy zro bić czte ry kur sy, od -
wad nia jąc się. Ko lej ne roz ter ki ge ne ru je
świa do mość, że w więk szo ści do sko na ła
pły wal ność gwa ran tu je wi docz ność tyl ko
w jed ną stro nę. Wszak to nie od wie dza ne
co dzien nie przez dzie siąt ki nur ków ja ski nie
LOT. Two je bą ble, jak per fek cyj ne zmiot ki,
pod nio są ze ścian i su fi tu mlecz ny osad. Je -
że li bę dziesz sam, masz szan sę od czy tać
wska za nia kom pu te ra, nie mu sisz się mar -
twić o part ne ra… Stra ci łeś kon takt z po rę -
czów ką…, za po mnia łeś o znacz ni ku? Już
po to bie… Mój kom pu ter od mie się cy
w funk cji GAU GE, ja ko że żad ne nie są
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przy go to wa ne do ana li zy nie fi zjo lo gicz -
nych pro fi li wy mu szo nych geo me trią ska -
ły… Aby wy ko nać nur ko wa nie na trzy cy-
fro wą głę bo kość w stud ni, trze ba wstęp nie

przejść przez sy fon na 50 me trach i wy pły -
cić się przed do ce lo wym za nu rze niem, tra -
cąc cen ny gaz i miej sce w tkan ce na sa tu-
ru ją cy gaz, po dob nie po wrót.

Wie le za dań jest mo żli wych do wy ko na -
nia tyl ko przy ak cep ta cji fi lo zo fii FAR – F..
k All Ru les.

Żad ne zdję cia i fil my nie od da dzą te go, co
do sta jesz w za mian… Mi stycz ne do zna nia,
głę bo ka po ko ra wy ni ka ją ca ze świa do mo ści,
jak kru cha jest do cze sność. Głę bo ki żal, że
trze ba wyjść. Wiel ka ra dość, że się wy szło bez
szwan ku. Upodle nie w wy sił ku fi zycz nym...

Ca łość w at mos fe rze peł nej współ pra cy
ze spo łu. To do sko na ła oka zja do od świe że -
nia w re alu wie lo let nich zna jo mo ści, jak też
po zna nia no wych oso bo wo ści.

I dla ta kich chwil pra gnę tam wró cić.

Bła żej Pru ski

Zdję cia: Da rek de Lorm, Ja rek Sta sie ło, Ra dek Si dor

Oświe tle nie – GRAL L MA RI NE



http://www.tecline.com.pl
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Wy spa, jesz cze do nie daw na wi -
docz na na ho ry zon cie, znik nę ła nam
z oczu. Ze spo koj nych i gład kich
wód przy brze żnych wy pły nę li śmy na
wzbu rzo ne mo rze. Pierw sza więk sza
fa la zmo czy ła nas od stóp do głów,
kie dy za wzię cie dys ku to wa li śmy o
nur ko wa niu wra ko wym, sto jąc so bie
na dzio bie i na pa wa jąc się przy jem -
ną, cie płą bry zą. 

Nie tra cąc twa rzy po ke rzy stów (nur ko wi
tech nicz ne mu nie strasz na żad na wo da, na -
wet nie ocze ki wa na), prze nie śli śmy się
do środ ko wej czę ści na szej nie wiel kiej ło -
dzi, by kon ty nu ować roz mo wę.

Wrak, na któ rym pla no wa li śmy za nur ko -
wać wciąż był od nas od da lo ny o do brą go -
dzi nę pły nię cia, więc mie li śmy czas
na snu cie roz wa żań, słu cha nie aneg dot

Głębiej w ciemność,
gdzie leżą nieprzebrane skarby...
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i wspo mi nek z pra cy w la gu nie Truk, w któ -
rej to miał przy jem ność pra co wać nasz in -
struk tor. Miej sce, w któ rym mie li śmy
za rzu cić ko twi cę i nur ko wać od da lo ne by -
ło o nie mal dwie go dzi ny dro gi, więc mie -
li śmy spo ro cza su na roz mo wę i przy go -
to wa nie sprzę tu przed nur ko wa niem.

Ka pi tan z na pię ciem wpa try wał się
w ekran so na ru, a kie dy zmia na głę bo ko ści
wska za ła nam po ło że nie wra ku, mi nę ła za -
le d wie se kun da, nim ko twi ca po szy bo wa ła
w nie bie ską toń. Na resz cie je ste śmy!
Z pew nym tru dem, sto jąc na huś ta ją cym się
po kła dzie, za kła da my na sie bie twi ny, płe -

twy i bu tle bocz ne. Wszyst kie ele men ty
sprzę tu spraw dzo ne, plan nur ko wa nia omó -
wio ny, czas wska ki wać do wo dy! Z ulgą
wi tam uczu cie lek ko ści, nie za le żne od po -
nad 60 kg sprzę tu, któ ry mam na so bie,
ogar nia ją ce mnie po wsko cze niu do wo dy.
Jest tu cie plej niż na po wierzch ni. Ką tem
oka do strze gam dłoń mo je go part ne ra
i kciuk skie ro wa ny w dół. Za nu rza my się,
szyb ko zni ka jąc wśród wy so kich fal.

Do na Ma ry lin za to nę ła w 1988 ro ku,
w cza sie po tę żne go taj fu nu. Ka pi tan od mó -
wił schro nie nia się w bez piecz nym por cie.
Pod jął ry zy ko pły nię cia w ta kich wa run -
kach i dro go za swo ją de cy zję za pła cił.
Prom legł na 33-34 me trach, wraz z wie lo -
ma pa sa że ra mi, któ rzy nie zdą ży li się ura to -
wać. Sta re, mor skie prze świad cze nie, że
zmia na imie nia stat ku przy no si pe cha i tym
ra zem oka za ło się traf ne, Do na Ma ry lin
zmie nia ła bo wiem swo ją na zwę aż dwu -
krot nie. Te raz nur ko wie przy by wa ją tu taj,
że by spo tkać się z po zo sta ło ścią tra ge dii
sprzed wie lu lat. Więk szość z nich za le d -
wie zer ka do wnę trza i nur ku je na ze -
wnątrz, po dzi wia jąc bo ga te, mor skie ży cie,
ko ra low ce po kry wa ją ce masz ty i po kła dy
oraz ry by, któ re zna la zły tu taj swój dom.
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Nasz plan jest in ny. Bli sko miej sca,
w któ rym za mie rza my wejść do środ ka de -
po nu je my stej dże, je den z ga zem pod ró -
żnym (któ ry umo żli wił nam za cho wa nie
ca łych twin se tów na eks plo ra cję!) i dru gi,
mniej szy, z tle nem, któ re go za mie rza my
użyć do de kom pre sji na płyt kiej wo dzie.
Pierw szy wę zeł za kła da my na ze wnątrz,
dru gi już w środ ku, ale w stre fie wciąż ob -
le wa nej przez tur ku so we, są czą ce się przez
drzwi świa tło. Jesz cze tyl ko krót ka wy mia na
in for ma cji o cza sie i ci śnie niu po wro tu
i mo że my ru szać do środ ka, skru pu lat nie
wy bie ra jąc miej sca mo co wa nia po rę czów -
ki, któ ra jak nić Ariad ny, umo żli wi nam
bez piecz ny po wrót na ze wnątrz w przy pad -
ku awa rii świa tła, utra ty ma sek i nie ocze ki -
wa nej utra ty wi docz no ści spo wo do wa nej
na jaz dem bar ba rzyń ców. 

Na pierw szym nur ko wa niu je ste śmy tro -
chę zbyt skon cen tro wa ni na ko ło wrot ku,
że by zwra cać uwa gę na wnę trze. Mi mo to,
z za in te re so wa - niem do strze ga my po gię te,
me ta lo we ra my łó żek pię tro wych, któ re
spa dły, gdy prom, to nąc, prze krę cił się
na jed ną z burt. Le ży tu też wie le przed mio -
tów co dzien ne go użyt ku, po rzu co nych
przez swo ich wła ści cie li – klap ki, ka po ki,

frag men ty ma te ra cy i oku la ry sło necz ne.
Wra ki od po cząt ku ro bi ły na mnie naj -

więk sze wra że nie i za ry zy ko wać mo gę
stwier dze nie, że po zo sta ją naj więk szą mi -
ło ścią i pa sją, któ ra ukształ to wa ła mo je dal -
sze wy bo ry nur ko we. Kie dy przy glą da my
się pa nu ją cej w do le ko ry ta rza plą ta ni nie

po gię tych, me ta lo wych łó żek, po rzu co nych
rze czy, po tłu czo nych ta le rzy mo że my od -
nieść wra że nie, że ca ły cha os, któ ry roz pę -
tał się, gdy prom szedł na dno, zo stał tu taj
w ja kiś spo sób utrwa lo ny i za trzy ma ny. Zu -
peł nie jak pre hi sto rycz ne mu chy za to pio ne
w bursz ty nie. Wy miar tra ge dii jest w na -
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szych umy słach ma lo wa ny za rów no ogól -
nym ob ra zem, jak i szcze gó ła mi, na przy -
kład po je dyn czym klap kiem le żą cym
pod ster tą ta le rzy. Żad ne in ne miej sca nie
ma ją ta kiej si ły od dzia ły wa nia jak wra ki.

Pierw sze nur ko wa nie prze bie ga spo koj -
nie, a kie dy wra ca my, zwi ja jąc po wo li po -

rę czów kę, oka zu je się, że wciąż ma my
dość cza su i po wie trza, że by wró cić do
chłod ne go wnę trza.

Wra ca my, tym ra zem zwra ca jąc wię cej
uwa gi na ota cza ją ce nas ścia ny, świa tło są -
czą ce się przez zro bio ne sztor ma mi i upły -
wem cza su szcze li ny, gru zo wi sko przed -

mio tów, któ re spa dły, gdy sta tek szedł
na dno.

Wra ca my na łódź, po krót kiej de kom pre -
sji na sze ściu me trach. Za czy na my się już
wy nu rzać przy li nie ko twicz nej, kie dy
do NA SZEJ li ny do pa da gru pa nur ków, ma -
cha jąc de spe rac ko płe twa mi i wy cią ga jąc
przed sie bie rę ce. 

Nie wy da je im się dziw ne, że po dą ża ją
ku po wierzch ni za dwój ką nur ków ob ju -
czo nych twi na mi i stej dża mi, a ta kże jed -
nym na re bri de rze (a na pew no nie
pły nę li śmy tu taj ra zem). Do pie ro na po -
wierzch ni, kie dy Matt ze śmie chem za pra -
sza ich do nas na cur ry, orien tu ją się, że
po my li li ło dzie. Nie de cy du ją się sko rzy stać
z za pro sze nia i po po wierzch ni pły ną
w swo ją stro nę. 

Po chwi li po ja wia się jesz cze jed na za -
gu bio na gru pa, któ ra też szyb ko od pły wa.
Tym cza sem my ma my po nad dwie go dzi ny
re lak su, z któ rych skru pu lat nie ko rzy sta my.
De cy du je my się zjeść, wspo mi na ne wcze -
śniej, pysz ne cur ry z dy nią i ry żem i na pić
wo dy. Przy oka zji ma my czas i oka zję omó -
wić na sze nur ko wa nie i za pla no wać ko lej -
ne na ba zie zdo by tych in for ma cji. Pró bu ję
wy cią gnąć się na chwi lę na dzio bie i przy -
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snąć na fa lach, ale z ide al ne go na drzem kę
miej sca wy ga nia mnie deszcz.

Po go da naj wy raź niej nie za mie rza uła -
twiać nam za da nia, bo wiem za desz czem
idzie zde cy do wa nie więk sze fa lo wa nie i sil -
ny prąd po wierzch nio wy, któ ry zmu sza nas
do bły ska wicz ne go za nu rze nia. Tym ra zem
wszyst ko idzie nam szyb ciej i spraw niej.
De po nu je my stej dże, za kła da my wę zły
i zno wu za pusz cza my się do mrocz ne go
wnę trza. Trzy ma my się do łu ko ry ta rza,
gdzie mo cu je my na szą lin kę. Kie dy Matt
po ka zu je wą skie, czar ne, pro wa dzą ce
w dół przej ście, za trzy mu ję się z wa ha -
niem. Nie wiem, czy to nie jest pod stęp, bo
miej sce nie wy glą da za chę ca ją co. Przy zwy -
cza jo na do re kre acyj ne go zwie dza nia wra -
ków za czy nam za sta na wiać się, czy wpły -
wa nie do ta kich miejsc jest bez piecz ne i czy
po win ni śmy... a po tem na gle ude rza mnie
myśl – po to tu je stem. Nie, nie jest bez -
piecz ne, ale je stem na kur sie, któ ry przy go -
to wu je do wła śnie ta kich eks plo ra cji. Tak to
wy glą da. Te raz, kie dy mam pe łen ob raz,
mo gę tyl ko za dać so bie py ta nie – czy te go
wła śnie chcę i czy je stem na to go to wa?

Cia sno, pły nie my mię dzy sta lo wy mi ru -
ra mi, po krę co ny mi frag men ta mi, któ rych

po cho dze nia nie spo sób te raz do strzec.
Na do le ru mo wi sko, wy star czy je den nie -
wła ści wy ruch płe twą, by wzbu rzyć tu ma ny
osa du. Po ru sza my się bar dzo po wo li i ostro -
żnie, a ja co chwi lę mo cu ję po rę czów kę,
że by nie stwo rzyć so bie pro ble mu. W świe -
tle la ta rek, je dy nym, któ re tu do cie ra, mo -

że my do strzec reszt ki ma te ra cy i po tłu-  czo -
ne ta le rze, któ re wy pa dły z re ga łu, gdy
prom szedł na dno. Tu ta kże, w nie opi sa -
nym rdza wo -czar nym cha osie mo żna tra fić
na oso bi ste dro bia zgi pa sa że rów. Do cie ram
do śle pe go ko ry ta rza, kie dy Matt da je nam
sy gnał do po wro tu. I od tej chwi li wszyst ko
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na gle za czy na iść źle. Za czy na się ba nal -
nie, od zwy czaj ne go za plą ta nia, więc na -
wet nie wiem, kie dy i dla cze go tra cę swo ją
ma skę. Mi ja łam wła śnie cia sne przej ście,
więc nim się gnę po za pa so wą, się gam
do za wo rów, że by spraw dzić, że wszyst ko
jest w po rząd ku. Do pie ro po tem się gam

po be kap, pró bu jąc jed no cze śnie za sy gna -
li zo wać part ne ro wi pro blem. Le d wie się od -
wra ca, a nie ocze ki wa nie i je go ma ska zni ka
w ta jem ni czych oko licz no ściach*. Pod pły -
wam, że by zła pać go i za sy gna li zo wać, że
wszyst ko jest w po rząd ku, bo ostał się nam
mój za pas. O iro nio, nie mal w tej sa mej

chwi li zni ka ma ska za pa so wa. Je ste śmy ska -
za ni na po wrót na śle po. Te raz bę dzie my
mo gli prze ko nać się, na ile do brze po ło ży -
łam po rę czów kę i jak do brze ra dzi my so bie
z ko mu ni ka cją w dość nie kom for to wych
wa run kach. Chwy tam ko le gę za no gę
i dwo ma po pchnię cia mi su ge ru ję, że czas
się stąd za bie rać, bo so bie nie po zwie dza -
my. Test po rę czów ki wy pa da nad zwy czaj
do brze, mi mo kil ku za dra pań od musz li
i ostrzej szych frag men tów tu tej sze go ży cia
do cie ra my do wyj ścia. To jesz cze nie ko -
niec. Nie mal na śle po mu si my wró cić
do miej sca, w któ rym zde po no wa li śmy na -
sze stej dże i po now nie je przy piąć. Do pie -
ro wte dy opatrz ność* de cy du je się
na gro dzić na sze sta ra nia ma ska mi. Czas
wra cać na łódź. Z ża lem, mi mo bra ku ma -
ski i wszyst kich pro ble mów, opusz czam
ciem ne kom na ty Do ny Ma ry lin.

W pla nach by ły wy pły nię cia dzień
po dniu, ale po go da po now nie krzy żu je
nam szy ki. Na dwa dni zo sta je my uwię zie -
ni w ba rze z miej sco wy mi, gi gan tycz ny mi
ge ko na mi. Że by nie tra cić wie czor nych
hap py ho urs, od ra zu po śnia da niu za bie -
ram się za pi sa nie eg za mi nu. 23 stro ny py -
tań otwar tych oka zu ją się za ska ku ją co
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trud ne i do pie ro po do brych czte rech go dzi -
nach mo gę zro bić so bie wol ne i po my śleć
o lun chu. Kie dy sie dzę w ba rze, pa trząc
na sil ną, tro pi kal ną bu rzę, któ ra wstrzy ma -
ła wszyst kie wy pły nię cia z wy spy, mo gę so -
bie tyl ko wy obra żać si łę taj fu nów, któ re
za ta pia ły stat ki i pu sto szy ły wy spy w prze -
cią gu kil ku na stu ostat nich lat. Je den z nich
po słał na piasz czy ste dno Do nę Ma ry lin,
po cią ga jąc za so bą kil ka set osób. Wrak
mie rzą ce go 100 me trów dłu go ści pro mu
sta no wi te raz świa dec two si ły, któ rą re pre -
zen tu ją dwa naj bar dziej wy ra zi ste na tych
te re nach ży wio ły – wo da i wiatr. Na bie ram
co raz wię cej sza cun ku do jed no stek, któ re
spo czę ły na dnie, do ry zy ka, z ja kim wią że
się wpły wa nie do mrocz ne go wnę trza, kry -
ją ce go wie le nie spo dzia nek i do mo rza, któ -
re z ła two ścią za ta pia na wet naj po tę żniej -
sze stat ki.

Ko lej ny dzień na re flek sję bę dzie ju tro.
Po tem wra ca my na Do nie Ma ry lin,
przed na mi jesz cze wie le do zo ba cze nia
i zro bie nia...

*Opatrz ność, mrocz ne fa tum, nie ocze ki wa ne zbie gi

oko licz no ści to zwy kle jed na i ta sa ma oso ba.

Daria Boruta

Patroni medialni:

http://www.wioskisos.org
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Krę go słup skła da się z trzech głów nych
czę ści: szyj nej, pier sio wej i lę dźwio wo -
-krzy żo wej. Ka żdy z od cin ków jest fi zjo lo -
gicz nie cha rak te ry stycz nie dla sie bie
wy gię ty, co sta no wi amor ty za cję – dzię ki
te mu drga nia są wy tłu mia ne i nie są prze -
no szo ne z twar de go pod ło ża na gło wę.
„Pro sty krę go słup” to krę go słup po sia da ją -
cy fi zjo lo gicz ne ki fo zy i lor do zy – nie od -
bie ga ją ce od wzor co wej nor my.

Po szcze gól ne krę gi są ze so bą po łą czo -
ne ma ły mi sta wa mi, a po mię dzy trzo na mi
znaj du ją się krą żki mię dzy krę go we – ela -
stycz ne „dys ki” uła twia ją ce ru chy i amor ty -
zu ją ce wstrzą sy. Z otwo rów mię dzy krę go-
wych wy cho dzą ko rze nie ner wo we bie gną -
ce od rdze nia do po szcze gól nych splo tów
ner wo wych, na rzą dów i mię śni.

W krę go słu pie mo gą za cho dzić ru chy
pro sto wa nia i zgi na nia, skło ny bocz ne i ro -

Kręgosłup nurka,
czy o niego dbasz?

O tym, jak wa żnym, ale za ra zem de li kat nym ele men tem cia ła czło wie ka jest
krę go słup na pi sa no już wie le ksią żek.

Krę go słup sta no wi pod po rę dla cia ła, do nie go przy cze pia ją się mię śnie
utrzy mu ją ce cia ło w po zy cji pio no wej i że bra ochra nia ją ce klat kę pier sio wą,
któ re po wo du ją jej roz sze rza nie się pod czas wde chu. To „we wnątrz” krę go -
słu pa prze bie ga rdzeń krę go wy, w któ rym znaj du ją się ko mór ki ner wo we
prze ka zu ją ce im pul sy czu cio we i ru cho we z mó zgu do po szcze gól nych par -
tii cia ła.

Syfon w Kosowie
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ta cje oraz kom bi na cje tych ru chów. Pod -
czas nich wy gię cia krę go słu pa po głę bia ją
lub spły ca ją się, rów no cze śnie za cho dzą
ru chy w sta wach mię dzy krę go wych, a krą -
żki mię dzy krę go we po ru sza ją się od po -
wied nio do ru chu.

W sy tu acji, gdy krę go słup ob cią ża ny jest
nad mier nie – zbyt du żym cię ża rem lub
za dłu go – do cho dzić mo że do prze cią żeń.
Po ja wia ją się bó le, któ re mo gą być tyl ko bó -
la mi mię śnio wy mi, ale mo gą być spo wo do -
wa ne za blo ko wa niem sta wu mię dzy krę go -

we go lub wy wo ła ne uci skiem nie wy dol ne -
go krą żka na ko rze nie ner wo we. W tych
ostat nich przy pad kach obron nie na pi na ją
się mię śnie, a cią głe ich na pię cie wy wo łu je
dal sze do le gli wo ści bó lo we.

Przed nur ko wa niem, w je go trak cie
i po nim ma my do czy nie nia z cię żkim
sprzę tem i ba la stem, nie jed no krot nie też
mu si my w dro dze do wo dy po ko nać ja kiś
dy stans. Wa żne jest za tem, by wszyst kie
czyn no ści przy go to waw cze wy ko ny wać
pra wi dło wo – tak, by oszczę dzać krę go -
słup. Wte dy bę dzie dłu żej nam słu żył.
Więk sza też bę dzie przy jem ność z nur ko -
wa nia – bę dzie my mo gli sku pić się na ra do -
ści z pod wod nych prze żyć, a nie uni ka niu
bó lu pod czas ru chów na sze go cia ła.

Na sza dba łość o krę go słup po win na za -
czy nać się już na eta pie pla no wa nia nur ko -
wań i pa ko wa nia rze czy przed wy jaz dem.
Na le ży za sta no wić się, ja ki sprzęt za brać,
tak by nie po trzeb nie nie „tar gać” ze sta -
wu 2x12 na nur ko wa nie w sa dzaw ce
o mak sy mal nej głę bo ko ści 3-4 m. Do bór
wła ści we go roz mia ru, a więc i cię ża ru bu -
tli oraz od po wied niej ilo ści ob cią że nia,
a ta kże wy bór kon fi gu ra cji, w któ rej bę dzie -
my nur ko wa li to pierw szy krok do ochro ny

Volacka Jama -  Czarnogora                                               fot. Maciek Olinkiewicz
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krę go słu pa. Oczy wi ście mo żna roz wa żać
ta kże kwe stię wy bo ru miej sca nur ko wa nia
tak, by pod czas trans por tu sprzę tu nie na ra -
żać się na zbęd ne ob cią że nia. Nie za wsze
jest to jed nak mo żli we i ra czej rzad ko do ko -
nu je się wy bo ru miej sca nur ko we go ze
wzglę du na ła twość doj ścia do wo dy – zwy -
kle de cy du ją wa lo ry pod wod ne. Zaw sze
jed nak mo żna za sta no wić się, w ja ki spo -
sób prze trans por to wać sprzęt. Ce lem mniej -
sze go ob cią ża nia krę go słu pa mo żna da ny
dy stans przejść kil ka krot nie, za bie ra jąc
sprzęt suk ce syw nie. Wa żne jest ta kże, czy
bę dzie my ba last lub bu tlę trans por to wa li
trzy ma jąc ją w rę ku, co jest gor szym roz -
wią za niem, czy też wsa dzi my do ple ca ka
i bę dzie my nie śli cię żar na ple cach, co jest
roz wią za niem lep szym, bo roz kła da się on
na więk szą po wierzch nię cia ła, do te go sy -
me trycz nie, a więc le piej chro ni my krę go -
słup przed jed no stron nym ob cią ża niem.
Oczy wi ście za gad nie nie to jest zło żo ne
i bar dzo in dy wi du al nie na le ży pla no wać
kwe stie trans por to we. Roz sze rza jąc myśl
o do świad cze nia wła sne, mo gę do dać, że
w sy tu acji gdy mam do po ko na nia dy stans
kil ku go dzin mar szu do otwo ru ja ski ni lub
lu stra wo dy, któ ry mu szę po ko ny wać kil ku -

krot nie z ko lej ny mi par tia mi ekwi pun ku, to
jed nak cza sem de cy du ję się za brać ca ły
sprzęt na raz, na ra ża jąc się na więk sze prze -
cią że nia krę go słu pa. Naj le piej jed nak jest
po pro sić o po moc w trans por cie nie nur ku -
ją cych ko le gów.

