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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Przy ro da nie uła twia ży cia wszel kiej ma ści ama to rom zi mo we go sza leń stwa, słup ki rtę ci w ter mo me -

trach upar cie trzy ma ją się po wy żej ze ra. O za śnie żo nych sto kach, pa gór kach i je zio rach sku tych lo dem
mo że my pó ki co tyl ko po ma rzyć. Ma my jed nak na dzie ję, że lu ty choć na chwi lę sta nie na wy so ko ści za -
da nia i zgod nie z od wiecz ną tra dy cją za mie ni nasz pięk ny kraj w kró le stwo śnie gu i lo du.

Tym cza sem nie tyl ko mi ło śni cy nur ko wa nia pod lo dem, ale rów nież wszy scy cie pło lub ni ama to rzy ko lo -
ro wych ry bek fi glu ją cych w tur ku so wej to ni, a na wet ci, któ rzy do pie ro za mie rza ją do łą czyć do co raz licz -
niej szej nur ko wej bra ci nie cier pli wie wy cze ku ją na nie zwy kłe wy da rze nie. Tak, to już nie dłu go! Pod wod na
Przy go da zbli ża się wiel ki mi kro ka mi, w tym ro ku w no wym miej scu, jesz cze więk sza, jesz cze bar dziej
uroz ma ico na, peł na wy jąt ko wych ofert. Tra dy cyj nie spo tka my się w gro nie daw no nie wi dzia nych zna jo mych,
przyj rzy my się no win kom sprzę to wym, sko rzy sta my z pro mo cji, spo tka my się z nur ko wy mi au to ry te ta mi i re -
kor dzi sta mi. Cze ka ją na Was ta kże kon kur sy, warsz ta ty, na gro dy. Dwie z nich, jak co ro ku, przy zna je cie
Wy sa mi, gło su jąc na Pro dukt i Oso bo wość Ro ku. Nie za po mnij cie zaj rzeć na sto isko Nu ras. in fo. Ser -
decz nie za pra sza my wszyst kich Czy tel ni ków na spo tka nie z re dak cją oraz współ pra cow ni ka mi na sze go ma -
ga zy nu, cze ka my na Was! 

Za nim się jed nak zo ba czy my, za pra sza my Was na wy ciecz kę do Mek sy ku, zaj rzy my też do mrocz nej
ja ski ni, w ocze ki wa niu na siar czy ste mro zy przy po mni my pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa obo wią zu ją -
ce w nur ko wa niu pod lo do wym, co jesz cze w lu to wym nu me rze? Sprawdź cie sa mi…
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Ka żda wy pra wa jest in na, ka żda
nie sie ze so bą coś no we go, nie za -
po mnia ne go… Nur ko wa nie w ce no -
tach wła śnie do ta kich na le ża ło.
Po dob no nic nie jest w sta nie od dać
uczu cia, ja kie zo sta je w czło wie ku
po nur ko wa niu w ce no tach, któ re
znaj du ją się na Pół wy spie Ju ka tan,
w po łu dnio wo - wschod nim Mek sy ku,
od dzie la ją cym Za to kę Mek sy kań ską
na za cho dzie od Mo rza Ka ra ib skie go
na wscho dzie… I tak rze czy wi ście
jest.

Le cie li śmy na dwie tu ry. Więk sza część
gru py – któ rą od pra wia łem na lot ni sku
w War sza wie od go dzi ny 4 ra no – po le cia -
ła w śro dę 27 li sto pa da. Na stęp ne go dnia,
ra zem z mo im przy szłym współ lo ka to rem,
po dą ży li śmy za gru pą na dru gi kon ty nent.

Ale Meksyk!
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Do ho te lu w Playa Del Car men do tar li śmy
pod wie czór. 

Gdy tyl ko po czu li śmy mek sy kań ski kli -
mat, znów by li śmy peł ni ener gii! Nie ste ty
oka za ło się, że ca ła na sza eki pa już daw no
śpi po „od po czyn ku” na pla ży, za tem po pi -
ja jąc pierw sze go „tu tej sze go drin ka” chło -

nę li śmy we so łą at mos fe rę te go eg zo tycz ne-
go miej sca…

Po bud ka… i na nu ra! Ze wzglę du na to,
że by li śmy za kwa te ro wa ni w dwóch ho te -
lach, spo tka nia z Gu idem rów nież mie li śmy
po dzie lo ne, co ab so lut nie nie wpły wa ło
na in te gra cję gru py. Za po zna nie z ba zą nur -

ko wą, wy peł nie nie wszyst kich do ku men -
tów, prze pa ko wa nie do to reb a’la tor by
z IKEI (za miast skrzy nek) i je dzie my. Brie -
fing i check di ve! Oj, Mek syk nie był dla nas
ła ska wy. Nur ko wa nie w oce anie by ło obo -
wiąz ko we, w ce lu spraw dze nia umie jęt no -
ści ka żdej oso by z gru py. Wa run ki oka za ły
się trud ne – bar dzo sła ba przej rzy stość, fa -
lo wa nie. Pod wo dą nie zna leź li śmy nic spe -
cjal ne go… no nic! Ta kie za har to wa nie by ło
jed nak po trzeb ne! Na miej sca nur ko we do -
cie ra li śmy łód ką w sty lu wszyst kim zna ne go
„zo dia ka”. Zesz li śmy na 18-34 m, rów nież
po dzie le ni na gru py. Pierw sze wra że nie nie
by ło zja wi sko we, ale to ozna cza, że te raz
mo że być już tyl ko le piej! Po dwóch nu rach
i od po czyn ku po sta no wi li śmy za po znać się
z lo kal ną spo łecz no ścią i od na leźć uro ki tu -
tej sze go mia sta! Te qu ila… Tak, Mek sy kań -
czy cy przy wi ta li nas bar dzo cie pło
i ser decz nie. Śmie chom nie by ło koń ca.

Ko lej ny dzień – pierw sze nur ko wa nie
w ce no tach! Na pierw szy ogień Chac Mo ol
– co w ję zy ku Ma jów ozna cza Bóg Desz -
czu. Dro ga pro wa dzą ca do ce no tu nie jest
zwy czaj na. Prze je żdża jąc przez dżun glę,
chwi la mi mo żna po czuć się jak In dia na Jo -
nes! Po do tar ciu na miej sce na le ży za pła cić
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tzw. bi let wstę pu, po nie waż ka żde miej sce
na le ży do „ko goś” – oso by pry wat nej, ca łej
ro dzi ny, ró żnie. Pań stwo we nie jest na pew -
no. Oso by udo stęp nia ją ce płe two nur kom
wej ścia do ce no tów two rzą ca łą in fra struk -
tu rę oto cze nia – sto li ki, re stau ra cje czy skle -
py z pa miąt ka mi. Ale wra ca jąc do me ri-
tum… trzy dzie sto mi nu to wa od pra wa, za -
wie ra ją ca ca łą hi sto rię po wsta nia ce no tów
– i wska ku je my!

„Ce no tes” okre śla ne są mia nem naj lep -
sze go nur ko wi ska na Zie mi – zdu mie wa ją -
ce ja ski nie, peł ne sta lak ty tów, sta lag mi tów
i sta la gna tów, któ re wszyst kich osza ła mia ją
pięk nem. „Ce no te” – z ję zy ka Ma jów „dzo -
not” – ozna cza ro dzaj na tu ral nej stud ni kra -
so wej utwo rzo nej w ska le wa pien nej.
Mek syk ob fi tu je w pod ziem ne sys te my ja -
skiń z za so ba mi wo dy grun to wej, dla któ -
rych cha rak te ry stycz ne jest to, że nie
po sia da ją lu stra wod ne go wi docz ne go
na po wierzch ni. Ogrom nym atu tem te go
miej sca jest kry sta licz nie czy sta wo da prze -
fil tro wa na przez pod ło że wa pien ne,
o przej rzy sto ści się ga ją cej na wet do 100 m.
Obec nie zba da no oko ło 160 km pod ziem -
ne go sys te mu grot, ja skiń i le jów kra so wych
oraz spo rzą dzo no ma pę po nad 50 ce no tów.

Za la ne, mek sy kań skie ja ski nie po wsta ły
pod czas ostat nie go zlo do wa ce nia (oko -
ło 1,5 mi lio na lat te mu). Na sku tek po więk -
sza nia się czap lo do wych na bie gu nach
i ob ni ża nia po zio mu o oko ło 100 m, wo da
desz czo wa wy rzeź bi ła pie cza ry w wa pien -
nym pod ło żu, two rząc miej sce dla po wsta -

wa nia sta lak ty tów i sta lag mi tów. Kie dy lód
za czął po now nie top nieć, po ziom mo rza
wzrósł, po czym sło na wo da wla ła się tam,
two rząc uni ka to wy na ska lę świa to wą twór
geo lo gicz ny. Od tej po ry ce no ty peł ni ły wa -
żną ro lę w ży ciu co dzien nym w kul tu rze
Ma jów. Ze wzglę du na sła by opad i brak
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rzek, wy drą żo ne stud nie słu ży ły spo łe czeń -
stwu ja ko pod sta wo we źró dło wo dy i wa ru -
nek do utwo rze nia wo kół nich du żych
miast. Swo ją funk cję peł nią na dal, są pod -
sta wo wym źró dłem wo dy pit nej dla dwóch
mi lio nów miesz kań ców Ju ka ta nu (na pół -
wy spie zaj mu ją cym ob szar pra wie po ło wy

Pol ski nie ma rzek). Po nad to, nie któ re
z nich peł ni ły rów nież wa żną ro lę ry tu al ną,
zwią za ną z kul tem bo ga desz czu i wo dy
Cha aka, po nie waż wie rzo no, że stud nie te
są dro gą... w za świa ty.

Nur ko wa nie w nie któ rych ce no tach (m.
in. Chac Mo ol) cha rak te ry zu je się zja wi -

skiem ha lo kli ny – po wsta ją cej na gra ni cy
wo dy słod kiej i sło nej. Wo da słod ka, lżej -
sza, pły nie po wy żej wo dy sło nej bar dzo
ubo giej w tlen. W miej scu, gdzie dwa ro -
dza je wo dy mie sza ją się, two rzy się prze -
pięk ny efekt wi zu al ny! Chac Mo ol to
świet ne miej sce dla ko goś, kto pierw szy raz
nur ku je w te go ty pu ka wer nach. Jest sto sun -
ko wo płyt kie (ok. 16 m) i bar dzo bez piecz -
ne – wszę dzie znaj du ją się po rę czów ki, tak
jak i w ka żdym in nym ce no cie. Nur ko wa -
nia te go ty pu ró żnią się od in nych nam zna -
nych, w mo rzach czy oce anach. Zaw sze
pły nie się „gę sie go”, w gru pie czte rech nur -
ków plus prze wod nik, a przed nur ko wa -
niem za wsze usta la my ko lej ność – kto
za kim pły nie. Gu ide wy po sa żo ny jest
w sprzęt stric te dla nur ków tech nicz nych
– mam tu na my śli nur ko wa nie ze sta gem,
czy na sys te mie Si de Mo unt. Nur ko wa nie
trwa oko ło 45-50 min i wy cho dzi my z mi -
ni mum 70 ba ra mi. Pierw sze wra że nie? Re -
flek sy pro mie ni sło necz nych spra wia ją, że
czło wiek czu je się w in nym świe cie… coś
nie sa mo wi te go! Nie spo ty ka my prak tycz nie
żad nych zwie rząt, z wy jąt kiem ma łych ry -
bek. Tra sy pro wa dzą ce przez sys te my ja skiń
ukła da ne są w ta ki spo sób, aby za wsze do -
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cho dzi ło do nich świa tło sło necz ne, mi mo
że do bre la tar ki są rze czą nie zbęd ną i bez
włą czo ne go sztucz ne go świa tła nie za nu -
rza my się pod wo dę. Do dat ko we wra że nie
ro bią ko rze nie prze bi ja ją ce się mię dzy ska -
ła mi do słow nie „ła piąc” wo dę. Wiel ce
praw do po dob ny jest fakt, że za kil ka ty się -
cy lat skle pie nie kom na ty w sys te mie ja skiń
za ła mie się i po wsta nie no wy „ce not”, czy -
li wej ście do ja ski ni. Je śli cho dzi o cie ka -
wost ki zwią za ne z te go ty pu nur ko wa niem
– przy nor mal nych nur kach rzad ko spo ty -
ka ne – nie py ta my „ile zo sta ło ci po wie -
trza?”. Sa mi sy gna li zu je my, kie dy zo sta je
nam 1/3 oraz 2/3 bu tli. Po ru sza my się przez
tu ne le, ko ry ta rze w któ rych za zwy czaj jest
bar dzo wą sko, do mo men tu kie dy nie wpły -
nie my do kom na ty. Po zy cja nur ka rów nież
nie na le ży do stan dar do wych – pły wa się
„pła sko”, z pod nie sio ny mi ko la na mi, w ta -
ki spo sób, aby nie ude rzyć gło wą o strop
oraz nie mą cić dna. W prze rwie po mię dzy
nur ko wa nia mi czę sto wa ni by li śmy cia stem
i ba na na mi, ta ki so bie pik nik w dżun gli.
Dru gie nur ko wa nie ro bi li śmy w tym sa mym
miej scu, ale ko rzy sta jąc z in ne go wej ścia
do ja ski ni lub w cał ko wi cie in nym ce no cie.
Po pierw szym dniu nur ko wa nia w ce no tach

pa dło stwier dze nie, że by ła to baj ka… Je śli
ta kie miej sca zda rza ją się na po cząt ku wy -
jaz du, to cóż cze ka nas na ko niec? A cze ka -
ły nas jesz cze nu ry w ce no cie Dos Ojos
w tym Bat Ca ve, Bar bie Li ne, Pon de Ro sa,
PIT, Taj ma ha. Cóż mo żna rzec?

Dos Ojos – jed na z naj więk szych ja skiń
w re jo nie, ozna cza ją ca „dwo je oczu”, po -
nie waż znaj du ją się tu dwie ce no ty o okrą -
głym kształ cie, po ło żo ne jed na obok
dru giej. Pod czas nur ko wa nia zde cy do wa -
nie uwa gę przy cią ga pew na ja sno wło sa da -
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ma, któ ra z ca łą pew no ścią nie po cho dzi
z Mek sy ku. Lal ka Bar bie wszyst kich szo ku -
je w ta kim sa mym stop niu, tym bar dziej że
znaj du je się w pasz czy kro ko dy la. Ot, ta kie
so bie mek sy kań skie żar ci ki. Gra świa teł jest
wręcz nie by wa ła, wo da kry sta licz na, ogrom
sta lak ty tów…

Dru ga część atrak cji to nie to pe rze! Bat
Ca ve jest zde cy do wa nie ciem niej szą ja ski -
nią. Prze pły wa jąc przez sys tem ko ry ta rzy
na le ży wy nu rzyć się w kom na cie, by po dzi -
wiać nie sa mo wi te for ma cje kra so we i cho -
wa ją ce się za sta lak ty ta mi nie to pe rze!!! To
był ab so lut ny po wrót do dzie ciń stwa – dla

dziew czy nek lal ki Bar bie, dla chło pa ków
Bat man Fo re ver!

Nur ko wa nia w Taj ma Ha to po dob ne
wspo mnie nie – wpa da ją ce świa tło przez
otwo ry w skle pie niu, sta lak ty ty, sta lag mi -
ty… i pie cza ra nie to pe rzy.
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The PIT – je den z naj lep szych ce no tów
z nie wia ry god ną przej rzy sto ścią wo dy.
Efekt ta jem ni czo ści po tę go wa ła po wsta ła
z siar cza nów war stwa mgły, z któ rej wy sta -
wa ła ga łąź po wa lo ne go drze wa. Cał ko wi -
cie bo ska au ra!

In ne nur ko wa nie cze ka ło na ra fie wo kół
wy spy Co zu mel. Wy jazd o 7: 00 ra no, prze -
jazd na prom i oko ło 40 mi nut cią głe go bu -
ja nia przez fa le, od któ re go sku tecz nie
od wra ca ły uwa gę śpie wy i wy stę py mu -
zycz nej eki py z pro mu. Za li czy li śmy dwa
nur ki uroz ma ico ne bo ga tą ra fą ko ra lo wą,

ró żno rod no ścią ryb, a na wet re ki nem! Raj -
skie ko lo ry, mięk kie ko ra le, cie plej sza wo da
niż w ce no tach… Tak wy glą da ły na sze nur -
ko wa nia.

Po nur ko wa niach ko rzy sta li śmy z uro -
ków mia sta – spa ce ry po ulicz kach, zwie -
dza nie oko licz nych knajp i knaj pe czek,
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ko rzy sta nie z for mu ły all in c lu si ve w ho te -
lach, le ża ko wa nie i pla żo wa nie – by ło pięk -
nie! Do dat ko wą atrak cją by ło zwie dza nie
Chichén Itzá – pre ko lum bij skie go mia sta za -
ło żo ne go przez Ma jów oko ło IV -VI w.
Na szczę ście by ła to in dy wi du al nie zor ga ni -
zo wa na wy ciecz ka – pry wat nym bu sem.
Do tar li śmy na miej sce du żo wcze śniej niż
przy je żdża ją tu ry ści, co po zwo li ło nam de -

lek to wać się pu sty mi par kin ga mi i bra kiem
tłu mów. To, co war to wspo mnieć (oprócz
oczy wi ście sa mej pi ra mi dy), to cho cia żby
sta dion do gry. Try bu ny zo sta ły zbu do wa -
ne w ta ki spo sób, aby sie dząc w dwóch
mak sy mal nie od da lo nych od sie bie miej -
scach mo żna by ło swo bod nie roz ma wiać.
Aku sty ka by ła nie sa mo wi ta!

Du żą atrak cją jest ta kże ce not Ik Kil

– ide al ne miej sce do cał ko wi te go sza leń -
stwa! Wszy scy w stro jach ką pie lo wych ska -
ka li z wy so ko ści 4-5 m. Ra do ści by ło co nie
mia ra! Po ką pie li zje dli śmy ty po wy mek sy -
kań ski obiad, w ty po wej mek sy kań skiej
knaj pie, nie ko mer cyj nej, nie tu ry stycz nej,
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pi li śmy ka wę z ka kao (py cha!) i pró bo wa li -
śmy gu my do żu cia… praw dzi wej, bo wła -
śnie w Mek sy ku po wsta ła pierw sza gu ma
do żu cia.

Po nad to zwie dza li śmy Fa bry kę Te qu ili
– plan ta cje aga wy, z któ rej wy twa rza się ten
naj bar dziej po pu lar ny tru nek w Mek sy ku.
Gru pa stwier dzi ła, że za pla no wa nie wy ciecz -

ki na ostat ni dzień by ło strza łem w dzie siąt -
kę, gdyż pod czas de gu sta cji nie by ło li mi tu
kie lisz ków. Sprosz ko wa na pa prycz ka, sól, cy -
try na a do te go te qu ila bia ła, lek ko brą zo wa
lub ciem no brą zo wa i ka żdy mo że po czuć się
jak ro do wi ty Mek sy ka nin, tu dzież Mek sy kan -
ka... By ło na praw dę bar dzo we so ło! Po dro -
dze do ho te lu nasz prze wod nik uczył nas

wszyst kich mo żli wych to a stów, do cze go nie -
zbęd na by ła oczy wi ście te qu ila…

Tak mi nę ła wy pra wa do kra ju Ma jów…
peł na do bre go kli ma tu, pięk nych nur ko -
wań, nie za po mnia nej gry świa teł, ro ślin no -
ści, mek sy kań skich sma ków, śmie chu
i przy gód. Pod su mo wu jąc, na praw dę mo -
żna po wie dzieć – ale Mek syk!

Bar tosz Ba giń ski

bar tosz.ba gin ski@ac ti vto ur.p

W związ ku z cie ka wą hi sto rią i kul tu rą
pół wy spu, a ta kże in te re su ją cą geo lo gią, ce -
no ty urze ka ją od pierw szej chwi li swo ją ta -
jem ni czo ścią, sta no wiąc wy ma rzo ne miej -
sce do nur ko wa nia Płe two nur ko wie wy ła -
wia ją stam tąd ob sy dia no we po zo sta ło ści
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po le gen dar nej cy wi li za cji. Nie spo sób opi -
sać wszyst kich stud ni, wszyst kie są pięk ne,
ka żda olśnie wa uro dą, od ręb no ścią, spe cy -
fi ką miej sca, kształ tem i fau ną, grą świa tła
czy for ma mi geo lo gicz ny mi. Jed ny mi z cie -
kaw szych są: Grand Ce no te, Ce not Chak -
-Mol, Ce not Chi cen -Ha (we stern wa ter),
Ce not Taj ma hal, gdzie cie ka wost ką jest zja -
wi sko ha lo kli ny, po wsta ją ce na gra ni cy wo -
dy słod kiej i sło nej. 

Wo da słod ka, lżej sza, pły nie po wy żej
wo dy sło nej bar dzo ubo giej w tlen, co po -
wo du je pra wie cał ko wi ty brak ży ją cych ga -
tun ków fau ny. Ce not przy po mi na wiel ką
pie cza rę z „dziu rą w skle pie niu su fi tu na da -
ją cą miej scu fan ta stycz ny cha rak ter”. Ko -
rze nie zwi sa ją ce ku wo dzie, nie to pe rze,
raj skie pta ki, kreu je wra że nie wy nu rze nia
się dżun gli sub tro pi kal nej Ame ry ki Środ ko -
wej.

http://www.activtour.pl
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Jed ni wy bie ra ją gó ry, po wietrz ne prze -
strze nie, zwie dza nie no wych za kąt ków
świa ta. Ona wo li oce anicz ne głę bi ny. Choć
boi się re ki nów, ży je za pan brat z del fi na -
mi i fo ka mi. Jest nur kiem od pa ru lat, jed -
nak na dal od kry wa ta jem ni ce pod wod ne go
świa ta.

Roz mo wa z Edy tą Ka mie niec ką Ra dzin –
nur kiem tech nicz nym, czy li wy wiad dla
tych, któ rzy nie ko niecz nie lu bią stą pać
twar do po zie mi i cią gle pró bu ją do tknąć
głę bi…

Alek san der Hło baż: Jak za czę ła się Two -
ja przy go da nur ko wa? Co by ło im pul sem
do roz po czę cia szko le nia nur -ko we go? Kie -
dy za czę łaś „ka rie rę” nur ka i za ję łaś się
nur ko wa niem tech nicz nym?

Edy ta Ka mie niec ka -Ra dzin: Tak na pra -
-wdę nie by ło żad ne go im pul su, bo myśl o
nur ko wa niu tkwi ła we mnie od za wsze, a
do kład nie od chwi li, kie dy zo ba czy łam w

TV emi sję „Pod wod nej Ody sei Ka pi ta na
Co uste au”. Chcia łam tak sa mo! Ty le że ży -
cie prze wi dzia ło dla mnie od mien ny sce na -

riusz i my śli o głę bi nach mu sia łam odło żyć
na kil ka lat do la mu sa. Przy pa dek spra wił,
że wzię łam udział w szko le niu nur ko wym

O podwodnej pasji
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pro wa dzo nym przez Aka de mic ki Klub Nur -
ko wy „Pi ra nia” we Wro cła wiu, gdzie zro bi -
łam stop nie nur ko we i roz po czę łam swo ją
co ty go dnio wą przy go dę z ka mie nio ło ma mi
i je zio ra mi. Ko lej nym przy pad kiem, szczę -
śli wym dla mnie zrzą dze niem lo su, by ło
po zna nie Rom ka Hło ba ża. In struk to ra z
ogrom ną wie dzą i ba ga żem do świad czeń,
nie ba nal ne go czło wie ka z nie prze cięt ną
mą dro ścią nur ko wą. Od tej chwi li za czę ła
się mo ja edu ka cja, gdzie krok po kro ku,

nur ko wa nie za nur ko wa niem, szko le nie za
szko le niem Ro mek od kry wał przede mną
taj ni ki nur ko wa nia tech nicz ne go.

AH: Na czym po le ga sa tys fak cja z wy ko -
ny wa nia nur ko wań tech nicz nych?

EKR: Nur ko wa nie sa mo w so bie da je mi
nie by wa łą sa tys fak cję! Na to miast nur ko wa -
nie tech nicz ne, kie dy mo gę wy ko rzy sty wać
róż ne mie szan ki ga zów, scho dzić głę bo ko,
a co za tym idzie, prze kra czać pew ne gra -

ni ce i po wra cać w peł nej kon tro li na po -
wierzch nię z wy ko na nym pla nem, to jest
do pie ro sa tys fak cja!

AH: Ja kie pro jek ty nur ko we, z wie lu w
któ rych uczest ni czy łaś, by ły dla Cie bie naj -
cie kaw sze?

EKR: Wszyst kie! Każ de nur ko wa nie, w
któ rym bra łam udział by ło eks cy tu ją ce. Na -
wet je śli ja kieś nur ko wa nie za li czy łam ja ko
„nie uda ne”, bądź z po wo du wy stą pie nia
róż nych czyn ni ków nie prze bie gło ono
zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi, to i
tak po tra fię wy krze sać choć by cząst kę sa -
tys fak cji z ta kie go nur ko wa nia dla sie bie.
Acz kol wiek, jed nym z naj bar dziej wy jąt ko -
wych i szcze gól nych by ło zej ście na 134
me try. Za pa mię ta łam każ dą ze 115 mi nut
spę dzo nych wte dy pod wo dą – mo je prze -
my śle nia, uczu cia, wra że nia i po czu cie
ogrom ne go re spek tu. Pod czas te go za nu -
rze nia za ska ki wa na by łam wie lo krot nie, ale
naj więk sze zdzi wie nie wy wo ła ło we mnie,
jak bar dzo czło wiek mo że zmie nić się w
per fek cyj nie za pro gra mo wa ną ma szy nę do
szyb kiej kal ku la cji, prze li czeń i wy ko ny wa -
nia za dań, jed no cze śnie na dal po tra fiąc po -
dzi wiać i chło nąć bez miar ota cza ją cej go
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do sko na ło ści. Pa mię tam naj pięk niej szy ob -
raz, ja kim mo że być wi dok ma łe go nur ka w
ob ję ciach ży wio łu.

AH: Czy jest coś szcze gól ne go w nur ko -
wa niu tech nicz nym?

EKR: Oczy wi ście, że jest! Ca łe nur ko wa -
nie tech nicz ne jest peł ne szcze gó łów i
szcze gó li ków. A tak po waż nie, to przede
wszyst kim w nur ko wa niu tec wy róż nia ją ce
są moż li wo ści, któ re po zwa la ją za wsze
zejść głę biej, być dłu żej czy po pły nąć da -
lej. Nur ko wa nie tec ma pew ne wy mo gi,
któ re (tak się skła da) idą w zgo dzie z mo im
cha rak te rem. Tu taj trze ba wciąż się szko lić,
do sko na lić oraz po sze rzać umie jęt no ści. I
tre no wać. Każ de nur ko wa nie po win no być
prócz przy jem no ści tak że tre nin giem. Pla -
no wa nie, per fek cja, dys cy pli na oraz pre cy -
zja, to są wy znacz ni ki uda ne go nur ko wa nia
tech nicz ne go.

AH: Wie dza, opa no wa nie, do świad cze -
nie, od wa ga, chłod ny umysł są nie zbęd ne
do bez piecz ne go nur ko wa nia. Czy nu rek
tech nicz ny po zwa la cza sem po nieść się
emo cjom?

EKR: W trak cie po by tu pod wo dą i re ali -

za cji głę bo kie go za nu rze nia nie ma miej sca
na żad ne emo cje. Na le ży być w peł ni skon -
cen tro wa nym i sku pio nym na wy ko ny wa -
nych dzia ła niach. Pod da nie się emo cjom
mo że do pro wa dzić do nie od wra cal nych,
zgub nych skut ków. Oczy wi ście nie dzie je
się tak, że nu rek w chwi li uzy ska nia cer ty -
fi ka tu tech nicz ne go sta je się po zba wio nym
uczuć, skom pu te ry zo wa nym me cha ni -
zmem do za dań spe cjal nych. Ogła da i pre -
cy zja przy cho dzą z cza sem. Trze ba
pa mię tać, że w ca łej mno go ści sprzę tu, któ -

ry nu rek tech nicz ny za bie ra ze so bą pod
wo dę, naj bar dziej za wod nym ele men tem
jest on sam. Jak wspo mnia łam, swo bo da w
nie pa no wa niu nad wła sną psy chi ką mo że
być zgub na. Za wsze so bie po wta rzam: 70%
to pa no wa nie nad wła sną gło wą, 25% to
do świad cze nie a ostat nie 5% to szczę ście.
Jed nak że za wsze zo sta je nie wia do mą, czy
w mo men cie pró by to wszyst ko spój nie za -
dzia ła. Za zwy czaj sta ram się, aby przed
nur ko wa niem za dzia łał w mo jej gło wie
emo cjo nal ny wy łącz nik, któ ry wy ro bi łam u
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sie bie w mia rę wy nur ko wa nych go dzin,
wy ko na nych pla nów i prze ży tych awa rii.
Tuż przed do tknię ciem pierw sze go z ele -
men tów sprzę tu, któ ry na sie bie wło żę wy -
łą czam wszyst ko w gło wie i jak man trę
od twa rzam je dy nie ko lej ność za dań i pla ny
awa ryj ne. Do pie ro po nur ko wa niu od da ję
się w peł ni wsze la kie go ro dza ju emo cjom.

AH: Mó wi się, że jest coś mi stycz ne go w
scho dze niu na głę bo ko ści więk sze niż 100
me trów. Jak Ty to czu jesz?

EKR: W śro do wi sku nur ko wym ist nie je
coś ta kie go jak ma gia licz by 100. Wie lu
nur ków pra gnie zro bić stów kę. Jest to jak by
wej ście w gro no wta jem ni czo nych i to w
pe wien spo sób de fi niu je i wy zna cza gra ni -
cę po mię dzy 100 me trów a wię cej. Praw dą
jest, iż głęb sze nur ko wa nia wy ma ga ją wię -
cej do słow nie wszyst kie go – sprzę tu, lu dzi,
lo gi sty ki, do świad cze nia itp. Spro sta nie te -
mu wszyst kie mu, osią gnię cie ce lu i szczę -
śli wy po wrót to jest wła śnie ca ły mi sty cyzm
głę bo kich nur ko wań. Na to miast wiel kim

za szczy tem oraz na gro dą jest po byt i ulot ne
chwi le w głę bi.

AH: Masz wy ro bio ne ocze ki wa nia wo -
bec sprzę tu nur ko we go. Czym kie ru jesz się
przy do bo rze sprzę tu na nur ko wa nia tech -
nicz ne?

EKR: Mam jed no ocze ki wa nie – nie za -
wod ność, ale to jest je dy nie mo je po boż ne
ży cze nie. Pew nie, że chcia ła bym, aby
sprzęt, któ re go uży wam za wsze dzia łał i ni -
gdy się nie psuł, ale nie ma ta kiej moż li wo -
ści przy głę bo kich zej ściach. I tak przy -
kła do wo, kie dy nur ko wa łam re kre acyj nie,
je dy ny mi in cy den ta mi by ły drob ne uster ki.
Ina czej to wy glą da przy wy so kich ci śnie -
niach. Uster ki zmie ni ły się w po waż ne awa -
rie, któ re acz kol wiek bar dzo nie chcia ne –
zda rza ją się. Uży wam sprzę tu na praw dę do -
brej kla sy, szcze gól ny na cisk kła dę na au to -
ma ty, za rów no głów ne, jak i do bu tli bo-
cz nych. W do bo rze sprzę tu kie ru ję się je go
wie lo krot nym spraw dze niem i prze te sto wa -
niem, no win ki nie ro bią na mnie wra że nia.
Je śli wiem, że na ja kimś sprzę cie zre ali zo -
wa no wie le uda nych pro jek tów, bądź ja sa -
ma wy ko na łam kil ka spraw dzo nych zejść,
to ta ki sprzęt jest mo im fa wo ry tem.
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AH: Istot nym ele men tem bez piecz ne go
nur ko wa nia jest ze spół. Czym kie ru jesz się
przy pla no wa niu gru py nur ko wej?

EKR: Naj istot niej sza jest dla mnie szcze -
rość i umie jęt ność oce ny wła snych moż li -
wo ści u osób, któ re mi to wa rzy szą pod czas
nur ko wa nia. Mam zwy czaj mó wie nia swo -
im part ne rom o po peł nio nych przez sie bie
błę dach, słab szych punk tach czy mo ich re -
ak cjach w cza sie nar ko zy. Two rzę jak by
mar gi nes bez pie czeń stwa. Kie dy part ner
dzie li się ze mną po dob ny mi in for ma cja mi,
wte dy ła twiej jest okre ślić gra ni ce. Pa ro krot -
nie do świad cza łam sy tu acji, kie dy nu rek
przed wej ściem do wo dy nie po tra fił lub nie
chciał okre ślić gra nic czy swo ich moż li wo -
ści te go kon kret ne go dnia, lub w ogó le, i
po tem by ło ma ło faj nie. Wo da bar dzo szyb -
ko we ry fi ku je na sze zdol no ści. Uwiel biam
nur ko wać z ludź mi z wie lo let nim sta żem
nur ko wym, z bar dziej do świad czo ny mi ode
mnie, któ rzy spę dzi li ogrom go dzin pod
wo dą i do świad czy li wie le. Dzię ki nim mo -
gę po lep szać swo je nur ko wa nie i za wsze
mam moż li wość ucze nia się od nich. O,
przy kła do wo ostat nio nur ko wa łam na Zim -
ni ku (ka mie nio łom nie da le ko Wro cła -
wia).Za raz po wyj ściu z wo dy, w trak cie

luź nej po ga węd ki, ko le ga -in struk tor z wie -
lo let nim sta żem po dał mi świet ną me to dę
na na bra nie pew no ści, iż je den z ele men -
tów sprzę tu w peł ni dzia ła. Na tych miast
pod ła pa łam tę tak ty kę i wpro wa dzi łam do
swo je go nur ko wa nia. To są wła śnie te bez -
cen ne lek cje… Za sad ni cze jest rów nież dla
mnie po dej ście do nur ko wa nia. Je śli czło -
wiek nur ku je, bo to ko cha, po nie waż nur -
ko wa nie jest dla nie go pa sją, to wiem, że
je ste śmy po tej sa mej stro nie. Mam we Wro -
cła wiu fan ta stycz nych ko le gów – part ne rów

nur ko wych i kie dy je stem z ni mi po ni żej
50-60 me trów na dnie mu li ste go ciem ne go
ka mie nio ło mu, to mam stu pro cen to wą
pew ność, że czu ją i prze ży wa ją wszyst ko
tak sa mo jak ja. Wiem, że kie dy się wy nu -
rzy my, to bę dzie sły chać tyl ko na sze okrzy -
ki ra do ści, jak bar dzo by ło cu dow nie, bo
mi mo róż nic w do świad cze niu czy wy szko -
le niu łą czy nas jed no – po dej ście do nur ko -
wa nia. Waż ne są tak że chę ci. Oso bi ście
wie rzę, że moż na do ko nać i osią gnąć wie -
le, o ile bar dzo się te go chce!
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AH: Ja kie są Two je pla ny nur ko we na
naj bliż szą przy szłość?

EKR: Nie zmien ne. Naj bliż sza przy szłość
to co ty go dnio we tre nin gi i eks cy ta cje w ka -
mie nio ło mach. Na uka, od kry wa nie i zwięk -
sza nie wła snych pre dys po zy cji. Wciąż
czu ję nie do syt, chcę scho dzić tak głę bo ko,
na ile po zwo li mi mo ja gło wa i oczy wi ście
wra cać szczę śli wie w po czu ciu sa tys fak cji i

peł ne go za do wo le nia. Jak już kie dyś wspo -
mnia łam... do tknąć głę bi, po czuć jej mu -
śnię cie nie wy obra żal ne i bez cen ne…
Za wsze bę dę dą ży ła, aby w mo im ży ciu by -
ło to czę ste do świad cze nie…

AH: Cze go mo gę To bie ży czyć ja ko do -
świad czo ne mu nur ko wi?

EKR: By ma rze nia za wsze wy prze dza ły
rze czy wi stość i pla nów by ło za wsze wię cej
niż wspo mnień…

AH: Te go Ci ży czę! Dzię ku ję bar dzo za
roz mo wę!

Alek san der Hło baż

CN MDT ‘The art of di ving”
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Za sta na wia li ście się kie dyś, dla cze -
go kto kol wiek miał by pa ko wać cię żki
sprzęt do au ta i je chać w stycz niu
na pol ski bie gun zim na, gdzie na wet
śnieg pa da po zio mo? Dla cze go ko -
muś chcia ło by się tasz czyć pod gó -
rę na ple cach kil ka dzie siąt ki lo gra-
mów sprzę tu, nur ko wać w ciem nych
ko ry ta rzach, a po tem wra cać do sa -
mo cho du i z nie ma łym tru dem ścią -
gać z sie bie za mar z nię ty sprzęt? Już
tłu ma czę.

Kurs Ca vern to po pro stu do sko na ła za -
ba wa!

Rok roz po czął się wy jąt ko wo przy jem -
nie, bo od ra zu po syl we strze spa ko wa łam
wa liz ki i znik nę łam na su wal skich bez dro -
żach, w zim nych wo dach Hań czy i ciem -
nych ko ry ta rzach li tew skie go for tu Kow no.
Ka żda po ra jest od po wied nia, by roz po cząć
przy go dę z nur ko wa niem ja ski nio wym!
Mia łam już na kon cie do świad cze nie z nur -

ko wa niem w ogra ni czo nych prze strze -
niach, ze bra ne w cie płych wo dach, na fi li -
piń skich wra kach. Nie od czu wa łam więc

dys kom for tu na myśl o cia snych przej -
ściach, bra ku wi docz no ści czy od naj dy wa -
niu dro gi dzię ki po ło żo nej wcze śniej li nie.

Na progu strefy mroku!
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By łam na to miast bar dzo cie ka wa, ile punk -
tów wspól nych ma ją te dwa ro dza je nur ko -
wań – pe ne tra cje wra ków i nur ko wa nie
ja ski nio we. Ku swo je mu za sko cze niu od -
kry łam, że zde cy do wa nie mniej, niż wy da -
wa ło mi się na po cząt ku...

Śru bo kręt czy mło tek?
Ja ski nia ja ski ni nie rów na. Czym in nym

jest nur ko wa nie w prze stron nych kom na -
tach ce not, czym in nym eks plo ra cje w cia -
snych sy fo nach.

Nikt z nas nie chciał by za pew ne wbi jać
gwoź dzi przy po mo cy śru bo krę tu ani wkrę -
cać śrub młot kiem, na wet je śli mło tek na le -
żał by do na szych ulu bio nych na rzę dzi.
Tym cza sem emo cjo nal ne przy wią za nie
do sprzę to wych roz wią zań w nur ko wa niu
wy da je się prze kra czać pew ne roz sąd ne gra -
ni ce. Nie brak nur ków, któ ry go to wi są bro nić
słusz no ści swo ich wy bo rów jak nie pod le gło -
ści, nie za le żnie od te go, jak (bez) sen sow ne
oka zu ją się one w kon kret nych wa run kach.