Na le ży ta kże zwró cić uwa gę na spo sób
pod no sze nia sprzę tu – czy ro bi my to schy -

la jąc się z pro sty mi no ga mi, co jest nie zwy -
kle ob cią ża ją ce dla krę go słu pa lę dźwio-
we go, czy też dźwi ga my sprzęt „z nóg”
pod czas przy sia du, dba jąc o wy pro sto wa ny
krę go słup i na pię te mię śnie grzbie tu i brzu -
cha. Wkła da jąc sprzęt do au ta rów nież na -
le ży za dbać o na pię cie mię śni przy krę-
go słu po wych i pod no sze - nie/opusz cza nie

Wywierzysko Izbucul Ursului w Rumunii                                        fot. Andrzej Szerszen
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„cię żkich gra tów” z przy sia du, a nie „z ple -
ców”. Trze ba rów nież za dbać o uni ka nie
ro ta cji bez peł nej kon tro li mię śnio wej, któ -
re są ru cha mi naj gor szy mi dla krę go słu pa
– pod czas nich nie chro nią przed si ła mi
dzia ła ją cy mi na krą żek żad ne mię śnie. To
wła śnie pod czas ru chów ro ta cyj nych naj -

czę ściej do cho dzi do uszko dzeń krą żków
mię dzy krę go wych po tocz nie zwa nych dys -
ka mi. Gor szym od ru chu ro ta cji jest tyl ko
– czę sto wy ko ny wa ny przez nie uświa do -
mio nych – ruch ro ta cji w po chy le niu, gdy
np. schy la my się po sprzęt i wrzu ca my go
do ba ga żni ka znaj du ją ce go się z bo ku. Za -

miast te go le piej pod nieść sprzęt z pół przy -
sia du, ob ró cić się na no gach i do pie ro wte -
dy wło żyć cię żar do ba ga żni ka.

Ko lej ny etap przy go dy nur ko wej to etap
ubie ra nia się – naj le piej sprzęt zmon to wa ny
lub do mon ta żu po sta wić na ław ce o od po -
wied niej wy so ko ści i za ło żyć go bez ob cią -
że nia krę go słu pa (oczy wi ście na le ży
uprzed nio zdjąć z bu tli gu mę za bez pie cza -
ją cą przed spad nię ciem sprzę tu z ław ki
– za wsze za po mi nal ski wy wo łu je mnó stwo
śmie chu, nie po rad nie mio ta jąc się w ta kiej
sy tu acji). Je śli nie dys po nu je my na nur ko -
wi sku żad nym sto łem/ła wą, a ta kże na sze
au to nie na da je się do te go, by na przy kład
w ba ga żni ku po sta wić ze staw i w ten spo -
sób za ło żyć sprzęt, wte dy mo że my po sta -
wić go na zie mi, sie dząc za ło żyć na sie bie
i wstęp nie po za pi nać, a na stęp nie prze to -
czyć się do po zy cji klę ku pod par te go
i z niej przejść do sto ją cej. Jest to znacz nie
lep szy spo sób niż za rzu ca nie sprzę tu pół -
ob ro tem w po zy cji sto ją cej – mo ment bez -
wład no ści przy ro ta cji jest tu du ży i ła two
mo że my uszko dzić dysk. In nym roz wią za -
niem mo że być po pro sze nie ko le gi, by sto -
jąc po trzy mał nam bu tlę, a my „wska ku-
je my” w trzy ma ny przez nie go jac ket. Wy -

Autor przed zanurzeniem w Sump2 -  Meksyk                                        fot. Gilly Elor
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ma ga to jed nak wy sił ku od part nu ra, a ta -
kże ob cią ża nie sy me trycz nie je go krę go -
słup. Wa żny jest ta kże spo sób sta nia
przy ob cią że niu (czy to ze sta wem, czy ple -
ca kiem). Je śli sta ra my się stać pro sto, bez
wy chy leń bocz nych, ro ta cji i zwięk sza nia
krzy wizn krę go słu pa, na pew no jest to dla
nas lep sze niż sy tu acja, gdy sto imy nie dba -
le, z „wy pię tym” brzu chem, po głę bio ną lor -
do zą lę dźwio wą i zgar bie ni. Wa żne, by
usta wić mied ni cę w ty ło po chy le niu, za dbać
o na pię cie za rów no mię śni przy krę go słu po -
wych, jak i brzu cha, usztyw nie nie cia ła
i wy pro sto wa nie się, zbli żo ne do po zy cji
„na bacz ność”.

Mo ment doj ścia w sprzę cie do wo dy ta -
kże war to omó wić – je śli dys po nu je my sys -
te mem ba la stu zin te gro wa ne go, to na
pew no le piej przed ubie ra niem się za nieść
go na po most lub in ne miej sce nad wo dą,
a po ubra niu dojść „na lek ko” i do pie ro bę -
dąc już czę ścio wo w wo dzie wło żyć ba last
do od po wied nich kie sze ni. Po dob nie
z trans por to wa niem bu tli bocz nych lub stej -
dży/de po zy tów. Na le ży roz wa żyć prze nie -
sie nie ich po ko lei do wo dy i pod pię cie
w wo dzie. Czy jed nak nie sie nie jed nej bu -
tli ob cią ża ją ce krę go słup nie sy me trycz nie

jest lep sze od nie sie nia dwóch bu tli
– po jed nej w ka żdym rę ku, co ob cią ża krę -
go słup bar dziej sy me trycz nie? Nie za -
wsze…

W wo dzie nasz sprzęt po zor nie sta je się
lżej szy, dzię ki si łom wy po ru. Nu rek w wo -
dzie po ru sza się zwy kle w po zy cji naj bar -
dziej zbli żo nej do le żą cej przo dem.
Pra wi dło wo wy try mo wa ny nu rek pły nie

w po zio mie, a gło wa jest „za dar ta” do gó ry,
tak by wi dział co się przed nim dzie je. Ta -
ka po zy cja po więk sza znacz nie lor do zę
w od cin ku szyj nym, co mo że wy wo ły wać
do le gli wo ści bó lo we szyi i gło wy. Fi zjo lo -
gicz na lor do za szyj na jest po głę bio na, co
nie jest ko rzyst ne przy dłu go trwa łym utrzy -
my wa niu tej po zy cji. Gdy jesz cze do dat ko -
wo nu rek ma na gło wie kask z cię żki mi

peleonurek w syfonie -  Kosowo                                            fot. Michal Wanczewski
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la tar ka mi lub re je stra to rem, pro blem mo że
na ra stać. Roz wią za niem mo że być sto so -
wa nie ka sku wy ło żo ne go sty ro pia nem, co
zwięk sza je go wy por ność i tym sa mym ni -
we lu je ob cią że nie krę go słu pa szyj ne go cię -
ża rem la ta rek. Zaw sze jed nak po zo sta je
spra wa nad mier ne go wy gię cia krę go słu pa
szyj ne go, na co jed nak nur ko wie dba ją cy
o po praw ny trym nie bar dzo mo gą coś za -

ra dzić. Po cie sze niem mo że być jed nak to,
że krę go słup szyj ny po sia da fi zjo lo gicz nie
du żą ru cho mość w kie run ku wy pro stu,
dzię ki cze mu pro ble my mo gą nie po ja wiać
się la ta mi, pod wa run kiem uni ka nia prze -
cią żeń.

Nu rek mu si mieć świa do mość, że pod -
czas nur ko wa nia pas ba la sto wy ob cią ża
krę go słup lę dźwio wy punk to wo, wy wie ra -

jąc na cisk na 1-2 seg men ty ru cho we krę go -
słu pa, co nie jest ko rzyst ne i mo że pro wa -
dzić do po wsta wa nia bó lów ko rze nio wych
czy dys ko pa tii. Przy czym, oso bi ście uwa -
żam, że je śli krę go słup jest zdro wy, to nu rek
nie po wi nien zbyt nio się mar twić. Je że li
jed nak nu rek na ba wił się już dys ko pa tii lę -
dźwio wej, to sto so wa nie pa sa ba la sto we go
mo że wy wo ły wać lub po głę biać do le gli wo -
ści. W ta kim wy pad ku na le ży za sta no wić
się nad roz ło że niem cię ża ru na więk szą po -
wierzch nię – czy to po przez sto so wa nie ba -
la stu zin te gro wa ne go z jac ke tem, V -we i-
gh tu w twin se cie, czy też za mo co wa nie
sze lek do pa sa ba la sto we go/uprzę ży si de -
-mo unt.

Nu rek mu si ta kże pa mię tać, że za sto so -
wa na kon fi gu ra cja rów nież mo że wpły wać
po zy tyw nie lub ne ga tyw nie na krę go słup
pod wo dą. Je śli wy stę pu je asy me tria roz ło -
że nia sprzę tu – na przy kład po za twin se tem
na ple cach nu rek ma sta lo we bu tle de po zy -
to we/sta ge przy pię te tyl ko z jed nej stro ny,
za miast sy me trycz nie po oby dwu, lub
do po je dyn czej bu tli głów nej przy piął z bo -
ku bu tlę po ny – to na krę go słup od dzia łu ją
si ły ro ta cyj ne. Mo żna te go uni kać po przez
za sta no wie nie się na eta pie kon fi gu ro wa nia

fot. Mirek Kopertowski
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sprzę tu, w ja ki spo sób roz mie ścić go, by sy -
me trycz nie ob cią żał cia ło.

Je że li za le ży nam na tym, że by krę go słup
słu żył nam do brze przez dłu gie la ta, na le ży
pro fi lak tycz nie sto so wać ćwi cze nia wzmac -
nia ją ce za rów no mię śnie krę go słu pa, jak
i brzu cha. Pod czas ćwi czeń roz cią ga ją cych
mię śnie na le ży za dbać o wy ko ny wa nie ich
we wła ści wych po zy cjach, tak by nie prze -
cią żać nie po trzeb nie nie ćwi czo nych par tii
cia ła. Pod czas wszyst kich ćwi czeń czy to
w po zy cji le żą cej, czy sto ją cej na le ży zwra -
cać uwa gę na wła ści we uło że nie krę go słu -
pa, aby nie po więk szać lor do zy lę dźwio-
wej. Po za tym do brze jest za dbać o krę go -
słup w ży ciu co dzien nym – tak w pra cy za -
wo do wej, jak i pod czas wy po czyn ku (czy
to grzy bo bra nia, czy pra cy na dział ce). Na -
le ży zwró cić uwa gę na spo sób sie dze nia,
or ga ni za cję miej sca pra cy, od po wied nie
usy tu owa nie kom pu te ra czy in ne pro za icz -
ne czyn no ści, od my cia gło wy nad wan ną
po przez zmy wa nie do za mia ta nia pod ło gi.
Ale na ten te mat na pi sa no już wie -
le…Po pro stu dbaj my o krę go słup, nie tyl ko
pod czas nur ko wań!

Na to miast gdy doj dzie do sy tu acji, że na -
ba wi my się dys ko pa tii lub za blo ko wa nia

sta wu mię dzy krę go we go, nie wa haj my się
udać do te ra peu ty, któ ry za po mo cą mo bi -
li za cji lub ma ni pu la cji od blo ku je staw al bo
za po mo cą od po wied niej te ra pii i ćwi czeń
spo wo du je wy co fa nie ob ja wów dys ko pa tii.
Dzię ki te mu szyb ciej wró ci my do for my
i nie bę dzie my po głę biać na by tej dys funk -
cji.

Tekst: Do mi nik Gra czyk

hon zo@o2.pl 

O au to rze:
Au tor jest fi zjo te ra peu tą, kie row ni kiem

Re ha bi li ta cji Kli ni ki Me dycz nej IBIS w War -
sza wie. Au tor roz pra wy dok tor skiej na te -
mat fi zjo lo gii nur ko wa nia osób z nie peł no-
spraw no ścią. In struk tor nur ko wa nia NA UI,
pa sjo nat eks plo ra cji pod wod nych ja skiń,
pro wa dzą cy Warsz ta ty Spe le onur ko wa nia,
gdzie szko li nur ków ja ski nio wych w sys te -
mie fran cu skim i part ner skim.



http://www.bare.pl/katalog-produktow/suchy-skafander-hdc-expedition-tech-dry-nowosc-2014.html
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Nie po mo że Ci ani sprzęt, ani
oso bi ste wy szko le nie

„Na uka bez cno ty ja ko miecz
u sza lo ne go…”

Jan Ko cha now ski
„Nie ten jest mą dry, kto wie le

spraw umie, lecz kto złe od do bre -
go ro ze znać ro zu mie.”

Mi ko łaj Rej

Opis zda rze nia
Ma rek, płe two nu rek ma ją cy do bry i dro -

gi sprzęt, nur ko wał bar dzo nie re gu lar nie
– wte dy, gdy miał na to czas. Spę dza jąc
urlop na tro pi kal nej wy spie, szu kał cen trum
nur ko we go i rze czy wi ście zna lazł. Aku rat
na na stęp ny dzień pla no wa no głę bo kie nur -
ko wa nie dla za awan so wa nych. Wła ści ciel
cen trum za py tał go, czy chciał by uczest ni -

czyć w tym nur ko wa niu. Chciał. Nie miał
wy so kich upraw nień ani wie lu wpi sów
w log bo oku, ale za im po no wał wszyst kim

swo im no wym, bar dzo do brym i dro gim
sprzę tem, więc bez tru du za pi sał się na to
nur ko wa nie. Wy pły nę li ło dzią i za ko twi -

Strugalski
o bezpieczeństwie nurkowania
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czy li ją. Mie li zejść na głę bo kość 40 me -
trów, na le żą cy tam wrak. Pod czas przy go -
to wy wa nia oka za ło się, że Ma rek nie umie
pra wi dło wo skon fi gu ro wać sprzę tu i nie ma
wpra wy w po słu gi wa niu się nim. Prze wod -
nik za uwa żył to, lecz zba ga te li zo wał. Za -
nu rzy li się i za czę li oglą dać wrak. W tym
cza sie prze wod nik za kła dał „lift bag”
przy zna le zio nej ko twi cy, bo za mie rzał ją

póź niej wy do być. Był za ję ty tą czyn no ścią
tyl ko przez chwi lę, lecz gdy się od wró cił,
zo ba czył, że Ma rek le ży na dnie, kil ka na -
ście me trów da lej i nie wi dać bą bli po wie -
trza wy de cho we go – nu rek nie od dy cha.
Na tych miast do ho lo wał go do li ny ko twicz -
nej i wy do był na po wierzch nię, po zo sta -
wia jąc resz tę gru py na dnie i po mi ja jąc
przy sta nek de kom pre syj ny. Po szko do wa ny

nie miał tęt na ani od de chu. Re su scy ta cja
krą że nio wo -od de cho wa na po kła dzie ło dzi
nie przy nio sła re zul ta tu.

Ko men tarz
Spo rym pro ble mem są oso by, któ re ma ją

pie nią dze, a nie ma ją zdro we go roz sąd ku.
Jest im ła twiej za pła cić za dro gi sprzęt
i krót ki kurs, niż uczyć się na dłu gim i trud -
nym kur sie, zaś do świad cze nie zdo by wać
nie przez in dy wi du al ne osią gnię cia, lecz
przez uczest ni cze nie w spo łecz no ści nur -
ko wej. Ucze nie się wy ma ga bo wiem po ko -
ry – że by się uczyć, trze ba się przy znać, że
się cze goś nie umie. Po dob nie jest z ży ciem
wśród in nych lu dzi – trze ba umieć się przy -
znać, że się tych in nych lu dzi po trze bu je.
Jak ma wia Ter ry Prat chett: „Lu dzie, któ rzy
nie po trze bu ją in nych lu dzi, po trze bu ją in -
nych lu dzi, że by im po ka zać, że ich nie po -
trze bu ją”. Na to miast me cha nizm ku po wa-
nia, za rów no sprzę tu, jak i kur su, jest zgo ła
od mien ny – ku pu ję, pła cę, więc rzą dzę.

Oprócz te go w ostat nim cza sie po ja wi ła
się nie ste ty ten den cja do ro bie nia z wy jaz -
dów nur ko wych ko lo ro wej re wii mo dy.
Sprzy ja te mu roz wój prze ró żnych dzi wacz -
nych „fi lo zo fii” (na przy kład „fi lo zo fia DIR”
– naj mod niej szy ostat nio sys tem kon fi gu ra -
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cji sprzę tu, nie po zba wio ny co praw da
pew nych sen sow nych ele men tów). Wszyst -
kie te „teo rie”, mó wią ce o tym, że sprzęt ma
być ko niecz nie ta ki, a nie in ny, że la tar ka
mu si być obo wiąz ko wo tak, a nie ina czej
usta wio na itd., zo sta ły wy my ślo ne przez fir -
my pro du ku ją ce sprzęt. W przy pad ku „DIR”
cho dzi kon kret nie o fir mę Hal cy on, co
prze cież nie jest żad ną ta jem ni cą. W „teo -
riach” tych wa żne jest głów nie to, by lu dzie
ku po wa li ta ki wła śnie, a nie in ny sprzęt. To,
co w nich słusz ne, to sam po mysł, że by zra -
cjo na li zo wać i upo rząd ko wać kon fi gu ra cję
sprzę tu. Nikt roz sąd ny nie za prze czy, że to
po mysł war to ścio wy.

Czę sto jed nak ob ser wu ję prze sad ne ak -
cen to wa nie po praw no ści sprzę to wej i sta -
wia nie jej po nad ze spo ło we wy szko le nie,
part ner stwo i ety kę nur ko wą. Sta je się to pu -
łap ką dla nur ków mło dych, nur ku ją cych
od za le d wie pa ru lat, któ rzy po pro stu jesz -
cze nie ro zu mie ją, czym jest nur ko wa nie,
co w nim jest wa żniej sze, a co mniej wa -
żne. To, że „mam prze ślicz ny ska fan der”
wi dać od ra zu, ta in we sty cja na tych miast
się zwra ca. Ła two ob wie sić się su per sprzę -
tem (ow szem, wy ku pić na wet ja kiś kró ciut -
ki, kil ku dnio wy kur sik, że by wie dzieć, jak

się nim „ob wie sić”) i od ra zu „zy skać po -
wszech ny sza cu nek”. Na to miast to, czy nu -
rek jest od por ny psy chicz nie, czy umie
w tym sprzę cie kon tro lo wać pły wal ność,
czy umie trosz czyć się o part ne ra, czy po -
tra fi w sy tu acji trud nej na ra zić się dla nie go
– te go tak od ra zu nie wi dać, dłu żej więc
trze ba cze kać na zwrot tej „in we sty cji”. Jest
to dro ga dłu ższa i trud niej sza, zu peł nie nie -
atrak cyj na dla tych, któ rym się spie szy.

Sprzęt nur ko wy i tro ska o nie go to za gad -

nie nia oczy wi ście nie zmier nie wa żne, a sto -
so wa nie no wo cze snych roz wią zań tech -
nicz nych jest słusz ne. Nie mo żna jed nak
ro bić pa ra re li gii ze spo so bu mo co wa nia la -
tar ki czy ku pie nia so bie re bre athe ra!

Oprócz licz nej (na szczę ście) gru py osób
ma ją cych do sko na ły, no wo cze sny sprzęt,
a jed no cze śnie dba ją cych o swo ją spraw -
ność, wy szko le nie i pra cę w ze spo le, jest nie -
ste ty spo ro nur ków, któ rzy sprzęt ow szem
ma ją, i na wet po tra fią się nim po słu gi wać, ale
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kwe stii za sad ni czych nie ro zu mie ją.
Pew ne go ra zu przy je chał do mo jej ba zy

bar dzo do brze wy po sa żo ny nu rek. Miał du -
żo do bre go sprzę tu (za czy na się tak sa mo, jak
w oma wia nym zda rze niu, praw da?). Po pro -
sił, że by z nim za nur ko wać i spraw dzić kon -
fi gu ra cję sprzę tu, czy li za cho wał się roz są-
d nie. Ta kie mu war to po móc – po my śla łem.

We szli śmy do wo dy i po pły nę li śmy ka -
wa łek na ma łej głę bo ko ści. Chcia łem, za -
nim pój dzie my głę biej, spraw dzić, jak
utrzy mu je po zy cję w su chym ska fan drze.
Ra dził so bie z tym na wet dość do brze, lecz
w ogó le nie zwra cał uwa gi na mnie. Pły nął
po pro stu przed sie bie, nie oglą da jąc się
na mnie, za ję ty swo imi spra wa mi. Po le ci -
łem wy nu rze nie i po wie dzia łem:

– Masz du że bra ki w umie jęt no ści ase ku -
ro wa nia part ne ra, a jest to zde cy do wa nie
naj istot niej sza umie jęt ność nur ka – resz ta
szko le nia to tyl ko ko men tarz.

Spoj rzał na mnie zdzi wio ny.
– Ale ja chcę sam nur ko wać, tyl ko sprzęt

skon fi gu ru ję, ja ka ase ku ra cja? Ja kie go part -
ne ra? – od po wie dział.

Zro zu mia łem bez sens dal szej dys ku sji
i opa dły mi rę ce.

Te mu chłop cu ktoś – ja kiś in struk tor, bo

któ żby in ny – zro bił krzyw dę już na sa mym
po cząt ku szko le nia. Od ra zu za czął mu tłu -
ma czyć „jak się nur ku je”, za miast naj pierw
wy tłu ma czyć „po co”.

Nur ko wa nie jest sztu ką trosz cze nia się
o los part ne ra pod wo dą. Je śli nie ma part -
ne ra i „nu rek” wcho dzi do wo dy sam, to
czyn ność ta ka nie jest nur ko wa niem. Jest to
po pro stu ma cha nie płe twa mi i od dy cha nie
z bu tli. W sto sun ku do czło wie ka wy ko nu -
ją ce go tę czyn ność nie spo sób w ogó le
użyć sło wa nu rek. No wa mo da na „nur ko -
wa nie” so lo, miej my na dzie ję, wkrót ce wy -
ga śnie jak wszyst kie in ne mo dy.

W oma wia nym zda rze niu mia ło miej sce
nur ko wa nie bez ase ku ra cji. Part ne rzy za ję -
ci wra kiem, prze wod nik za ję ty ko twi cą,
a nur ka, któ ry zgi nął, nikt nie ase ku ro wał.
A prze cież już po spo so bie, w ja ki się ubie -
rał by ło wi dać, że bę dzie po trze bo wał po -
mo cy i w ogó le nie na le ży brać go tak
głę bo ko. Świad czą o tym sło wa: „nie po tra -
fił skon fi gu ro wać sprzę tu pra wi dło wo...
prze wod nik za uwa żył to, lecz zba ga te li zo -
wał”. Ni gdy się nie do wie my, dla cze go stra -
cił przy tom ność. Mo że by ła to nar ko za
azo to wa, mo że hi per wen ty la cja spo wo do -
wa na zmę cze niem, mo że in ne przy czy ny.

Nie ma to więk sze go zna cze nia, bo nie te
me cha ni zmy za bi ły czło wie ka. Za bi ło go
(bar dzo mod ne ostat nio) prze ce nia nie kwe -
stii sprzę to wych i sta wia nie ich wy żej niż
pra cę w ze spo le. Prze ce nia nie wła snych
mo żli wo ści, a przede wszyst kim nie chluj na
ase ku ra cja i brak tro ski o part ne ra – to był
gwóźdź do trum ny w tym kon kret nym przy -
pad ku.

Póź niej sza peł na po świę ce nia ak cja ra -
tun ko wa, kie dy to prze wod nik z na ra że -
niem wła sne go zdro wia (omi nął przy sta nek
de kom pre syj ny) wy do by wał nie przy tom ne -
go i udzie lał mu po mo cy, jest oczy wi ście
chwa leb na. Nie cho dzi jed nak o to, by
w kon kret nej sy tu acji za cho wać się jak bo -
ha ter. Wa żne jest, by do ta kiej sy tu acji nie
do pu ścić.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty be st sel le ro -

wej, ma ją cej kil ka wy dań w Pol sce i tłu ma czo nej

na kil ka ję zy ków, ksią żki To ma sza Stru gal skie go:

„Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz kich do świad -

czeń”. Tę i in ne ksią żki To ma sza Stru gal skie go mo -

żna ku pić tu: www.ksie gar nia.iknt.pl

Fil my z wy po wie dzia mi To ma sza Stru gal skie go

mo żna oglą dać tu: www.youtu be.com

http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Za in try go wa ny, po sta no wi łeś wy ba dać
zja wi sko i na gle tra fi łeś na gru pę dziw nie
sku pio nych lu dzi, któ rzy z uwa gą i za pa łem
god ny mi lep szej spra wy tur la li po pod ło dze
nie du że wal ce. Wy co fa łeś się wte dy dys -
kret nie, ale wi dok za padł w pa mięć i po -
wra cał w bez sen ne, dłu gie no ce, więc
dłu go szu ka łeś w in ter ne cie wy tłu ma cze nia
te go nie co dzien ne go zja wi ska.

Być mo że do padł Cię kry zys wie ku śred -
nie go, być mo że in na by ła przy czy na bó lu
ist nie nia, o ja kim nie śni ło się Scho pen hau -

ero wi, ale Two je my śli, ze psu te od pa mięt -
ne go spo tka nia w Da ha bie, w ja kiś spo sób
za krę ci ły się wo kół słyn nych re bri de rów.
Po sta no wi łeś spró bo wać, a nuż to wła śnie
dro gie i nie bez piecz ne nur ko wa nie na ma -
szy nach, któ re wy koń czy ły wię cej nur ków
niż re ki ny i po two ry mor skie ra zem wzię te
spra wi, że od zy skasz ra dość ży cia?