Na kurs przy je cha łam prze ko na na o uni -
wer sal no ści kon fi gu ra cji, w któ rej pły wam.
W koń cu to w ja ski niach na ro dzi ła się ta
naj po pu lar niej sza w nur ko wa niu tech nicz -
nym, czy li ho gar thian. Tym cza sem, w cza -
sie za jęć teo re tycz nych, na któ rych
po ja wi ły się mię dzy in ny mi za gad nie nia
sprzę to we, mu sia łam prze łknąć ja koś kry ty -
kę roz wią zań, do któ rych zdą ży łam się
przy wią zać. Ła twiej by ło by mi za pew ne zi -
gno ro wać nie wy god ne uwa gi, gdy by nie
fakt, że moi in struk to rzy ja ski nio wi, jak
na złość, nur ku ją. I to w ja ski niach! Jak by
to nie wy star cza ło, to jesz cze pro wa dzą
eks plo ra cje ja ski nio we i wol ne chwi le spę -
dza ją pod wo dą w ró żnych za to pio nych
obiek tach, za miast raz na ru ski rok udać się
na za słu żo ny urlop z tu ry sty ką ja ski nio wą
w tle. Naj gor szym wro giem nur ka jest je go
za ku ty łeb, więc z cię żkim wes tchnie niem
po sta no wi łam scho wać na chwi lę swo je
czu łe ego do kie sze ni i po słu chać.

Jak się oka za ło w prak ty ce – by ło war to!
NO DIR NO FE AR!
Spę dzi li śmy na za ję ciach teo re tycz nych

kil ka go dzin, ale naj wa żniej sza w nur ko wa -
niu jest za wsze na uka wy cią gnię ta z za jęć
w wo dzie. Czy to po po ran nych wy kła dach
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ze spe le oge ne zy, czy z dłu ższych, bu dzą -
cych naj wię cej sprzecz nych emo cji, roz wa -
żań sprzę to wych nad cho dził czas, by
od sta wić ku bek po ka wie i opu ścić cie płą
sa lę wy kła do wą. Wie czo ra mi wra ca li śmy
na cie płe ka na py do ko lej nych pre zen ta cji.
Po za no stal gicz ną hi sto rią nur ko wa nia ja -
ski nio we go, spo ro cza su po świę ci li śmy
na na ukę kar to wa nia (czy li spo rzą dza nia
pla nów umo żli wia ją cych dal sze eks plo ra -
cje) ja skiń. Mia łam dwa dni i nur ko wa nia
spę dzo ne na Hań czy, na za in sce ni zo wa -
nym pod wod nym po li go nie, że by prze ko -
nać się na wła snej skó rze, jak pro po no wa ne
roz wią za nia i mo dy fi ka cje uła twia ją ży cie.
Ja kie po my sły, któ re w teo rii wy da wa ły mi
się cał kiem wy god ne, w prak ty ce oka zu ją
się nie re al ne, jak nie ocze ki wa ne ogra ni cze -
nia, ta kie jak prze mar z nię te i sztyw ne dło -
nie, utrud nia ją wy ko na nie nie któ rych
ćwi czeń. Nur ko wa nie to cią gła na uka po -
ko ry i szu ka nia od po wied nich roz wią zań.

Ró żni ce wy cho dzi ły w ćwi cze niach czę -
sto ba nal nych, któ re po wta rza łam set ki ra -
zy, jak w dzie le niu się ga zem. Ruch, któ ry
wy star czy wy ko nać w nor mal nych wa run -
kach, spra wia, że pę tla płyn nie ze śli zgu je
się z gło wy. Tu taj za ło żo ny na gło wę kask

zna czą co kom pli ku je spra wę. Za pię ty
na rę ku se ka tor, z pę tlą wo kół nad garst ka,
umo żli wi nam jed no cze sne ko rzy sta nie ze
szpul ki i gu mek, je śli w ze ro wej wi docz no -
ści bę dzie my wy ci na li się z po rę czów ki bez
tra ce nia jej cią gło ści. Mo tam się, wy cią ga -
jąc na śle po gum ki, mo cu jąc je na lin ce
przed i za za cze pem. Mi mo czar nej ma ski,
czu ję na so bie uwa żne spoj rze nie jed ne go
z na szych in struk to rów. Ćwi cze nia w wo -
dzie otwar tej da ją do my śle nia i po zwa la ją
nam przy go to wać się do sed na na sze go kur -

su... czy li wej ścia pod strop!
Ostat nie go dnia, kie dy na ze wnątrz jest

jesz cze sza ro, pa ku je my sprzęt do sa mo -
cho dów i ru sza my na Li twę, gdzie cze ka
nas nur ko wa nie w for cie Kow no. Po przed -
nie go wie czo ra oma wia li śmy plan i oglą da -
li śmy na gra ne z te go miej sca fil my, by
usu nąć jak naj wię cej nie wia do mych. Na -
resz cie!

Za nu rza my się w zie lon ka wej wo dzie
i za czy na my przy go dę. Wi docz ność jest
bar dzo do bra, więc po ru sza jąc się po po rę -
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czów ce mo że my spo koj nie zwie dzić pra -
wie ca ły obiekt, za glą da jąc do nie któ rych
po bocz nych po miesz czeń. Kow no jest
miej scem wy jąt ko wo przy jem nym, nie pa -
nu je tu klau stro fo bicz na cia sno ta, w wie lu
po miesz cze niach nad gło wą znaj du je się
po wie trze, nie ma gro żą cych za wa łem de -
sek i kon struk cji ani skom pli ko wa nej, mie -
sza ją cej w gło wie na wi ga cji.

Lu bię zwra cać uwa gę na szcze gó ły, więc
z nie ukry wa ną przy jem no ścią za glą dam

do okrą głych stud ni na pod ło dze, zwra cam
uwa gę na mi go czą ce po dusz ki po wietrz ne
pod su fi tem, ko lo ry ścian, szcze gól nie
na jed ną, z czer wo nej ce gły. Ład nie tu taj,
nie ma co ukry wać, cho ciaż przy dał by się
ma ły re mont... wy star czy ła chwi la nie uwa -
gi, czuj ny in struk tor i do sta je my z Tym kiem
drob ne ostrze że nie. Przy ję te, po tem je ste -
śmy już grzecz ni.

Czas wra cać! Po dro dze zbie ra my jesz cze
na sze znacz ni ki i kie ru je my się do wyj ścia.

No to pięk nie, my ślę. Nie dość, że sprzęt
zdą żył przy mar z nąć do mnie, to jesz cze ja
przy mar z łam do ba ga żni ka Mul ti pli. Ani się
ro ze brać, ani wstać. Na wet uśmiech przy -
marzł mi do twa rzy.

To kie dy wra ca my?
Kurs pro wa dzi li: Se ba stian Do bro wol ski,

Bła żej Pru ski
Spe le oDi ving – aka de mia nur ko wa nia ja -

ski nio we go
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


Nuras.info 2/2015

28

Nie wiel ki zbior nik wod ny z ka te go -
rii tych w ogó le nie zna nych lub bar -
dzo ma ło zna nych je zior w Pol sce.
Ja kiś czas te mu po wie dział mi o nim
An drzej, z któ rym się tam wresz cie
wy bra łem. Był li sto pad, li ście le cia ły
z drzew, a na dwo rze po ja wia ły się
prze szy wa ją ce po wie wy wia tru. Po -
go da nie za chę ca ła, jed nak w cza sie
po trzeb nym na spo tka nie się w Po -
zna niu i do je cha nie do miej sca nur -
ko we go, znacz nie się po pra wi ła.
Wyj rza ło na wet słoń ce.

Je zio ro Wron czyń skie Wiel kie, zwa ne rów -
nież Du żym (współ rzęd ne: 52°30’26”N i
17°11’50”E), bo jest jesz cze Ma łe, mo żna osią -
gnąć ja dąc do Po bie dzisk i skrę ca jąc na Wron -
czyn, Tucz no. Nie zła tra sa na wy pad ro we rem.

Wraz z An drze jem do tar li śmy dość
wcze śnie. Gdzieś w od da li pra co wa li drwa -
le, a grup ki mło dzie ży har cer skiej uczest ni -
czy ły w ja kichś za da niach.

Pod cho dząc do wo dy zo ba czy li śmy, że
z gó ry wi docz ność wy glą da ła za chę ca ją co.
Wy ła do wa li śmy sprzęt i za czę li śmy go skła -
dać, by po chwi li ze spo ko jem za ło żyć su -

cha ry, wcią gnąć kap tu ry i rę ka wicz ki.
Spraw dzi li śmy wszyst ko i sa mo chód zo stał
za mknię ty. Wsze dłem pierw szy, bo na pły -
ciź nie chcia łem zro bić se sję zdję cio wą bu -

Jezioro Wronczyńskie Wielkie
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tom pły wa ją cym po wo dzie. De li kat na bry -
za po wo du ją ca marsz cze nie ta fli je zio ra
sku tecz nie prze szka dza ła, jed nak w koń cu,
po uda nej pró bie, wy ką pa ne bu ty po wę dro -
wa ły w trzci no -krzacz ki przy brze gu. Mia -
łem na dzie ję, że nie do sta ną nóg i za cze -
ka ją na na sze wy nu rze nie.

Ni gdy wcze śniej nie by łem w tym akwe -
nie, za tem li czy łem na An drze ja dzie rżąc
w rę kach nie odzow ny apa rat. Bar dzo rzad -
ko ru szam się bez nie go pod wo dę.

Po za nu rze niu głów, usu nię ciu zbęd ne -
go po wie trza z ka mi ze lek i de li kat nym do -
pom po wa niu do ska fan drów, za czę li śmy
pły nąć tuż nad piasz czy sto -mu li stym dnem.

Sa mo je zio ro jest po ło żo ne ma low ni czo,
w za głę bie niu do li ny War ty, po śród la sów
i w nie da le kiej oko li cy in nych zbior ni ków,
ta kich jak Je zio ro Biez dru chow skie, Je rzyń -
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skie czy np. Je zio ro Tucz no. Ciąg, ja ki sta -
no wią, a w su mie je zior jest czter na ście,
wy da je się świet ny do upra wia nia tu ry sty ki
ka ja ko wej. Oko li ca zaś la tem za peł nia się
bi wa ko wi cza mi, ro we rzy sta mi i wszel kie go
ro dza ju en tu zja sta mi prze by wa nia na ło nie
Na tu ry.

Kon ty nu uje my swo ją pod wod ną pod róż.
Co raz bar dziej wy trzesz czam oczy w po -

szu ki wa niu ryb. Wi docz ność jest du żo gor -
sza, niż nam się wy da wa ło. Wy no si ja kieś
trzy me try, a w wo dzie uno szą się ty sią ce
dro bi nek ciał sta łych. Na po ty ka my śli ma ki
i ra ki ame ry kań skie. Te ostat nie są jak by
brud ne i ma ło ru chli we. Za ta cza my pół ko -
le i do cie ra my bli żej brze gu, gdzie jest cał -
kiem cie ka wie. Ko na ry drzew i więk sze
ga łę zie po kry wa ją glo ny. Jest co raz wię cej

śmie ci. Bu tel ki, pusz ki, pla sti ki i wie le in -
nych. Znów są ra ki. Ob ser wu je my dziw nie
pro ste li nie za ry so wa ne po mięk kim dnie.
To śla dy sie ci ry bac kich, za gar nia ją cych
wszyst ko po dro dze. Ryb wciąż ani śla du,
ale nie usta je my w roz glą da niu się, pe ne -
tro wa niu i prze szu ki wa niu naj bli ższej oko -
li cy.
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Je zio ro Wron czyń skie Wiel kie ma po -
wierzch nię 37,6 ha, 1 km dłu go ści i jest je -
zio rem płyt kim. W cią gu po nad go dzin ne go
nur ko wa nia nie prze kra cza my głę bo ko ści
pię ciu me trów.

Wpły wa my w trzci ny. W ta kich miej -
scach lu bią prze by wać szczu pa ki za wie szo -
ne w to ni i bu szo wać li ny. Nie za uwa ża my
na wet cie nia wy mie nio nych ryb. Co wię cej,
nie ma ta kże wszę do byl skich oko ni. Na wet
tych naj mniej szych, któ re lu bią po dą żać
śla dem nur ków, prze glą da jąc wszyst ko, co
do tknie my spe cjal nie czy nie opatrz nie.

W koń cu za czy na my wra cać. Trzy ma my
się bli sko brze gu na głę bo ko ści oko -
ło 2,5 m. Wszę dzie le żą śmie ci. Sta re i te go -
rocz ne. Aż się czło wie ko wi ro bi smut no

na ser cu, ale co po cząć? Sor ry, ta kich ma my
ziom ków, że tak po wiem pa ra fra zu jąc słyn -
ną mi ni ster.

Po wy nu rze niu bu ty wciąż na mnie cze -
ka ją. Na go rą co, choć jest zim no, roz pra -
wia my o na szym wła śnie za koń czo nym
za nu rze niu. Za sta na wiam się, czy tu jesz -
cze kie dyś wró cę. Pew nie nie, jed nak nie

zmie niam zda nia i na dal chcę ka żde go ro -
ku po zna wać no we miej sca nur ko we, nie -
ko niecz nie w tych naj bar dziej słyn nych
je zio rach, ale rów nież w ta kich mniej szych,
nie zau wa ża nych, któ re rów nież ma ją swo -
je ta jem ni ce.

Wojciech Zgoła

wojtek@dive-adventure.eu
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O ko pal ni zło ta w Zło tym Sto ku
usły sza łem po raz pierw szy od Ma -
riu sza Lin ke, człon ka eki py SPE LE -
Onur ko wa nie, za ko cha ne go w spo-
rzą dza niu pla nów ró żnych eu ro pej -
skich ko palń. Opo wia dał o faj nym
miej scu do nur ko wa nia w prze strze -
niach za mknię tych, gdzie do dat ko wo
czai się kil ka zna ków za py ta nia.

Za chę co ny ty mi opo wie ścia mi po je cha -
łem tam w grud niu 2014. Po za kie row ni -
kiem, Ma riu szem Lin ke, w wy pa dzie bra li
udział Wie siek Za chor, Ra dek Bi zoń i Ma -
riusz Dzio bek. Cie ka wi lu dzie, o któ rych
do tąd tyl ko sły sza łem, a te raz da ne mi by ło
po znać ich oso bi ście. Ma riusz by wał tu kil -
ka krot nie wcze śniej, po rząd ku jąc oko li ce
szy bu i udro żnia jąc go. Wy cią gnął spod
wo dy mię dzy in ny mi wie le be lek i de sek

SPELEOnurkowanie w Złotym Stoku

„zima” 2014/2015

przed wejścciem do Sztolni Czarnej                                           fot. Mariusz Dziobek
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oraz prze ciw wa gę do win dy wa żą cą oko ło
to nę. Zer wa na z blocz ków le ża ła na bel -
kach po zio mych szy bu, ta ra su jąc nur kom
dro gę w głąb i za gra ża jąc bez pie czeń stwu
nur ku ją cych.

Spo sób trans por tu szpe ju nur ko we go ko -
ry ta rza mi tzw. Sztol ni Czar nej jest wprost
wy ma rzo ny: spod otwo ru ko pal ni prze ja -
żdżka ko lej ką elek trycz ną aż do koń ca to -

rów, na stęp nie oko ło 60 m na pie cho tę,
a da lej od miej sca, gdzie znów za czy na ją
się to ry – tym ra zem sta re, nie miec kie – ko -
pal nia nym wóz kiem, tzw. psem, aż do ko -
ry ta rza do cho dzą ce go do za la ne go szy bu.

Oko li ca te go szy bu to dość ob szer na ko -
mo ra ze zwa ło wi skiem de sek i be lek, z któ -

rych część zo sta ła wy cią gnię ta z szy bu,
a część sta no wi ła kon struk cję szy bu win dy
wy sta ją cą po nad wo dę. W ko mo rze znaj -
du je się kwa dra to wa dziu ra w spą gu wy peł -
nio na wo dą. Wo da w tym za la nym szy bie
jest kry sta licz na, a po spoj rze niu w dół, wi -
dać wie le po zio mych be lek osza lo wa nia

Zalany szyb               fot. Mariusz Dziobek Wiesiek przy psie                                                          fot. Mariusz Dziobek
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wy stę pu ją cych co 1-2 me try. Wy glą da ło na -
praw dę za chę ca ją co…

Ja ko pierw si nur ko wa li fo to gra fo wie
i mo de le – Ra dek, Ma riusz Dzio bek i Wie -
siek, a Ma riusz Lin ke i ja ja ko dru gi ze spół,
a więc już w gor szej wi docz no ści. Wciąż
jed nak na ty le do brej, że świet nie by ło wi -

dać nie mal bia łe ścia ny wy ku te w ska le,
czę ścio wo osza lo wa ne, zbu do wa ną z de -
sek pod ło gę, na któ rej kie dyś le ża ły to ry,
oraz wej ścia do ko lej nych szy bów łą czą -
cych ze so bą oby dwa za la ne po zio my ko -
pal ni i po wierzch nię. Tak nam się
przy naj mniej wy da wa ło na pod sta wie do -

stęp nych pla nów, bę dą cych w po sia da niu
wła ści ciel ki ko pal ni –prze sym pa tycz nej pa -
ni Eli. Po za nu rze niu scho dzi się pio no wo
szer szą czę ścią szy bu na po ziom -12 lub -

Komora z zalanym szybem                                                    fot. Pawel Musiala Przed zanurzeniem         fot. Jarek Malinowski
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24 m, a da lej ko ry ta rzem po zio mym oko -
ło 20 m aż do skrzy żo wa nia ty pu T, skąd
roz cho dzą się ko ry ta rze na pra wo i le wo.
Na oby dwu po zio mach wy glą da to po dob -
nie, z tym że na po zio mie wy ższym le wy
ko ry tarz jest za wa lo ny po kil ku me trach,
pra wy na to miast ma oko ło 30 m dłu go ści.
Na ni ższym po zio mie le wa od no ga ta kże
ma dłu gość oko ło 30 m, a pra wa oko -
ło 100 m i po sia da dwa prze wę że nia – czę -
ścio we za wa li ska, mo żli we jed nak do po-
ko na nia. 

Te ko ry ta rze koń czą się śle po, tzw.
przod ka mi. Mą ci się umiar ko wa nie, chy ba
że nu rek po ru sza się nie ostro-  żnie. Na to -
miast w szy bach, któ re naj bar dziej nas cie -
ka wi ły – łą czą cych po ziom dru gi z pierw-
szym i pierw szy z po wierzch nią – wi docz -
ność mo men tal nie spa da ła, na wet przy za -
cho wa niu naj więk szej gra cji w po ru sza niu
się. Fi nal nie nie uda ło nam się ich po ko nać,
zo sta wi li śmy to so bie na sty czeń. 

Na wy jeź dzie po wstał po mysł za ło że nia
tu ośrod ka szko le nio we go SPE LE Onur ko wa -
nia, gdyż na te re nie ko pal ni, po za za la ny -
mi ko ry ta rza mi, jest do dys po zy cji park
li no wy i ma ła ścian ka wspi nacz ko wa – mo -
żna ćwi czyć i nur ko wa nia „over he ad”,

i tech ni ki li no we, nie zbęd ne w eks plo ra cji
sy fo nów znaj du ją cych się w głę bi ja skiń.

Po wró ci li śmy w to miej sce tuż po No -
wym Ro ku eki pą SPE LE Onur ko wa nia: po -
za Ma riu szem Lin ke i mną by li Ja cek
Strej czyk „Ho mer”, Ma te usz Po pek „Bo -
ber”, Ku ba Ma cie jew ski, Agniesz ka Do -
brzań ska, Ja rek Ma li now ski, Pa weł Mu sia ła,
Ma ciek Cho micz, Adam Paw lik „Zio ło”,
Agniesz ka Ne ska i An na Bu dzia rek. Wo da

nie zdą ży ła się wy kla ro wać po po przed nich
nur ko wa niach – by ła nie co męt na, z bia łą
za wie si ną. Tym ra zem by li śmy na sta wie ni
mniej na re kre ację, a bar dziej na pró bę po -
zna nia „no wych” dla nas par tii. Wy co fu jąc
się, w 1945 ro ku Niem cy wy sa dzi li część
ko ry ta rzy ko pal ni. Obec nie są one suk ce -
syw nie od ko py wa ne i udra żnia ne przez we -
so łą ko pal nia ną eki pę, na cze le z wła ś-
ci ciel ką kom plek su pa nią Elą, ale wciąż nie

Gilow                                                                     fot. Aga Dobrzańska
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wszyst kie zo sta ły „od kry te” na no wo. Tak
się skła da, że nie prze nur ko wa ny po przed -
nio pod wod ny szyb łą czą cy po ziom -12 m
z po wierzch nią wy cho dzi we dług pla nów
w ko ry ta rzu za za wa łem. Mo gło się tam
kryć wszyst ko – cie ka we ar te fak ty gór ni cze
lub na wet ja kaś „bursz ty no wa kom na ta”. Ta
stre fa mo gła jed nak być za mi no wa na, co
by ło czę stą prak ty ką nie miec kich sa pe rów

wy sa dza ją cych ko pal nie – za mi no wy wa li
ta kże par tie za za wa łem. Pod czas pierw sze -
go nur ko wa nia „Bo ber” po pły nął do gó ry,
ale na głę bo ko ści -1,5 m na tknął się na za -
mknię tą drew nia ną kla pę, któ ra by ła pęk -
nię ta i wi dać by ło wiel ki głaz, ja kim jest
przy wa lo na. Za tem ni ci ze zna le zie nia ja -
kiejś „bursz ty no wej kom na ty” – tę dy się nie
wyj dzie. W tym cza sie ja ko pa łem sa per ką

za wa li sko le we go ko ry ta rza, ale jest to pra -
ca na wie le nur ko wań – mą ci się tam mo -
men tal nie i ko pie się po omac ku, za tem nie
bar dzo po chwi li wia do mo, gdzie wło żyć
ło pat kę. Wra ca łem tam jed nak pod czas ko -
lej nych nur ko wań i „pa rę mach nięć” za -
wsze uda ło się zro bić, po więk sza jąc otwór
po mię dzy stro pem a ob sy pa nym ma te ria -
łem. Pró bo wa li śmy jesz cze prze nur ko wać
szy bem zsy po wym z po zio mu -24 do -12,
ale i tym ra zem się to nie uda ło – ko pal nie
są two ra mi sto sun ko wo ma ło sta bil ny mi.
We dług mnie nie war to tam ry zy ko wać za -
sy pa nia z po wo du szar pa nia się po utknię -
ciu w wą skim szy bie i de sta bi li za cji
kon struk cji. Resz ta eki py wy ko ny wa ła nur -
ko wa nia tre nin go we i re kre acyj ne na oby -
dwu po zio mach. Po nur ko wa niach
na to miast oczy ści li śmy oko li ce szy bu, prze -
no sząc prze gni łe bel ki w stro nę to rów ko -
lej ki – cię żka fi zycz na ro bo ta, pod czas
któ rej czu li śmy się, jak pra cu ją cy tu dzie -
siąt ki lat te mu gór ni cy. Fi nal nie od sło ni li -
śmy me ta lo wą kla pę, któ ra za bez pie cza ła
wej ście do dra bi no wej czę ści szy bu.

Wy ko na li śmy ta kże ak cję w po bli skiej
Sztol ni Mi strzów, jed nak ani „Bo ber”, ani ja
nie zde cy do wa li śmy się wejść pod znaj du -
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ją cy się na głę bo ko ści 8 m za wał skal ny,
pod trzy my wa ny na zgni łych de skach i bel -
kach, w któ re pal ce wcho dzą jak w ma sło.
U nas wy grał zdro wy roz są dek…, jed nak są
lep sze ko za ki, o czym świad czy ła po rę -
czów ka scho dzą ca po ni żej „kor ka”.

Trze cie go dnia od by li śmy wy ciecz kę
do Gi lo wa i znaj du ją cej się tam sztol ni.
Z po wo du póź nej po ry nie nur ko wa li śmy,

je dy nie zje cha li śmy na dół, obej rze li śmy
wszyst ko i po zo wa li śmy do pięk nych zdjęć,
któ re ro bi ła Agniesz ka Do brzań ska.

Czwar te go dnia roz je cha li śmy się do do -
mów, po dro dze zwie dza jąc, jed ni Bro war
w So bót ce, a in ni ka mie nio łom w Her ma -
ni cach.

By ło we so ło, do brze jest za cząć no wy
rok w tak do bo ro wym to wa rzy stwie! Po ro -

bi li śmy też cie ka we pla ny od no śnie te go -
rocz nych wy praw. To bę dzie in te re su ją cy
i in ten syw ny rok dla nur ków zrze szo nych
w SPE LE Onur ko wa niu. 

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl 

O au to rze:

In struk tor nur ko wa nia NA UI, pa sjo nat eks plo ra cji

pod wod nych ja skiń. Za ło ży ciel gru py SPE LE Onur ko wa -

nie, pro wa dzi Warsz ta ty Spe le onur ko wa nia ofe ru ją ce po -

zna nie tech nik li no wych oraz nur ko wa nia ja ski nio we go

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

Oczyszczanie komory                                                       fot. Aga Dobrzańska Sztolnia Czarna            fot. Aga Dobrzańska
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Pro jekt ze spo łu Tec Explo rers Tri -
mix & Si de mo unt Te am za kła da spo -
rzą dze nie do kład nych opi sów, map
i zdjęć naj cie kaw szych miejsc dla
nur ko wań de kom pre syj nych w za kre -
sach głę bo ko ści 40- 120 me trów.

Ti ger Ca ny on, Da hab
Lo ka li za cja:
Da hab. Bez po śred nio przy tra sie do Blue

Ho le, tuż przed prze jaz dem przez skal ne
wro ta. Miej sce jest nie ozna ko wa ne i nie po -
sia da żad ne go za da sze nia czy utwar dze nia.
War to za tem przy go to wać sprzęt przy od -
da lo nym o 500 m Blue Ho le, a na stęp nie
prze je chać na miej sce.

Cha rak te ry sty ka miej sca:
Ti ger Ca ny on i je go ja ski nie znaj du ją się

po za li mi ta mi nur ko wań re kre acyj nych,

Techniczne miejsca nurkowe
w Dahab
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jed nak do głę bo ko ści 40 m mo żna po dzi -
wiać bar dzo ład ną ra fę z mnó stwem ryb
wy pło szo nych z oko lic Blue Ho le i Ca ny -
on. Nur ko wa nia tech nicz ne w Ti ger Ca ny -
on mo żna pro wa dzić w za kre sie exten ded
ran ge do max 55 m, choć eks plo ra cja ja skiń
i pod sta wy Ti ger Ca ny on wy ma ga pla no wa -
nia nur ko wa nia tri mik so we go do głę bo ko -
ści 65 m. Po ni żej pod sta wy ra fy dno jest
piasz czy ste z ka wał ka mi skał ra fo wych,
wol no opa da ją ce ku mo rzu, gdzie po dłu -
ższym pły nię ciu mo że my osią gnąć 100 me -

trów, nie spo ty ka jąc tam nic cie ka we go.
Dłu gość Ti ger Ca ny on to 150 me trów,

któ re tem pem od po wied nim dla tej głę bo -
ko ści prze pły nie my w 30 mi nut i ty le na le -
ży za ło żyć w fa zie den nej po ni żej 40 me tra,
nie uwzględ nia jąc wej ścia do ja skiń. Przej -
rzy stość wo dy jest bar dzo do bra z po wo du
bra ku piasz czy stych plaż w oko li cy, a znów
piasz czy ste dno na po cząt ko wym od cin ku
do Ti ger Ca ny on do dat ko wo roz świe tla
miej sce. Prą dy są wręcz nie wy czu wal ne
i zwią za ne z pły wa mi, któ re mo gą sta no wić

do dat ko we utrud nie nie, głów nie z po wo du
od sło nię cia ra fy w cza sie od pły wu.

Ukształ to wa nie dna na ca łej tra sie po -
zwa la ła two zre ali zo wać na wet VPMo wy
pro fil de kom pre sji z re fe ren cją wzro ko wą
lub na wet spo czyn kiem na pia sku. Na wi ga -
cja na tu ral na nie sta no wi pro ble mu, je dy ną
trud ność mo że przy spo rzyć od na le zie nie
wyj ścia na ra fę, ale po wy nu rze niu bę dzie
to już bar dzo ła twe.

Wej ście:
Do stęp do punk tu za nu rze nia jest trud ny,

po nie waż wy ma ga bro dze nia po ra fie
z ostrych ko ra low ców i skał. Szcze gól nych
trud no ści przy spa rza w trak cie wy so kiej fa -
li, któ ra ła two mo że wy wró cić nur ka ob cią -
żo ne go sprzę tem, a ostra ra fa, usia na
dziu ra mi i je żow ca mi mo że spra wić spo ro
bó lu.

Po przej ściu oko ło 40 m do cie ra my
do szcze li ny, w któ rej mo żna za nu rzyć się
na kil ka me trów, na piasz czy ste dno da ją ce
mo żli wość po pra wie nia sprzę tu, przy pię cie
sta ge’y i zro bie nia bub ble check.

Tra sa:
Po za nu rze niu na le ży pły nąć pro sto pa dle

do ra fy, nad piasz czy stym dnem, wzdłuż
ogro du twar dych ko ra low ców, któ ry od głę -



Nuras.info 2/2015

40

bo ko ści 20 m cał ko wi cie po kry wa dno.
Po prze by ciu oko ło 100 me trów po ja wia się
po czą tek Ti ger Ca ny on, skie ro wa ny rów no -
le gle do brze gu w kie run ku po łu dnio wym.

Dno roz pa dli ny jest piasz czy ste o nie rów -
nych ścia nach, z któ rych ze wnętrz na, ta
od stro ny mo rza ma wy so kość do dwóch
me trów, na to miast we wnętrz na, wy so ka
na kil ka na ście me trów, sta no wi zbo cze ra fy.

Na po cząt ku osią ga my głę bo kość 45 m,
któ ra zwięk sza się w środ ko wej czę ści Ti -
ger Ca ny on do 55 m. Trzy ma jąc li mit 45
me trów, mo żna ten od ci nek po dzi wiać
z gó ry, pły nąc wzdłuż ścia ny we wnętrz nej.

W dal szej czę ści dno w Ti ger Ca ny on
zbu do wa ne jest z ko ra low ców, we wnątrz
któ rych mo żna od na leźć trzy pio no we ja -
ski nie. Po dą ża jąc da lej ko ry tem roz pa dli ny,
do pły wa my do miej sca, gdzie je go kształt
jest już nie re gu lar ny i tam jest je go ko niec.

Dal sza tra sa pro wa dzi na pra wo, wzdłuż
ogro dów sztyw nych ko ra low ców, gdzie po -
wo li roz po czy na my de kom pre sję. Przy odro -
bi nie szczę ścia to wa rzy stwa do trzy ma nam
miesz ka ją cy tam Eagle Ray. Na ostat nich
przy stan kach wra ca my do punk tu wej ścia
rów no le gle do Ti ger Ca ny on, gdzie cze ka
nas jesz cze wej ście na szczyt ra fy.

Al ter na tyw na tra sa:
Pla nu jąc nur ko wa nie w Ti ger Ca ny on,

mo że my zde cy do wać się na prze pły nię cie
wzdłuż ra fy aż do Blue Ho le, do któ re go
mo żna wsko czyć przez Sio dło na 6 m
– po lub w trak cie de kom pre sji.

Ta tra sa to spo koj na tu ry sty ka, któ rą mo -
żna wy ko rzy stać na po dzi wia nie ra fy
z mnó stwem ryb oraz spo koj ną re ali za cję

za pla no wa nej de kom pre sji. Na tym od cin -
ku mo żna za ob ser wo wać, jak zwięk sza się
kąt na chy le nia ra fy do zu peł nie pio no we go
przy sa mym Sio dle. Piasz czy ste dno na tym
od cin ku jest na sta łej głę bo ko ści 70-80 m
u pod sta wy ra fy.

Czas pły nię cia do Blue Ho le to 50-60 mi -
nut bez mo żli wo ści wcze śniej sze go wyj ścia
na brzeg.
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Ja ski nie:
Do eks plo ra cji ja skiń zde cy do wa nie wy -

ma ga na jest kon fi gu ra cja Tech ni cal Si de mo -
ut z ko niecz no ścią de po no wa nia ga zów
de kom pre syj nych na ze wnątrz. Ja ski nie
opa da ją pio no wo w dół, praw do po dob nie
do sa mej piasz czy stej pod sta wy ra fy na głę -

bo kość 70 m. Na chwi lę obec ną brak
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat wnę trza
ja skiń.

Wstęp na eks plo ra cja ja ski ni na głę bo ko -
ści 65 m... bar dzo cia sno, tyl ko dla nur ków
ja ski nio wych i si de mo unt. Przy eks plo ra cji
jed nej z ja skiń mo żna wy pły nąć z dru giej

stro ny, dru gim wyj ściem – ro dzaj tu ne lu.
Uwa ga: ry zy ko du że go spad ku wi docz no -
ści, przej ście wy star cza ją ce dla nur ka tec
z bu tla mi bocz ny mi.

Wyj ście:
Przy wyj ściu zde cy do wa nie po moc ny

bę dzie sup port po wierzch nio wy, któ ry
wska że miej sce wyj ścia, od bie rze sta ge,
a nie za szko dzi, jak po da po moc ną dłoń
przy wdra py wa niu się na ra fę.

Do przej ścia na brzeg po zo sta je nam od -
ci nek ra fy, któ ry prze mie rza li śmy wcho -
dząc, chy ba że wy bra na zo sta ła tra sa
al ter na tyw na w kie run ku Blue Ho le. Wte dy
wyj ście od by wa się bez po śred nio pod re -
stau ra cją.

Bez pie czeń stwo:
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Ti ger Ca ny on ofe ru je bar dzo cie ka we
miej sce do nur ko wań tech nicz nych o bar -
dzo ła twym pro fi lu, jed nak kło po tli wy do -
stęp i brak obec no ści in nych nur ków mo że
stać się du żym pro ble mem w ra zie wy pad -
ku nur ko we go. Wy ma ga na za tem jest ase -
ku ra cja na brze gu, go to wa wejść do wo dy
w przy pad ku ko niecz no ści udzie le nia po -
mo cy, a ta kże pick -up z kie row cą i ze sta -
wem tle no wym.

W prze ciw nym kie run ku ko lej ne sta łe
miej sce nur ko we to do pie ro Ca ny on od le -
gły o oko ło 3 km.

W przy pad ku od pły wu lub wy so kiej fa li
wej ście lub wyj ście mo że oka zać się nie -
bez piecz ne, po nie waż wy wrot ka na ra fie
w cię żkim sprzę cie tech nicz nym za koń czy
się ura zem.

Da riusz Cier piń ski 

Nad zór nad pro jek tem: Ce za ry Abra mow ski

http://facebook.com/TecExplorers


http://bare.pl
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W co rocz nym Zlo cie In struk to rów
Nur ko wa nia i Dzia ła czy KDP PTTK
oraz Le ka rzy SL KDP uczest ni czy łem
po raz pierw szy, choć do sko na le
wie dzia łem, że im pre za ta od bar dzo
daw na jest or ga ni zo wa na przez
KDP/CMAS. Mo je pierw sze upraw -
nie nia zdo by łem w 1993 ro ku,
w wie ku 16 lat, wła śnie w
KDP/CMAS. Po kil ku la tach zo sta łem
jed nak in struk to rem in nych or ga ni za -
cji. 

Nad roz la nym mle kiem pła kać nie ma
co, więc naj wa żniej sze jest to, że zno wu
mo je i KDP dro gi po pro wa dzi ły nas w to sa -
mo miej sce… Na Ka la tów kach by łem
pierw szy raz w ży ciu, ja ko „świe ży” in struk -
tor M1 z ba ga żem 15 lat szko leń w in nych
fe de ra cjach.

Re la cja mo ja bę dzie za tem „pach nia ła”
nie co in nym spoj rze niem, ale mo że dzię ki
te mu nie bę dzie „tyl ko” zwy kłym opi sem

Zlot na Kalatówkach
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zlo tu… Kil ku let ni roz brat z KDP/CMAS jest
już hi sto rią, a chęć współ pra cy z ro dzi mą,
pol ską or ga ni za cją za po cząt ko wa ły zmia ny
w po dej ściu do nur ko wań, szko leń i ca łe go
biz ne su nur ko we go w za rzą dzie KDP.
Od kil ku lat ob ser wo wa łem z za cie ka wie -
niem roz wój i świe że po dej ście w Ko mi sji.
Kro ki wy ko ny wa ne są w do brą stro nę,
a otwar tość na zmia ny i no we po my sły sta -

ły się dla mnie po pro stu ku szą ce. Bli sko ty -
siąc wy da nych cer ty fi ka tów da je do świad-
cze nie, któ re w KDP mam na dzie ję mo że
się przy dać. No i się już przy da ło. Z du żą
ocho tą po mo głem opra co wać je den z wy -
kła dów do kur su P3. Da ło mi to ogrom ną
sa tys fak cję, tym bar dziej że w pre zen ta cji
są ta kże zdję cia mo je go au tor stwa. Skąd ta
ra dość? A z te go ty tu łu, że do tej po ry by łem

kse ro ko piar ką – wdra ża łem stan dar dy pry -
wat nej fir my, nie ma jąc wpły wu, co się
w nich znaj du je. Ma ło? Dla mnie du żo…

Zaw sze też uwa ża łem, że je śli to mo żli -
we, na le ży współ pra co wać, po ma gać, szu -
kać wspól nych ce lów. Ro bić swo je, ale
i wspie rać się wza jem nie. Za my ka ją się ci,
któ rzy ma ją oba wy i lęk przed sa mym so -
bą… Ja się współ pra cy i kon ku ren cji nie bo -
ję, a otwar ty umysł ra czej w ży ciu mi
po ma ga, a nie prze szka dza.

Dla te go ja ko świe ża ko wi, nie zro zu mia ła
wy da ła mi się kon cep cja po wsta nia no we -
go sto wa rzy sze nia in struk to rów, ser wo wa -
na przez kil ka osób na te go rocz nym zlo cie.
Wi zy ta na stro nach in ter ne to wych tej or ga -
ni za cji uspo ko iła mnie i wie le wy ja śni ła…
„Wy mień my się do świad cze nia mi re gio nal -
ny mi, po dziel my się spraw dzo ny mi po my -
sła mi me to dycz ny mi, niech ener gia
mło do ści zmie sza się z do świad cze niem.
Po rów nu jąc pro gra my szko le nio we po wsta -
łe na ba zie ró żnych uwa run ko wań two rzy -
my bank przy dat nych me tod tre nin go-
wo -szko le nio wych, sto so wa ne go sprzę tu,
spraw dzo nej kon fi gu ra cji” – pi szą in struk -
to rzy z no we go sto wa rzy sze nia (na dzień
15.01.2015 r. – 12 osób). Wcze śniej za kła -
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da ją rów ność i part ner stwo bez wzglę du
na przy na le żność or ga ni za cyj ną (KDP
PTTK, KP LOK, PZPn) oraz po sia da ny sto -
pień i do świad cze nie. I jak do da ją: „Na -
szym ce lem jest wy mia na po my słów,
do świad czeń oraz in for ma cji, któ re mo gą
być po moc ne w bez piecz nym i efek tyw nym
re ali zo wa niu pro ce su prze ka zy wa nia wie -
dzy teo re tycz nej i prak tycz nej”. Ro zu miem,
że in ten cje są je dy nie ta kie, że by wspo ma -
gać za rząd KDP CMAS. Uff, a już wie trzy -
łem spi sek. To ja głu pi, mo że też za ło żę
ko lej ne sto wa rzy sze nie, że by dzia łać w tym
ce lu... I nie bę dę po ma gał, tak jak do tej po -
ry! Ale z dru giej stro ny, prze cież ja ko no wa
zu peł nie oso ba, zo sta łem po trak to wa ny
bar dzo do brze, mo że na wet za do brze
i za swo ją pra cę do sta łem wiel kie sło wa
uzna nia. Zu peł nie mi to wy star czy ło. Pły -
nąc do brze gu z tym wąt kiem, zo sta wię jed -
nak układ sił tak jak jest te raz. Bę dę
po ma gał ja ko „zwy kły” in struk tor, a sto wa -
rzy sze nie ja ko eki pa CMAS Pol ska. Prze cież
i tak oce nio ne zo sta ną efek ty, nie me to dy!