Do wszyst kich za gro żeń, któ re po ja wi ły
się wcze śniej, te raz do łą czy ły zu peł nie no -
we, mo gą ce nie po strze że nie i szyb ko po -
zba wić Cię ży cia – hi pok sja, za tru cie tle -

nem, dwu tle nek wę gla. Po przed nie wy dat -
ki zbla dły, kie dy sza co wa łeś kosz ty przej -
ścia na obieg za mknię ty, wy no szą ce mniej
wię cej ty le, co no wy, do brej kla sy sa mo -
chód. Czu łeś, że ro dzi na nie przyj mie tej
de cy zji z wy ro zu mia ło ścią, być mo że wy -
lą du jesz w kar to nie pod mo stem, a sam po -
mysł jest kom plet nie głu pi, nie od po wie-

Wpadki Nurkowe

Obiegi zamknięte
Na de szła ta chwi la, kie dy śmier tel ne ry zy ko zwią za ne ze zwy czaj nym nur -

ko wa niem i nie koń czą ce się wy dat ki prze sta ły Ci wy star czać. Od czu łeś pust -
kę, któ rej nie za pew nił ani no wy su char, ani dro ga la tar ka. Nie cie szy ły już
pięk ne ra fy na eg zo tycz nych wy jaz dach. Kie dy drę czo ny me lan cho lią spa ce -
ro wa łeś po ba zie nur ko wej w kul to wym już Da ha bie, Two ją uwa gę zwró cił
dziw ny dźwięk przy po mi na ją cy nie co to czą ce się becz ki. 
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dzial ny i bę dzie Cię dro go kosz to wał. Jed -
nym sło wem – po sta no wi łeś nie tra cić cza -
su i wcie lić go w ży cie naj szyb ciej, jak to
mo żli we. Ży cie od ra zu od zy ska ło sens!

Kie ro wa ny za chłan no ścią od ra zu po sta -
no wi łeś ku pić so bie wła sny re bri der i na bie -
rać na nim do świad cze nia na kur sie.

Szyb kie zer k nię cie na stan kon ta i po rów -
na nie ilo ści do stęp nych zer z ce ną wy ma -
rzo nej ma szy ny spro wa dzi ło Cię na zie mię.
Do te go eta pu nie do cie ra ją jed nak nie -
dziel ni nur ko wie, któ rzy wy mię ka ją przy
pierw szych prze ciw no ściach lo su. Chcąc
wy glą dać jak od po wie dzial ny oby wa tel pla -

nu ją cy po wa żne in we sty cje, za ło ży łeś swój
naj lep szy gar ni tur i lek kim truch tem uda łeś
się do ban ku, szu ka jąc naj lep szej i, nie
oszu kuj my się, naj szyb szej mo żli wo ści, by
zre ali zo wać pla ny. Kie dy już na łga łeś w ży -
we oczy, że pla nu jesz re mont miesz ka nia
(czyż mo że być coś bar dziej sta bil ne go?)
– nie chcąc, by pra cu ją cy w ban ku ana li tyk,
wpi su jąc w Go ogle praw dzi wy cel za cią -
gnię te go kre dy tu, na tknął się na kil ka set
stron z opi sa mi wy pad ków śmier tel nych
(kto to wte dy spła ci?) – i z po czu ciem trium -
fu wró ci łeś do do mu, przy szło Ci sta wić
czo ła ro dzi nie, któ ra z umiar ko wa nym zro -
zu mie niem po de szła do po my słu.

Nie świa do my i pe łen en tu zja zmu za czy -
nasz kurs, na któ rym na gle oka zu je się, że
ni cze go nie umiesz, umie jęt no ści wy pra co -
wa ne przez kil ka set nur ko wań mo żesz so -
bie wsa dzić w bu ty, a naj czar niej sze wi zje
z kur su OWD po wra ca ją ze zdwo jo ną mo -
cą. Mio tasz się bez rad nie mię dzy dnem
a po wierzch nią, nie wie dząc, co się wła ści -
wie dzie je. Wy dmu chu jesz gaz z pę tli, by
unik nąć krę pu ją ce go zbli że nia z po -
wierzch nią i z gra cją ce gły lą du jesz na plat -
for mie, de spe rac ko pró bu jąc wziąć wdech
z pu ste go prze ciw płu ca. Je śli się cu dem nie
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uto pisz, bo zdą żysz do dać di lu en tu do pę -
tli lub w ak cie roz pa czy się gniesz po ba ilo -
ut, to cze ka Cię jesz cze wie le kom pro -
mi ta cji i wal ki o ży cie. Dość szyb ko od kry -
jesz, że klu czo we jest bły ska wicz ne opa no -
wa nie roz ró żnia nia stro ny le wej od pra wej,
w prze ciw nym bo wiem wy pad ku do dasz
so bie na więk szej głę bo ko ści tle nu i odej -
dziesz z te go okrut ne go świa ta.

Z ulgą uda je Ci się wy trwać aż do koń ca
dłu gie go, cią gną ce go się nie mal w nie skoń -
czo ność nur ko wa nia. Pew ny wła snych
umie jęt no ści, na by tych jesz cze na obie gu
otwar tym, wyj mu jesz boj kę i prze cho dzisz
do pro stej, jak mo gło by się wy da wać, pro -
ce du ry wy strze le nia jej na po wierzch nię...
i po now nie wpa dasz w pu łap kę! Cię żko
wła ści wie okre ślić, co się kon kret nie dzie je,
ale gdzieś po dro dze do gó ry wy prze dzasz
wła sną bo ję, nie wie dząc już, czym wła ści -
wie naj le piej by ło by ha mo wać, de cy du jesz
się (chcąc nie chcąc) na wy nu rze nie z pręd -
ko ścią, ja kiej nie po wsty dzi ła by się no wo -
cze sna łódź pod wod na.

Z ko lej ny mi nur ko wa nia mi wca le nie jest
le piej, od kry wasz tyl ko zu peł nie no we po -
zio my ob cia chu przy naj prost szych czyn -
no ściach, ta kich jak oczysz cze nie ciek ną cej

ma ski, któ re za mie nia się w wal kę z nie ła -
twą i tak pły wal no ścią. O cu dow nej ci szy,
któ rą za chwy ca li się w in ter ne cie mo żesz
za po mnieć, bo sły szysz głów nie wła sne
prze kleń stwa rzu ca ne w pę tlę (za po mnia -
łeś, że sły szy je ta kże Twój in struk tor, nie źle
już uba wio ny). Czy ta łeś o ry bach, któ rych
nie pło szy dźwięk wy dy cha ne go po wie trza,
ale rze czy wi stość oka zu je się mniej ro man -
tycz na. Nie licz ne oko nie przy glą da ją się
z szy der czym roz ba wie niem, kie dy nie po -
rad nie ma chasz rę ko ma, usi łu jąc zła pać się
cze go kol wiek, nim wy ko nasz ko lej ne, nie -
pla no wa ne wy nu rze nie.

Z du mą ukry tą głę bo ko w kie sze ni su che -
go ska fan dra prze łkną łeś wszel kie nie do -
god no ści i ukoń czy łeś w koń cu kurs.
Mo żesz roz po czy nać ka rie rę sa mo dziel ne -
go nur ka re bri de ro we go!

Nur ko wi zna jo mi, z któ ry mi do tych czas
wcho dzi łeś do wo dy, bły ska wicz nie ura czą
Cię opo wie ścia mi o nie zli czo nych wy pad -
kach śmier tel nych, wiesz cząc ry chły i tra -
gicz ny ko niec. Kie dy już za cznie Ci drgać
po wie ka od tych wszyst kich wi zji, któ rych
nie po wsty dził by się No stra da mus, to naj -
gor sze do pie ro przed To bą. Nie za le żnie
od te go, ja ki mo del ku pi łeś, to i tak szyb ko

usły szysz, że masz żół te pu dło śmier ci i już
po To bie. Szu ka jąc ci szy i spo ko ju, uda jesz
się więc pod wo dę. Ale i tam bą bel kow cy
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szyb ko za czy na ją grać Ci na ner wach.
Oglą dasz się ner wo wo, prze ko na ny, że
masz wy ciek i na gle od kry wasz, że nu rek
na obie gu otwar tym jed nak strasz nie ha ła -
su je. Czas po szu kać no wych ko le gów.

Przed roz po czę ciem kur su li czy łeś
w swej na iw no ści, że pla no wa ne w od le głej
przy szło ści dro gie nur ko wa nia tech nicz ne
na tri mi xie sta ną się na gle ba jecz nie ta nie.
Ta ką też kal ku la cję przed sta wi łeś swo jej ro -
dzi nie, chcąc ja koś zra cjo na li zo wać swój
kosz tow ny po mysł. Tym cza sem, kie dy zsu -

mu jesz wszyst kie wy dat ki, w tym ser wis
gło wi cy, wy mia nę czuj ni ków i to ny żwir ku
(nad ba gaż, któ ry bę dzie kosz to wał ty le, co
lot pry wat nym je tem arab skie go szej ka),
oka że się, że mógł byś raz w ty go dniu nur -
ko wać na tri mik sie na dno Ro wu Ma riań -
skie go, no cu jąc przy tym na luk su so wym
jach cie i po pi ja jąc szam pa na na de kom pre -
sji.

Nie oszu kuj my się, to za cią gnię ty kre dyt
i po trze ba wyj ścia z twa rzą z sy tu acji ka żą
Ci trwać upar cie przy tych strasz nych

i śmier cio no śnych ma szy nach, któ re do bi ły
Twój bu dżet, re la cje ro dzin ne i przez któ re
stra ci łeś do tych cza so wych ko le gów. Ry zy -
ku jesz więc ży cie, ro biąc do brą mi nę
do złej gry, w no wym, rów nie po grą żo nym
w sza leń stwie to wa rzy stwie i od kry wasz, że
się ga nie dna jesz cze ni gdy nie by ło tak eks -
cy tu ją ce.

Tekst de dy ku ję we so łej eki pie z Da ha bu,
któ ra ra do śnie tur la ła swo je wal ce w Pla net
Di vers. Od po wia da jąc na py ta nie, któ re
wte dy usły sza łam: „Tak, o Was też na pi sa -
łam”.

Daria Boruta

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Nur ko wa nie w Pol sce roz wi ja się
co raz prę żniej. W świa do mo ści lu dzi
po ja wia się fakt, że nie trze ba je chać
na luk su so wą wy ciecz kę do cie płych
kra jów, że by za cząć nur ko wać.
W kra ju ma my wie le cie ka wych
miejsc z pod wod ny mi atrak cja mi. 

Sprzęt jest ła two do stęp ny, a szko ły nur -
ko wa nia prze ści ga ją się w „je dy nie słusz -
nych” ofer tach kur sów wsze la kich. Z ba dań
sta ty stycz nych prze pro wa dzo nych w ostat -
nim dzie się cio le ciu wy ni ka, że w Pol sce
nur ku je kil ka dzie siąt ty się cy osób,
a na sprzęt prze zna cza ne jest kil ka dzie siąt
mi lio nów rocz nie. Prze cięt ny nu rek jest
czter dzie sto let nim mę żczy zną wy ko nu ją -
cym kil ka na ście nur ko wań rocz nie, któ ry
po kil ku la tach i zdo by tym cer ty fi ka cie ad -
van ced nur ku je co raz rza dziej. Po nad po -
ło wa wy szko lo nych nur ków zdo by ła

cer ty fi ka ty w Egip cie, a po nad po ło wa nie -
nur ku ją cych za rzu ca tę ak tyw ność z po wo -
du bra ku cza su, bra ku wła sne go sprzę tu
i zbyt du żej od le gło ści od sa tys fak cjo nu ją -
ce go akwe nu nur ko we go. Mi mo po wy -
ższych, ma ło po cie sza ją cych da nych
sta ty stycz nych co ro ku, w za stra sza ją cym
tem pie, wzra sta ilość di ve ma ste rów i in -
struk to rów z bar dzo ma łym do świad cze -
niem nur ko wym (rów nież in struk to rów
tech nicz nych) oraz nur ków po słu gu ją cych
się cer ty fi ka ta mi tech nicz ny mi. Za le d wie
trzy dzie ści pa rę pro cent wszyst kich nur ków
roz sze rza swo je umie jęt no ści o szko le nia
ra tow ni cze: re scue, EFR czy DAN. Świa do -
mość bez pie czeń stwa nad i pod wo dą jest
nie ste ty nie wiel ka. Rów nież li te ra tu ra w tym
za kre sie jest nie zwy kle ubo ga...

Co raz czę ściej ob ser wu ję i sły szę o przy -
pad kach wy stą pie nia ob ja wów sub kli nicz -
nej po sta ci cho ro by de kom pre syj nej oraz

ob ja wów skór nych czy lek kiej po sta ci
DCS. I co raz czę ściej za da ję so bie py ta nie:
czy my, dziel ni nur ko wie, aż tak sku tecz nie
za po mi na my lub wy pie ra my wie dzę, któ rą
in struk to rzy w po cie czo ła prze ka zy wa li
nam już od po zio mu pod sta wo we go? Czy

Iść czy nie iść – czyli o konsultacjach
w sprawie DCS
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mo że aż tak lek ce wa ży my sie bie i wła sne
zdro wie? A mo że to po pro stu zwy kłe le ni -
stwo? Co ro bić, je śli zda rzą nam się ob ja wy
cho ro by de kom pre syj nej? Czy pa mię ta my,
co to w ogó le jest ta ca ła cho ro ba de kom -
pre syj na? Czy umie my roz po znać jej ob ja -
wy i symp to my? Czy za wsze na nur ko wi sku
ma my spraw ny ze staw tle no wy? Czy po tra -
fi my go ob słu żyć i nie wa ha my się go użyć,
je śli za cho dzi ta ka po trze ba?

A oto kil ka przy kła dów, któ re po mo gą
nam zwe ry fi ko wać swo je do świad cze nie
z cho ro bą de kom pre syj ną. 1) Nur ko wa nie re -

kre acyj ne na zna ny bał tyc ki wrak do gra ni cy
upraw nień nur ka re kre acyj ne go. In struk tor
i dwo je nur ków. Za nu rze nie przy opu stów -
ce. Je den z nur ków ma sil ną nar ko zę i sła bo
czu je się na głę bo ko ści. Part ner za afe ro wa ny
wła snym nur ko wa niem nie re agu je. Po chwi -
li in struk tor za rzą dza prze rwa nie nur ko wa nia
i na tych mia sto we wy nu rze nie. Uda je się wy -
ko nać przy sta nek bez pie czeń stwa. Je den
z nur ków ca ły czas po trze bu je ase ku ra cji,
a po wyj ściu na łódź czu je się bar dzo sła bo.
Na ło dzi nie ma tle nu. Po do pły nię ciu
do brze gu in struk tor za le ca osła bio ne mu wy -
pi cie więk szej ilo ści wo dy, od po czy nek i zo -
sta wia go. Nu rek jest bar dzo osła bio ny, ma
mdło ści i dresz cze. Po kil ku na stu mi nu tach
uda je się do ba zy i pro si o tlen. Od dy cha tle -
nem przez dłu ższy czas. Je go stan po pra wia
się, jed nak do sta je od in struk to ra re pry men -
dę, że… po pro sił o tlen. Prze cież to „psu je
je go in struk tor ską re pu ta cję”. Nikt nie dzwo -
ni do cen trum me dycz ne go dys po nu ją ce go
ko mo rą, aby za py tać co ro bić i czy po trzeb -
na jest kon sul ta cja le kar ska.

2) Nur ko wa nie na trzy dzie ści kil ka me -
trów, krót sze niż go dzi na. Po nur ko wa niu
mę żczy zna dźwi ga cię żki sprzęt. Kil ka na -
ście mi nut póź niej na je go ple cach i brzu -

chu po ja wia się cha rak te ry stycz na de ce eso -
wa wy syp ka. W ba zie nu rek na wad nia się
i od dy cha tle nem. Nikt nie dzwo ni do cen -
trum me dycz ne go dys po nu ją ce go ko mo rą,
aby za py tać co ro bić i czy po trzeb na jest
kon sul ta cja le kar ska.

I jesz cze jed na hi sto ria 51-let niej ko bie ty
z po nad trzy sto ma za lo go wa ny mi nur ko wa -
nia mi, za czerp nię ta i prze tłu ma czo na z eu ro -
pej skiej stro ny DAN wraz z ko men ta rzem
le ka rza.

Nur ku ję pra wie co dzien nie, za zwy czaj
na ni tro xie Nx30. Nie daw no wy stą pił
u mnie nie za słu żo ny DCI i mar twię się, co
bę dzie da lej oraz kie dy bę dę mo gła wró cić
do nur ko wa nia. Oto prze bieg mo je go nur -
ko wa nia (nur ko wa nie po wietrz ne).

Po czą tek nur ko wa nia: za nu rzy łam się
za li de rem po li nie ko twicz nej do 44,6 m
w cza sie 2: 20. Spo strze głam, że opa dłam
głę bo ko, więc wy nu rzy łam się do 37 m
w prze cią gu na stęp nych 2: 20 (cał ko wi ty
czas nur ko wa nia 4: 40), że by oszczę dzać
po wie trze i unik nąć de kom pre sji. Kon ty nu -
owa łam nur ko wa nie przez na stęp ne 4 mi -
nu ty (czas nur ko wa nia 8: 40) na 32 m.
Kie dy zda łam so bie spra wę, że prze ga pi li -
śmy to, cze go szu ka li śmy, za wró ci łam i za -
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czę łam po wol ne wy nu rze nie do li ny ko -
twicz nej trwa ją ce 3 mi nu ty (czas nur ko wa -
nia 18: 40). Zna la złam się na 18 me trach.
Wy nu rzy łam się li nio wo z kon tro lo wa ną
pręd ko ścią i osią gnę łam 5 m w prze cią gu 4
min. (czas nur ko wa nia 15: 40). Wy ko na łam
trzy mi nu to wy przy sta nek bez pie czeń stwa
po mię dzy pią tym a trze cim me trem (czas
nur ko wa nia 18: 40). Wy nu rzy łam się i za -
czę łam oma wiać na stęp ne nur ko wa nie.

Po nur ko wa niu: mia łam skur cze mię śni
i jesz cze w wo dzie za czę łam czuć się dziw -

nie. Wy cho dząc po dra bin ce w peł nym
sprzę cie (bez płetw) po czu łam, że mo je no -
gi sta ją się mięk kie jak by by ły z ga la re ty. Ktoś
z ło dzi za uwa żył, że mo ja twarz jest żół ta.
Nie przy pusz cza łam, że mo gę do stać DCI,
nie mia łam po ję cia, co się sta ło. My śla łam,
że to wszyst ko przez skurcz ra mie nia.
Po nur ko wa niu po je cha li śmy do do mu. Zau -
wa ży łam, że mo ja pra wa no ga jest cie plej -
sza niż le wa. Czte ry go dzi ny po nur ko wa niu
po ra dzo no mi, że bym za ży ła aspi ry nę. 

Na stęp ne dwie go dzi ny póź niej mo ja pra -
wa no ga wciąż by ła cie plej sza niż le wa. Wsta -
jąc za chwia łam się, więc po sta no wi łam
po je chać do ko mo ry de kom pre syj nej. Otrzy -
ma łam kro plów kę oraz za strzyk aspi ry ny
i zan ta cu. By łam sprę ża na w ko mo rze de kom -
pre syj nej pod ci śnie niem 2,8 ba ra w krót kich
od stę pach cza su, ca ły czas od dy cha łam tle -
nem. Po pię ciu go dzi nach od po czyn ku otrzy -
ma łam na stęp ny za strzyk aspi ry ny i zan ta cu.
Po tem zno wu trzy i pół go dzi ny z prze rwa mi
by łam sprę ża na pod ci śnie niem 4,0 ba ra
z pół to ra go dzin ną se sją tle no wą. Te raz, 72 go -
dzi ny po wy pad ku, mo ja pra wa no ga jest
wciąż cie pła, ale cho dzę już sta bil nie. Tyl ko
no ga jest wciąż nad wra żli wa. Czy mi mo te go
jest już le piej? Ja kie go ty pu DCI mi się przy tra -

fił i kie dy po czu ję się nor mal nie? Kie dy mo gę
po now nie za cząć nur ko wać? Dzię ku ję. Cie -
szę się, że mam ubez pie cze nie DAN!

P. S. Sły sza łam o in nym wy pad ku DCI
po pra wi dło wo wy ko na nym nur ko wa niu,
w któ rym nu rek do świad czył rów nież skur -
czu mię śni pod czas wy cho dze nia na łódź
w peł nym sprzę cie. Czy wy stę pu je ja kieś
zja wi sko skur czu mię śni przy czy nia ją ce się
do wy stą pie nia ob ja wów cho ro by?

Od po wiedź: Dro ga Mo ni ko, cho ciaż
w tym przy pad ku DCI mo żna zde fi nio wać
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ja ko „nie za słu żo ną”, trze ba wziąć pod
uwa gę kil ka rze czy. Praw do po dob nie był to
przy pa dek DCI rdze nia krę go we go, któ ra
chwi lo wo ob ję ła ta kże mózg. Wcze sne wy -
stą pie nie symp to mów (jesz cze w wo dzie),
wzmoc nio ne wy sił kiem pod czas wy cho -
dze nia po dra bin ce w peł nym sprzę cie nur -
ko wym (te go za wsze na le ży uni kać, jak
i ka żde go wy sił ku fi zycz ne go po nur ko wa -
niu), po wo du ją ce osła bie nie nóg oraz resz -
ta ob ja wów, któ re Pa ni opi sa ła, wska zu je
na ogrom ną ilość pę che rzy ków ga zu po -
wsta łych pod czas wy nu rza nia, któ re wy si -
łek wspi na nia się po tra pie „prze pchnął”
na stro nę tęt ni czą. Przed sta wio ny wy nik le -
cze nia hi per ba rycz ne go po twier dza mo ją
opi nię. Roz wój Pa ni sta nu kli nicz ne go wy -
da je się pra wi dło wy. Dość czę stym i sto sun -
ko wo „nor mal nym” ob ja wem jest pew na
trwa łość ob ja wów czu cio wych krót ko
po le cze niu hi per ba rycz nym. Czy spe cja li -

ści

miej sco wej ko mo ry hi per ba rycz nej pla nu ją
kon ty nu ację te ra pii hi per ba rycz nej? Czy zo -
sta ła wy ko na na spe cja li stycz na oce na neu -
ro lo gicz na? Kon takt ze spe cja li sta mi mo że
być bar dzo po moc ny, fakt otrzy ma nia kom -
plet nej hi sto rii cho ro by rów nież. Bę dzie my
szczę śli wi mo gąc Pa ni po móc w oce nie
dal szej do ku men ta cji me dycz nej, któ rą ze -
chce Pa ni do nas prze słać. Z wy ra za mi sza -
cun ku DAN Eu ro pe.

Bez wzglę du na to w ja kim za kąt ku świa ta
prze by wa cie – le ka rze DAN po mo gą Wam
w roz wią za niu pro ble mu w ję zy ku, któ rym się
po słu gu je cie. Pa mię taj cie, że oprócz nie zbęd -
nej po mo cy w na głych wy pad kach nur ko -
wych, ka żde go dnia, przez ca łą do bę mo że cie
za dzwo nić na eu ro pej ski lub pol ski nr DAN
i za py tać o wszyst ko, co do ty czy ob ja wów
i symp to mów cho ro by de kom pre syj nej.

Sa mi zde cy duj cie, czy na praw dę war to
na ra żać wła sne zdro wie i ja kość przy szłych
nur ko wań z po wo du igno ran cji lub le ni -
stwa? Mo że le piej za dzwo nić
na nr 58 622 51 63 lub +39 06 4211 8685
i do wie dzieć się, w ja ki spo sób po stą pić,
gdy czu je cie się źle po nur ko wa niu?

Mar gi ta „Sy ren ka” Śli zow ska

http://xdivers.pl
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Dzi siaj o tym, jak za pla no wać cie -
ka wy i efek tyw ny szko le nio wo sce na -
riusz na kur sie PA DI Re scue Di ver.
Do kład nie w ten spo sób mo żna też
pla no wać sce na riu sze na kur sach
EFR, Di ve ma ster czy szko le niach ra -
tow ni czych DAN.

Pla no wa nie
Na do bry sce na riusz nur ko wy skła da się

mo żli wość od wzo ro wa nia rze czy wi stych
wy pad ków. Zbierz kil ka praw dzi wych sy tu -
acji awa ryj nych i sta raj się je od wzo ro wać.
Wy tycz ne or ga ni za cji są tyl ko ogól nym pla -
nem Two ich sce na riu szy, na to miast to, co
bę dzie czy ni ło je cie ka wy mi, to wpro wa -
dze nie jak naj więk szej licz by „re al nych”
de ta li. Przy kła do wo, je że li pla nu jesz, że je -
den z nur ków ma ska rżyć się na cho ro bę
de kom pre syj ną, do daj do je go ro li agre syw -

ne za cho wa nie i opór przed przy ję ciem po -
mo cy. Bar dzo przy dat ne jest tu taj krót kie
roz pi sa nie ro li i po szcze gól nych dzia łań po -
szko do wa ne go, aby sy mu lu ją ca oso ba mo -
gła się z tym do kład nie za po znać.