Zlot in struk to rów i dzia ła czy KDP PTTK
oraz le ka rzy SL KDP ofi cjal nie otwo rzył pre -
zes Mi chał Gór ny w czwar tek 15 stycz nia
o godz. 9: 00. Blo ki te ma tycz nie przed sta wia -

ne do cza su po da nia obia du do ty czy ły pod -
su mo wa nia ro ku 2014. Po ka za no nam no we,
od świe żo ne lo go KDP CMAS. O szko le niach
w mi nio nym ro ku opo wia dał Mar cin Dą -
brow ski. Na stęp nie pra cy na in struk to ra M3
– opo wia da jąc o no wym pro gra mie PWM
– bro nił Mar cin Ka sprzak. O szko le niach
tech nicz nych opo wia dał Irek Słuc ki, a o no -
wym pro gra mie PTN i P 3 Mi chał Gólcz.

Tu taj na le ży wspo mnieć o przy go to wa -
nych i wy da nych trzech no wych ksią żecz -
kach z pro gra ma mi szko leń, czy li pod sta -
wo wym do ku men cie dla ka żde go in struk to -
ra KDP CMAS. Ka żdy obec ny na zlo cie
otrzy mał pro gra my z wy raź nie za zna czo -
nym ro kiem 2015 – tak że by nie my lić no -
wych stan dar dów ze sta ry mi.

Po obie dzie – i ma łej gim na sty ce
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przy oka zji pro wa dzo nych przez Ada ma Ja -
błoń skie go za jęć z re su scy ta cji – przy szedł
czas na pa nel dys ku syj ny, któ ry mu szę
przy znać był dla mnie cie ka wym do świad -
cze niem. Mniej lub bar dziej me ry to rycz ne
dys ku sje prze pla ta ły się z ró żny mi, cza sem
na wet traf ny mi wnio ska mi. By ły to na pew -
no cie ka we i war te od no to wa nia dys ku sje,
z któ rych wła dze związ ku po win ny sko rzy -
stać.

Pierw szy dzień zlo tu za koń czy ła bar dzo
cie ka wa re la cja Bła że ja Pru skie go z wy pra -
wy eks plo ra cyj nej Spe leo Al ba nia. W ko lej -
nych dniach, po za ob li ga to ryj ny mi
za da nia mi spor to wy mi (gór ska tu ry sty ka,
nar ty in ne), Ro bert Szy ma niuk in te re su ją co
za pre zen to wał za gad nie nie pt. „Nur ko wa -
nie a bez pie czeń stwo na ro do we”, ja opo -
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wia da łem o or ga ni za cji tu ry sty ki nur ko wej,
a Wie sław Wa chow ski roz pra co wał te mat:
„Hełm dzwo no wy w dzie jach nur ko wa nia”.
Mi strzem, po ry wa ją cym słu cha czy, oka zał
się (po dob no nie pierw szy już raz) dr Ja cek
Kot, któ ry na praw dę udo wod nił, że „Nur -
ko wa nie nie jed no ma imię”. W so bo tę, zor -

ga ni zo wa nie mi strzostw w nar ciar stwie al -
pej skim po krzy żo wał hal ny, ale za to po po -
łu dniu obył się cie ka wy wy kład
o hi po ter mii, przed sta wio no też szcze gó ło -
wo no wy pro gram in struk tor ski M1. Wy kład
pe łen wzru szeń i re tro spek cji do daw nych
cza sów za pre zen to wał Edward Cioł ko wiak,
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roz da jąc swo ją au tor ską ksią żkę pod tym
sa mym ty tu łem. By ła to wspa nia ła lek tu ra
w dro dze po wrot nej z Ka la tó wek. Ksią żka
przy po mnia ła mi mo je po cząt ki w nur ko -
wa niu i opo wia da ła o cza sach, w któ rych

nur ko wać mo gli na praw dę tyl ko naj tward si!
Uro czy sta ko la cja i kon cert by ły ostat ni -

mi ak cen ta mi zlo tu A. D. 2015. Dla mnie,
bę dą ce go na ta kiej im pre zie po raz pierw -
szy, wra żeń by ło aż za du żo. Po byt w ma -
gicz nym miej scu, ja kim jest Ho tel Gór ski
na Ka la tów kach, za pa mię tam ja ko wspa nia -
ły czas, w któ rym by ło miej sce na sport,
roz ryw kę, ale i wy mia nę po glą dów, spo -

strze żeń i kon tak tów. Obec nie trze ba szu -
kać płasz czyzn do współ pra cy, bo nur ko -
wa nie jest ryn kiem bar dzo trud nym. Nie
ka żdy po tra fi się w nim od na leźć, dla te go
też war to pra co wać ra zem, a nie się dzie -
lić, co tyl ko utrud nia doj ście do suk ce su.

Mo ja obec ność i otwar cie się na współ -
pra cę z KDP CMAS to przede wszyst kim
spo strze że nie, że od dłu ższe go już cza su
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pra ce idą w bar dzo do brym tem pie i we
wła ści wym kie run ku, że na sza pol ska or ga -
ni za cja ma cha rak ter i war to ją roz wi jać.
Cię żka pra ca za rzą du i ka żde go, kto wi dzi
sens dzia ła nia, to gwa ran cja na gro dy w po -
sta ci za do wo lo nych, szko lo nych w atrak -
cyj nym i no wo cze snym sys te mie stu den -
tów. Tym bar dziej że ka żdy z nas ma
wpływ na ten or ga nizm ja kim jest KDP
CMAS.

Mi łosz Dą brow ski 

In struk tor KDP/CMAS -M1 1400002
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http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.activtour.pl/filipiny-nurkowanie-malapascua-moalboal-marzec-2015


Nuras.info 2/2015

52

By wa tak, że lód jest bar dzo cien ki
przy brze gu (za le d wie kil ku mi li me tro wy),
bez tru du mo żna na wet pal cem czy pię ścią
wy bić w nim dziu rę i ma się ocho tę po pro -
stu za nur ko wać jak w otwar tej wo dzie
– tym bar dziej że nie bar dzo wia do mo, jak
ina czej to zro bić, sko ro na ta flę wejść nie
mo żna. Jest jed nak tak, że ta fla mo że ro bić

się grub sza w mia rę od da la nia się od brze -
gu i tam już nie bę dzie mo żna tak ła two
prze do stać się do po wierzch ni. Mo gło by to
wy two rzyć skraj nie nie bez piecz ną sy tu ację.
Aby jej unik nąć, na le ży w ta kich wa run -
kach po szu kać wy su nię te go w je zio ro po -
mo stu i na nim za ło żyć sta no wi sko
ase ku ra cyj ne z li na mi. Gdy by ta kie go po -

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

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Nurkowanie pod lodem
podręcznik nurka

Je zio ra głę bo kie za ma rza ją je sie nią póź niej niż płyt kie, po nie waż dłu żej
mu si trwać ich schło dze nie, ale też póź niej od ma rza ją wio sną lub pod czas
od wi lży, po nie waż dłu żej mu si trwać ich na grza nie. To rzecz wa żna, po nie -
waż mo że się zda rzyć, że wszyst kie płyt kie akwe ny w na szej oko li cy bę dą
już je sie nią za mar z nię te, a po przy je cha niu nad głę bo kie je zio ro za sta nie my
je nie po kry te lo dem lub, co gor sza, po kry te cien ką i nie bez piecz ną ta flą,
po któ rej nie mo żna bez piecz nie cho dzić i za ło żyć na niej sta no wi ska ase -
ku ra cyj ne go, lecz jed no cze śnie na ty le gru bą, że nie mo żna rów nież nur ko -
wać pod nią bez lin tak, jak by lo du cał kiem nie by ło.
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Pro blem cien kie go lo du jest istot ny za -
rów no je sie nią, jak i wio sną, a ta kże pod -
czas dłu go trwa łych od wi lży. Po wsta je
wte dy sy tu acja, w któ rej wła ści wie nie wia -
do mo czy nur ko wa nie jest pod lo do we, czy
nie i nie ka żdy wie, jak się wte dy za cho wać.
Mo że być i tak, że część akwe nu bę dzie
w ogó le nie po kry ta ta flą lo du, jed na kże nur -
ko wa nie bez lin jest o ty le nie bez piecz ne,

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

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

Kie dyś, wie le lat te mu, jesz cze ja ko mło -
dziut ki in struk tor, o ma ły włos nie za bił bym
ca łej gru py i sie bie. By ła wcze sna wio sna,

ale już bar dzo cie pło. Wcho dzi li śmy
do wo dy, oczy wi ście bez żad nych lin, gdy
w ostat niej chwi li uświa do mi łem so bie, że
wi dzę coś dziw ne go. Na środ ku je zio ra sta -
ła me wa. Sta ła, nor mal nie, na no gach, a nie
pły wa ła po wo dzie. Zro zu mia łem, że mu si
prze cież na czymś stać i praw do po dob nie
jest to nie wi docz na ta fla lo du. Tak rze czy -
wi ście by ło – po bli ższym spraw dze niu oka -
za ło się, że pły wa ją ce po je zio rze „lot ni sko”
ma kil ka hek ta rów po wierzch ni i w pew nej
od le gło ści od kra wę dzi osią ga gru -
bość 12 cm! Gdy by trze ba by ło awa ryj nie
wy cho dzić w pio nie, by li by śmy bez szans.

Gru bość lo du, po któ rym mo że cho dzić
jed na oso ba wy no si 4-8 cm. Je że li gru bość
wy no si 8-15 cm, lód mo że utrzy mać kil ka
osób znaj du ją cych się w jed nym miej scu.
Jest to jed nak za ma ło, aby bez piecz nie
prze by wać na kra wę dzi prze rę bli, a zwłasz -
cza za kła dać tam sta no wi sko ase ku ra cyj ne
z li na mi. Na le ży wte dy wy ko rzy stać po -
most.

W peł ni bez piecz na gru bość dla nur ko -
wań pod lo dem wy no si 15-20 cm.

Kie dy gru bość lo du wy no si po nad 30 cm,
mo gą bez piecz nie prze miesz czać się
po nim po jaz dy.



Nuras.info 2/2015

54

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

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

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

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

w wy ni ku pod my cia przez nurt lub ogrza -
nia pro mie nia mi sło necz ny mi. Jest czę sto
przy czy ną uszko dze nia śluz, przy sta ni,
elek trow ni wod nych oraz po wo du je po wo -
dzie.

Du że zna cze nie dla nur ka ma świa tło.
W za sa dzie lód nie po kry ty śnie giem (ta ki,
z któ re go śnieg stop niał), ma ją cy gru bość
do 30 cm, jest w sło necz ny dzień wy star -
cza ją co przej rzy sty i la tar ka nie bę dzie po -
trzeb na. Na le ży jed nak za bie rać ze so bą
naj le piej dwie la tar ki (o świe żo za ło żo nych
ba te riach), na wy pa dek na głe go na dej ścia
np. chmu ry bu rzo wej itp. Śnieg le żą cy
na lo dzie znacz nie po gar sza sy tu ację. Wie -
le za le ży od tem pe ra tu ry na po wierzch ni,
a więc od te go czy śnieg top nie je, czy nie.
Pię cio cen ty me tro wa war stwa nie top nie ją -
ce go śnie gu prze pusz cza oko ło 10% świa -
tła z po wierzch ni. Je śli śnieg top nie je,
zmie nia swo ją struk tu rę i le piej prze wo dzi
świa tło – wów czas na wet war stwa 20-
25 cm prze pusz cza 10% świa tła z po -
wierzch ni. Zaw sze jed nak pod wo dą trze ba
przez chwi lę po my śleć, za nim uży je się
świa tła. Po chwi li wzrok przy zwy cza ja się
do pół mro ku i wszyst ko do brze wi dać, nie
trze ba więc od pa lać lam py bez sen su. Nie -
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któ rzy or ga ni za to rzy za le ca ją jesz cze uży -
wa nie la tar ki, al bo lam py stro bo sko po wej,
do ozna cze nia prze rę bla, za wie sza jąc ją
na mar ke rze. Tłu ma czą to tym, że ta ki spo -
sób ozna cze nia prze rę bla ewen tu al nie uła -
twi zgu bio nym nur kom od na le zie nie go.
Je stem prze ciw ni kiem te go ty pu „mno że nia
by tów”, o czym już wie lo krot nie mó wi łem.
Pię trze nie sys te mów za bez pie cza ją cych nie
słu ży ni cze mu do bre mu i by naj mniej nie
zwięk sza bez pie czeń stwa. Oczy wi ście mo -
żna za wie sić lam pę na mar ke rze, je śli ktoś
ma na to ocho tę, je śli jed nak te go nie zro bi,

nie jest to błąd. To ty po we sys te my ase ku ra -
cji spra wia ją, że eki pa pod wo dą nie tra ci
kon tak tu z prze rę blem. Oświe tle nie uzu peł -
niać je mo że, lecz nie mu si, a już ka te go -
rycz nie w żad nym przy pad ku nie mo że ich
za stę po wać. Po dob ne stwier dze nie do ty czy
wszel kich in nych „no wo cze snych” me tod
od szu ki wa nia prze rę bla, np. ul tra dźwię ko -
wych urzą dzeń nadaw czych za wie sza nych
na mar ke rze i od po wied nich od bior ni ków,
w ja kie mo gą być wy po sa że ni nur ko wie,
kom pa sów sto so wa nych ja ko je dy na me to -
da od szu ki wa nia prze rę bla itd. Tym cza sem
fak ty są ta kie, że pa ra nur ków ma być przy -
pię ta na li nie głów nej i ty le. Sku tecz ność in -
nych me tod, zwłasz cza w dy na micz nej
sy tu acji awa ryj nej, jest ab so lut nie nie wy -
star cza ją ca.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty ksią żki „Nur -

ko wa nie pod lo dem, pod ręcz nik nur ka + 4 fil my

szko le nio we na 2 pły tach DVD”. In ne ksią żki To -

ma sza Stru gal skie go mo żna ku pić tu: www.ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=Stru gal ski

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

mo żna oglą dać tu: www.youtu be.com

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Dzi siej szy ar ty kuł chciał bym po -
świę cić uży ciu boj ki sy gna li za cyj nej
– no wej umie jęt no ści ela stycz nej z
wód otwar tych zak tu ali zo wa ne go
kur su Open Wa ter Di ver.

Wy ma ga niem za li cze nio wym dla te go
ćwi cze nia jest: Uży cie na dmu chi wa nej boj -
ki sy gna li za cyj nej – wy strze le nie na dmu -
chi wa nej boj ki sy gna li za cyj nej na
po wierzch ni lub wy strze le nie boj ki DSMB
spod wo dy (Pod ręcz nik In struk to ra 2014).

My ślę, że wszy scy je ste śmy zgod ni, że
jest to war to ścio wa umie jęt ność i więk szość
in struk to rów na ucza ło jej na swo ich kur -
sach. Tym bar dziej cie szy mnie fakt, że uży -
cie boj ki po ja wi ło się ja ko stan dar do we
ćwi cze nie na kur sie OWD. O ile na ucze nie
ko rzy sta nia z boj ki sy gna li za cyj nej na po -
wierzch ni nie po win no sta no wić więk sze -
go pro ble mu, to przy strze la niu spod wo dy
po ja wia się py ta nie, ja kiej tech ni ki na uczyć
kur san tów.

Me tod uży cia boj ki pod wo dą jest co naj -
mniej kil ka i w du żej mie rze za le żą od ty pu
po sia da nej boj ki oraz te go, czy ko rzy sta my
z ko ło wrot ka lub szpul ki. Jed ną z bez piecz -
niej szych tech nik, któ rej na uczam kur san -
tów za rów no pod czas szko leń
pod sta wo wych, jak i tech nicz nych jest ta,
w któ rej na peł nia my boj kę ga zem wy dy -
cha nym z au to ma tu od de cho we go. Mi ni -
ma li zu je ona ry zy ko za plą ta nia w lin kę, nie
ma po trze by wy cią ga nia au to ma tu z ust, ko -
rzy sta nia z al ter na tyw ne go źró dła po wie trza
czy wy pi na nia wę ża in fla to ra.

Skła da się ona z kil ku kro ków.
Wy cią ga my boj kę i roz wi ja my ją tak, że -

by by ła przy go to wa na do po łą cze nia z ko -
ło wrot kiem.

Dru gą rę ką wy cią ga my ko ło wro tek i łą -
czy my go z boj ką. Czy łą czyć bę dzie my po -
przez pę tel kę czy ka ra biń czyk nie ma tak
na praw dę zna cze nia. Oso bi ście wo lę łą -
czyć boj kę po przez wpię cie ka ra biń czy ka,
po nie waż jest to znacz nie szyb sze i prost -

sze, co mo że mieć zna cze nie w sy tu acji
awa ryj nej.

Spraw dza my głę bo kość, na ja kiej się
znaj du je my i spo glą da my do gó ry, czy nie
ma nad na mi żad nej prze szko dy lub in ne go
nur ka.

Kła dzie my boj kę na ra mie niu i chwy ta -
my ją le wą rę ką za kra wędź (moż na wy wi -
nąć kra wędź boj ki w trak cie pa ko wa nia
przed nur ko wa niem, że by ła twiej by ło ją

Użycie bojki sygnalizacyjnej
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trzy mać). Na stęp nie wy cią ga my rę kę, w
któ rej trzy ma my ko ło wro tek przed sie bie,
tak aby lin ka by ła na pię ta i aby śmy wi dzie -
li za rów no lin kę, jak i ko ło wro tek. Ma to na
ce lu zmi ni ma li zo wa nie ry zy ka za cze pie nia
lin ki o ja ki kol wiek ele ment sprzę tu nur ka.

Prze chy la my się de li kat nie na pra wą stro -
nę i przy kła da my otwór boj ki nad dy sze au -
to ma tu.

Ro bi my wy dech, co spo wo du je na peł -
nia nie boj ki wy dy cha nym ga zem. W za leż -
no ści od ro dza ju boj ki i od głę bo ko ści, na
ja kiej się znaj du je my, ro bi my je den lub

wię cej wy de chów.
Na peł nio ną boj kę pusz cza my do gó ry

uwa ża jąc, aby o nic nie za cze pi ła (war to
od su nąć boj kę od twa rzy, pil nu jąc że by lin -
ka by ła ca ły czas na pię ta i do pie ro ją pu -
ścić). Kon tro lu je my roz wi ja nie się lin ki, tak
aby ca ły czas by ła de li kat nie na pię ta.

Po roz wi nię ciu się lin ki zwi ja my ewen -
tu al ny nad miar lin ki i blo ku je my ko ło wro -
tek.

Cho ciaż opis mo że brzmieć skom pli ko -
wa nie, ca ła pro ce du ra jest pro sta i nie zaj -
mu je du żo cza su.

Je że li cho dzi o sa mo na ucza nie tej tech -
ni ki, pro po nu ję naj pierw po zwo lić kur san -
to wi prze ćwi czyć umie jęt ność na dnie, a
do pie ro po opa no wa niu ca łej se kwen cji po -
zwo lić mu na prze ćwi cze nie umie jęt no ści
wi sząc w to ni.

Wra ca jąc do kur su OWD – ist nie ją trzy
opcje na ucza nia uży wa nia boj ki sy gna li za -
cyj nej pod czas te go kur su. Któ rą z nich wy -
bie rze my, po win no za le żeć od lo kal nych
uwa run ko wań.

Na dmu cha nie boj ki na po wierzch ni po
wy nu rze niu.

Wy strze le nie boj ki DSMB spod wo dy.
Wy ko rzy sta nie boj ki po wierzch nio wej i

cią gnię cie jej po po wierzch ni przez ca łe
nur ko wa nie (w nie któ rych miej scach jest to
wy móg).