Od pra wa
Przed sce na riu szem prze pro wadź dwie

od pra wy: jed ną dla ka dry nad zo ru ją cej
i „po szko do wa nych”, a dru gą dla ra tow ni -
ków. Od pra wa dla ka dry i po szko do wa -
nych z re gu ły jest pierw sza, bo wte dy mo gą
oni za cząć „nie po strze że nie” przy go to wy -
wać sce na riusz, w trak cie gdy Ty pro wa -
dzisz od pra wę dla uczest ni ków kur su. Sta raj
się przed sta wić do kład nie wa run ki i ogra ni -
cze nia sce na riu sza. Przy kła do wo mo żesz
okre ślić, że po most jest do stęp ny, na to miast
są pew ne ogra ni cze nia sprzę tu ra tun ko we -
go. W ra mach od pra wy dla ra tow ni ków
roz dziel ro le: przy kła do wo wy znacz naj bar -

Jak zaplanować dobry scenariusz
szkoleniowy?
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dziej do świad czo ną oso bę oraz przed staw
ja kie upraw nie nia i umie jęt no ści ma ją po -
zo sta łe oso by gra ją ce w sce na riu szu.

Ele men ty do da ją ce re ali zmu
Te le fon do słu żb ra tun ko wych – wzy wa -

nie po mo cy jest wa żnym ele men tem ka żdej
ak cji i tak jak in ne dzia ła nia ra tow ni cze wy -
ma ga ćwi czeń.

Weź sta ry te le fon ko mór ko wy (wierz mi,
że smart pho ne wrzu co ny do wo dy pod czas

sce na riu sza prze sta je dzia łać – mo żesz na -
uczyć się te go na na szym złym do świad cze -
niu), włóż tam kar tę pre pa id, za pisz
PO GO TO WIE pod nu me rem jed nej z osób
z „ka dry”.

Po in stru uj ope ra to ra, ja kie ma za dać py -
ta nia – naj le piej wy pi sać je ta kże na kart ce,
że by prak tycz nie ka żda oso ba mo gła ode -
grać tę część sce na riu sza. Przy kła do we py -
ta nia na koń cu ar ty ku łu.

Po szko do wa ni – po win ni od gry wać swo -
ją ro lę naj bar dziej re ali stycz nie jak to mo -
żli we. Je że li ma ją być nie przy tom ni, niech
się roz luź nią, bo to utrud nia prze miesz cza -
nie po szko do wa nych. Mo żesz też uatrak -
cyj nić sce na riusz po przez do da nie pia ny
z ust su ge ru ją cej pod to pie nie (ta blet ka mu -
su ją ca wło żo na do ust spraw dza się tu taj
do sko na le) lub in nych po zo ra cji. Do dat ko -
wo wspo mnia ne wcze śniej za cho wa nia po -
szko do wa ne go, jak od mo wa czy agre sja,
mo gą zde cy do wa nie pod nieść re alizm.

Ma ne kin – je że li za pla no wa łeś wy pa dek
z nie od dy cha ją cym po szko do wa nym,
po wy cią gnię ciu z wo dy niech po szko do -
wa ny zo sta nie za stą pio ny ma ne ki nem tak,
aby ra tow ni cy mo gli pro wa dzić rze czy wi -
ste CPR.

Sta re pian ki (ocie pla cze), su che ska fan -
dry – ro ze bra nie po szko do wa ne go z re gu ły
po prze dza re su scy ta cję. Sy mu luj ten ele -
ment uży wa jąc sta rych pia nek lub ska fan -
drów su chych.

Sprzęt ra tow ni czy – przy dzie laj sprzęt ra -
tow ni czy do po szcze gól nych sce na riu szy
tak, aby ra tow ni cy mu sie li cza sem im pro -
wi zo wać. Nie za wsze bę dą mie li peł ne za -
ple cze sprzę tu ra tow ni cze go. Z dru giej
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stro ny im wię cej sprzę tu uży ją, tym bar dziej
bę dą ro zu mie li, jak je go po sia da nie wpły -
wa na efek tyw ność ra tow nic twa.

Świad ko wie zda rze nia – mo żesz po pro -
sić kil ka osób po stron nych, że by włą czy ły
się do sce na riu sza i do da wa ły re ali zmu po -
przez np. gło śne pa ni ko wa nie lub krzy ki
(uwa żaj tyl ko, że by nie wsz cząć praw dzi -
wej ak cji ra tun ko wej).

Czas – za pla nuj czas sce na riu sza i po -
szcze gól nych zda rzeń. Ustal, że na okre ślo -
ne zna ki po szko do wa ny tra ci przy tom ność,
itp. Ustal ta kże gra nicz ny czas sce na riu sza
– przy kła do wo, je że li „po szko do wa ny” nie
zo sta nie od na le zio ny w cią gu 15 mi nut, to
za rów no on, ja ki i ra tow ni cy ma ją się wy -
nu rzyć i au to ma tycz nie ozna cza to prze -
rwa nie/po wtó rze nie sce na riu sza. Ma to

swo je uza sad nie nie lo gi stycz ne (że by sce -
na riu sze nie trwa ły w nie skoń czo ność), ale
ta kże me dycz ne (szan sa na od ra to wa nie
nie od dy cha ją ce go po szko do wa ne go po
wię cej niż 15 mi nu tach spę dzo nych
pod wo dą jest mi ni mal na).

Omó wie nie koń co we
Zrób omó wie nie jak naj szyb ciej po sce -

na riu szu, ale nie za po mi naj o kom for cie
uczest ni ków kur su. Z re gu ły da nie im kil ku
mi nut na ze bra nie sprzę tu i prze my śle nie
wszyst kich dzia łań po ma ga w kon struk tyw -
nym omó wie niu sce na riu sza.

Pa mię taj, że pod sta wą do sku tecz ne go
omó wie nia jest do kład ne za pi sa nie, co kto
ro bił i kie dy. Dla te go do brze jak pod czas
sce na riu sza znaj du jesz się bli sko ra tow ni -
ków (to ich dzia ła nia oce niasz). Cza sem bę -
dziesz po trze bo wał do dat ko wych osób
do oce ny za cho wań ra tow ni ków – wy ko -
rzy staj do te go Di ve ma ste rów – dla nich to
do bra prak ty ka, a Ty bę dziesz miał pe łen
ogląd sy tu acji.

Do dat ko we uwa gi
bez pie czeń stwo – sce na riu sze ni gdy nie

po win ny za gra żać uczest ni kom – wy raź nie
po in for muj, że je że li do cho dzi do nie bez -
piecz nej sy tu acji, sce na riusz jest prze ry wa -
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ny przez pro wa dzą ce go lub uczest ni ków;
„to tyl ko ćwi cze nia” – mo żesz ozna czyć

miej sce szko le nia tak, aby dzia ła nia ra tow -
ni ków nie wsz czę ły rze czy wi stej ak cji. Z re -
gu ły in for mo wa li śmy wszyst kich obec nych,
co bę dzie my ro bić, a do dat ko wo wy zna -
cza li śmy jed ną oso bę do in for mo wa nia
o tym, co się dzie je i kon tro li, czy nikt
z osób po stron nych nie roz po czy na praw -
dzi wej ak cji;

efek tyw ność szko le nio wa – sce na riu sze
mo żesz wpro wa dzić do pie ro, kie dy nur ko -
wie opa no wa li pod sta wo we umie jęt no ści.
Je że li za czniesz ro bić od wrot nie, umie jęt -
no ści nie bę dą utrwa lo ne oraz mo żesz po -
zba wić nur ków pew no ści sie bie.

ABY WE ZWAĆ ZE SPÓŁ RA TOW NIC -
TWA ME DYCZ NE GO, ZA DZWOŃ

z ka żde go te le fo nu na pod sta wo wy bez płat -
ny nu mer alar mo wy po go to wia ra tun ko we -
go w Pol sce

112
Zgło sze nie od bie rze wy kwa li fi ko wa ny

dys po zy tor me dycz ny, któ ry za da kil ka
pod sta wo wych py tań, aby usta lić po wód
we zwa nia, je go pil ność oraz ro dzaj ze spo -
łu, któ ry zo sta nie wy sła ny do pa cjen ta.

NIE ZWY KLE WA ŻNE JEST UDZIE LE NIE
SPO KOJ NYCH OD PO WIE DZI NA PY TA -
NIA ZA DA NE PRZEZ DYS PO ZY TO RA ME -
DYCZ NE GO

Na wet w dra ma tycz nej sy tu acji nie pod -
noś gło su, nie krzycz, nie po ga niaj dys po -
zy to ra me dycz ne go – to nie przy śpie szy
do tar cia ze spo łu, a mo że na wet opóź nić
czas wy sła nia am bu lan su. Na le ży za cho -
wać spo kój, mó wić wy raź nie, gło śno i po -
wo li oraz z uwa gą słu chać wy da wa nych
in struk cji.

PY TA NIA NAJ CZĘ ŚCIEJ ZA DA WA NE
PRZEZ DYS PO ZY TO RA ME DYCZ NE GO:

Co się sta ło?
Czy oso ba po szko do wa na jest przy tom -

na? Czy się ru sza? Czy re agu je na do tyk,
ból? Czy od dy cha? Czy re agu je na za da wa -
ne py ta nia, np. o na zwi sko?

Gdzie da ne zda rze nie ma miej sce? Po -
dać do kład ny ad res, lo ka li za cję.

Kto po trze bu je po mo cy? Po dać wiek
i płeć, na zwi sko, imię po szko do wa ne go, je -
śli są zna ne.

Kto dzwo ni – tel. kon tak to wy oso by wzy -
wa ją cej po go to wie – kon takt z tą oso bą mo -
że uła twić do jazd ze spo ło wi czy zna le -
zie nie ad re su.

Na le ży po dać mia sto, z któ re go się
dzwo ni, po nie waż tel. ko mór ko we czę sto
prze łą cza ją się do ró żnych miast.

NIE OD KŁA DAJ SŁU CHAW KI JA KO
PIERWS ZY! TO DYS PO ZY TOR KOŃC ZY
ROZ MO WĘ!

Wzy wa ją cy jest je dy nym in for ma to rem
dys po zy to ra me dycz ne go. Tyl ko od nie go
dys po zy tor me dycz ny mo że się do wie dzieć,
czy do zda rze nia, wy pad ku na le ży wy słać
rów nież in ne słu żby ra tow ni cze, jak straż po -
żar na, po li cja czy po go to wie ener ge tycz ne.

W wy pad kach dro go wych na le ży po dać
licz bę osób bio rą cych udział w zda rze niu
– nie tyl ko ran nych, nie przy tom nych – dys -
po zy tor me dycz ny bę dzie wie dział, ile ka -
re tek ma wy słać na po moc.

Wa żne są pierw sze 3-4 mi nu ty, w któ -
rych na le ży pod jąć czyn no ści ra tu ją ce ży -
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cie. Istot ne jest po sia da nie umie jęt no ści
udzie la nia pierw szej po mo cy. Zaw sze po -
zo stań z po szko do wa ny mi do przy jaz du ka -
ret ki!

W sy tu acjach, któ re nie są na gły mi dys -
po zy tor me dycz ny ma pra wo od mó wić wy -
sła nia ka ret ki. W ta kich oko licz no ściach
udzie la po ra dy co na le ży zro bić (np. udać
się do le ka rza ro dzin ne go). Ka ret ki po go to -

wia udzie la ją po mo cy we wszyst kich na -
głych za gro że niach zdro wia i ży cia.
W przy pad ku lżej szych za cho ro wań i pro -
ble mów zdro wot nych po ra dy udzie la le -
karz ro dzin ny, a po za go dzi na mi je go pra cy
am bu la to ria noc nej i świą tecz nej opie ki le -
kar skiej i pie lę gniar skiej. Ca ło do bo wo po -
moc uzy skać mo żna w Szpi tal nych
Od dzia łach Ra tun ko wych.

PA MIĘ TAJ!
We zwa nie ze spo łu ra tow nic twa me dycz -

ne go do cho re go, któ re mu po mo cy po wi -
nien udzie lić le karz ro dzin ny po wo du je
wy dłu że nie cza su ocze ki wa nia osób znaj -
du ją cych się w sta nie za gro że nia ży cia,
czy li w przy pad ku cię żkich cho rób, wy pad -
ków, ura zów, za truć itp.

Zgło sze nie od bie rze wy kwa li fi ko wa ny
dys po zy tor me dycz ny, któ ry za da kil ka
pod sta wo wych py tań, aby usta lić mię dzy
in ny mi: miej sce we zwa nia, po wód we zwa -
nia, je go pil ność oraz ro dzaj ze spo łu, któ ry
zo sta nie wy sła ny do pa cjen ta.

Mi chał Ko sut



http://aquadiver.pl
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Naj star sza pol ska fe de ra cja
KDP/CMAS po raz ko lej ny po ka zu je,
że nie tyl ko zna rze czy wi ste po trze -
by ryn ku, ale jest or ga ni za cją ela -
stycz ną, otwar tą na roz wój tech ni ki
nur ko wa nia. 

Ogrom ne za an ga żo wa nie gru py wie lu
ak tyw nych in struk to rów, po po nad pół rocz -
nej pra cy nad pro gra mem, do pro wa dzi ło
do ce lu, któ rym by ła no we li za cja ście żki
tech nicz nej, a ta kże stwo rze nie kur su i pro -
gra mu PGP (płe two nu rek głę bo ko po wietrz -

ny). No wy kurs nie jest obo wiąz ko wy
przed stop niem tri mik so wym, lecz jest al -

ter na ty wą dla osób chcą cych nur ko wać głę -
bo ko na po wie trzu.

Płetwonurek Głęboko Powietrzny
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W dniach 5-6 lip ca 2014 r., nad je zio rem
Hań cza, zor ga ni zo wa ny zo stał przez Ko mi -
sję Dzia łal no ści Pod wod nej – CMAS kurs
ka dro wy na sto pień In struk to ra Płe two nur ka
Głę bo ko Po wietrz ne go (Exten ded Ran ge).

Kurs cie szył się ogrom nym za in te re so wa -

niem, co wi dać by ło po licz bie uczest ni czą -
cych w nim in struk to rów KDP/CMAS, któ -
rzy wła ści wie ro zu mie ją po trze by
zmie nia ją ce go się ryn ku nur ko we go w Pol -
sce. Lu dzie chcą nur ko wać głę biej i dłu żej.
Po zwa la na to za rów no po stęp tech no lo -

gicz ny sprzę tu nur ko we go, jak i roz wój me -
dy cy ny nur ko wej, nie na le ży więc uda wać,
że te go wszyst kie go nie ma. Or to dok syj -
ność jest do bra w in nym miej scu niż pod -
wod ny świat, któ ry tak bar dzo nas krę ci.

Dwa dni in ten syw ne go szko le nia, za wie -
ra ją ce go część teo re tycz ną i prak tycz ne
szko le nia w wo dzie, po ka za ły uczest ni kom
za ło że nia no wej ście żki tech nicz nej. Obec -
na ście żka tech nicz na po zwa la, by płe two -
nu rek P2, ma ją cy upraw nie nia PN2, mógł
przy stą pić do kur su PGP i uzy skać upraw -
nie nia do nur ko wa nia do głę bo ko ści 50 me -
trów na obie gu otwar tym z wy ko rzy sta niem
po wie trza ja ko ga zu ple co we go i dwóch
bu tli bocz nych z za war to ścią mie sza ni ny
od de cho wej do 100 % tle nu, dla ci śnie nia
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par cjal ne go O2 nie więk sze go niż 1,6 bar.
Po ukoń czo nym kur sie PGP jest mo żli -

wość przy stą pie nia (oczy wi ście po od by ciu

nur ko wań sta żo wych) do kur su tri mik so we -
go PT1 w skró co nej, trzy dnio wej for mie.

Nie wszy scy chcą lub są go to wi brać

na sie bie brze mię by cia prze wod ni kiem
nur ko wym i pro wa dzić gru py nur ko we, co
wią że się z ukoń cze niem kur su P3. Mo żesz
więc nur ko wać głę bo ko (do 50 me trów)
na po wie trzu i po zo sta wać dłu go na du żych
głę bo ko ściach, a na stęp nie wy ko ny wać
przy spie szo ną de kom pre sję na go rą cych ni -
trok sach za bie ra nych w dwóch sta ge -ach
i to wszyst ko ma jąc P2. Mo żesz rów nież
chcieć roz wi jać swo ją wie dzę i umie jęt no -
ści, po nie waż uzy ska nie P3 tak na praw dę
nie koń czy mo żli wo ści roz wo ju w CMAS.

Do tych wszyst kich nur ków jest rów nież
skie ro wa ny kurs PGP.

A da lej... Da lej tri miks i no we wy zwa nia,
no we umie jęt no ści i do zna nia...

Ser decz nie za pra sza my

Krzysz tof Grze lak

Klub płe two nur ków Ac ti ve Di vers

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year


http://partnernurkowy.pl
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W so bo tę 13 wrze śnia, w Aqu -
apar ku Wro cław, zo stał ro ze gra ny
pierw szy w Pol sce otwar ty Tur niej
Ho ke ja Pod wod ne go PI RA NIA
CUP 3x3, or ga ni zo wa ny wspól nie
przez Aka de mic ki Klub Płe two nur ków
„Pi ra nia” z Wro cła wia oraz Aqu apark
Wro cław.

Te go rocz na im pre za to pierw sze te go ty -
pu za wo dy w Pol sce. Jak do tej po ry, w ró -
żnych mia stach w Pol sce z wiel ki mi
suk ce sa mi od by wa ły się tur nie je 6x6, mię -
dzy in ny mi w Trzeb ni cy, Gdań sku, Ko ście -
rzy nie oraz w Beł cha to wie. Wro cław ski
tur niej, mi mo od mien nej for mu ły, go ścił
wie le wspa nia łych dru żyn z ca łej Pol ski.

W tym ro ku udział w PI RA NIA CUP 3x3
wzię ło udział aż sie dem dru żyn z ka te go rii

Turniej Hokeja Podwodnego
PiraniaCup
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OPEN UWH (od 18 lat) oraz trzy dru ży ny
Ju nior OPEN UWH (do 17 lat). Dla więk -
szo ści uczest ni ków młod szej ka te go rii wie -
ko wej by ły to pierw sze w ży ciu za wo dy.

Ry wa li za cja by ła bar dzo za cię ta, co po -
ka za ły roz gryw ki fi na ło we. Im pre za, dzię ki
ogrom nej pra cy wo lon ta riu szy oraz klu bo -
wi czów AKP „Pi ra nia” Wro cław, od by ła się

z nie sa mo wi tą ener gią. Po ziom spor to wy
ry wa li zu ją cych ze so bą dru żyn za sko czył
wszyst kich, po dob nie jak wi docz ne go łym
okiem efek ty tre nin go we naj młod szych ze -
spo łów. Mi mo ry wa li za cji na zmniej szo -
nym bo isku oraz ze zmniej szo ną ilo ścią
osób w wo dzie, gra by ła bar dzo dy na micz -
na i nie prze wi dy wal na. Po wo li po ziom ho -

ke ja w Pol sce się wy rów nu je, przez co tur -
nie je za czy na ją przy po mi nać praw dzi we
wy da rze nia spor to we, pod czas któ rych go -
le pa da ją je dy nie na sku tek drob nych błę -
dów dru ży ny prze ciw nej.

W dniu tur nie ju na ba se nie Aqu apar ku
Wro cław od by wa ły się ta kże im pre zy to wa -
rzy szą ce:
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– in tro nur ko we – nur ko wa nie w peł nym
sprzę cie nur ko wym z in struk to rem płe two -
nur ko wa nia;

– kon kurs – naj dłu ższy strzał krą żkiem
od ho ke ja pod wod ne go, w dwóch ka te go -
riach: wi dzo wie oraz za wod ni cy;

– kon kurs dla dzie ci – nur ko wa nie
do wra ka BMW.

Pa tro nat ho no ro wy nad tur nie jem ob jął
Pan Piotr Ma zur – Dy rek tor Biu ra Spor tu,
Tu ry sty ki i Re kre acji Urzę du Miej skie go
Wro cław. Do dat ko wo w dniu tur nie ju przy -
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łą czy li śmy się do ak cji Fun da cji RE CAL
„Sport dla wszyst kich – re cy kling dla ka żde -
go”.

WY NI KI
Pi ra nia CUP ka te go ria Open UWH

(od 18 lat):
1. Hy dra – Trzeb ni ca

2. Bał tyc kie Fo ki – Gdańsk
3. Pi ra nia – Wro cław
4. Aqu arius – Beł cha tów
5. Wa le nie – Sie mia no wi ce Ślą skie
6. Or ka – Gdy nia
7. Hy dra 2 – Trzeb ni ca

Pi ra nia CUP ka te go ria Ju nior Open
UWH (do 17 lat):

1. Pi ra nia – Wro cław
2. Wa le nie – Sie mia no wi ce Ślą skie
3. Aqu arius – Beł cha tów
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Król Strzel ców Pi ra nia CUP 3x3 Open
UWH (od 18 lat):

– Bar tosz Kę pa – Hy dra Trzeb ni ca, 24 go -
le

Król Strzel ców Pi ra nia CUP 3x3 Ju nior
Open UWH (do 17 lat):

– Kon rad Łu ka sze wicz – Pi ra nia Wro -
cław, 19 go li

Kon kurs Pi ra nia CUP strzał krą żkiem
na od le głość:

– ka te go ria za wod nik: Łu kasz Ję drze jak
– Wa le nie Sie mia no wi ce Ślą skie, wy -
nik 3,05 me tra

– ka te go ria widz: Pan Piotr, wy nik 0,53
me tra

Kon kurs Pi ra nia CUP dla dzie ci – nur ko -
wa nie do wra ka BMW:

Dziew czyn ki:
1. Ola
2. Ma ja
3. Ju lia
Chłop cy:
1. Olek
2. Igor
3. Bo rys
Po dzię ko wa nia
Or ga ni za to rzy spe cjal ne po dzię ko wa nia

ślą do współ au to rów wy da rze nia: klu bo wi -

czów i sym pa ty ków AKP „Pi ra nia”, pra cow -
ni ków Aqu apar ku Wro cław, wo lon ta riu szy,
Sto wa rzy sze nia „No Li mits” z Wro cła wia,
Fun da cji „RE CAL”. Do suk ce su na sze go tur -
nie ju przy czy ni li się rów nież: GRAL Ma ri ne,
DOT Puck, Przy ja ciel Stóp, Nur ko wy Ka ta -
log, Nu ras. in fo, ITD, TuW roc law. com,

Spe ar fi shing. pl, Je stem Ro dzi ciem. pl, Red
Dra gon Me dia, TVP Wro cław, a ta kże Pan
Piotr Ma zur Dy rek to ra Biu ra Spor tu, Tu ry -
sty ki i Re kre acji Urzę du Miej skie go Wro -
cław i Pan Pa weł Cheł stow ski –PEP SI.
Dzię ku je my!

Marcin Reif
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Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

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

C IEBIE  TAM NIE  MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bartlukasik.com
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Po dat ność na cho ro bę de kom pre syj ną
Śle dząc hi sto rię nur ko wań, któ re skoń czy -

ły się cho ro bą de kom pre syj ną, ła two za uwa -
żyć, że po nur ko wa niu wy ko na nym przez
kil ka osób, zwy kle tyl ko jed na za cho ru je,
a na wet je śli bę dzie to wię cej osób, to ob ja -
wy bę dą u nich ina czej na si lo ne. Mo że my
stwier dzić, że lu dzie ró żnią się po dat no ścią
na cho ro bę de kom pre syj ną. Naj wa żniej sze
czyn ni ki zwią za ne z ry zy kiem cho ro by de -
kom pre syj nej, to ró żne pro ble my z ukła dem
krą że nio wo -od de cho wym.

Jed nym z naj wa żniej szych czyn ni ków ry -
zy ka cho ro by de kom pre syj nej jest tzw.

Prze trwa ły Otwór Owal ny (PFO, pa tent fo -
ra men ova le) po mię dzy przed sion ka mi ser -
ca. Otwór ten ma ka żdy płód ludz ki
przed uro dze niem, na to miast po uro dze niu,
po wy peł nie niu się płuc po wie trzem, otwór
za my ka się fał dem mię śnio wym. Z cza sem
ów fałd po wi nien przy ro snąć do ścia ny
dzie lą cej przed sion ki. Nie za wsze tak się
dzie je, cza sem otwór nie za ra sta cał ko wi -
cie i w pew nych sy tu acjach mo że się otwo -
rzyć. Mo że być też tak, że sła bo za ro śnię ty
otwór zo sta nie ro ze rwa ny w wy ni ku gwał -
tow ne go zwięk sze nia ci śnie nia w pra wym
przed sion ku (np. przy bar dzo du żym wy sił -

ku zwią za nym z dźwi ga niem cię żkie go nur -
ko we go sprzę tu). War to wie dzieć, że ta ką
przy pa dłość ma ok. 30% do ro słych lu dzi,
więc nie jest to rzad ka hi sto ria. W ta kiej sy -
tu acji, za le żnie od na si le nia wa dy, otwór
mo że się otwie rać al bo przy bar dzo du żym
wy sił ku czy bar dzo na si lo nej pró bie Val sa -
lvy, al bo na wet je śli prze gro da jest bar dzo
wiot ka – przy ka żdym od de chu.

Część lu dzi, dwu krot nie wię cej ko biet
niż mę żczyzn, ma in ne go ro dza ju po łą cze -
nia, w któ rych krew żyl na mie sza się z tęt -
ni czą (ASD, atrial sep tal de fect).