Je że li na ucza my strze la nia boj ki na kur -
sie OWD, na le ży wziąć pod uwa gę to, że
ma my nur ków z ze ro wym do świad cze -
niem, któ rzy do pie ro uczą się nur ko wać. W
tym przy pad ku PADI za le ca, aby to ćwi cze -
nie prze pro wa dzić z dna, na głę bo ko ści nie
więk szej niż 12 me trów, a wcze śniej, o ile
to moż li we, prze ćwi czyć umie jęt ność na
ba se nie.

Igor Ni co la os
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W tym po sta no wie niu trwa łem już dość
dłu go, aż w po ło wie ze szłe go ro ku zwró cił

się do mnie pol ski przed sta wi ciel chiń skie -
go pro du cen ta la ta rek – fir my Hi -Max
– z proś bą o prze te sto wa nie kil ku sztuk, któ -
re za ja kiś czas ma ją być ofi cjal nie spro wa -
dza ne do na sze go kra ju. Od ra zu
po in for mo wa łem go o mo ich do świad cze -
niach i uprze dze niach, jed nak wca le go to
nie zra zi ło.

– Pod dam się na wet dru zgo cą cej kry ty -
ce, ale i tak chciał bym, że byś na nie spoj -
rzał i po wie dział, co o tym są dzisz
– usły sza łem.

Po kil ku dniach mia łem w rę kach dwa

pierw sze eg zem pla rze, po tem do tar ły
do mnie ko lej ne.

W efek cie oprócz świa tła vi deo (o któ rym
mam na dzie ję na pi sać za ja kiś czas) mia -
łem do dys po zy cji pięć la ta rek: H01, X7,
H7, H10 oraz ma ły, jed no dio do wy bac kup.
Ja ko że na zwy wciąż mi się my li ły, po sta -
no wi łem ka żdą z nich na zwać po swo je -
mu. I tak H01 sta ła się „dzie lo ną”, X7
zy ska ła mia no „du ża”, H7 zo sta ła „su wa -
kiem” (od włącz ni ka su wa ko we go), a H10
na zwa łem „stro bo”. Bac kup po zo stał „bac -
ku pem”. Pod czas te stów wy ko na łem tro chę
po mia rów, za bie ra łem je na ró żne nur ko -
wa nia za rów no po je dyn czo, jak i po kil ka
na raz. Pod czas nur ko wań w ra mach Gru py
Eks plo ru ją cej Pod war szaw skie Nur ko wi ska
wy po sa ża łem w nie chęt nych nur ków
GEPN i skrzęt nie wy słu chi wa łem ich uwag
i opi nii. Uko ro no wa niem by ło nur ko wa nie
w For cie Zba rż z „gra bia mi Je di” – jak przez
mo je go part nu ra zo sta ła ochrzczo na 60-
cen ty me tro wa po zio mi ca, na któ rej za mon -
to wa łem wszyst kie la tar ki na raz.

Hi-Max – nurkowe lumeny rodem z Chin
Ni gdy wię cej „chiń czy ków”?
Nie mal trzy la ta te mu – na zna nym, mię dzy na ro do wym ser wi sie au kcyj nym

– ku pi łem la tar kę nur ko wą. Jed na dio da XML, za si la nie 2*18650, płyn na re -
gu la cja mo cy – jak na tam te cza sy na praw dę nie złe pa ra me try. Nie ste ty, la -
tar ka ma ją ca wy trzy mać głę bo kość do 100 me trów, pod da ła się już
na akwe nie o głę bo ko ści po ni żej 5 me trów. Sprze daw ca obie cał przy słać
w ra mach gwa ran cji „re pla ce men ti tem”, na któ ry cze kam do dziś… To nie
był pierw szy pro blem z da le ko wschod ni mi la tar ka mi, więc sta łem się do nich
ne ga tyw nie na sta wio ny i obie ca łem so bie, że w Chi nach już nie ku pię la -
tar ki dro ższej niż 50 zło tych.

Latarka wodoszczelna do mniej niż 5 metrów
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Spo śród te sto wa nych la ta rek naj bar dziej
spodo ba ła mi się „dzie lo na” H01 oraz jed -
no dio do wy bac kup, naj mniej en tu zja zmu
wzbu dzi ła we mnie „du ża” X7. Ale naj le piej,
jak na pi szę kil ka słów o ka żdej z osob na:

Mi ło śni ków oglą da nia nud nych fil mów
z te sto wa nia cza su świe ce nia za pra szam

do obej rze nia „pa sjo nu ją ce go”, dwu go -
dzin ne go fil mu na Vi meo: https://vi meo.
com/117317472

H01 – pseu do nim: „dzie lo na”
Hi -Max H01 to la tar ka dzie lo na, za si la -

na trze ma aku mu la to ra mi 26650 miesz czą -
cy mi się w za sob ni ku po łą czo nym ka blem
z gło wi cą wy po sa żo ną w trzy dio dy LED.
Z wy glą du nie co przy po mi na ofe ro wa ną
na na szym ryn ku jed no dio do wą la tar kę za -
si la ną ba te ria mi R14. Na wy glą dzie po do -
bień stwa się jed nak koń czą. H01 świe ci

GrabieJedi” testowane na powierzchni

Autor z „grabiami Jedi” pod wodą 
fot. Michał Gorzelak

Zaawansowana technika na stanowisku testu
czasu świecenia

http://vimeo.com/117317472
http://vimeo.com/117317472
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moc nym świa tłem z wy raź ną po świa tą
i wą skim moc nym punk tem – dzie je się tak

dzię ki za sto so wa niu du że go po trój ne go lu -
stra, mo im zda niem znacz nie lep sze go roz -

wią za nia niż so czew ki (ko li ma to ry). To mój
ulu bio ny spo sób dys try bu cji świa tła – po -
świa ta „roz świe tla mrok”, a wą ski punkt
zna ko mi cie spraw dza się w ko mu ni ka cji.
Ilość świa tła jest na praw dę du ża – w zu peł -
no ści wy star cza ją ca do re ali za cji więk szo -
ści nur ko wań. Pro du cent de kla ru je
mak sy mal ną moc na 20W, ilość świa tła
na 3500/2800/2000 lu me nów (tryb
high/mid/low) oraz 1200 lu me nów w kom -
plet nie nie po trzeb nym try bie stro bo (mi ga -
nie).

Po do bał mi się rów nież czas świe ce nia
– oko ło 2 go dzin na peł nej mo cy. Jest to
zgod ne z de kla ra cją pro du cen ta
(120/180/200 mi nut w za le żno ści od try bu).
Wy ma ga to oczy wi ście sto so wa nia do brej
ja ko ści aku mu la to rów – z te go za da nia do -
brze wy wią zu ją się pro du ko wa ne przez Hi -
-Max aku mu la to ry ty pu 26650 o po jem no-
ści 4000 mAh. Nie mia łem mo żli wo ści
zmie rze nia rze czy wi stej po jem no ści tych
aku mu la to rów, spraw dzi łem więc czas
świe ce nia jed nej z uży wa nych prze ze mnie
la ta rek przy za si la niu aku mu la to ra mi Hi -
-Ma xa i bar dzo do bry mi aku mu la to ra mi
King Kong (zło ty mi) – ró żni ca przy kil ku -
krot nym po mia rze nie prze kra cza ła 10%. 

 

Model 
Moc w watach, 

zasilanie 
Ilo�� �wiatła/czas 

(dane producenta) 

Czas działania 
na pełnej mocy 

(zmierzony) 

K�t �wiecenia 
(punkt/po�wiata) – 

zmierzony, po 
zaokr�gleniu 

X7 (du�a) 
– 3 diody 

XML 

18-20W ,  
3 akumulatory 

26650 

3800 lumenów - ok. 
70min 

106 minut (!) 9°/80° 

H01 (dzielona)  
– 3 diody 

XML 

20W,  
2 akumulatory 

26650 

High: 3500lumenów 
– 120min 

Mid: 2800 lumenów 
– 180 min 

Low:2000lumenów – 
220min 

Strobe:1200 
lumenów 

107 minut 9°/80° 

H7 
(suwakowa)– 
3 diody XML 

18W,  
2 akumulatory 

18650 
 

2000lumenów - 
około 60min 

67 minut 13°/100° 

H10 (strobo)– 
4 diody XML 

18-20W,  
2 akumulatory 
18650 (mo�na 
stosowa� te� 

26650) 
 

Low: 2000 lumenów 
– 100 min 
High: 2700 

lumenów– 70min 
SOS: 1000 lumenów 

66 minut 
�wiecenia + 15 

minut 
ostrzegawczego 

błyskania 

12°/90° 

Backup  
– 1 dioda 

XML 

10 W,  
1 akumulator 

18650 
brak danych nie był mierzony 7°/70° 

 
Miło�ników ogl�dania nudnych filmów z testowania czasu �wiecenia zapraszam do obejrzenia 
„pasjonuj�cego”, dwugodzinnego filmu na Vimeo: https://vimeo.com/117317472 
 
H01 – pseudonim: „dzielona” 
Hi-Max H01 to latarka dzielona, zasilana trzema akumulatorami 26650 mieszcz�cymi si� w zasobniku 
poł�czonym kablem z głowic� wyposa�on� w trzy diody LED. Z wygl�du nieco przypomina oferowan� na 
naszym rynku jednodiodow� latark� zasilan� bateriami R14. Na wygl�dzie podobie�stwa si� jednak ko�cz�. 
H01 �wieci mocnym �wiatłem z wyra�n� po�wiat� i w�skim mocnym punktem – dzieje si� tak dzi�ki 
zastosowaniu du�ego potrójnego lustra, moim zdaniem znacznie lepszego rozwi�zania ni� soczewki 
(kolimatory). To mój ulubiony sposób dystrybucji �wiatła – po�wiata „roz�wietla mrok”, a w�ski punkt 
znakomicie sprawdza si� w komunikacji. Ilo�� �wiatła jest naprawd� du�a – w zupełno�ci wystarczaj�ca do 
realizacji wi�kszo�ci nurkowa�. Producent deklaruje maksymaln� moc na 20W, ilo�� �wiatła na 
3500/2800/2000 lumenów (tryb high/mid/low) oraz 1200 lumenów w kompletnie niepotrzebnym trybie 
strobo (miganie). 
Podobał mi si� równie� czas �wiecenia – około 2 godzin na pełnej mocy. Jest to zgodne z deklaracj� 
producenta (120/180/200 minut w zale�no�ci od trybu). Wymaga to oczywi�cie stosowania dobrej jako�ci 
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Ta ki spo sób za si la nia ma swo je wa dy
i za le ty. Nie roz bie ral ny (przez użyt kow ni -
ka) za sob nik z pa kie tem aku mu la to rów jest
wy god niej szy w użyt ko wa niu – do ła do wa -
nia wy star czy odłą cze nie gło wi cy i pod łą -
cze nie ła do war ki – w H01 trze ba za sob nik
roz krę cić i wy jąć z nie go trzy aku mu la to ry,
któ re na stęp nie trze ba wło żyć do ła do war -
ki. W kon struk cjach te go ty pu wy cią ga nie
aku mu la tor ków i ła do wa nie w ze wnętrz -
nych ła do war kach po tra fi być dość ucią żli -
we (zwłasz cza w przy pad ku kon struk cji
opar tych o 12 aku mu la tor ków AA). Cza sem
wy do by cie aku mu la tor ków z za sob ni ka nie
na le ży do naj ła twiej szych. Na szczę ście Hi -
-Max H01 roz krę ca się ła two, a spe cjal nie
do star cza ne z nim aku mu la to ry o mi ni mal -
nie zmniej szo nej śred ni cy bar dzo ła two wy -
do stać na ze wnątrz.

Tak jak wspo mnia łem – stan dar do we aku -
mu la tor ki 26650 ma ją jed nak pew ną za le tę
– sto sun ko wo ni ski koszt. Ewen tu al ne ich zu -
ży cie lub uszko dze nie nie jest tak bo le sne fi -
nan so wo jak w przy pad ku pa kie tów, a je śli
za opa trzy my się w dwa kom ple ty aku mu la tor -
ków, to bez pro ble mów po ra dzi my so bie z ko -
lej ny mi nur ko wa nia mi w miej scach o ogra ni -
czo nym do stę pie do ener gii elek trycz nej.

Naj słab szym (dla mnie) punk tem tej kon -
struk cji jest włącz nik – umiesz czo ny jest
w za sob ni ku, co przy mo im spo so bie mo -
co wa nia ka ni stra (pły wam w si de mo un cie)
jest ma ło wy god ne. Z in for ma cji uzy ska -
nych od dys try bu to ra wy ni ka, że pro du cent
przy mie rza się do wpro wa dze nia wer sji
H01 z włącz ni kiem w gło wi cy. To mi łe, że
mo ja opi nia do tar ła aż za Wiel ki Mur.

H01 to chy ba naj tań sza moc na la tar ka
dzie lo na sprze da wa na w Pol sce, ze staw
z aku mu la to ra mi, ła do war ką, kom ple tem
orin gów i sma rem si li ko no wym ma kosz to -
wać nie wię cej niż 1000 zło tych.

X7 – pseu do nim: „du ża”
Ta la tar ka po dob no jest be st sel le rem

na da le kim wscho dzie. Mnie nie urze kła.
Po sia da trzy dio do wą gło wi cę ma ją cą świe -
cić moc niej od H01 (we dług pro du cen -
ta 3800 lu me nów w X7 kon tra H01 – 3500
lu me nów). W rze czy wi sto ści świe cą bar dzo
po dob nie, a na wet „dzie lo na” wy da je się
być mi ni mal nie moc niej sza. Za pew ne
wpływ na to ma odro bi nę in na po świa ta
„du żej” – po twier dza to mo je sta no wi sko,
że sa me lu me ny nie wie le zna czą – klu czo -
wy jest spo sób roz sy łu świa tła.

Ta la tar ka cha rak te ry zu je się dość du żą

wa gą i so lid ny mi wy mia ra mi. Jak dla mnie,
jest tro chę zbyt wiel ka. Kom plet nie nie zro -
zu mia ły jest brak ja kiej kol wiek mo żli wo ści
re gu la cji mo cy – do dys po zy cji jest tyl ko
włącz/wy łącz. Włącz nik przy po mo cy ob -
ro to we go pier ście nia. Mi mo za sto so wa nia -
tyl ko dwóch aku mu la tor ków i mo żli wo ści
świe ce nia wy łącz nie z peł ną mo cą, czas
pra cy jest tyl ko nie znacz nie krót szy niż
H01.

Dla osób pre fe ru ją cych jed no czę ścio we
la tar ki mo że to być na wet cie ka wa al ter na -
ty wa, ce na oko ło 600 zł (sa ma la tar ka, bez
aku mu la tor ków i ła do war ki) jest dość przy -
stęp na, ra zi mnie jed nak brak re gu la cji mo -
cy świe ce nia.

H10 – pseu do nim: „stro bo”
Tro chę mniej sza i słab sza niż X7 (pro du -

cent po da je 2700 lu me nów na aku mu la to -
rze 18650). W rze czy wi sto ści jest od niej
słab sza, mi mo za sto so wa nia czte rech le dów.
Wi docz nie ste row nik po da je mniej szy prąd,
bo dio dy są ta kie sa me jak w „du żej”. Po sia -
da trzy try by świe ce nia: high, low oraz ma ło
uży tecz ny SOS (stro bo). Do star cza na jest
z aku mu la tor ka mi 18650, ale mo żna w niej
rów nież uży wać 26650. Du żym atu tem tej
la tar ki mo że być jej ce na – dys try bu tor prze -
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wi du je ce nę nie wie le po nad 300 zło tych, co
jest bar dzo atrak cyj ną pro po zy cją. Dys try bu -
cja świa tła już nie tak do bra jak w H -01/X7,
ale rów nież cał kiem po praw na. Włącz nik
przy po mo cy ob ro to we go pier ście nia.

H7 – pseu do nim: „su wak”
Na zwę za wdzię cza włącz ni ko wi su wa -

ko we mu po zwa la ją ce mu na płyn ną re gu la -
cję mo cy. Świe ci po dob nie do „stro bo”, ale
jest od niej mniej sza i lżej sza. Z po dob ną
kon struk cją, tyl ko jed no dio do wą, mia łem
do czy nie nia w sy tu acji, o któ rej wspo mnia -
łem na po cząt ku. Z Hi -Ma xem by ło zu peł -
nie ina czej – pod czas te stu nie zo sta ła
za la na i świe ci ła dziel nie aż do wy czer pa -
nia aku mu la tor ków. Sa ma la tar ka to koszt
nie znacz nie prze kra cza ją cy 200 zło tych.
Bę dzie ofe ro wa na też w ze sta wie z aku mu -
la tor ka mi, ła do war ką i mięk kim uchwy tem
ty pu go od man.

Bac kup – pseu do nim: „bac kup”
Bar dzo faj na, nie wiel ka i ta nia la tar ka za -

pa so wa. Jed na dio da XML i aku mu la -
tor 18650 bez elek tro ni ki da je bar dzo dłu gi
czas świe ce nia po wią za ny jed nak ze spad -
kiem ja sno ści w cza sie. Włącz nik przy po -
mo cy ob ro to we go pier ście nia. Z uwa gi
na ma łe ga ba ry ty, świet nie mie ści się za -

rów no na szel ce uprzę ży, jak i w kie sze ni.
Ce na na po zio mie Hi -Max H7 „su wak”.

Pod su mo wa nie
„Je den ob raz jest wię cej wart niż 1000

słów”, przy go to wa łem więc fo to -ze sta wie -
nie wszyst kich te sto wa nych la ta rek.

Re asu mu jąc – czy la tar ki Hi -Ma xa mo gą
ry wa li zo wać, jak rów ny z rów nym, z pro -
duk ta mi „kra jo wych po ten ta tów la tar ko -

wych”? My ślę, że jesz cze tro chę im bra ku -
je – da ją się za uwa żyć ró żni ce w ja ko ści
wy koń cze nia po wierzch ni i nie któ re kom -
pro mi sy wy ni ka ją ce z ma so wej pro duk cji
oraz chę ci ob ni że nia ce ny. Nie mniej jed -
nak są to peł no praw ne la tar ki nur ko we
i pod wo dą nie ma ją się cze go wsty dzić.
Od „bu dże to wych” roz wią zań kra jo wych
wy pa da ją zde cy do wa nie le piej.
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Czy ku pił bym chiń ską la tar kę za wię cej
niż 50 zło tych? Bez po śred nio w Chi nach ra -
czej na dal nie je stem na to zde cy do wa ny.
Ma jąc mo żli wość za ku pu w Pol sce, 24-
mie sięcz ną gwa ran cję, fak tu rę (od pro wa -
dzo ne cło i VAT) oraz szyb ką, bez po śred nią
do sta wę – sy tu acja przed sta wia się zu peł -
nie ina czej. Dla osób dys po nu ją cych ogra -
ni czo nym bu dże tem, jest to na pew no
in te re su ją ca pro po zy cja.

Pa weł Kacz mar ski (pmk)

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

http://nautilus.com.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.gdyniadive.pl
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W czwar tej czę ści cy klu ar ty ku łów
po ru szę te mat mo żli wo ści za rob ko -
we go ro bie nia zdjęć i fil mów pod
wo dą w trak cie pro wa dze nia kur sów,
jak rów nież pod czas pro wa dze nia
wy cie czek pod wod nych. Zdję cia spod
wo dy są jed ną z naj czę ściej ofe ro -
wa nych usług do dat ko wych w więk -
szo ści baz nur ko wych na świe cie.
Klien ci chęt nie ko rzy sta ją z tej mo -
żli wo ści. Jest to dla nich świet na pa -
miąt ka, a do dat ko wo ma ją mo żli wość
po chwa le nia się prze by ty mi przy go -
da mi przed zna jo my mi i ro dzi ną.