Wspo mnia łem już wcze śniej o tym, że
przy sła bo wy tre no wa nym ukła dzie krą że -
nio wo -od de cho wym, krew mo że omi jać
filtr płuc ny ana sto mo za mi, któ re prze pusz -
cza ją nad miar krwi po mię dzy tęt ni ca mi
a ży ła mi płuc ny mi. U osób o moc no znisz -

Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz. 4

Nur ko wie re kre acyj ni bar dzo czę sto chcą in ten syw nie wy ko rzy stać czas
prze zna czo ny na nur ko wa nie, wy ko nu ją więc se rie nur ko wań od dzie lo nych
krót ki mi prze rwa mi. Cza sem by wa tak, że pod czas nur ko wań z ło dzi ob słu -
ga po ga nia nur ków na dru gie nur ko wa nie, by szyb ciej skoń czyć pra cę. 
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czo nych płu cach – szcze gól nie u pa la czy
– du że ob sza ry płuc mo gą nie być wen ty lo -
wa ne. Wte dy krew tam tę dy prze pły wa ją ca
też się nie oczysz cza z ga zów obo jęt nych.

Osta tecz nie – ka żdy z tych czyn ni ków
spra wia, że krew prze sy co na ga za mi ode -
bra ny mi z tka nek – czę sto już za wie ra ją ca

pę che rzy ki – omi ja filtr płuc ny i wra ca
do tka nek, gdzie pę che rzy ki mo gą wy wo -
łać za to ry ga zo we.

War to przy tym pa mię tać, że sam fakt, iż
czło wiek ma PFO, ASD, czy po sta no wił po -
bie gać po nur ko wa niu – jesz cze nie wy wo -
łu je cho ro by de kom pre syj nej. Aby ona

wy stą pi ła, w krwi żyl nej mu szą być obec ne
pę che rzy ki ga zu. Pro blem w tym, że u nur -
ków wy ko nu ją cych nur ko wa nia bez de kom -
pre syj ne, ze wzglę du na agre syw ne prze sy -
ce nia ty po we dla ta kich nur ko wań – są tam
one bar dzo czę sto (u 30% nur ków nur ku ją -
cych na 24 m, u 60% nur ków nur ku ją cych
na 27 m i u po nad 90% nur ków nur ku ją -
cych na 30 m).

Przy kła dy
Nur ko wa nie w je zio rze
Na kolejnej stronie przed sta wio ny jest

przy bli żo ny pro fil nur ko wa nia. To by ło po -
je dyn cze po wietrz ne nur ko wa nie wy ko ny -
wa ne przez nur ka z upraw nie nia mi AOWD.
Nur ko wa nie by ło nie mal bez de kom pre syj -
ne. De kom pre sja zo sta ła wy ko na na zgod nie
ze wska za niem kom pu te ra, nu rek do dał
przy stan ki na 20 i 15 m. Po wy nu rze niu
na po wierzchnię nu rek nie mal na tych miast
po czuł się źle. Tra fił do ko mo ry z ob ja wa mi
cię żkiej po sta ci cho ro by de kom pre syj nej.
Pod czas ba dań wy kry to u nie go po wa żną
wa dę ser ca (ale nie prze to kę żyl no -tęt ni -
czą). Wa da ta nie ma bez po śred nie go wpły -
wu na ry zy ko DCS, ale po śred nio mo że
po wo do wać ob cią że nie ukła du krą że nia
i wtór ne zmia ny zwięk sza ją ce ry zy ko prze -

�

Rysunek 6. Układ kr��eniowo – oddechowy z zaznaczonymi przetokami pomi�dzy krwi� �yln� a t�tnicz� (PFO i 
anastomozy ł�cz�ce �yły płucne z t�tnicami płucnymi).   
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Wykres 15. Nurkowanie które sko�czyło si� ci��k� postaci� DCS. 
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do sta nia się pę che rzy ków przez filtr płuc -
ny.

Co mo żna po wie dzieć o tym nur ko wa -
niu? Z pew no ścią za sto so wa na de kom pre -
sja nie by ła opty mal na. Nu rek nie po trze-
b nie wy ko nał przy stan ki na 20 i 15 m, pod -
czas któ rych prze sy ce nie w naj szyb szych
tkan kach by ło zni ko me, a śred nie tkan ki
jesz cze się na sy ca ły ga zem. Po tem po mi nął

przy sta nek na 3 m, du żo le piej by ło by po -
dzie lić czas, któ ry spę dził na 6 m, po mię -
dzy przy stan ki na 6 i 3 m. Osta tecz nie
prze sy ce nie w mo men cie wy nu rze nia prze -
kro czy ło 1,3 ba ra – czy li by ło dość du że,
choć w nur ko wa niu bez de kom pre syj nym
– teo re tycz nie ak cep to wal ne.

Gdy by dwie mi nu ty, nie po trzeb nie wy -
ko na ne na 15 i 20 m, oraz jed ną mi nu tę

z 6 m prze nieść na 3 m i zro bić tam łącz -
nie 3” przy sta nek, to w mo men cie wy nu rze -
nia prze sy ce nie osią gnę ło by 1,2 ba ra, czy li
by ło by o oko ło 10% mniej sze niż w tym fe -
ral nym nur ko wa niu. Trud no przy pusz czać,
że by tak ma ła zmia na za po bie gła w ogó le
cho ro bie de kom pre syj nej, ale być mo że ob -
ja wy by ły by mniej na si lo ne. „Po pra wio ny”
pro fil pre zen tu je na kolejnej stronie wy kres
nr 16.

Nur ko wa nia po wtó rze nio we z krót ką
prze rwą

Na ko lej nych wy kre sach ma my przed sta -
wio ne dwa nur ko wa nia z krót ką de kom pre -
sją wy ko na ne z krót ką – nie wie le dłu ższą
niż go dzi na – prze rwą po wierzch nio wą.
De kom pre sje zo sta ły wy ko na ne zgod nie
z re kre acyj nym kom pu te rem nur ko wym.

Po dru gim nur ko wa niu do szło do ob ja -
wów cię żkiej po sta ci cho ro by de kom pre syj -
nej, któ re ustą pi ły po kil ku go dzi nach i pół
go dzi nie od dy cha nia tle nem. Nu rek nie
kon sul to wał się z le ka rzem i kon ty nu ował
w ko lej nych dniach nur ko wa nia. Prze sy ce -
nia w tych nur ko wa niach wy no szą ok. 1 ba -
ra i nie są ja kieś dra ma tycz nie du że, jak
na nur ko wa nie nie mal bez de kom pre syj ne.
Za pew ne do szło do zło że nia się nie ko rzyst -
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Rysunek 6. Układ kr��eniowo – oddechowy z zaznaczonymi przetokami pomi�dzy krwi� �yln� a t�tnicz� (PFO i 
anastomozy ł�cz�ce �yły płucne z t�tnicami płucnymi).   

����
#����
#� ���
���������������

�

Wykres 15. Nurkowanie które sko�czyło si� ci��k� postaci� DCS. 

2

N

Q

O

69

65

6S

96

91

9T

N2

NN

NQ

NO

19

15E6)22

E2)52

2)22

2)52

6)22

6)52

9)22

9)52

N)22

2 5 62 65 92 95 N2
:�����������
������

I����
�(*

����������



Nuras.info 10/2014

95

nych oko licz no ści (nu rek był po cho ro bie,
osła bio ny) ze stre sem pod czas jed ne go
z tych nur ko wań oraz bar dzo krót ką prze -
rwą po wierzch nio wą.

Wie lo dnio wa se ria nur ko wań po epi zo dzie
cię żkiej po sta ci cho ro by de kom pre syj nej

Ten sam nu rek po trzech dniach nur ko -
wych wy ko nał po dob ną se rię nur ko wań

z krót ką de kom pre sją. I tym ra zem po dru -
gim nur ko wa niu do szło do ob ja wów cię -
żkiej po sta ci cho ro by de kom pre syj nej, któ re
jed nak nie ustą pi ły pod wpły wem od dy cha -
nia tle nem i trwa ły w du żym na si le niu przez
pół to rej do by. Mi mo to nu rek NIE TRA FIŁ
DO KO MO RY DE KOM PRE SYJ NEJ. Po kil ku
dniach wi docz ne do tkli we ob ja wy ustą pi ły.

Nur ko wa nie wg ta bel Bühlman na
Nur ko wa nie na wra ku na głę bo ko ści

ok. 55 m. Nu rek re kre acyj ny wy ko nał 15”
nur ko wa nie i de kom pre sję wg ta bel
Bühlman na. Po wy nu rze niu miał nud no ści,
wy mio ty, któ re po cząt ko wo uwa żał za cho -
ro bę mor ską. Po tym jak ka za li śmy mu zro -
bić pię cio mi nu to wy test neu ro lo gicz ny,
oka za ło się, że ma o wie le wię cej pro ble -
mów neu ro lo gicz nych. Nie zga dzał się jed -
nak na we zwa nie le ka rza, do ko mo ry do tarł
do pie ro na stęp ne go dnia.

W tym przy pad ku nu rek wy ko nał już
dość po wa żne nur ko wa nie, w któ rym de -
kom pre sja wy li czo na wg ta bel Bühlman na
by ła wie lo krot nie krót sza od te go, co nu rek
fak tycz nie po wi nien zro bić.

W tym przy pad ku roz sąd nie za pla no wa -
na de kom pre sja jest pra wie dwa ra zy dłu -
ższa od tej, któ ra wy ni ka z ta bel de kom pre-
syj nych i za czy na się po nad dwa ra zy głę -
biej. Nu rek, któ ry użył ta bel, w wy ni ku
agre syw nej de kom pre sji wy sta wił swój or -
ga nizm na prze sy ce nia więk sze o ok. 50%.

Nur ko wa nie de kom pre syj ne bez zmia ny
ga zu wy ko ny wa ne wg kom pu te ra nur ko we go

Nur ko wa nie w je zio rze na ok. 40 m z de -
kom pre sją po wietrz ną wy ko ny wa ną wg
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Wykres 16. Nurkowanie z poprawionym profilem dekompresji. 
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na wra ku, na głę bo ko ści po mię dzy 40
a 33 m, miesz cząc się prak tycz nie w li mi cie
bez de kom pre syj nym. Miał ze so bą gaz de -
kom pre syj ny, ale nie bar dzo umiał go użyć,
więc zre zy gno wał z te go i wy ko nał de kom -
pre sję po wietrz ną we dług kom pu te ra.
Po wy nu rze niu do stał cię żkiej po sta ci cho -
ro by de kom pre syj nej.

Nur ko wa nie oso by nie przy go to wa nej by -
ło obar czo ne stre sem, któ ry źle wpły wa
na układ krą że nio wo -od de cho wy. Stej dż,
któ ry za brał ze so bą, po wo do wał zwięk sze -
nie wy sił ku w trak cie nur ko wa nia – a osta -
tecz nie nie zo stał wy ko rzy sta ny. Być mo że
te czyn ni ki zło ży ły się z więk szą po dat no -
ścią owe go nur ka, w ka żdym ra zie wy star -
czy ło, by za cho ro wał.

Nur ko wa nie na „dłu ban kach”
Mę żczy zna wy ko ny wał nur ko wa nie

w je zio rze do głę bo ko ści 38 m, z po wol -
nym wy nu rze niem po sto ku. Na więk szej
głę bo ko ści prze ja wiał sil ne ob ja wy stre su.
De kom pre sja po tym nur ko wa niu by ła bar -
dzo kon ser wa tyw na, mi mo to na po -
wierzch ni wy stą pi ła po stać skór na cho ro by
de kom pre syj nej. Był to już dru gi przy pa dek
tzw. „nie za wi nio nej” cho ro by de kom pre -
syj nej u te go nur ka. Po kil ku la tach, po wy -

kom pu te ra Su un to Vy per (z sRGBM) i trwa -
ją cą oko ło 40” (czy li dość dłu gą, jak na nur -
ka re kre acyj ne go). Nu rek po wyj ściu
z wo dy mu siał wy nieść sprzęt na skar pę.
Po chwi li do stał ob ja wów cię żkiej po sta ci
cho ro by de kom pre syj nej. W cią gu kil ku go -
dzin tra fił do ko mo ry, gdzie zo stał wie lo -
krot nie sprę żo ny w ko lej nych dniach.

Choć kom pu ter Su un to wy zna cza o wie -
le dłu ższą de kom pre sję niż ta, któ ra wy ni -

ka ła by z np. ta bel Bühlman na, to na dal jest
to dość agre syw na de kom pre sja (szcze gól -
nie w sto sun ku do szyb kich tka nek), wy ko -
ny wa na na po wie trzu, ze wszel ki mi te go
kon se kwen cja mi. Do dat ko wy mi czyn ni ka -
mi był wy si łek wy ko ny wa ny po nur ko wa -
niu i być mo że in dy wi du al na po dat ność
nur ka.

Nur ko wa nie na „tra łow cu”
Nu rek AOWD wy ko ny wał nur ko wa nie
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Wykres 17. Seria nurkowa� po której wyst�piły objawy ci��kiej postaci DCS. 
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ko na niu pro fi lu jo -jo (czę ste wy nu rze nia
i za nu rze nia) w nur ko wa niu na ok. 20 m ów
nu rek do stał cię żkiej po sta ci cho ro by de -
kom pre syj nej. Tym ra zem le czył się w ko -
mo rze i wy kry to u nie go PFO.

Chciał bym zwró cić uwa gę na fakt, że
choć po stać skór na cho ro by de kom pre syj -
nej zwy kle nie skut ku je po wa żny mi na stęp -
stwa mi, to jed nak – szcze gól nie je śli się
po wta rza w sy tu acjach, gdy de kom pre sja
by ła po praw na – po win na być sy gna łem

ostrze ga ją cym nur ka, że ma zwięk szo ną
po dat ność na cho ro bę de kom pre syj ną.

De kom pre sja bez zmia ny ga zu i nie ko -
rzyst ny pro fil jo -jo

Nu rek w trak cie kur su AOWD wy ko nał
sa mo dziel ne nur ko wa nie de kom pre syj ne
do głę bo ko ści 40 m z de kom pre sją na po -
wie trzu. Te go sa me go dnia wró cił na kurs,
gdzie wy ko nał se rię ćwi czeń ra tow ni czych,
w któ rych wy ko ny wał se rię za nu rzeń i wy -
nu rzeń z głę bo ko ści 20 m. Po ćwi cze niach

trwa ją cych ok. pół go dzi ny (nie prze kra cza -
ją cych li mi tu bez de kom pre syj ne go) wy ko -
nał oko ło pół go dzi ny de kom pre sji na 5
i 3 m. Mi mo to po nur ko wa niu miał ob ja wy
cię żkiej po sta ci cho ro by de kom pre syj nej
(nud no ści, wy mio ty i za bu rze nia rów no wa -
gi). Do dat ko wym czyn ni kiem ry zy ka był
fakt, że miał PFO. Nie był le czo ny w ko mo -
rze de kom pre syj nej.

W tym wy pad ku nu rek był świa do my te -
go, że jest obar czo ny czyn ni ka mi ry zy ka cho -
ro by de kom pre syj nej. Wie dział, że ma PFO,
wie dział też, że ma za so bą po wa żne de kom -
pre syj ne nur ko wa nie wy ko na ne te go sa me go
dnia ra no. Mi mo to nie po in for mo wał o czyn -
ni kach ry zy ka in struk to ra i zgo dził się na wy -
ko na nie ćwi czeń ra tow ni - czych (wy cią ga nie
nie przy tom ne go), pod czas któ rych si łą rze -
czy pro fil jest ry zy kow ny de kom pre syj nie.
Re ak cja po zda rze niu by ła wy par ciem, na za -
sa dzie – to na pew no nie jest cho ro ba de -
kom pre syj na tyl ko za tru cie. In struk tor
wy mu sił kon sul ta cję z le ka rzem, któ ry na ka -
zał bez względ ne uda nie się do ko mo ry. Nu -
rek z part ne rem mie li tam po je chać, ale
naj praw do po dob niej zmie ni li zda nie i osta -
tecz nie po je cha li do do mu, gdzie nu rek le -
czył się „do mo wy mi spo so ba mi”.

###� '������������������
���/��������������� 
������	�������������
����������

�

Wykres 18. Seria nurkowa� po której nast�piły objawy ci��kiej postaci DCS. 
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Kur so we win dy
Nu rek w trak cie kur su P3 wy ko nał z in -

struk to rem nur ko wa nie przy li nie na 50 m,
z wy nu rze niem, z krót kim przy stan kiem
bez pie czeń stwa na 3 m. Po kil ku mi nu tach
prze rwy po wierzch nio wej wy ko nał po wtór -
nie ta kie sa mo nur ko wa nie ze skró co nym
przy stan kiem na 3 m (ze wzglę du na prze -
mar z nię cie kur san ta). Po tych nur ko wa -
niach kur sant miał ob ja wy cię żkiej po sta ci
cho ro by de kom pre syj nej – znacz ne osła bie -
nie, za wro ty gło wy i nud no ści. In struk tor

ZA BRO NIŁ kon sul ta cji z le ka rzem oraz le -
cze nia tle nem. Po po nad do bie ob ja wy
ustą pi ły. Obec nie u te go nur ka mo żna za -
uwa żyć reszt ko we ob ja wy neu ro lo gicz ne
– choć oczy wi ście nie da ło by się do wieść,
że to sku tek tam te go zda rze nia.

„Win da” na 50 m to ta ki szcze gól ny ro dzaj
nur ko wa nia, w któ rym czas po by tu na dnie
jest bar dzo krót ki. Z te go wzglę du fak tycz nie
przy mak sy mal nej głę bo ko ści 50 m śred nia
głę bo kość nur ko wa nia mo gła wy no sić
ok. 20 m i nur ko wa nie mo gło być rze czy wi -
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Tabela 4. Porównanie dekompresji zaplanowanych ró�nymi metodami w powietrznym nurkowaniu 15’/54 m. 
Pierwszy profil to tabele Bühlmana oparte o model ZHL16, drugi profil jest wyliczony przez decoplanner w którym 
do modelu ZHL16 dodano dodatkowy konserwatyzm – Gradient Factor, z parametrami GFLo=30% i GFHi=80%. 
Jest to sposób cz�sto stosowany przez nurków technicznych i z typowymi warto�ciami parametrów. 
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Wykres 19 Nurkowanie 15’ / 54 m z dekompresj� zaplanowan� wg tabeli Bühlmanna. 
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ście prak tycz nie bez de kom pre syj ne. Prze sy -
ce nia, choć dość wy so kie, w po je dyn czym
nur ko wa niu o tej dłu go ści ra czej by ły by bez -
piecz ne dla więk szo ści nur ków. Mi mo to zro -
bie nie dwóch wind na tę głę bo kość, z bar dzo
krót ką prze rwą po wierzch nio wą, by ło wy so -
ce nie roz sąd ne, choć by ze wzglę du na pę -
che rzy ki znaj du ją ce się w fil trze płuc nym.
W ta kiej sy tu acji wy stą pie nie cho ro by by ło
już bar dzo praw do po dob ne.

W tym wy pad ku war to zwró cić uwa gę, że
in struk tor chcąc oszczę dzić na kosz tach
szko le nia, za ła twił dwa nur ko wa nia za jed -
nym za ma chem, ry zy ku jąc zdro wie za rów -
no swo je, jak i kur san ta. To, co zro bił
póź niej, by ło świa do mym dzia ła niem ma ją -
cym na ce lu ukry cie fak tu wy stą pie nia wy -
pad ku nur ko we go, w wy ni ku któ re go kur sant
naj praw do po dob niej po niósł trwa ły uszczer -
bek na zdro wiu. Ta kie zda rze nia nie ste ty nie
są rzad kie, na to miast bar dzo rzad ko wy cho -
dzą do pu blicz nej wia do mo ści.

Kur so we sprę że nie w ko mo rze de kom -
pre syj nej

Nu rek w trak cie kur su pa to fi zjo lo gii nur -
ko wa nia był sprę ża ny przez ob słu gę ko mo -
ry do ci śnie nia od po wia da ją ce go nur ko-
wa niu na 40 m. Roz prę ża nie od by wa ło się
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zgod nie z ak cep to wa nym przez le ka rzy
mo de lem de kom pre syj nym (wg któ re go
roz prę ża no nur ków do ci śnie nia od po wia -
da ją ce go 3 m, gdzie wy ko na no kil ku mi nu -
to wy przy sta nek de kom pre syj ny, czy li by ło
to du żo bar dziej agre syw ne wy nu rze nie
od za le ca ne go prze ze mnie wy nu rze nia

min de co). Po roz prę że niu nu rek od czu wał
ból w przed ra mie niu ty pu „wbi ja nie igły”.
Nie zgło sił zda rze nia ob słu dze ko mo ry, ból
ustą pił sa mo ist nie po kil ku go dzi nach. Nie
jest to tak po wa żne zda rze nie, jak wcze -
śniej opi sa ne przy kła dy. Umie ści łem je tu
po to, by po ka zać, że ża den au to ry tet, nie -

wa żne czy in struk to ra, czy na wet le ka rza
z kra jo we go ośrod ka me dy cy ny hi per ba -
rycz nej, nie mo że ustrzec przed cho ro bą
de kom pre syj ną. (To zda rze nie mia ło miej -
sce kil ka na ście lat te mu, o ile wiem, obec -
nie w trak cie ta kich kur so wych sprę żeń
w ko mo rze do da je się do dat ko wy przy sta -
nek głę biej niż na 3 m).

Przy kła dy mo żna mno żyć. Więk szość
z nich to nur ko wa nia z de kom pre sją wy ko -
ny wa ne przez nur ków re kre acyj nych (oczy -
wi ście bez zmia ny ga zu), lub nur ko wa nia
na gra ni cy li mi tu bez de kom pre syj ne go. Nie -
któ re do ty czą osób, któ re z tych czy in nych
wzglę dów są bar dziej po dat ne na cho ro bę
de kom pre syj ną. W po ło wie wy pad-  ków nur -
ko wie by li le cze ni w ko mo rze de kom pre syj -
nej, w po zo sta łych wy pad kach, z ró żnych
wzglę dów, nie kon sul to wa li się na wet z le -
ka rzem al bo tra fi li do nie go wie le dni po zda -
rze niu. Wśród tych, któ rzy tra fi li do ko mo ry
jest też przy pa dek, w któ rym cho ry tra fił
do le ka rza tyl ko dzię ki de ter mi na cji bę dą -
cych z nim na ło dzi nur ków tech nicz nych,
któ rzy naj pierw roz po zna li ob ja wy, a po tem
wy wie ra li pre sję po to, że by go skło nić
do pój ścia do le ka rza.

Pa weł Po rę ba

Tabela 4. Porównanie dekompresji zaplanowanych ró�nymi metodami w powietrznym nurkowaniu 15’/54 m. 
Pierwszy profil to tabele Bühlmana oparte o model ZHL16, drugi profil jest wyliczony przez decoplanner w którym 
do modelu ZHL16 dodano dodatkowy konserwatyzm – Gradient Factor, z parametrami GFLo=30% i GFHi=80%. 
Jest to sposób cz�sto stosowany przez nurków technicznych i z typowymi warto�ciami parametrów. 
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Wykres 19 Nurkowanie 15’ / 54 m z dekompresj� zaplanowan� wg tabeli Bühlmanna. 
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Pod wo dą od dy cha my po wie trzem
bądź in ną mie szan ką od de cho wą.
Ga zy umo żli wia ją nam prze by wa nie
pod wo dą, co wię cej od nich za le ży
na sze ży cie. Ka żdy świa do my nu rek
po wi nien za zna jo mić się nie tyl ko
z od dzia ły wa niem ga zów na or ga -
nizm, ale ta kże ze spo so bem mie -
sza nia tych ga zów. Gas blen ding
– o za po mnia nej sztu ce nur ko wej.

Me to dy mie sza nia ga zów – ciąg dal szy
W po przed nim od cin ku opi sa łem dwie

me to dy po zy ski wa nia ga zów. Te raz przy -
szedł czas na po zo sta łe.

Me to da mik su wstęp ne go lub me to da
cią gła

Ze wzglę du na wie le nie do god no ści zwią -
za nych z mie sza niem par cjal nym, bar dzo
du żą po pu lar ność zdo by ła me to da mik su
wstęp ne go. Kie dyś ktoś wpadł na po -
- mysł, by za miast do ce lo we go ga zu zmie -

sza ne go w bu tli, przy go to wać go wcze śniej
i po pro stu sprę żyć. I ta ki spo sób my śle nia
oka zał się strza łem w dzie siąt kę, jed nak opi -
sy wa ny tu spo sób nie jest po zba wio ny wad.

Idea tej me to dy po le ga na przy go to wa niu
do ce lo we go ga zu przed je go sprę że niem.
Gaz jest mie sza ny pod ci śnie niem mi ni mal -
nie wy ższym od ci śnie nia at mos fe rycz ne go,
w mik se rze za mon to wa nym przed kom pre -
so rem wy so ko ci śnie nio wym (230/300/420
bar). I kom pre sor sprę ża gaz, któ ry na bie żą -
co jest mie sza ny i mo ni to ro wa ny przez
blen de ra i ana li za tor (ana li za to ry).