Naj czę ściej ro bie niem zdjęć zaj mu ją się
in struk to rzy i Di ve ma ste rzy pra cu ją cy w da -
nej ba zie. Jest to dla nich do bra oka zja do za -
ro bie nia do dat ko wych pie nię dzy. Za pi su jąc
lu dzi na nur ko wa nie, ofe ru ją zdję cia ja ko do -
dat ko wą opcję lub też ro bią zdję cia w trak cie
nur ko wa nia, a po nur ko wa niu po ka zu ją je
i za chę ca ją do kup na. Ce na za ta kie zdję cia
lub film wa ha się po mię dzy 20 a 40 eu ro.

W za le żno ści od umo wy z ba zą, w któ rej
pra cu ją, od da ją część pie nię dzy do fir my lub
ca łość tra fia do nich. W du żych re sor tach in -
struk tor w ten spo sób jest w sta nie za pra co -
wać na „dru gą pen sję”.

Cza sa mi mo żna się spo tkać z sy tu acją,
w któ rej cen trum za trud nia oso bę od po wie -
dzial ną za ro bie nie zdjęć. Wte dy ta ka oso -
ba ma sta łą pen sję po więk szo ną o pro wi zję
od ilo ści sprze da nych zdjęć. Za rob ki prze -

Praca instruktora za granicą cz. 4
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wa żnie nie są naj wy ższe, ale jest to świet na
opcja dla osób, któ re nie są jesz cze nur ko -
wy mi pro fe sjo na li sta mi, a chcia ły by już
pod jąć pra cę w bra nży nur ko wej. Zda rza
się rów nież, że fo to graf nie jest za trud nio -
ny na sta łe i nie po sia da usta lo nej pen sji.
Wte dy je go za ro bek za le ży w 100% od ilo -
ści sprze da nych zdjęć. Tę opcję uwa żam
za do syć ry zy kow ną, po nie waż w przy pad -

ku słab sze go se zo nu mo że my mieć pro -
blem z po kry ciem swo ich kosz tów utrzy ma -
nia. Z dru giej stro ny, je że li ta ka oso ba
współ pra cu je z cen trum, któ re ob słu gu je
wie lu nur ków, to za rob ki mo gą być na -
praw dę nie złe.

Chcąc ro bić i sprze da wać zdję cia, mu si -
my za in we sto wać. Sprzęt do fo to gra fii pod -
wod nej i fil mo wa nia nie na le ży do ta nich.

Pro fe sjo nal ny ze staw z oświe tle niem kosz -
tu je od kil ku do na wet 20-30 ty się cy zło -
tych. Do te go trze ba do li czyć lap to pa,
na któ rym bę dzie my ob ra biać zdję cia, jak
rów nież od po wied nie opro gra mo wa nie. Jak
wi dać, to nie są ta nie rze czy.

Chcąc zaj mo wać się fo to gra fią pod wod -
ną za wo do wo, war to za in we sto wać w od -
po wied ni kurs lub wziąć udział
w warsz ta tach, któ re or ga ni zo wa ne są
przez pro fe sjo nal nych fo to gra fów po sia da -
ją cych du że do świad cze nie.

Na sam ko niec chciał bym przy po mnieć,
jak ma ją się stan dar dy PA DI do ty czą ce nad -
zo ru do ro bie nia zdjęć pod wo dą przez
oso by pro wa dzą ce nur ko wa nie.

W przy pad ku pro wa dze nia wy ciecz ki
z cer ty fi ko wa ny mi nur ka mi nie ma pro ble -
mu, aby śmy ro bi li zdję cia uczest ni kom nur -
ko wa nia. Po nie waż nie są to oso by
w trak cie szko le nia w stan dar dach PA DI,
nie znaj dzie my żad nych za sad od no śnie fil -
mo wa nia czy ro bie nia zdjęć w trak cie pro -
wa dze nia ta kie go nur ko wa nia. Ja ko
in struk to rzy, sa mi po win ni śmy oce nić, czy
ro biąc zdję cia lub bę dąc za ję ci fil mo wa -
niem, bę dzie my w sta nie do brze po pro wa -
dzić nur ko wa nie i za re ago wać na ewen tu-
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al ne pro ble my, któ re mo gły by po ja wić się
pod wo dą.

Je że li cho dzi o fil mo wa nie i ro bie nie
zdjęć w trak cie pro wa dze nia kur sów, sta no -
wi sko PA DI jest ta kie, że jest do zwo lo ne
pod wa run kiem, że nie wpły wa to w ja ki -
kol wiek spo sób na mo żli wo ści kon tro li
i nad zo ru nad gru pą a ta kże nie za kłó ca za -
jęć. Tu taj świet nym roz wią za niem mo gą

być ka me ry mon to wa ne na gło wie.
Chciał bym rów nież przy po mnieć, że

pod czas pro wa dze nia pro gra mu Di sco ver
Scu ba Di ving, oso bie spra wu ją cej nad zór
nad uczest ni ka mi nie wol no wy ko ny wać
czyn no ści ta kich jak ro bie nie zdjęć czy fil -
mo wa nie.

Oso bi ście uwa żam, że naj lep szym roz wią -
za niem, je że li mó wi my o ro bie niu zdjęć i fil -
mo wa niu w trak cie wy ciecz ki nur ko wej lub
pro wa dze nia za jęć, jest po wie rze nie te go za -
da nia do dat ko wej oso bie. Mo że to być to wa -
rzy szą cy nam cer ty fi ko wa ny asy stent. Roz-
wią za nie to ma jed ną du żą za le tę, fo to graf bę -
dzie mógł usta wić się od po wied nio do ujęć,
tak aby nie za kłó cać po rząd ku nur ko wa nia
i zdję cia bę dą zde cy do wa nie lep sze.

Na sam ko niec chciał bym za chę cić was
do pro mo wa nia spe cja li za cji nur ko wych ta -
kich jak Cy fro wa Fo to gra fia Pod wod na
i Pod wod ne Fil mo wa nie. Uwa żam, że war -
to być in struk to rem tych spe cja li za cji. Co -
raz wię cej nur ków ku pu je pod wod ne
apa ra ty i ka me ry. Wie lu z nich bar dzo chęt -
nie na uczy się pod okiem pro fe sjo na li sty,
jak ro bić zdję cia i fil mo wać pod wo dą.

Igor Ni co la os
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SSPPEECCJJAALLNNIIEE  DDLLAA  CCZZYYTTEELLNNIIKKÓÓWW
NNUURRAASS..IINNFFOO

1100  zzłł  zznniiżżkkii  nnaa  bbiilleettyy
nnaa  TTaarrggii  NNuurrkkoowwee

PPOODDWWOODDNNAA  PPRRZZYYGGOODDAA
KKuuppuujjąącc  bbiilleettyy  wwppiisszz  kkoodd::

MMoojjaaPPooddwwooddnnaaPPrrzzyyggooddaa22001155
UU WW AA GG AA !! !! !!

••  KKoodd  jjeesstt  wwaażżnnyy  wwyyłłąącczznniiee  
ww  tteerrmmiinniiee  11--1122  lluutteeggoo  22110055  rr..

NNiiee  ssppóóźźnniijj  ssiięę!!
••  MMoożżnnaa  ggoo  uużżyywwaaćć  wwiieellookkrroottnniiee

pprrzzyy  zzaakkuuppiiee  ddoowwoollnneejj  iilloośśccii
bbiilleettóóww..

Wykłady podczas NURGRESU
poprowadzą między innymi: 

Nuno Gomes, Andrey V. Bizyukin,
Maciej Curzydło, Marcin Dąbrowski,

Mirosław Szczepański.
W sobotę 28.02 odbędą się

spotkania instruktorskie trzech
federacji : PADI, KDP CMAS i IANTD. 
SSzzcczzeeggóółłyy  hhttttpp::////ttaarrggiinnuurrkkoowwee..ppll//

ZZaapprraasszzaammyy!!!!!!

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
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Długie zimowe, mroźne wieczory
sprzyjają spojrzeniu wstecz, gdy buja-
jąc się w fotelu z kubkiem gorącej
herbaty, owinięci w koc, mamy czas
na chwilę zadumy. Cóż, kiedy ani
mrozu, ani zimy nie ma…

Rok 2014 obfitował w ciekawe zdarze-
nia. Dla mnie to ponad 2,5 doby spędzone
pod powierzchną wody jezior, sztucznych
zbiorników, jaskiń i kopalń oraz morza.
Godziny spędzone na szkoleniu, eksploracji
i rekreacji – a więc na tym, co mnie w
nurkowaniu pociąga najbardziej: satysfa-
kcja z dobrze wykonanej pracy, przyjem-
ność z poznania nowego kawałka planety i
zwykła radość z przebywania w trójwy-
miarze toni wodnej. Wyszkoliłem nurków
stopni podstawowych, średnich i wyższych,
a także jaskiniowych i mieliśmy przy tym

sporo radości, choć oczywiście
niejednokrotnie oznaczało to także ciężką
pracę nad wyrobieniem właściwych odru-
chów i zasad postępowania u kursantów.
Szkolenie sprawia mi dużo frajdy od
samego początku mojej działalności instru-
ktorskiej, do tego aktualnie, jako nauczyciel
akademicki jednej z warszawskich uczelni
wyższych, wykładam m.in. przedmiot
„Nurkowanie w rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych” i w ten sposób mogę swoją
wiedzę i pasję przekazywać młodym
kandydatom na fizjoterapeutów.

Nie wyobrażam sobie wykonywania
więcej niż kilku nurkowań pod rząd w tym
samym miejscu – potrzebuję zmian i
nowych bodźców, dlatego każdego roku
staram się, poza zaplanowanymi wyjazda-
mi szkoleniowymi, odbyć podróż w zupeł-
nie nowe miejsce i odkryć jakiś nowy

Beczka miodu i łyżka dziegciu,
podsumowanie roku 2014

Honoratka                 fot. Anna Budziarek
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kawałek jaskini, do tej pory nikomu
nieznany. Udało mi się odbyć podróż na
Maltę, gdzie na zaproszenie Jacka Zachary
wraz z przyjaciółmi relaksowaliśmy się w
wodach Morza Śródziemnego, podziwiając
piękne, skalne formacje podwodne oraz
tamtejsze wraki. Trzykrotnie byłem na

Bałkanach, gdzie szkoliłem speleonurków i
w doborowym towarzystwie eksplorowa-
łem jaskinie Kosowa. Tam najbardziej
satysfakcjonujące okazało się połączenie
podwodne dwóch równoległych partii
jaskini syfonami nazwanymi przez nas
FPM. Oczywiście były także inne zalane

korytarze, w których jako pierwsi pozosta-
wiliśmy odcisk płetwy. Na pewno fajną
akcją okazało się nurkowanie w słowackich
Tatrach i związane z tym pomiary syfonu,
w którym nikt nie nurkował od 1980 roku
oraz przesunięcie w nim przodka dalej,
czyli odkrycie nowych jego części.
Wszystkie te akcje opisywałem na bieżąco
we wcześniejszych numerach miesięczni-
ka. Ciekawym doświadczeniem było
nurkowanie w nowym dla mnie miejscu –
kopalni złota w Złotym Stoku. We
wszystkich tych miejscach współpracowa-
łem z wieloma interesującymi i porządnymi
osobami – Polakami, Słowakami, Kosowa-
rami – tak grotołazami, jak i nurkami.
Współpraca oparta na przyjaźni i szacunku
zawsze daje dobre rezultaty. Wiem, bo
doświadczam tego od lat. Bardzo cieszy
mnie kontynuowanie współpracy z takimi
firmami jak Santi, Ammonite System, mlinke
sidemount, No Gravity, Klinika Medyczna
IBIS, Free Frog TV.

Na pew no swo istym wy ró żnie niem by ła
dla mnie pro po zy cja zło żo na przez Wy -
daw nic two May fly – na pi sa nia kil ku słów
w ksią żce Nu no Go me sa „Po za Błę ki tem”,
dzię ki cze mu mia łem oka zję prze czy tać ją,

Kosowo                                                                     fot. Jacek Strejczyk
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nim uka za ła się w księ gar niach. Nie za bie -
gam o roz głos, ale sta ram się nie od ma wiać
pro po zy cjom ró żne go ro dza ju pod su mo -
wań, opi nii czy też pre lek cji, jak to mia ło
miej sce na Bal tic te chu, w San ti Con cept
Sto re czy też ostat nio w To ru niu na za pro -
sze nie Ma te usza Po pka. Zaw sze trak tu ję to
ja ko wy ró żnie nie i do strze że nie wy sił ku
wkła da ne go prze ze mnie i mo ich przy ja ciół
w dzia ła nia zwią za ne z eks plo ra cją ja skiń
i po pu la ry za cją nur ko wa nia za rów no ja ski -
nio we go, jak i w wo dach otwar tych. W mo -
ich dzia ła niach sku piam się na nur ko wa niu,
na prze ka zy wa niu swo jej wie dzy zdo by tej
pod czas go dzin spę dzo nych pod wo dą,
a nie wy czy ta nej w ksią żkach. Tą wie dzą
i ob ser wa cja mi lu bię i chęt nie się dzie lę,
jed nak ce lem, któ ry mi przy świe ca nie jest
mar ke ting, a po pro stu nur ko wa nie. Nie ste -
ty w obec nym świe cie co raz czę ściej mo -
że my ob ser wo wać sy tu acje, gdy bar dziej
od re al ne go dzia ła nia li czy się „ga da nie”
i gło śne krzy cze nie, na wet gdy nie ma się
zbyt wie le do po wie dze nia. Czę sto mó wię
kur san tom, by na na stęp ne szko le nie po szli
do in ne go in struk to ra – bo nikt nie ma mo -
no po lu na wie dzę i kto in ny mo że po ka zać
pew ne spra wy z od mien nej per spek ty wy.

Na to -miast za wsze prze strze gam, by wy bie -
rać mą drze: nie te go, któ ry pięk nie o so bie
na pi sze w In ter ne cie, stwo rzy so bie na cią -
-ga ną do gra nic mo żli wo ści laur kę, bo
po wej ściu do wo dy ta ki na pom po wa ny ba -
lon zgod nie z pra wa mi fi zy ki sta je się ma -
lut ki.

Uwa żam, że war to ścio wą rze czą w mi -
nio nym ro ku by ło stwo rze nie SPE LEO -nur -
ko wa nia – gru py zrze sza ją cej nur ków
ja ski nio wych, spe le onur ków i gro to ła zów
my ślą cych po dob nie jak ja – nie o mar -ke -
tin gu i au to pro mo cji, a o cie ka wych wy -
zwa niach i przy go dach zwią za nych
z pod wod ny mi ja ski nia mi. W tej chwi li jest
to 25 osób chęt nych do re al ne go dzia ła nia.

I kto by po my ślał, że gru pa SPE LE Onur -
ko wa nie za cznie się two rzyć w oko licz no -
ściach, pa ra dok sal nie, nie sprzy ja ją cych
chę ci dzia ła nia, po wo du ją cych zwąt pie nie
w lu dzi, któ rych jesz cze nie daw no na zy wa -
ło się ko le ga mi. Do świad cza nia, rów nież te
ne ga tyw ne, ubo ga ca ją. Ta kie rów nież by ły
mi da ne w mi nio nym, 2014 ro ku. Za koń -
czy łem współ pra cę z GNJ, z któ rą to gru pą
by łem zwią za ny od 2005 ro ku. Mo żna po -
wie dzieć, że coś się koń czy, coś za czy na...
na tu ral ny bieg rze czy. A jed nak ku li sy za -

koń cze nia tej współ pra cy nie są już tak neu -
tral nym zda rze niem. Być mo że, za ra dą
szcze rze życz li wych mi osób, po wi nie nem
spu ścić tu za sło nę mil cze nia? Ja kiś im pe ra -
tyw we wnętrz ny jed nak ka te go rycz nie do -

Albania                   fot. Anna Budziarek
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ma ga się te go, by pod nieść kur ty nę wy so ko
i wy ar ty ku ło wać gło śno sprze ciw wo bec
gry po zba wio nej za sad fa ir play. Być mo że
zda rze nia tu opi sa ne jed nych skło nią
do prze my śleń na te mat za sad współ dzia ła -
nia, a in nym otwo rzą oczy i po zwo lą za -
cho wać ostro żność w bez re flek syj nym
przyj mo wa niu au to pro mo cyj nych kon fa bu -
la cji wy twa rza nych przez lu dzi za kom plek -
sio nych swą bez czyn no ścią.

Współ pra cę z GNJ za koń czy łem w wy -
ni ku „de cy zji ko le gial nej” i we dług pro ce -
dur stwo rzo nych na tę oka zję (wcze śniej
ta kie nie ist nia ły w GNJ, de fac to or ga ni za -
cji nie for mal nej, ko le żeń skiej). Te le fo nicz -
nie za ko mu ni ko wa no mi o tym zda rze niu,
któ re od by ło się bez mo jej obec no ści, bez
żad ne go są du ko le żeń skie go itp. Nie po da -
no mi też kon kret ne go uza sad nie nia ta kiej
de cy zji, wy jąw szy wzmian kę o rze ko mym
dzia ła niu na szko dę or ga ni za cji, co wy czy -
ta łem w In ter ne cie. Nie by łem zdzi wio ny,
ale za wie dzio ny. Kil ka mie się cy wcze śniej
do szły do mnie in for ma cje o tym, że ko le -
dzy z GNJ oraz sym pa ty cy tej gru py wy sy -
ła ją la wi no wo do lu dzi, któ rych szko li łem,
ma ile za wie ra ją ce oszczer stwa do ty czą ce
mnie, po cząw szy od wska zy wa nia ne ga -

tyw nych cech mo jej oso bo wo ści i uspo so -
bie nia, przez za rzu ty bra ku pro fe sjo na-  li -
zmu, po rze ko me de frau do wa nie pie nię dzy
gru py. Mo ja oso bo wość? Kto zna, ten wie
i „co kto lu bi”. Brak pro fe sjo na li zmu?
Wszy scy, któ rzy od po wie dzie li na za py ta -
nie o ja kość pro wa dzo nych prze ze mnie
szko leń wy po wie dzie li się zde cy do wa nie
po zy tyw nie. De frau do wa nie pie nię dzy?!
GNJ w okre sie mo jej dzia łal no ści nie mia ła
wspól nych fun du szy gru py.

Na su wa się py ta nie – dla cze go, w ja kim
ce lu lub z ja kie go po wo du ta kie ata ki
na mnie? Od po wiedź za ska ku je, ale po ka -
zu je też in fan ty lizm my śle nia nie któ rych lu -
dzi oraz ob na ża, nie bój my się te go sło wa,
pro stac two ich dzia łań. Nie ste ty dzia łań
kon se kwent nie pro wa dzą cych do za ło żo -
ne go ce lu. A te ata ki na mnie i ciąg dal szy
wy wo ła łem sam, nie do koń ca świa do mie
– ko le żeń ską, tro chę iro nicz ną, jed no ra zo -
wą, kon struk tyw ną kry ty ką wo bec lu dzi,
któ rzy bez wąt pie nia in spi ra cję do opo wie -
ści o eks plo ra cjach czer pią bez po śred nio
z An der se na i bra ci Grimm. Wska za łem wy -
raź nie ró żni cę mię dzy „praw dą” przed sta -
wio ną w wir tu alu, a praw dą za sta ną
w re alu. I roz la ło się...

W ma ju 2014 po je cha łem do Al ba nii
na wy jazd szko le nio wo -eks plo ra cyj ny,
z kur san ta mi i ko le ga mi ze SPE LE Onur ko -
wa nia. Tam „od kry li śmy”, że opo wie ści
pew nych pa nów o ich „eks plo ra cjach
na nie spo ty ka ną do tąd w Al ba ni ska lę” są
zwy kłą buj dą, o czym świad czy ły roz ło żo -
ne po rę czów ki i re la cje miej sco wych. Oka -
za ło się, że li te ral nie nic tam nie wy eks plo-
ro wa li! Po da jąc nie praw dzi we in for ma cje,
wpro wa dza li w błąd oso by ze śro do wi ska
spe le onur ko we go. Pa no wie ci po czu li się
za gro że ni, że ich kłam stwo wyj dzie na jaw.
Roz po czę li więc, w myśl za sa dy „obro na
przez atak”, kam pa nię oczer nia nia mnie.
Do cze go do pro wa dzi ła, przed sta wi łem po -
wy żej.