Mie sza nie ni trok su
Naj czę ściej spo ty ka nym ga zem, któ ry

uzy sku je my tą me to dą jest ni troks, czy li
miks tle nu i po wie trza. Do wy so ko ci śnie -
nio wej bu tli tle no wej (150/200 bar), lub ze -
sta wu ta kich bu tli, pod łą czo ny jest re duk tor
tle no wy, któ ry po da je tlen na mik ser
Do mik se ra pod łą czo ny jest rów nież
na wlot po wie trza oraz na wy lo cie kom pre -

sor. Mik ser to spe cjal nie do te go ce lu za pro -
jek to wa ne urzą dze nie (cza sa mi bar dzo wy -
ra fi no wa ne), któ re pod wpły wem wi bra cji
po wsta ją cych od za sy sa nia kom pre so ra
mie sza tlen z po wie trzem. Po wsta je w ten
spo sób mie sza ni na ho mo ge nicz na (je śli jest
ina czej, to mik ser jest źle za pro jek to wa ny!),
któ ra na wy lo cie jest ana li zo wa na przez
czuj nik tle no wy. Dzię ki te mu mo że my
na bie żą co kon tro lo wać za war tość tle nu
i ewen tu al nie ko ry go wać za wo rem przy re -
duk to rze tle no wym. I jak już wcze śniej na -
pi sa łem, kom pre sor sprę ża go to wy gaz
– czy to do ban ku, czy do bu tli lub ze sta wu
bu tli.

Mie sza nie tri mik su
Je że li chcie li by śmy tą me to dą wy ko nać

tri mix, to wy star czy na mik ser po dać jesz -
cze je den gaz, czy li hel. Po trze bu je my
do te go (a ja kże) bu tli he lo wej, lub ze sta wu
bu tli, do dat ko we go re duk to ra oraz jed ne go
z naj dro ższych ele men tów ze sta wu – ana li -

Gas blending cz. 3
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za to ra he lo we go. W dzi siej szych cza sach
kup no do bre go ana li za to ra he lo we go, któ ry
bę dzie na bie żą co ana li zo wał miks, nie sta -
no wi pro ble mu lo gi stycz ne go. Star sze ana -
li za to ry he lo we po bie ra ją prób kę ga zu
i do pie ro po chwi li (cza sem po pa ru mi nu -
tach) do sta je my od czyt, co czy ni te ana li za -
to ry nie przy dat ny mi przy mie sza niu wstę-
p nym. Pi szę o tym, po nie waż ostat nio po -
ja wia się na ryn ku spo ro uży wa nych ana li -
za to rów he lo wych w bar dzo atrak cyj nych
ce nach (rzę du 600 zł) przy ce nie no wo cze -
snych oko ło 4000 zł. Sa ma me to da nie ró -
żni się wie le od ni trok so wej. Mu si my tyl ko
uwa żać (bar dzo uwa żać!) na za war tość za -
rów no tle nu, jak i he lu. Nie mo że my prze -
cież z za mó wio ne go TXM 12/60 przy-
go to wać 13/60.

Au to ma ty ka przy mie sza niu cią głym
Z wiel kim za do wo le niem świat blen der -

ski przy jął po ja wie nie się urzą dzeń, któ re
w spo sób pra wie au to ma tycz ny przy go to -
wu ją ga zy me to dą wstęp ną. Za rów no ni -
troks, jak i tri miks. Są to urzą dze nia z wbu-
do wa ną au to ma ty ką ste ru ją cą za wo ra mi
do daw czy mi, na bie żą co kon tro lu ją cy mi
za war tość tle nu i he lu. Przy kła dem ta kie go
urzą dze nia (ni trok so we go) jest bar dzo uda -

na i sze ro ko zna na Ba ła kier ka – zauto ma ty -
zo wa ny mie szal nik ni trok so wy Ry szar da
Ba ła kie ra, pol skie go au to ma ty ka.

Za le ty me to dy cią głej
Opi sa na wy żej me to da ma sze reg za let.

Jed ną z naj wa żniej szych, z punk tu wi dze -
nia kosz tów, jest mo żli wość (ale nie ko -
niecz ność) wy ko rzy sta nia ca łe go ga zu
ba zo we go, co przy ce nach he lu jest bar dzo
wa żne. Ko lej ną za le tą jest dość du ża do -
kład ność. Co bar dzo wa żne, nie po trze bu -
je my do tej me to dy czy sto ści tle no wej, co
nie zna czy, że nie mo że my jej wy ko rzy stać.
Istot ne też jest to, że przy od po wied niej
licz bie wę ży na peł nia ją cych mo że my na bić
wie le iden tycz nych bu tli, co bar dzo się
spraw dza w przy pad ku du żych baz i sta cji
na peł nia nia.

Wa dy me to dy cią głej
Jak wszyst ko, rów nież i ta me to da ma

swo je wa dy. Naj wa żniej szą jest ogra ni cze -
nie przy za war to ści pro cen to wej tle nu
w mie sza ni nie. Więk szość z nas zna re gu -
łę 40% (choć by z kur su TDI BA SIC NI -
TROX). Nie ste ty gros na peł nień do ko ny-
wa nych jest przez sma ro wa ne ole jem kom -
pre so ry tło ko we i to na kła da na nas ko -
niecz ność przy go to wa nia mik su wstęp ne go

o za war tość tle nu <40%. No, chy ba że stać
nas lub ma my do stęp do kom pre so ra tle no -
we go. Nie trud no so bie wy obra zić, co mo że
się stać, jak wy so ka za war tość tle nu, w do -
dat ku sprę żo na, spo tka się z go rą cą, sma ro -
wa ną ole jem ma szy ną!

Pew ną wa dą są rów nież lo kal ne prze pi sy
ogra ni cza ją ce mie sza nie tą me to dą. Są
miej sca na świe cie, gdzie usta no wio ny jest
sze reg wy mo gów ma ją cych na ce lu za pew -
nie nie bez pie czeń stwa przy mie sza niu. Pol -
ska (co za tym idzie Unia Eu ro pej ska),
w od ró żnie niu od np. Egip tu, nie uła twia
ży cia blen de ro wi, choć w pew nym sen sie
chro ni je go zdro wie.

Mie sza nie ni trok su przy uży ciu mem bra -
ny

Opi sa na tu taj me to da, je śli cho dzi o sa -
mo mie sza nie, jest iden tycz na jak po przed -
nia. Ró żni się spo so bem po zy ski wa nia ga zu
ba zo we go. Tak jak wcze śniej mu sie li śmy
za pew nić so bie za pas ga zu ba zo we go (czy
jest to wa da, czy ra czej ko niecz ność?), tak
w tej me to dzie nie mu si my się mar twić
o za pas tle nu.

Tlen do mik se ra do star cza ny jest z ze sta -
wu urzą dzeń po pu lar nie na zy wa ne go
mem bra ną, jed nak sa ma mem bra na sta no -
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wi tyl ko część. Ze staw (w za le żno ści
od pro du cen ta) skła da się z kom pre so ra ni -
sko ci śnie nio we go (oko ło 10-12 bar), zbior -
ni ka wy rów naw cze go (ta ki ja ki wi dzi my
pod kom pre sor ka mi u wul ka ni za to ra), osu -
sza cza, wszech obec nych ze sta wów fil trów
oraz oczy wi ście mem bra ny.

Dzia ła to tak: po wie trze (wstęp nie prze -
fil tro wa ne) za sy sa ne jest do kom pre so ra ni -
sko ci śnie nio we go (czę sto śru bo we go).
Na stęp nie jest prze tła cza ne do cy ster ny wy -
rów naw czej. Po tem wę dru je na osu szacz
i przez ze staw fil trów lą du je fi nal nie
na mem bra nie (po da wa ne jest pod ci śnie -
niem oko ło 10 ba rów). Mem bra na se pa ru je
tlen i azot. Już pod du żo ni ższym ci śnie -
niem (oko ło 1,1 ba ra) wę dru je na mik ser,
na to miast azot jest wy da la ny na koń cu
mem bra ny. Na le ży bar dzo uwa żać przy
mon ta żu in sta la cji, by nie za sy sać opa rów
azo tu!

Me to da ta ma wła ści wie jed ną, ogrom ną
za le tę. Nie po trze bu je my ze sta wu bu tli tle -
no wych, by za pew nić ło dzi sa fa ri wie lo -
dnio we nur ko wa nie tyl ko na ni trok sie.
Przy da je się ona rów nież w du żych ba zach
i sta cjach na peł nień oraz w kra jach, w któ -
rych mie sza nie wstęp ne z bu tli jest za bro -

nio ne. War to też zwró cić uwa gę na to, że
nie do świad czo ny per so nel nie ma tu kon -
tak tu z czy stym tle nem i bar dzo trud no
o wy pa dek.

Jed nak, jak wszyst ko, ta kże i ta me to da
nie jest po zba wio na wad, wła ści wie jed nej
wa dy – ce ny ze sta wu. Mo że być ona na wet
trzy krot nie więk sza od ce ny (ta kże wy so -
kiej) sa me go kom pre so ra wy so ko ci śnie nio -
we go.

Co do mie sza nia tri mi xu tą me to dą,
a wła ści wie po zy ski wa nia he lu z po wie trza,
to nie ro bił bym tri mi xo wym Czy tel ni kom
na dziei… Nie za no si się na to, cze go by śmy
wszy scy chcie li.

To wła ści wie wszyst kie me to dy po zy ski -
wa nia ga zów uży wa ne obec nie w nur ko wa -
niu. Oczy wi ście są me to dy wa go we lub
in ne, bar dzo wy ra fi no wa ne i cie ka we, jed -
nak nie spo tka łem się z ni mi w prak ty ce.
Opi sa ne przez mnie czte ry spo so by są po -
wszech ne i to głów nie ich uczy my się
na kur sach blen der skich.

W na stęp nym od cin ku opi szę spra wy
kosz tów i od po wie dzial no ści fi nan so wej
bledn de ra oraz po ru szę te mat bez pie czeń -
stwa przy mie sza niu.

Ju nior

http://www.hurtownianurkowa.pl
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Se zon urlo po wy już za na mi, więc
wie lu au to rów wa ka cyj nych fo to gra -
fii, zwłasz cza tych mniej uda nych,
już dziś wie na pew no, że czas
naj wy ższy do ko nać wy bo ru apa ra tu,
któ ry ide al nie spraw dzi się pod czas
ko lej nych wy jaz dów. 

Od lat du żą po pu lar no ścią wśród pod ró -
żnych cie szą się wo do od por ne i wstrzą so -
od por ne kom pak ty. Sta ły się one nie tyl ko
zna ko mi ty mi kom pa na mi wo ja ży, ale też
czę sto al ter na ty wą lub uzu peł nie niem dla
lu strza nek i bez lu ster kow ców, któ re nie za -
wsze ma my ocho tę ze so bą dźwi gać. Z te -
go też po wo du za pra sza my Was
do ko lej ne go te stu apa ra tów pod wod nych.

Do na sze go te stu wy bra li śmy tym ra zem
na stę pu ją ce pro duk ty:

Ca non Po wer Shot D30,
Fu ji film Fi ne Pix XP70,

Test aparatów podwodnych 2014 - część II

Canon PowerShot D30
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Ni kon CO OL PIX AW120,
Olym pus Sty lus TG -850.
Ta be la za miesz czo na na dal szych stro -

nach przed sta wia ze sta wie nie naj wa żniej -
szych pa ra me trów te sto wa nych mo de li.
Wi dać, że ró żnią się one przede wszyst kim

wy trzy ma ło ścią obu do wy, bo wiem Fu ji film
XP70 oraz Olym pus TG -850 po zwa la ją wy -
ko ny wać zdję cia na głę bo ko ściach do 10
me trów, z Ni ko nem AW120 mo że my bez -
piecz nie za nu rzyć się 18 me trów pod po -
wierzch nią, a re kor dzi stą jest Ca non D30,

któ re mu nie jest strasz ne nur ko wa nie na 25
me trach. Po dob ne roz bie żno ści mo że my
do strzec w ce nach po szcze gól nych pro duk -
tów, bo wiem za czy na ją się one od oko -
ło 700 zł (Fu ji film XP70), a koń czą
na 1240 zł (Olym pus TG -850). 
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Nikon COOLPIX AW120,
Olympus Stylus TG-850.
Tabela zamieszczona na dalszych stro-

nach przedstawia zestawienie najważniej-

szych parametrów testowanych modeli. Wi-
dać, że różnią się one przede wszystkim
wytrzymałością obudowy, bowiem Fujifilm
XP70 oraz Olympus TG-850 pozwalają wy-

konywać zdjęcia na głębokościach do 10
metrów, z Nikonem AW120 możemy bez-
piecznie zanurzyć się 18 metrów pod po-
wierzchnią, a rekordzistą jest Canon D30,

Porównanie aparatów

Producent Canon Fujifilm Nikon Olympus

Model PowerShot D30 FinePix XP70 Coolpix AW120 Stylus Tough TG-850

Data premiery 2014-02-12 2014-01-06 2014-02-07 2014-01-29

Liczba pikseli 12 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4000 x 3000

• 2816 x 2112

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4000 x 2248 (16:9)

• 4000 x 2664 (3:2)

• 2992 x 2992 (1:1)

• Dost�pne tak�e mniejsze

rozdzielczo�ci dla trybów 16:9, 3:2 i

1:1

• 4608 x 3456

• 4608 x 2592 (16:9)

• 4608 x 3072 (3:2)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3264 x 2448

• 3264 x 1836 (16:9)

• 2048 x 1536

• 1920 x 1080 (16:9)

• 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2272 x 1704

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• Dost�pne inne tryby z proporcjami

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

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala CMOS BSI, 4:3 1/2.3 cala, CMOS, 4:3, całkowita 1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3, 1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3,
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liczba pikseli 17.5 Mpix całkowita liczba pikseli: ok. 16.79

MPix

całkowita liczba pikseli: 16.8 Mpix

Procesor obrazu DIGIC IV z technologi� iSAPS brak danych EXPEED C2 TruePic VII

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

DPOF 1.1)

• Filmy: MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

• D�wi�k: Linear PCM (mono)

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DCF)

• Filmy: MOV (H.264)

• D�wi�k: PCM mono

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF,

DCF)

• Filmy: MOV (MPEG-4 AVC / H.264)

• D�wi�k: WAV (notatki głosowe) /

LPCM stereo (filmy)

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF,

DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: QuickTime Motion JPEG

• D�wi�k: PCM stereo

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

3200 ISO

Auto (400, 800, 1600), 100, 200,

400, 800, 1600, 3200, 6400* ISO

* - przy rozdzielczo�ci ograniczonej

do 8 Mpix

125 - 1600 ISO;

ISO 3200

ISO 6400 (dost�pna w trybie

automatycznym)

Auto, Wysokie Auto, 125, 200, 400,

800, 1600, 3200, 6400 ISO

Migawka 1 s - 1/1600 s

15 - 1/1600 s (pełen zakres -

zale�nie od trybu fotografowania)

4 s – 1/2000 s

Auto: 1/4 s - 1/2000 s

Migawka mechaniczna i

elektroniczna CMOS

• 1 s - 1/1500 s (w trybie Auto)

• 4 s (program tematyczny Sztuczne

ognie)

1/2 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s.

Konstrukcja obiektywu Canon zoom

12 elementów w 10 grupach

(2 elementy niskodyspersyjne, 3

dwustronne elementy asferyczne, 1

jednostronny element asferyczny)

Fujinon

13 elementów w 11 grupach

w tym 4 soczewki asferyczne

Zoom-NIKKOR

12 elementów w 10 grupach

(2soczewki ze szkła ED)

Olympus zoom

11 elementów w 9 grupach (w tym 5

elementów asferycznych)

Ogniskowa obiektywu 5 – 25 mm (ekwiwalent: 28–140 mm

dla filmu 35 mm)

5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

4.3 – 21.5 mm

(ekwiwalent: 24 – 120 mm dla filmu

35 mm)

3.74 - 18.7 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 21 -

105 mm)

�wiatłosiła: f/3.9 – f/4.8 f/3.9 - 4.9 f/2.8-4.9 f/3.5 - 5.7

Zoom optyczny 5x 5x 5x 5x

Zoom cyfrowy 4x 2x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak Tak
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Zapis wideo • 1920 x 1080 (Full HD 1080p) z

szybko�ci� 24 kl./s,

• 1280 x 720 (HD) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 640 x 480 (VGA) z szybko�ci�

30kl./s,

czas nagrywania: do 4GB / 29 min.

59 s (Full HD i HD) lub do 4GB / 1

godz (VGA)

• Tryb "W zwolnionym tempie" z

szybko�ci� 120 kl./s (z

rozdzielczo�ci� VGA) lub 240 kl./s (z

rozdzielczo�ci� QVGA) , czas

nagrywania do 30 s

• Tryb "Efekt miniatury", z

szybko�ci� 6, 3 lub 1.5 kl./s

• Format iFrame (Full HD), 30 kl./s

• Przegl�d filmowy, 30 kl./s

• 1920x1080 (Full HD 60i/30p)

• 1280x720 (HD 60p)

• 640x480 (VGA 30p)

Funkcja szybkich filmów:

• z szybko�ci� 120 kl./s

• z szybko�ci� 240 kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD 60i/50i)

• 1920 x 1080 (Full HD 30p/25p)

• 1280 x 720 (HD 30p/25p)

• 640x480 (VGA 30p/25p)

• iFrame 1280 x 720 (HD 30p/25p)

Tryb HS szybkich filmów:

• HS 240/8x: 320 x 240, 4:3

• HS 480/4x: 640 x 480, 4:3,

• HS 720/2x: 1280 x 720, 16:9,

• HS 1080/0.5x: 1920 x 1080, 16:9

• 1920 x 1080 (Full HD 60p),

• 1280 x 720 (HD 60p),

• 640 x 480 pix (VGA)

Max. czas filmów w trybach FullHD i

HD: 29 minut

Max. rozmiar pliku 4 GB

Funkcja szybkich filmów (max. czas

do 20 s):

• 640 x 480 pix (VGA), z szybko�ci�
120 kl./s,

• 432 x 432 pix, z szybko�ci� 240

kl./s.

Ogniskowanie AF TTL,

• System AF / Punkty: AiAF

(wykrywanie twarzy/9-punktowy),

1-punktowy AF (stały centralny)

• Tryby AF: Pojedynczy, ci�gły

(dost�pny tylko w trybie

automatycznym), Servo AF/AE,

�ledzenie AF, makro pod wod�,

szybki

• Wybieranie punktu AF: Wielko��

(Normalna, mała)

• Wspomaganie AF: wbudowana

lampka

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

• Funkcja wykrywania twarzy

• Wybór ramki AF: centralnie,

wielostrefowy, �ledzenie AF

• Tryby AF: Normalny, Makro, Ci�gły

(SR AUTO)

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby pól AF: Priorytet twarzy,

wybór manualny z 99 polami

ostro�ci, centralny, �ledzenie

obiektów w ruchu, AF z

wyszukiwaniem celu

• Tryby AF: normalny, makro

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

Autofocus TTL iESP z detekcj�
kontrastu FAST AF,

• Tryby pól AF: Wielopunktowy

iESP, Wykrywanie twarzy,

Punktowy, �ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Super

makro

• Zaawansowany tryb wykrywania

twarzy

• Wspomaganie AF - wbudowana

dioda

Pomiar �wiatła Tryby pomiar:

• Wielosegmentowy (zwi�zany z

ramk� AF wykrywania twarzy),

Pomiar TTL 256 segmentowy Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Centralnie wa�ony (zoom cyfrowy

iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)
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• Centralnie wa�ony u�redniony,

• Punktowy (w centrum)

mniejszy ni� 2x)

• Punktowy (zoom cyfrowy 2x i

wi�kszy)

• punktowy

Ostro�� od Tryb Makro (szeroki k�t): od 1 cm • 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,

• AF Makro (tele): od 40 cm do 80

cm.

• AF Normalny (szeroki k�t): od 50

cm do niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (szeroki k�t): od

10 cm do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 10 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 1 cm

Balans bieli Auto (z balansem bieli dla twarzy),

�wiatło dzienne, Pochmurny dzie�,

�wiatło �arowe, �wiatło jarzeniowe

(2 rodzaje), Zdj�cia podwodne

• Ustawienia własne według wzorca

bieli

Auto, �wiatło słoneczne, Cie�,

�wiatło �arówki, �wiatło jarzeniowe

(3 rodzaje), Zdj�cia podwodne

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

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

Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

i-Contrast dla automatycznej

dynamicznej korekty zakresu

Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem co

1/3 EV

• Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV,

Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co

1/3 EV

Programy Smart Auto (32 wykrywane sceny),

P, przegl�d filmowy, portrety,

inteligentna migawka (u�miech,

wyzwalanie mrugni�ciem,

samowyzwalacz twarzy), nocne

uj�cie z r�ki, słabe o�wietlenie (3,0

MP), efekt rybiego oka, efekt

miniatury, efekt aparatu zabawki,

monochromatyczny, super �ywe

kolory, efekt plakatu, tylko jeden

kolor, zamiana koloru, pod wod�,

makro pod wod�, �nieg, fajerwerki,

SR AUTO, Program AE,

Profesjonalne zdj�cia w słabym

o�wietleniu, HDR, Naturalne �wiatło

i błysk flesza,

• Programy tematyczne: Portret,

Krajobraz, Zdj�cia sportowe, Sceny

nocne, Sceny nocne (Statyw),

Zachód sło�ca, �nieg, Pla�a,

Fotografia podwodna, Fotografia

podwodna (Makro), Przyj�cie,

Kwiaty, Tekst

• Zaawansowany filtr: Zabawkowy

Łatwa automatyka, Efekty specjalne,

Portret inteligentny, Automatyczny

• Programy tematyczne: Portret,

Krajobraz, Sport, Portret nocny,

Przyj�cie/wn�trza, Pla�a, �nieg,

Zachód sło�ca, Zmierzch/�wit,

Krajobraz nocny, Makro, 	ywno��,

Muzeum, Sztuczne ognie, Kopia

czarno-biała, Zdj�cia pod �wiatło,

Łatwa panorama, Portret zwierzaka,

Podwodny.

i-Auto, Program automatyki, Z r�ki

przy gwie�dzistym niebie,

Panorama, e-Portret, Super Makro,

• Programy tematyczne: Portret,

Krajobraz, Zdj�cia z interwałem

czasowym, 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,
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długi czas na�wietlania, asystent

ł�czenia

• Efekty fotograficzne: Moje kolory

(moje kolory wył�czone, �ywe,

neutralne, sepia, czarno-biały, film

pozytywowy, ja�niejszy odcie�
skóry, ciemniejszy odcie� skóry,

�ywy niebieski, �ywy zielony, �ywy

czerwony)

aparat, Miniatura, Pop color, Jasna

Tonacja, Ciemna tonacja,

Dynamiczna tonacja, Mi�kkie

rozmycie, Cross Screen, Rybie oko,

Cz��ciowy kolor, Przewodnik z

ramkami, Znakowanie dat�,

Panorama

Podwodna fotografia szerokok�tna

2, Podwodna fotografia makro, Pod

�wiatło HDR.

• Filtry artystyczne: Dramatyczna

tonacja, Ziarnisty film, Diorama, Pop

Art., Zmi�kczenie ostro�ci, Jasna i

delikatna kolorystyka, Kamera

otworkowa.

Zdj�cia seryjne Z szybko�ci� 1.9 kl./s a� do

zapełnienia karty pami�ci

• W trybie TOP/LAST L max. 10 kl. z

pełn� rozdzielczo�ci� lub 20 kl. z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 4

Mpix z szybko�ci� 3.3 kl./s,

• W trybie TOP/LAST M max. 10 kl.

z pełn� rozdzielczo�ci� lub 20 kl. z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 4

Mpix z szybko�ci� 5.5 kl./s,

• W trybie TOP/LAST H max. 10 kl. z

pełn� rozdzielczo�ci� lub 20 kl. z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 4

Mpix z szybko�ci� 10 kl./s,

• W trybie TOP SH maksymalnie 70

klatek z szybko�ci� 60 kl./s (tylko

rozmiar S/16:9 - 2 Mpix)

• Szybkie (seria do 5 zdj�� z

szybko�ci� ok. 6.9 kl./s),

• Wolne (seria do 33 zdj�� z

szybko�ci� ok. 2,2 kl./s),

• Bufor zdj�� wst�pnych

(maksymalnie 25 klatek z pr�dko�ci�

do 20 kl./s, w tym maksymalnie 5

klatek w buforze zdj�� wst�pnych),

• Szybkie: 120 kl./s (50 zdj��),

• Szybkie: 60 kl./s (25 zdj��),

• Funkcja Najlepsze zdj�cie BSS,

• Seria 16 zdj��

• Z szybko�ci� 60 kl./s do 60 zdj��

(rozdzielczo�� ograniczona do 3

MPix)

• Z szybko�ci� 20 kl./s do 60 zdj��
(rozdzielczo�� ograniczona do 3

MPix)

• Z szybko�ci� 7 kl./s do 6 zdj�� (z

pełn� rozdzielczo�ci�)

• Z szybko�ci� 2.5 kl./s do 200 zdj��

(z pełn� rozdzielczo�ci�)

• Zdj�cia z interwałem czasowym

Lampa błyskowa Funkcje: Auto, Wył�czona,

Wł�czona, Redukcja czerwonych

oczu, Synchronizacja z długimi

czasami na�wietlania

• Zasi�g: od 30 cm do 3.5 m szeroki

k�t, od 1.0 m do 3.0 m tele

• Najkrótszy czas błysku 1/1600 s

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk

dopełniaj�cy, Synchronizacja z

długim czasem migawki, Brak

błysku,

• 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).

Wbudowana lampa błyskowa, błysk

automatyczny TTL z przedbłyskami

monitoruj�cymi

• Zakres (ISO auto): 0.5-5.2 m

(szeroki k�t), 0.5-4.5 m (tele).

Tryby pracy: AUTO, Redukcja

efektu czerwonych oczu, Błysk

dopełniaj�cy, Wył�czenie lampy

błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO 1600): 0.12-4

m (szeroki k�t), 0.1-2.5 m (tele)

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie Nie
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Wyjscie statywowe Tak Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2s, 10s lub nastawy u�ytkownika 10 lub 2s 2 lub 10 s 2 s lub 12 s lub u�ytkownika

Karta pami�ci Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) Pami�� wewn�trzna 99 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: ok 329 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: 37 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC)

Kompatybilno�� z kartami Eye-Fi,

FlashAir i UHS-I

LCD Stały, 3.0 calowy, kolorowy,

PureColor LCD II (TFT), 461 000

punktów, pokrycie 100%,

regulowana jasno�� w 5 poziomach

stały, 2.7 calowy, kolorowy TFT

LCD, 460.000 punktów,

pokrycie ok. 97% kadru w trybie

fotografowania

stały, 3.0 calowy, kolorowy OLED,

921.000 punktów, pole widzenia w

trybie fotografowania 98% w pionie i

poziomie

powłoka przeciwodblaskow�,

5-stopniowa regulacja jasno�ci

odchylany, 3.0 calowy, kolorowy

LCD, 460.000 punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

Wizjer brak brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed (MTP,

PTP) Mini-B, wyj�cie mini HDMI

(CEC) / wyj�cie audio-wideo (PAL /

NTSC)

• Wbudowany GPS z funkcj�

znakowania zdj�� .

• Obsługa druku bezpo�redniego

(PictBridge)

Zł�cze Mikro USB 2.0 Hi-speed,

wyj�cie mikro HDMI typu D

• Obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

• Wbudowana karta sieci

bezprzewodowej Wi-Fi IEEE

802.11b/g/n

Uniwersalne zł�cze USB 2.0

Hi-speed (MTP, PTP), wyj�cie mikro

HDMI (typu D),

• Wbudowany moduł sieci

bezprzewodowej Wi-Fi IEEE

802.11b/g/n

• Wbudowany odbiornik

GPS/GLONASS

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).

• Obsługa PIM III

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy NB-6LH

(3.7V, pojemno�� 1000 mAh,

wydajno�� 300 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

pr�du stałego ACK-DC40

Akumulator litowo-jonowy NP-45S

(3.7V, pojemno�� 720 mAh,

wydajno�� ok 210 zdj��)

Akumulator litowo-jonowy EN-EL12

(pojemno�� 1050 mAh, wydajno��
ok 350 zdj��), ładowanie przez USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

EH-62F

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

(3.7V, pojemno�� 925 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez

USB

Akcesoria Akumulator Litowo-jonowy NB-6L,

ładowarka CB-2LYE, pasek na

nadgarstek, kabel zasilaj�cy,

instrukcja, oprogramowanie:

Akumulator litowo-jonowy NP-45S,

adapter AC-5VT, pasek na

nadgarstek, instrukcja

Pasek aparatu do u�ycia na l�dzie,

akumulator jonowo-litowy EN-EL12,

ładowarka EH-71P, kabel USB

UC-E21, szczoteczka

Akumulator litowo-jonowy LI-50B

• Opcjonalnie obudowa do zdj��
podwodnych do gł�boko�ci do 45 m.
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Mo żna więc po wie dzieć, że w tych czte rech
mo de lach za war li śmy nie mal ca ły prze gląd
ryn ku, co oso bom za in te re so wa nym z pew no -
ścią po mo że w pod ję ciu de cy zji za ku po wej.

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 w ba se nie nie po zwa la
na okre śle nie ich rze czy wi stych mo żli wo -

ści. Mie li śmy oka zję nur ko wać z ni mi
w Egip cie, 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, co po zwo li ło nam dość
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któremu nie jest straszne nurkowanie na 25
metrach. Podobne rozbieżności możemy
dostrzec w cenach poszczególnych produk-
tów, bowiem zaczynają się one od oko-

ło 700 zł (Fujifilm XP70), a kończą
na 1240 zł (Olympus TG-850). Można więc
powiedzieć, że w tych czterech modelach
zawarliśmy niemal cały przegląd rynku, co

osobom zainteresowanym z pewnością po-
może w podjęciu decyzji zakupowej.

Jak zawsze, aparaty przetestowaliśmy
podczas nurkowań w wodach otwartych,

• ImageBrowser EX,

• Photo Stitch,

• Map Utility.

Waga 218 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

162 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

179 g (z akumulatorem i kart�
pami�ci)

ok 213 g 218 g (z akumulatorem i kart�

pami�ci)

Wymiary 109.4 × 68.0 × 27.5 mm 104.1 × 66.5 × 25.9 mm 110.1 x 66.0 x 25.8 mm 109.9 x 64.1 x 27.6 mm

Dodatkowe informacje Menu w j�zyku polskim.

Wodoodporny do 25 m gł�boko�ci.

Odporny na upadek z wysoko�ci 2

m.

Odporny na mróz do -10°C.

Odporny na kurz.

Wydajno�� stabilizacji wg.

producenta 1.5 EV

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

10 m przez 120 min. (IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

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

Odporno�� na temperatur� do -10

stopni Celsjusza,

Odporno�� na kurz (IP6X),

Panorama 120, 180 i 360 stopni (do

11520 x 1632 pix w pionie lub 11520

x 1088 pix w poziomie)

Dost�pny w kolorze czarnym,

niebieskim, pomara�czowym i moro

(kolory w zale�no�ci od rynku).

Panorama 360°/180°

Wodoszczelny do gł�boko�ci 18

metrów i pracy do 60 min. (Ekw. JIS

IPX8),

Odporny na prac� w temperaturach

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw.

JIS IP6X)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2.0 m,

Wbudowany barometr,

wysoko�ciomierz, gł�boko�ciomierz.

Polskie menu.

Dost�pne w kolorze srebrnym,

czarnym i białym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do

10 m gł�boko�ci,

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2.1 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

Metalowy korpus.
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do kład nie spraw dzić mo żli wo ści wszyst -
kich 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.

Ca non Po wer Shot D30
Trze ba przy znać, że Ca non nie roz piesz -

cza nas czę sto tli wo ścią pre mier swo ich wo -
dosz czel nych kom pak tów. Od lu te go 2009
ro ku po zna li śmy za le d wie trzy te go ty pu
mo de le, któ rych pa ra me try pre zen tu je ta be -
la za miesz czo na na ko lej nych stro nach.

Nie by ło by w tym nic złe go, gdy by w ka -
żdym pro duk cie kon struk to rzy sto so wa li
no wo cze śniej sze i lep sze roz wią za nia.
W przy pad ku sko ku z mo de lu D10 do D20
mo gli śmy mó wić o zu peł nie no wej ma try -
cy, szer szym ką cie wi dze nia (nie ste ty kosz -
tem słab szej świa tło si ły), po pra wio nym
try bie wi deo, więk szym zoo mie optycz nym
i ekra nie LCD oraz wbu do wa nym od bior ni -
ku GPS. Je dy ny nie do syt po zo sta wia ła wo -
dosz czel ność obu do wy, któ ra się nie
zmie ni ła. Nie do syt jed nak szyb ko zo stał za -
stą pio ny eu fo rią, bo oka za ło się, iż po mi mo
de kla ro wa nych 10 me trów, Ca no nem D20
mo żna bez pro ble mów fo to gra fo wać na 30
me trach, a kor pus wy trzy my wał na wet nur -
ko wa nia prze kra cza ją ce 40 me trów. Za tem
war to by ło cze kać trzy la ta na no wy mo del,
któ ry osią gnął zna ko mi ty wy nik w na szym

Egipt to idealne miejsce do testowania wodoodpornych kompaktów. Znajdziemy tam czystą wodę,
kolorowe rafy i dogodną bazę hotelową.



Nuras.info 10/2014

113

te ście.
Na stęp ca Po wer Sho ta D20, mo del D30,

po ja wił się dwa la ta póź niej, czy li w lu tym
br. Jed nak w je go przy pad ku już trud no do -
szu kać się ty lu no wi nek. Wi dzi my, że nie
zmie ni ły się pa ra me try ma try cy, pro ce sor

ob ra zo wy jest ten sam co w mo de lu z 2009
ro ku, kon struk cja obiek ty wu nie zo sta ła
prze pro jek to wa na i za sto so wa no iden tycz -
ny ekran LCD. Co za tem się zmie ni ło? Je dy -
ne, co rzu ca się w oczy, to kla sa
wo dosz czel no ści obu do wy, któ ra we dług

pro du - cen ta ma wy trzy my wać za nu rze nia
do 25 me trów. Jest to zde cy do wa ny re kord
w tej kla sie apa ra tów i z pew no ścią trze ba
za li czyć to na plus. Jed nak czy tak nie wiel -
ka zmia na wy star czy, aby po wal czyć
w kon ku ren ta mi w ni niej szym te ście? Prze -
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teście.
Następca PowerShota D20, model D30,

pojawił się dwa lata później, czyli w lutym
br. Jednak w jego przypadku już trudno do-
szukać się tylu nowinek. Widzimy, że nie
zmieniły się parametry matrycy, procesor

obrazowy jest ten sam co w modelu z 2009
roku, konstrukcja obiektywu nie została
przeprojektowana i zastosowano identycz-
ny ekran LCD. Co zatem się zmieniło? Jedy-
ne, co rzuca się w oczy, to klasa
wodoszczelności obudowy, która według

produ- centa ma wytrzymywać zanurzenia
do 25 metrów. Jest to zdecydowany rekord
w tej klasie aparatów i z pewnością trzeba
zaliczyć to na plus. Jednak czy tak niewiel-
ka zmiana wystarczy, aby powalczyć
w konkurentami w niniejszym teście? Prze-

Producent Canon Canon Canon

Model PowerShot D10 PowerShot D20 PowerShot D30

Data premiery 2009-02-18 2012-02-07 2014-02-12

Liczba pikseli 12.1 Mpix 12.1 Mpix 12 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4000 x 3000,

• 3264 x 2448,

• 2592 x 1944,

• 1600 x 1200,

• 640 x 480,

• 4000 x 2248 (16:9)

• 4000 x 3000

• 2816 x 2112

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4000 x 2248 (16:9)

• 4000 x 2664 (3:2)

• 2992 x 2992 (1:1)

• Dost�pne tak�e mniejsze

rozdzielczo�ci dla trybów 16:9, 3:2 i

1:1

• 4000 x 3000

• 2816 x 2112

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4000 x 2248 (16:9)

• 4000 x 2664 (3:2)

• 2992 x 2992 (1:1)

• Dost�pne tak�e mniejsze

rozdzielczo�ci dla trybów 16:9, 3:2 i

1:1

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala CCD, 4:3 1/2.3 cala CMOS BSI, 4:3 1/2.3 cala CMOS BSI, 4:3
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Procesor obrazu DIGIC IV z technologi� iSAPS DIGIC IV z technologi� iSAPS DIGIC IV z technologi� iSAPS

Format zapisu • Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.2, DCF,

DPOF 1.1)

Rodzaje JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (H.264 + Linear PCM

mono)

• D�wi�k: WAVE

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DCF,

DPOF 1.1)

Rodzaje JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (H.264 + Linear PCM

mono)

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DCF,

DPOF 1.1)

• Filmy: MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

• D�wi�k: Linear PCM (mono)

Zakres ISO AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

ISO

AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600,

3200 ISO

AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600,

3200 ISO

Migawka 1 s - 1/1500 s

15 - 1/1500 s (pełen zakres -

zale�nie od trybu fotografowania)

1 s - 1/1600 s

15 - 1/1600 s (pełen zakres -

zale�nie od trybu fotografowania)

1 s - 1/1600 s

15 - 1/1600 s (pełen zakres -

zale�nie od trybu fotografowania)

Konstrukcja obiektywu Canon zoom

6 elementów w 5 grupach

(1 element jednostronnie asferyczny

UA, 1 element dwustronnie

asferyczny UA)

Canon zoom

12 elementów w 10 grupach

(2 elementy niskodyspersyjne, 3

dwustronne elementy asferyczne, 1

jednostronny element asferyczny)

Canon zoom

12 elementów w 10 grupach

(2 elementy niskodyspersyjne, 3

dwustronne elementy asferyczne, 1

jednostronny element asferyczny)

Ogniskowa obiektywu 6.2 – 18.6 mm (ekwiwalent: 35–105

mm dla filmu 35 mm)

5 – 25 mm (ekwiwalent: 28–140 mm

dla filmu 35 mm)

5 – 25 mm (ekwiwalent: 28–140 mm

dla filmu 35 mm)

�wiatłosiła: f/2.8 – f/4.9 f/3.9 – f/4.8 f/3.9 – f/4.8

Zoom optyczny 3x 5x 5x

Zoom cyfrowy 4x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak

Zapis wideo • 640 x 480 (VGA) z szybko�ci�

30kl./s,

• 320 x 240 (QVGA) z szybko�ci� 30

kl./s

czas nagrywania: do 4GB lub 1

godz. (VGA/QVGA)

• 1920 x 1080 (Full HD) z szybko�ci�

24 kl./s,

• 1280 x 720 (HD) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 640 x 480 (VGA) z szybko�ci�
30kl./s,

• 1920 x 1080 (Full HD 1080p) z

szybko�ci� 24 kl./s,

• 1280 x 720 (HD) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 640 x 480 (VGA) z szybko�ci�
30kl./s,
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czas nagrywania: do 4GB / 29 min.

59 s (Full HD i HD) lub do 4GB / 1

godz (VGA)

• Tryb "W zwolnionym tempie" z

szybko�ci� 120 kl./s (z

rozdzielczo�ci� VGA) lub 240 kl./s (z

rozdzielczo�ci� QVGA) , czas

nagrywania do 30 s

• Tryb "Efekt miniatury", z szybko�ci�
6, 3 lub 1.5 kl./s

• Tryb iFrame (HD)

czas nagrywania: do 4GB / 29 min.

59 s (Full HD i HD) lub do 4GB / 1

godz (VGA)

• Tryb "W zwolnionym tempie" z

szybko�ci� 120 kl./s (z

rozdzielczo�ci� VGA) lub 240 kl./s (z

rozdzielczo�ci� QVGA) , czas

nagrywania do 30 s

• Tryb "Efekt miniatury", z szybko�ci�
6, 3 lub 1.5 kl./s

• Format iFrame (Full HD), 30 kl./s

• Przegl�d filmowy, 30 kl./s

Ogniskowanie AF TTL,

• System AF / Punkty: AiAF

(Wykrywanie twarzy / 9-punktowy),

1-punktowy AF (w centrum)

• Wybieranie punktu AF: Wielko��
(Normalna, mała)

• Wspomaganie AF: wbudowana

lampka

AF TTL,

• System AF / Punkty: AiAF

(Wykrywanie twarzy / 9-punktowy),

1-punktowy AF (w centrum)

• Tryby AF: Pojedynczy, ci�gły

(dost�pny tylko w trybie

automatycznym), Servo AF/AE,

�ledzenie AF

• Wybieranie punktu AF: Wielko��
(Normalna, mała)

• Wspomaganie AF: wbudowana

lampka

AF TTL,

• System AF / Punkty: AiAF

(wykrywanie twarzy/9-punktowy),

1-punktowy AF (stały centralny)

• Tryby AF: Pojedynczy, ci�gły

(dost�pny tylko w trybie

automatycznym), Servo AF/AE,

�ledzenie AF, makro pod wod�,

szybki

• Wybieranie punktu AF: Wielko��
(Normalna, mała)

• Wspomaganie AF: wbudowana

lampka

Pomiar �wiatła Tryby pomiar:

• Wielosegmentowy (zwi�zany z

ramk� AF wykrywania twarzy),

• Centralnie wa�ony u�redniony,

• Punktowy (w centrum)

Tryby pomiar:

• Wielosegmentowy (zwi�zany z

ramk� AF wykrywania twarzy),

• Centralnie wa�ony u�redniony,

• Punktowy (w centrum)

Tryby pomiar:

• Wielosegmentowy (zwi�zany z

ramk� AF wykrywania twarzy),

• Centralnie wa�ony u�redniony,

• Punktowy (w centrum)

Ostro�� od Tryb Makro (szeroki k�t): od 3 cm Tryb Makro (szeroki k�t): od 1 cm Tryb Makro (szeroki k�t): od 1 cm

Balans bieli Auto (z balansem bieli dla twarzy),

Słoneczny dzie�, Pochmurny dzie�,

Auto (z balansem bieli dla twarzy),

�wiatło dzienne, Pochmurny dzie�,

Auto (z balansem bieli dla twarzy),

�wiatło dzienne, Pochmurny dzie�,
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�wiatło �arowe, �wiatło jarzeniowe

(2 rodzaje),

• Ustawienia własne według wzorca

bieli

�wiatło �arowe, �wiatło jarzeniowe

(2 rodzaje), Zdj�cia podwodne

• Ustawienia własne według wzorca

bieli

�wiatło �arowe, �wiatło jarzeniowe

(2 rodzaje), Zdj�cia podwodne

• Ustawienia własne według wzorca

bieli

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

1/3 EV

i-Contrast dla automatycznej

dynamicznej korekty zakresu

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co

1/3 EV

i-Contrast dla automatycznej

dynamicznej korekty zakresu

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co

1/3 EV

i-Contrast dla automatycznej

dynamicznej korekty zakresu

Programy Auto, Film

• Specjalne Sceny: Program, Portret,

Nocne migawki, Dzieci i zwierz�ta,

Wn�trza, Zachód sło�ca, Li�cie,

�nieg, Pla�a, Fajerwerki, Długi czas,

Akwarium, Pod wod�, ISO 3200

(zdj�cia 1600x1200), Cyfrowe

makro, Tylko jeden kolor, Zamiana

kolorów, Do panoramy

Smart Auto (32 wykrywane sceny),

P, przegl�d filmów, portrety,

inteligentna migawka (u�miech,

wyzwalanie mrugni�ciem,

samowyzwalacz twarzy), nocne

uj�cie z r�ki, słabe o�wietlenie (3

MP), efekt rybiego oka, efekt

miniatury, aparat-zabawka,

monochromatyczny, super �ywe

kolory, efekt plakatu, tylko jeden

kolor, zamiana koloru, pod wod�,

makro pod wod�, �nieg, sztuczne

ognie, długie czasy, asystent

ł�czenia.

Smart Auto (32 wykrywane sceny),

P, przegl�d filmowy, portrety,

inteligentna migawka (u�miech,

wyzwalanie mrugni�ciem,

samowyzwalacz twarzy), nocne

uj�cie z r�ki, słabe o�wietlenie (3,0

MP), efekt rybiego oka, efekt

miniatury, efekt aparatu zabawki,

monochromatyczny, super �ywe

kolory, efekt plakatu, tylko jeden

kolor, zamiana koloru, pod wod�,

makro pod wod�, �nieg, fajerwerki,

długi czas na�wietlania, asystent

ł�czenia

• Efekty fotograficzne: Moje kolory

(moje kolory wył�czone, �ywe,

neutralne, sepia, czarno-biały, film

pozytywowy, ja�niejszy odcie� skóry,

ciemniejszy odcie� skóry, �ywy

niebieski, �ywy zielony, �ywy

czerwony)

Zdj�cia seryjne ok. 1.1 kl./s do zapełnienia karty (bez

lampy)

brak danych Z szybko�ci� 1.9 kl./s a� do

zapełnienia karty pami�ci

Lampa błyskowa Wbudowana:

• Funkcje: Auto, Wył�czona,

WBUDOWANA:

• Funkcje: Auto, Wył�czona,

Funkcje: Auto, Wył�czona,

Wł�czona, Redukcja czerwonych
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Wł�czona, Redukcja czerwonych

oczy, Synchronizacja z długimi

czasami

• Zasi�g: od 30 cm do 3.2 m szeroki

k�t, do 2.0 m tele

Korekta dla wykrytych twarzy.

Zewn�trzna (opcjonalnie): Canon

High Power Flash HF-DC1

Wł�czona, Redukcja czerwonych

oczy, Synchronizacja z długimi

czasami

• Zasi�g: od 30 cm do 3.5 m szeroki

k�t, od 1.0 m do 3.0 m tele

Korekta dla wykrytych twarzy.

ZEWN	TRZNA (opcjonalnie):

Canon High Power Flash HF-DC1

lub HF-DC2

oczu, Synchronizacja z długimi

czasami na�wietlania

• Zasi�g: od 30 cm do 3.5 m szeroki

k�t, od 1.0 m do 3.0 m tele

• Najkrótszy czas błysku 1/1600 s

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2s, 10s lub nastawy u�ytkownika,

samowyzwalacz dla twarzy

2s, 10s lub nastawy u�ytkownika 2s, 10s lub nastawy u�ytkownika

Karta pami�ci • Secure Digital (SD/SDHC) lub

• MultiMedia Card (MMC, MMCplus,

HC MMCplus)

Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

LCD Stały, 2.5 calowy, kolorowy,

PureColor LCD II (TFT), 230 000

punktów, pokrycie 100%,

regulowana jasno��

Stały, 3.0 calowy, kolorowy,

PureColor LCD II (TFT), 461 000

punktów, pokrycie 100%,

regulowana jasno�� w 5 poziomach

Stały, 3.0 calowy, kolorowy,

PureColor LCD II (TFT), 461 000

punktów, pokrycie 100%,

regulowana jasno�� w 5 poziomach

Wizjer brak brak brak

Komunikacja i zł�cza USB 2.0 Hi-Speed (MTP,PTP)

zł�cze Mini-B / wyj�cie audio-wideo

(PAL / NTSC),

• Obsługa druku bezpo�redniego

(PictBridge)

Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed (MTP,

PTP) Mini-B, wyj�cie mini HDMI

(CEC) / wyj�cie audio-wideo (PAL /

NTSC)

• Wbudowany GPS z funkcj�
znakowania zdj�� .

• Obsługa druku bezpo�redniego

(PictBridge)

Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed (MTP,

PTP) Mini-B, wyj�cie mini HDMI

(CEC) / wyj�cie audio-wideo (PAL /

NTSC)

• Wbudowany GPS z funkcj�
znakowania zdj�� .

• Obsługa druku bezpo�redniego

(PictBridge)

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy NB-6L

(3.7V, pojemno�� 1000 mAh,

Akumulator litowo-jonowy NB-6L

(3.7V, pojemno�� 1000 mAh),

Akumulator litowo-jonowy NB-6LH

(3.7V, pojemno�� 1000 mAh,
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ko na my się w ko lej nych roz dzia łach.
Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Wo dosz czel ność do głę bo ko ści 25 me -

trów to bez a pe la cyj ny re kord w tej kla sie

pro duk tów. Naj wy ższe mo de le kon ku ren cji
mo gą po szczy cić się wy ni kiem na po zio mie
„za le d wie” 15-18 me trów. Mi mo to kor pus
Ca no na D30 nie wy ró żnia się pod wzglę -

dem wy mia rów i wa gi. Mie rzy on nie mal
do kład nie ty le sa mo co Ni kon AW120,
a wa ga na po zio mie 218 gra mów nie od bie -
ga od kon ku ren tów o du żo ni ższej kla sie
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konamy się w kolejnych rozdziałach.
Budowa i jakość wykonania
Wodoszczelność do głębokości 25 me-

trów to bezapelacyjny rekord w tej klasie

produktów. Najwyższe modele konkurencji
mogą poszczycić się wynikiem na poziomie
„zaledwie” 15-18 metrów. Mimo to korpus
Canona D30 nie wyróżnia się pod wzglę-

dem wymiarów i wagi. Mierzy on niemal
dokładnie tyle samo co Nikon AW120,
a waga na poziomie 218 gramów nie odbie-
ga od konkurentów o dużo niższej klasie

wydajno�� ok. 220 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

pr�du stałego ACK-DC40

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

pr�du stałego ACK-DC40

wydajno�� 300 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

pr�du stałego ACK-DC40

Akcesoria Akumulator Litowo-jonowy NB-6L,

ładowarka, pasek, kabel USB, kabel

audio-wideo, oprogramowanie:

• ZoomBrowser EX / ImageBrowser,

• Photo Stitch

Akumulator Litowo-jonowy NB-6L,

ładowarka, pasek, kabel USB,

oprogramowanie:

• ImageBrowser EX,

• Photo Stitch,

• Map Utility.

Opcjonalnie obudowa do zdj��

podwodnych WP-DC45 (do

gł�boko�ci 40 m)

Akumulator Litowo-jonowy NB-6L,

ładowarka CB-2LYE, pasek na

nadgarstek, kabel zasilaj�cy,

instrukcja, oprogramowanie:

• ImageBrowser EX,

• Photo Stitch,

• Map Utility.

Waga 103,6 × 66,9 × 48.8 mm 228 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

218 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

Wymiary 190 g (bez akumulatora i karty

pami�ci)

112.3 x 70.8 x 28 mm 109.4 × 68.0 × 27.5 mm

Dodatkowe informacje Menu w j�zyku polskim.

Wodoodporny (do 10m gł�boko�ci).

Odporny na upadek (z wysoko�ci

1.22m).

Odporny na mróz (do -10°C).

Odporny na kurz.

Menu w j�zyku polskim.

Wodoodporny do 10m gł�boko�ci.

Odporny na upadek z wysoko�ci

1.5m.

Odporny na mróz do -10°C.

Odporny na kurz.

Wydajno�� stabilizacji wg.

producenta 2 EV

Dost�pny w kolorach: czarno-�ółtym,

czarno-niebieskim, czarno-srebrnym.

Menu w j�zyku polskim.

Wodoodporny do 25 m gł�boko�ci.

Odporny na upadek z wysoko�ci 2

m.

Odporny na mróz do -10°C.

Odporny na kurz.

Wydajno�� stabilizacji wg.

producenta 1.5 EV
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wo dosz czel no ści. Dla te go też na le żą się
du że po chwa ły pro jek tan tom te sto wa ne go
Po wer Sho ta, po nie waż uda ło się im stwo -
rzyć zna ko mi cie wy ko na ny kor pus przy za -
cho wa niu roz sąd nych ga ba ry tów i ma sy.
Bio rąc D30 do rę ki od ra zu wie my, że ma -
my do czy nie nia z bar dzo so lid ną kon struk -
cją wy ko na ną z wy so kiej ja ko ści twar de go

pla sti ku oraz me ta lo we go ele men tu na
przed niej ścian ce. Obu do wa Ca no na
pod wzglę dem ja ko ści wy ko na nia zde cy do -
wa nie prze wy ższa kon ku ren tów opi sy wa -
nych w ko lej nych roz dzia łach.

W po dob nym to nie mo żna wy po wia dać
się o szyb ce chro nią cej ekran LCD, gdyż
jest ona na ty le sztyw na, że na głę bo ko -

ści 15 m, gdzie pa nu je 2,5-krot nie więk sze
ci śnie nie niż na po wierzch ni, prak tycz nie
nie ule ga ona ugię ciu.

Układ przy ci sków w no wym mo de lu
uległ nie wiel kim zmia nom w sto sun ku
do po przed ni ka. O ile funk cjo nal ność gu zi -
ków po zo sta ła ta sa ma, to nie któ re z nich
umiesz czo no w in nym miej scu.

Na gór ną ścian kę, obok włącz ni ka i spu -
stu mi gaw ki, w miej scu gdzie wcze śniej
znaj do wał się przy cisk uru cha mia ją cy tryb
pod glą du zdjęć, po wę dro wał gu zik od po -

wie dzial ny za roz po czę cie na gry wa nia fil -
mów. Przy cisk pod glą du zdjęć umiesz czo-
no na to miast na sa mym do le tyl nej ścian ki,
dzię ki cze mu pod dźwi gnią zmia ny ogni -
sko wej mo żna by ło za sto so wać du ży, wy -

Głębokość 15 metrów
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ko na ny z gu my i kar bo wa ny ele ment,
na któ rym mo że my oprzeć kciuk. Po ni żej
znaj dzie my przy cisk FUNC. SET po twier -
dza ją cy do ko na ne wy bo ry i uru cha mia ją cy
me nu pod ręcz ne. Zo stał on oto czo ny czte -

re ma przy ci ska mi kie run ko wy mi od po wia -
da ją cy mi ta kże za: wy bór try bu fo to gra fo-
wa nia, uru cha mia nie try bu ma kro, wy bór
try bu lam py bły sko wej i in for ma cji wy świe -
tla nych na ekra nie LCD. Na sa mym do le,
obok wspo mnia ne go przy ci sku pod glą du
zdjęć, umiesz czo no przy cisk ME NU po zwa -
la ją cy wejść do me nu głów ne go apa ra tu.

Zmia nę uło że nia ma ni pu la to rów z pew -
no ścią na le ży za li czyć na plus, bo wiem wy -
go spo da ro wa no miej sce na więk szy
ele ment po pra wia ją cy trzy ma nie apa ra tu,
a przy cisk try bu wi deo zna lazł się w bar -
dziej in tu icyj nym i do stęp nym miej scu.

Na bocz nej ścian ce obu do wy Ca no na
D30 znaj dzie my klap kę kry ją cą złą cze
USB 2.0 Hi -Spe ed, wyj ście mi ni HDMI oraz
wej ście ze wnętrz ne go, opcjo nal ne go za si -
la cza ACK -DC40.

Na to miast na spo dzie kon struk to rzy
umie ści li ko lej ną klap kę z uszczel nia ją cym
o -rin giem, pod któ rą znaj dzie my slot
na kar tę pa mię ci SD/SDHC/SDXC oraz aku -
mu la tor li to wo -jo no wy NB -6LH o po jem no -
ści 1000 mAh i wy daj no ści 300 zdjęć.

Nie ste ty, tak jak w po przed nim mo de lu,
otwie ra nie kla pek jest dość pro ble ma tycz -
ne, gdyż wy ma ga uży cia si ły. Pro du cent

praw do po dob nie był te go świa do my i dla te -
go na sprzącz ce od pa ska na nad gar stek
znaj dzie my spe cjal ne wy pust ki, któ re ma ją
uła twiać tę czyn ność. Mo że i ma ją, ale nie

Głębokość 10 metrów
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uła twia ją. W re zul ta cie trze ba mieć bar dzo
twar de pa znok cie, aby po ra dzić so bie
z otwie ra niem kla pek bez do dat ko wych na -
rzę dzi.

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

Eks plo ata cja
Pod czas użyt ko wa nia Ca no na D30 nie

na po tka li śmy na ja kie kol wiek więk sze pro -
ble my z je go ob słu gą. Obu do wa jest dość
od por na na uszko dze nia i w cią gu ca łe go
te stu po ja wi ły się na niej je dy nie nie licz ne
po wierz chow ne ska zy oraz de li kat ne ubyt -
ki w na pi sach na przed niej ścian ce. Naj -
mniej od por ny oka zał się pier ścień ota cza -
ją cy obie-k tyw, gdyż zo stał on wy ko na ny
z dość mięk kie go pla sti ku. Na po chwa łę za -
słu gu je na to miast szyb ka chro nią ca ekran

LCD, gdyż pod ko niec te stu mo gli śmy
na niej za ob ser wo wać je dy nie kil ka po -
wierz chow nych za dra pań.

Pro ble my po ja wią się na to miast, gdy bę -
dzie my zmu sze ni czy ścić apa rat z ku rzu
i osa dów so li. Dro bin ki za nie czysz czeń bar -
dzo lu bią lo ko wać się we wgłę bie niach gu -
mo wych ele men tów na przed niej i tyl nej
ścian ce, a ta kże wo kół przy ci sków.

Funk cje do dat ko we
Ca non Po wer Shot D30 zo stał wy po sa żo -

ny w mo duł GPS. Dzia ła on bar dzo spraw -
nie i urzą dze nie nie ma więk szych
pro ble mów z od bio rem sy gna łu z sa te li tów.
Dzię ki te mu mo że my nie tyl ko geo ta go wać
na sze fo to gra fie, ale też za re je stro wać prze -
by tą tra sę i wszyst ko to wy świe tlić na ma -
pie przy po mo cy dar mo wej apli ka cji Ca non
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Map Util li ty, któ ra jest do po bra nia na stro -
nie pro du cen ta. Nie ste ty w apa ra cie nie

znaj dzie my wbu do wa nych map, tak jak to
ma miej sce w przy pad ku Ni ko na AW120.

W te sto wa nym Po wer Sho cie nie znaj -
dzie my try bu HDR, a tryb zdjęć pa no ra -
micz nych jest dość moc no ogra ni czo ny.
Apa rat nie skle ja bo wiem au to ma tycz nie
po szcze gól nych ka drów i ko niecz ne jest
sko rzy sta nie z do dat ko we go opro gra mo wa -
nia Ca non Pho to Stitch, któ re mo że my za in -
sta lo wać na kom pu te rze.

Apli ka cja jest pro sta w ob słu dze (o ile
zna my ję zyk an giel ski), jed nak ca ły pro ces
wska za nia zdjęć skła do wych oraz skle ja nia
zaj mu je kil ka chwil.
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Nie ste ty, mi mo ta kie go utrud nie nia, uzy -
ska ne efek ty nie po wa la ją na ko la na, bo
choć wy ni ko wa pa no ra ma ce chu je się bar -
dzo du żą roz dziel czo ścią i szcze gó ło wo -
ścią, to nie ste ty wi dać na niej wy raź nie
łą cze nia po szcze gól nych ka drów.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Ten pod roz dział za cznie my od rze czy

naj bar dziej iry tu ją cej. Jest nią bez wąt pie nia
spust mi gaw ki te sto wa ne go apa ra tu. Wszy -
scy użyt kow ni cy apa ra tów przy zwy cza je ni
są do te go, że pod przy ci skiem bar dzo do -

brze wy czu wal ny jest pierw szy skok, któ ry
po wo du je usta wie nie i po twier dze nie ostro -
ści, a do ci śnię cie gu zi ka po wo du je wy ko na -
nie zdję cia. 

W Ca no nie jest po dob nie, jed nak przy -
cisk zo stał źle za pro jek to wa ny i pierw szy
skok jest bar dzo sła bo za zna czo ny, a ró żni -
ca w na ci sku po mię dzy za trzy ma niem się
na pierw szej po zy cji a do ci śnię ciem gu zi ka
jest mi ni mal na. Z te go też po wo du czę sto
zda rza się, że wy ko nu je my zdję cie, gdy te -
go nie chce my, bo zbyt moc no wci snę li śmy
gu zik. Gdy nur ku je my w rę ka wi cach, jest
jesz cze go rzej i w za sa dzie pstry ka my
na oślep, nie ma jąc pew no ści, czy ostrość
zo sta ła po twier dzo na.

Pro ble my po ja wia ją się też pod czas ko -
rzy sta nia z me nu pod ręcz ne go. Więk szość
osób z pew no ścią jest przy zwy cza jo na, że
nie mu si za wra cać so bie gło wy szu ka niem
gu zi ka, któ rym mo żna wyjść z me nu, a je -
dy nie wci ska do po ło wy spust mi gaw ki
i po ja wia się ekran ka dro wa nia. Ca non ma
nie co od mien ną fi lo zo fię. Na wet je że li uda
nam się wci snąć mi gaw kę do po ło wy i nie
wy ko nać zdję cia, to i tak nie wyj dzie my
z me nu pod ręcz ne go. Gdy przy trzy ma my
dłu żej wci śnię ty do po ło wy spust, to po ja wi
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nam się ekran ka dro wa nia, apa rat po twier -
dzi ostrość, ale po pusz cze niu spu stu znów
na ekra nie uka że się me nu pod ręcz ne.
W związ ku z tym, aby wyjść z me nu pod -
ręcz ne go, mu si my za twier dzić w nim ja kąś
wy bra ną war tość. Wte dy po ja wi nam się
ekran ka dro wa nia. Jed nak pro blem po ja wia
się, gdy chce my prze sta wić kil ka pa ra me -
trów, bo wiem po prze sta wie niu ka żde go
z nich mu si my po now nie wcho dzić do me -
nu. Po ni żej przed sta wia my wy gląd me nu
pod ręcz ne go. Mo że my w nim zmie nić pod -
sta wo we pa ra me try, ta kie jak czu łość ISO,
ba lans bie li, ko rek ta eks po zy cji, po miar
świa tła czy ja kość zdjęć.

Li sta opcji do stęp nych w me nu za le żna
jest od wy bra ne go try bu fo to gra fo wa nia,

któ ry wy bie ra my wci ska jąc od po wied ni
przy cisk na obu do wie. Po ja wia nam się
wów czas po ni ższe me nu wy bo ru try bów.

Znaj dzie my w nim pio no wo usta wio ne
ikon ki od po wia da ją ce po szcze gól nym pro -
gra mom lub gru pom pro gra mów. Do dat ko -
wo w nie któ rych z nich do stęp ne jest
po zio me me nu, gdzie mo że my do ko nać wy -
bo ru jed ne go z kil ku do stęp nych tam try bów
te ma tycz nych. Tak jest wła śnie w przy pad ku
pro gra mu zdjęć pod wod nych, gdzie ma my
mo żli wość usta wie nia try bu „Pod wo dą” lub
„Pod wod ne ma kro”.

Ta kie dwu wy mia ro we me nu spraw dza
się du żo le piej niż dłu ga li sta pro gra mów
w Fu ji film XP70, czy Ni ko nie AW120.
Dzię ki te mu prze łą cza nie mię dzy try ba mi

nie stwa rza więk szych pro ble mów, gdyż
po ru sza nie się po me nu wy bo ru pro gra mów
te ma tycz nych od by wa się bez zbęd nych
opóź nień, a przy ci ski kie run ko we są du że
i wy god ne. Nie ste ty, gdy po wy nu rze niu
z wo dy chce my szyb ko wy ko nać zdję cie,
to mu si my się li czyć z tym, że ko lo ry na fo -
to gra fii bę dą moc no za fał szo wa ne, je że li
za po mni my wy łą czyć tryb pod wod ny.

Po ru sza nie się po me nu od by wa się
spraw nie i bez zbęd nych opóź nień, jed nak
za pi sy wa nie da nych na kar tę trwa dość dłu -
go, przez co nie je ste śmy w sta nie wy ko ny -
wać szyb ko ko lej ne go zdję cia. Choć pod
tym wzglę dem nic się nie zmie ni ło w sto -
sun ku do po przed nich mo de li, to kon ku ren -
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cja po szła dość moc no do przo du i w re zul -
ta cie Ca non spra wu je się w kwe stii za pi su
pli ków naj go rzej spo śród te sto wa nych mo -
de li. Au to fo kus ta kże nie jest de mo nem
pręd ko ści, jed nak nie od sta je już tak bar dzo
od kon ku ren cji, a na wet dzia ła nie co szyb -
ciej niż ten za sto so wa ny w XP70.

Wzo rem wcze śniej sze go mo de lu, pro du -
cent udo stęp nił spe cjal ny tryb do pod wod -
nej ma kro fo to gra fii i to w sy tu acji, gdy
na obu do wie znaj du je się przy cisk ozna -
czo ny ikon ką ma kro i słu żą cy do zmia ny
try bu AF. 

Oka zu je się, że po wy bra niu pro gra mu
do fo to gra fii pod wod nej, w miej sce try bu
AF Ma kro ma my do dys po zy cji tryb szyb -
kie go usta wia nia ostro ści na obiek tach znaj -
du ją cych się w od le gło ści ok. 3 m. In stru-
k cja za le ca, aby usta wić apa rat na obiek cie,
któ ry chce my sfo to gra fo wać, na ci snąć
do po ło wy spust mi gaw ki i wy zwo lić ją
w mo men cie, gdy uzna my, że jest wła ści -
wa chwi la na wy ko na nie zdję cia. Bio rąc
pod uwa gę, że to sa mo mo że my zro bić
w zwy kłym try bie AF, w któ rym przy naj -
mniej ma my po twier dze nie ostro ści (w try -
bie szyb kie go AF po usta wie niu ostro ści
ram ka na ekra nie LCD nie zmie nia się

na zie lo ną), a w do dat ku spust mi gaw ki ma
trud no wy czu wal ny pierw szy skok, to ni -
niej szą funk cję mo żna uznać za bez u ży -
tecz ną. W tej sy tu acji kon struk to rzy mo gli
zre zy gno wać z do dat ko we go try bu do ma -
kro fo to gra fii pod wod nej i udo stęp nić tryb
AF Ma kro pod prze zna czo nym do te go
przy ci skiem.

W D30 za sto so wa no ten sam ekran LCD
co w star szym mo de lu. Jest on przy zwo itej

ja ko ści i nie ma my więk szych za strze żeń
do je go pra cy w sil nym słoń cu.

Bar dzo po zy tyw nie na le ży wy po wie -
dzieć się o po ręcz no ści obu do wy. Kor pus
jest od po wied nich roz mia rów, a dzię ki za -
sto so wa niu gu mo wych ele men tów w new -
ral gicz nych miej scach, apa rat trzy ma się
zna ko mi cie na wet w mo krych dło niach.
Kom fort użyt ko wa nia po pra wia też do łą -
czo na w ze sta wie opa ska na nad gar stek,
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któ ra zo sta ła wy po sa żo na w wy god ny za -
cisk, chro nią cy apa rat przed zgu bie niem
pod czas nur ko wa nia.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Trze ba przy znać, że po pierw szym nur -

ko wa niu z Ca no nem D30 by li śmy nie co
roz cza ro wa ni. Zdję cia wy ko ny wa li śmy w

je zio rze na Ka szu bach, przy wi docz no ści
oko ło 5-6 me trów. Nie ste ty apa rat nie po -
ra dził so bie z od da niem ko lo ry sty ki zie lo -
nej wo dy. Fo to gra fie wy glą da ją na prze-
pa lo ne i ja skra wo zie lo ne, co zna czą co od -
bie ga od te go, co wi dzie li śmy na wła sne
oczy.

Z po mo cą mo że tu taj przyjść mo żli wość
re gu la cji ba lan su bie li, dzię ki cze mu mo że -
my w 10 stop niach prze stro ić ko lo ry sty kę,
pod bi ja jąc bar wę nie bie ską lub czer wo ną.

Jed nak na wet po do stro je niu ko lo ry sty ki,
zdję cia nie po wa la ły swo ją szcze gó ło wo -
ścią i zde cy do wa nie od sta wa ły od po zio -

Zdjęcie wykonane w trybie podwodnym z
balansem bieli dostrojonym w kierunku
czerwonym

Zdjęcie wykonane w trybie podwodnym z
balansem bieli dostrojonym w kierunku
niebieskim
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mu, któ ry w tym przy pad ku za pre zen to wał
Ni kon AW120.

Pod czas nur ko wań w Egip cie sy tu acja re -
pro duk cji barw zu peł nie się od wró ci ła. Ca -
non zde cy do wa nie naj le piej od da je
ko lo ry sty kę pod wod ne go świa ta Mo rza
Czer wo ne go. Na wet na głę bo ko ści kil ku na -
stu me trów bez pro ble mu mo że my wy ko -
nać fo to gra fię za chwy ca ją cą swo ją ko lo ry -
sty ką, cze go naj lep szym przy kła dem jest za -
pre zen to wa ne zdję cie żół wia, któ re wy ko -
na li śmy na głę bo ko ści oko ło 14 me trów.

Aby le piej móc po rów ny wać mo żli wo ści
po szcze gól nych apa ra tów, ka żdym z te sto -
wa nych mo de li wy ko na li śmy zdję cia
na głę bo ko ści 5 i 10 me trów. Po zwo li nam
to w dość pro sty spo sób oce nić ja kość od -
wzo ro wa nia barw.

Na pierw szym zdję ciu wi dać, że na głę -
bo ko ści 5 me trów apa rat nie ma naj mniej -
szych pro ble mów z za re je stro wa niem
na tu ral nych ko lo rów. Bia ła ma ska po sia da
je dy nie de li kat ny błę kit ny za farb, a ró żo we
ele men ty na ple cach nur ka nie stra ci ły
na swo jej wy ra zi sto ści. Rów nież skó ra wy -
glą da zna ko mi cie. Na 10 me trach jest za -
uwa żal nie go rzej, jed nak mi mo to ta ka
ko lo ry sty ka jest nie osią gal na dla kon ku ren -
tów – ró że na dal są bar dzo do brze wi docz -
ne, a ma ska sta ła się je dy nie błę kit na.

Nie ste ty w tym wy pad ku znów da ły o so -
bie znać dwa pro ble my, któ re do strze gli śmy
przy oka zji te sto wa nia star sze go mo de lu.
Pierw szy do ty czy ko lo ry sty ki zdjęć wy ko ny -
wa nych pod czas nur ko wa nia na po wierzch -
ni. Oka zu je się, że al go ryt my usu wa ją ce

nie bie ską do mi nan tę ze zdjęć, któ re do sko -
na le spraw dza ją się na więk szych głę bo ko -
ściach (5 me trów i wię cej), po wo du ją lek kie
„prze ko lo ro wa nie” fo to gra fii wy ko ny wa nych
przy po wierzch ni. Dru gi pro blem jest po wa -
żniej szy i ob ja wia się na wszyst kich głę bo -
ko ściach. W D30 za sto so wa no ten sam
obiek tyw co w star szym mo de lu, a oso by
czy ta ją ce test D20 pa mię ta ją, iż po wo do wał
on sil ny spa dek kon tra stu na zdję ciach,
przez co tra ci ły one na od bio rze. W no wym
Ca no nie jest więc po dob nie. Znów dzie je się
tak nie tyl ko wte dy, gdy słoń ce znaj du je się
w po bli żu ka dru, ale też w sy tu acjach, gdy
słoń ce jest da le ko po za ka drem, a je go roz -
pro szo ne pro mie nie do cie ra ją do obiek ty wu.
W re zul ta cie zdję cia wie le tra cą i ich szcze -
gó ło wość po zo sta wia spo ry nie do syt.

Tryb ma kro po zwa la wy ko ny wać zdję cia
z bar dzo ma łej od le gło ści, co da je przy -
zwo itą ska lę od wzo ro wa nia. Nie ste ty w je -
zio rze, ze wzglę du na ma łą ilość świa tła,
po ja wi ły się pro ble my z usta wia niem ostro -
ści i nie by li śmy w sta nie sfo to gra fo wać te -
sto we go ele men tu z tak bli ska, jak w przy -
pad ku kon ku ren cji.

Z włą czo ną lam pą mie li śmy nie co wię -
cej szczę ścia, a do dat ko wo na po chwa ły

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości 5
metrów

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości
10 metrów
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za słu gu je fakt, iż wbu do wa ny w apa ra cie
flash nie wpro wa dza wi docz ne go wi nie to -
wa nia na wet pod czas fo to gra fo wa nia z kil -
ku cen ty me trów.

O ko lo ry sty ce fil mów re je stro wa nych Ca -
no nem D30 w cie płych wo dach mo żna wy -
po wia dać się tyl ko w sa mych su per la ty-
wach. Wi dać to naj le piej po trze cim przy -
kła do wym wi de okli pie, gdzie do strzec mo -
że my wie le barw. W przy pad ku kon ku ren -
tów mie li śmy tam do czy nie nia je dy nie
z ró żny mi od cie nia mi nie bie skie go. Spa dek
kon tra stu, któ ry kry ty ko wa li śmy na fo to gra -
fiach, na fil mach nie jest już w za sa dzie wi -
docz ny, przez co są one bo ga te w szcze -
gó ły. Naj sła biej apa rat wy padł pod czas fil -
mo wa nia, gdy nur ko wa li śmy na po wierzch -
ni i re je stro wa li śmy ob ra zy pod świa tło.
W tym wy pad ku uwi docz nił się ró żo wa wy
za farb i ko lo ry sty ka nie jest już tak ide al na,
jak na więk szych głę bo ko ściach.

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:
– mo żli wość wy ko ny wa nia zdjęć na głę -

bo ko ści 25 m;
– bar dzo so lid ne wy ko na nie;
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– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– pew ne trzy ma nie apa ra tu na wet w mo -

krych dło niach;
– wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw -

dza się pod wo dą;
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć

na więk szych głę bo ko ściach, 5-20 m;
– sztyw na i wy trzy ma ła szyb ka chro nią ca

ekran LCD;
– lam pa bły sko wa nie wpro wa dza du że -

go wi nie to wa nia;
– mo żli wość do stro je nia ba lan su bie li

w try bie pod wod nym;
– re we la cyj na ko lo ry sty ka fil mów re je -

stro wa nych na więk szych głę bo ko ściach;
– do bre od wzo ro wa nie szcze gó łów

na fil mach pod wod nych.
Wa dy:
– zdję cia bar dzo po dat ne na utra tę kon -

tra stu;
– zdję cia wy ko ny wa ne na ma łych głę bo -

ko ściach o nie na tu ral nej, zbyt na sy co nej
ko lo ry sty ce;

– trud ny w czysz cze niu;
– nie wy god ny spust mi gaw ki;
– bar dzo sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w zie -

lo nych wo dach;
– nie pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy -

ko na nych na po wierzch ni w try bie pod -
wod nym;

– ma ło funk cjo nal ny tryb zdjęć pa no ra -
micz nych;

– brak try bu HDR;
– nie zbyt szyb ki AF;
– wol ne za pi sy wa nie da nych na kar tę;
– du ży roz miar pli ków wi deo.
Ca non znów po zo sta wił w nas pe wien

nie do syt. Apa rat ofe ru je nam bo wiem zdję -
cia pod wod ne o zna ko mi tej ko lo ry sty ce,
jed nak je go kon struk to rzy zde cy do wa li się
za sto so wać w nim ten sam nie uda ny obiek -
tyw. Nie ste ty rów nież li sta funk cji do dat ko -
wych wy glą da skrom nie na tle kon ku-
ren tów, a tryb zdjęć pa no ra micz nych jest
zde cy do wa nie prze sta rza ły. 

War to po my śleć też o za sto so wa niu no -
we go pro ce so ra ob ra zo we go, gdyż D30 za -
czy na od sta wać od kon ku ren cji
pod wzglę dem szyb ko ści dzia ła nia. Za tem
był po ten cjał, a Ca non go nie wy ko rzy stał.
Wy star czy ło zmie nić kon struk cję obiek ty -
wu, wsta wić szyb szy pro ce sor, któ ry po -
zwo lił by za ofe ro wać wię cej funk cji
do dat ko wych, a mie li by śmy apa rat ide al ny.

Ro bert Olech

http://www.wioskisos.org
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