Sy tu acja ku rio zal na. Z jed nej stro ny dla -
te go, że na krę co na przez sym pa ty ków GNJ,
nie zaś sa mych człon ków gru py. Sym pa ty -
ków, do daj my, któ rzy kil ka mie się cy wcze -
śniej za chę ca li mo ich kur san tów
do odej ścia od dzia ła nia z GNJ i pod ję cia
współ pra cy z ich gru pą.

Z dru giej, bo pod wpły wem re to ry ki sta -
łem się głów nym an ta go ni stą i ry wa lem,
a Ja cek Strej czyk „Ho mer”, po cząt ko wo
neu tral nie na sta wio ny do spra wy, do bry nu -
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rek i do świad czo ny gro to łaz, zo stał „wy rzu -
co ny” z GNJ, do któ re go na wet for mal nie
nie przy na le żał, po nie waż był je dy nie sym -
pa ty kiem. Je dy nym po wo dem za koń cze nia
z Nim współ pra cy by ło to, że jest mo im ko -
le gą, czę sto dzia ła ze mną i po twier dzał
mo je sło wa. Tu już ocie ra my się o ab surd.
Ale w świe cie Mon ty Py tho na wszyst ko jest
mo żli we. Nie dłu go po tym, gdy po wsta ło
SPE LE Onur ko wa nie, kie dy za czę ło się roz -
ra stać i dzia łać, po wsta ła gru pa o tej sa mej
na zwie, ale pi sa nej po an giel sku. Kto ją
two rzy? Sym pa ty cy ko le gów z GNJ. Przy pa -
dek? Iro nia lo su? Nie są dzę.

Za ło ży łem swo ją gru pę i z nie ma łym, po -
zy tyw nym oczy wi ście, zdzi wie niem ob ser -
wu ję jej roz wój. Wszak SPE LE Onur ko wa nie
ofe ru je szko le nia spe le onur ko we i li no we
na naj wy ższym po zio mie, a po tem dla wy -
trwa łych przy go dy zwią za ne z tu ry sty ką
i eks plo ra cją pod wod nych ja skiń. Praw dzi -
we, czę ste i in ten syw ne dzia ła nie, a nie ga -
wę dy ubo ga co ne przy miot ni ka mi w stop niu
naj wy ższym.

Za jed no na to miast mu szę tym pa nom
po dzię ko wać. Pprze cho dzi ło mi już przez
myśl, by za koń czyć in ten syw ną przy go dę
z pod wod ny mi ja ski nia mi: szko le nia mi

i eks plo ra cją, by za jąć się czymś zu peł nie
in nym. Po wy żej opi sa ne dzia ła nia zmo bi li -
zo wa ły mnie i „Ho me ra” do stwo rze nia
cze goś na praw dę faj ne go. Na ła mach Nu -
ras. in fo chcę więc na za koń cze -
nie„serdecznie podziękować” wy żej wspo -
mnia nym „eks plo ra to rom na nie spo ty ka ną
do tąd ska lę” za kon se kwent ne dzia ła nie
na mo ją szko dę. Dzię ki, pa no wie! Mam się

do brze i dzia łam! Czas po ka że kto, gdzie,
kie dy, w ja ki spo sób, w ja kim ce lu i jak czę -
sto dzia ła.

Szcze re po dzię ko wa nia – bez cu dzy sło -
wu – dla tych, któ rzy wspie ra li w trud nych
mo men tach i SĄ!

Dominik Graczyk „Honzo”

honzo@o2.pl



http://partnernurkowy.pl
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2014… Od cze go by tu za cząć, ty -
le się dzia ło w świe cie fre edi vin gu!
We dług mnie te go ro ku pol ski fre -
edi ving zro bił MI LO WY krok w stro -
nę świa to we go po zio mu. Zacz nę
za tem od na sze go po dwór ka.

Dwu krot nie re kord Pol ski po bi ła Emi lia
Bia ła w dys cy pli nie dy na mi ka bez płetw.
Naj pierw pod czas za wo dów w cze skim Zli -
nie osią gnę ła od le głość 147 m, po to by na -
stęp nie prze su nąć ją o ko lej ne me try
na Ba se no wym Bar bór ko wym Pu cha rze
Ślą ska i koń cząc rok z wy ni kiem 155 m.
Przy tej dys cy pli nie i dam skich wy ni kach
nie mo żna nie wspo mnieć o Ju lii Ko zer -
skiej, któ ra wy ni kiem 144 m dep cze Emi lii
po pię tach. W tym ro ku ta kże (w koń cu!)
pa nie za bra ły się za dys cy pli ny głę bo ko -
ścio we. 

Nie ru szo ne od 2009 ro ku re kor dy wresz -
cie do cze ka ły się zmia ny. Mo ni ka Za wi -
stow ska usta no wi ła no wy re kord Pol ski
ko biet w kon ku ren cji Free Im mer sion, nur -

Milowy krok w stronę światowego poziomu
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ku jąc pod czas za wo dów na Kre cie na głę -
bo kość 52 m.

Wśród pa nów prym wiódł Ma te usz Ma li -
na. Po dob nie jak Emi lia, dwu krot nie po pra -
wił swój wy nik w dy na mi ce bez płetw,
osią ga jąc w czerw cu wy nik 213 m, zaś
pod czas li sto pa do wych za wo dów w Brnie
prze pły wa jąc 226 m i uzy sku jąc tym sa -
mym nie tyl ko re kord Pol ski, ale i… świa ta.
Tak pro szę Pań stwa, ma my w koń cu pierw -

sze go POL SKIE GO RE KOR DZI STĘ ŚWIA TA
WE FRE EDI VIN GU. Czap ki z głów! Na tym
Ma te usz nie skoń czył. Pod ko niec li sto pa -
da, na za wo dach Ver ti cal Blue na Ba ha -
mach wy ko nał nur ko wa nie w kon ku ren cji
Free Im mer sion na głę bo kość 113 m po pra -
wia jąc tym sa mym swój po przed ni wy nik
aż o 8 me trów i usta na wia jąc ko lej ny re kord
Pol ski.

Sa mo wy da rze nie ja kim są za wo dy Ver -
ti cal Blue za słu gu je na wzmian kę – Ma te -
usz jest pierw szym Po la kiem, któ ry wziął

udział w tych pre sti żo wych za wo dach. Co
wię cej, w ro li sę dzie go wy stą pił tam pre zes
Sto wa rzy sze nia Fre edi ving Po land– Ra do -
sław Ga ca. To po ka zu je, że pol ski fre edi -
ving za czy na przy spie szać i od gry wać
wa żną ro lę w świe cie! Na si za wod ni cy za -
czy na ją być do strze ga ni i wspo ma ga ni
w ró żny spo sób. Ma te usza od ze szłe go ro -
ku wspie ra spon sor– fir ma Gre na LTD, zaś
Agniesz ka Kal ska do sta ła się pod pro fe sjo -
nal ne skrzy dła tre ner skie Mi ke Ma ri ca, któ -
ry wraz z te amem Swim Li ke a Do lphin
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tre nu ją czo ło wych za wod ni ków (m. in. Ila -
ria Bo nin– ak tu al na re kor dzist ka świa ta
w kon ku ren cji dy na mi ka bez płetw by ła ich
za wod nicz ką). To są ogrom ne suk ce sy na -
szych fre edi ve rów i na pew no przy nio są
wy mier ne efek ty. Za kła dam, że o Po la kach
bę dzie gło śno w 2015!

Szko ła Fre edi vin gu Blu ego rów nież przy -
spie szy ła – od czerw ca 2014 ma no we go
in struk to ra – Agniesz kę Kal ską, któ ra swo je
upraw nie nia otrzy ma ła z rąk Umber to Pe -
liz za rie go. Agniesz ka jest by łą za wod nicz ką
pły wa nia, dzię ki cze mu bar dzo pro fe sjo nal -
nie po tra fi wspo móc kur san tów w te ma cie

tech ni ki pły wa nia w płe twach, bez płetw,
no i przede wszyst kich w mo no płe twie, któ -
ra jest jej oczkiem w gło wie. W ze szłym ro -
ku na jej za pro sze nie do Pol ski przy je chał
Mi ke Ma ric i po pro wa dził warsz ta ty pły wa -
nia w mo no płe twie.

Z mo ich naj więk szych od kryć ze szłe go
ro ku na uwa gę za słu gu je spe ar fi shing – mia -
łam oka zję spró bo wać go pod czas po by tu
na Kre cie i zde cy do wa nie zła pa łam bak cy -
la! Mam na dzie ję, że nada rzy się jesz cze
oka zja do zgłę bie nia taj ni ków te go spor tu,
bo by ła to świet na i eks cy tu ją ca przy go da.

Te raz ko lej na 2015. Co się szy ku je?
Zacz nę od te go, co w Blu ego – ujed no li -

ca my stan dar dy wszyst kich szko leń
i w 2015 ro ku bę dzie my je pro wa dzić
zgod nie ze stan dar da mi Ap nea Aca de my.
Sta wia my na lep sze przy go to wa nie tech -
nicz ne i kon dy cyj ne, czy li wię cej go dzin
spę dzo nych na ba se nie, co wspa nia le się
prze kła da na póź niej sze osią gnię cia pod -
czas nur ko wań głę bo ko ścio wych, zwięk -
sze nie po czu cia bez pie czeń stwa, lep szą
i bar dziej efek tyw ną tech ni kę oraz więk szą
przy jem ność z nur ko wa nia. Dzię ki te mu, że
Blu ego ma te raz dwóch in struk to rów, pla -
nu je my wię cej za rów no kur sów ba se no -
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wych (w ca łej Pol sce!), jak i wię cej wy jaz -
dów na szko le nia głę bo ko ścio we – szy ku ją
się no we kie run ki. Szcze gó ły stop nio wo bę -
dą po ja wia ły się na na szej stro nie, więc wy -
star czy za glą dać tam od cza su do cza su, by
być na bie żą co z tym, co u nas.

Ko lej na bar dzo wa żna spra wa – VI Zlot
Fre edi ve rek – w tym ro ku pla nu je my go
na wrze sień, w Egip cie w Da hab. Chce my
rów nież, aby miał nie co bar dziej mię dzy -

na ro do wy cha rak ter. Za miast dwóch dni,
bę dą trzy lub czte ry, cie pła, błę kit na wo da
i pew ne słoń ce. Cie ka we je ste śmy, co Wy
na to?

Fre edi ving świa to wy w 2015 to przede
wszyst kim zmia ny w prze pi sach AIDA
– od 1 stycz nia udo stęp nio no już no wy re -
gu la min. Kil ka prze pi sów zo sta ło usu nię -
tych, część zmo dy fi ko wa nych, roz bu do wa -
niu ule gły spra wy zwią za ne z bez pie czeń -
stwem (ura zy płuc oraz blac ko uty). To wy -
raź nie po ka zu je, do kąd bę dzie zmie rzał
fre edi ving i naj więk sza or ga ni za cja zaj mu -
ją ca się tym spor tem – do po pra wy bez pie -
czeń stwa za wod ni ków, zmniej sze nia
ry zy ka ura zów i dzię ki nim do po pra wy wi -
ze run ku na sze go spor tu, któ ry jest pięk ny
i bez piecz ny pod wa run kiem, że ego zo sta -
wi się w do mu, a za bie rze ze so bą przy ja -
cie la.

Wszyst kie go do bre go w No wym Ro ku,
Nu ra sy!

Aga ta Bo gusz 

In struk tor Fre edi vin gu Ap nea Aca de my, 

Ma ster In struc tor AIDA

Szko ła Fre edi vin gu Blu ego

http://www.wioskisos.org
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Ko lej ny rok pro wa dze nia dzia łal no -
ści – przez wie lu na zy wa nej pa sją,
hob by czy for mą spę dza nia cza su
ak tyw nie – mo żna za li czyć do uda -
nych. Ow szem, w po rów na niu
do 2013 ro ku był nie co słab szy, ale
pa trząc na to, co dzie je się na ryn -
ku, na rze ka nie by ło by nie do rzecz no -
ścią.

W su mie w ze szłym ro ku wy wieź li -
śmy 600 osób na nur ko wa nia za rów no
w Pol sce, jak i za gra ni cą. Od kry li śmy no we
kie run ki po za gra ni ca mi kra ju, ale naj bar -
dziej cie szy nas, że co raz wię cej lu dzi za -
czy na do ce niać wa lo ry pol skich miejsc
nur ko wych. Po zna wa nie nie zna nych ro dzi -
mych zbior ni ków pro pa gu je my od ostat -
nich czte rech lat. Są bo wiem ta kie miej sca
w na szej oj czyź nie, że do słow nie au to mat
pod wo dą wy pa da z ust z wra że nia.

Bę dzie my da lej szli tym tro pem. W kil ku
miej scach mie li śmy tak wspa nia łe nur ko wa -
nia, że do praw dy nie trze ba by ło wód tro pi -

kal nych, aby być usa tys fak cjo no wa nym.
Przy kład? Ko le ga po ka zy wał film z nur ko -
wa nia z sar dyn ka mi u wy brze ży Afry ki. Ja
po ka za łem film z pol skie go je zio ra ze sta -
dem uk le jek. Wie cie ja ka by ła ró żni ca? Ko -
lor wo dy.

Prze wod nią im pre zą, pod czas któ rej
otwie ra my nur kom oczy na pięk no na szej
kra iny, jest sa fa ri po Ma zu rach w Bo że Cia -
ło. W cią gu czte rech dni nur ku je my w sied -
miu je zio rach i ro bi my spływ nur ko wy
dwie ma rze ka mi. Pro jekt ra czej nie do zre -

Rok 2014 w Bestdivers.pl
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ali zo wa nia w week end, jak za zwy czaj ma -
my oka zję to ro bić.

Do praw dy ma my wspa nia łe miej sca
w Pol sce, tyl ko trze ba ich po szu kać. Ileż
mo żna jeź dzić na Za krzó wek, Ko par ki czy
Hań czę. Ma zu ry są ra jem nie od kry tym!

Cen trum nur ko we to przede wszyst kim
szko le nia. Jak na na sze mo żli wo ści, w 2014
ro ku w Be st di vers prze szko li li śmy spo ro
osób – bli sko 150 cer ty fi ka tów na sto pień
pod sta wo wy i pra wie dru gie ty le na stop nie
wy ższe i roz wi ja ją ce.

Ja ko że Be st di vers jest przed sta wi cie lem fir -
my Cres si w Pol sce, ob ser wu je my też co raz
więk sze za in te re so wa nie sprzę tem tej fir my.
W koń cu Cres si to fir ma z tra dy cją, ist nie ją ca
na wie lu ryn kach świa ta od 1946 ro ku

Co nas mar twi. Pra wie 200 osób przy szło
do nas na za po zna nie z nur ko wa niem, tzw.

DSD (Di sco ve ry Scu ba Di ving). Nie wiel ki
od se tek lu dzi zde cy do wał się ro bić da lej
kurs. Trud no po wie dzieć dla cze go, ale ży -
czy my so bie i in nym cen trom nur ko wym,
aby to się zmie ni ło w 2015 ro ku.

Ma my kil ka no wych po my słów na nur -
ko wa nia w pol skiej kra inie. Bę dzie my da lej
szu kać i mysz ko wać po Pol sce, aby od kry -
wać pięk ne miej sca i po now nie wra cać
w te spraw dzo ne.

War to jesz cze wspo mnieć, iż od dwóch
lat na no wo od kry wa my Egipt. To bar dzo
istot ne, aby wie dzieć – kie dy i w ja kim cza -
sie, a na wet na ja kiej głę bo ko ści być, aby
ob co wać z du ży mi zwie rzę ta mi Mo rza
Czer wo ne go.

W 2015 ro ku bę dzie my da lej mo le sto -
wać brać nur ko wą cie ka wy mi pro po zy cja -
mi nur ko wań, po ka zy wać no we fil my

i zdję cia pod wod ne, cza sa mi za pie ra ją ce
dech w pier siach.

Ru di Stan kie wicz

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD

NURKOWY SKORZYSTAJ Z
KALENDARZA 

I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY 

NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://wtzketrzyn.pl
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Kil ka ty go dni spę dzo nych w Egip -
cie, wszyst kie wio sen no - let nie week -
en dy nad je zio ra mi oraz nie za po-
mnia ne prze ży cia z re ki na mi wie lo ry -
bi mi na Ma le di wach. Do rzuć my
do te go wspa nia łe to wa rzy stwo, du -
żo uśmie chu i snu cie pla nów
na przy szłość. Ta ki w skró cie był mi -
nio ny rok!

Pierw szą wy jaz do wą przy go dę, kil ku oso -
bo wą, roz po czę li śmy na prze ło mie lu te go
i mar ca kie ru jąc się do Da hab. Mia stecz ko
wte dy tro chę za ku rzo ne, pu sta we da wa ło
zna ki, że tu ry sty ka w Egip cie jak by przy ci -
chła. Wszel kie zwie dza nie by ło wte dy od -
ra dza ne, za tem sku pi li śmy się
na nur ko wa niu. Uda ło nam się z Ju nio rem
pry wat nie zro bić kil ka sym pa tycz nych nur -
ko wań tech nicz nych i za li czyć ko lej ną set -
kę do ko lek cji. Wi dok łu ku z do łu za wsze
za pie ra dech w pier siach! Aż chcia ło by się
po sie dzieć dłu żej tam na do le…

Ko lej ne mie sią ce prze peł nio ne by ły pra -

cą nie zwią za ną z nur ko wa niem. Dla te go
tak bar dzo wy cze ki wa li śmy cie płych week -
en dów, kur sów i wy pra wy lip co wej. Z po -
cząt kiem ma ja za czę li śmy od wie dzać
pol skie je zio ra jak: Pło cie, Po widz kie, Na rie

czy Pi łak no. Naj czę ściej, ze wzglę du na ko -
rzyst ne po ło że nie, od wie dza li śmy Gie war -
tów – zwłasz cza szko le nio wo. Kur sów
wio sną i la tem nie bra ko wa ło. Ja ko że ja pe -
cho wo zła ma łam rę kę (na rol kach), Ju nior

Podwodne fascynacje 2014 z Avalon Divers!
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dwo ił się i tro ił dla swo ich kur san tów. Jak
za wsze, kie dy pa sja współ gra z do świad -
cze niem, wszyst ko idzie jak po win no!

W po ło wie la ta wy ru szy li śmy na zwie -
dza nie Sri Lan ki oraz nur ko wa nie na Ma le -
di wach. Wy pra wa by ła wspa nia ła
wła ści wie pod ka żdym ką tem. Po sied miu
in ten syw nych dniach zwie dza nia Cej lo nu
– za ko cha li śmy się w tej zie lo nej kra inie
bez li ku. Po zna li śmy prze sym pa tycz nych
lu dzi i pięk ne kra jo bra zy. Zo ba czy li śmy sło -

nie w sie ro ciń cu, jak i te na wol no ści. Wi -
dzie li śmy ba wo ły, kro ko dy le, je żo zwie rze
czy tu ka ny. Naj wię cej emo cji wzbu dzi ło
ma cha nie ogo nem płe twa li błę kit nych oraz
spo tka nie dwóch dzi kich sło nic ze swo imi
mło dy mi. Plan ta cje her ba ty, zie lo ne wzgó -
rza, pięk ne piasz czy ste pla że, za byt ki kul -
tu ral ne, go ścin ność miesz kań ców i ich
bud dyj skie po dej ście, to wszyst ko spra wi ło,
że na pew no tam wró ci my!

Po dob nie z Ma le di wa mi, na któ re po ku -

si li śmy się wró cić po ro ku, na tę sa mą kom -
for to wą i luk su so wą łódź. Wa run ki są tak
wspa nia łe, że mo gli by śmy tam wra cać kil ka
ra zy w ro ku! Jed nak ani za bie gi Spa, ani
pięk nie urzą dzo ne ka bi ny, ni czym sy pial -
nie, nie wy gry wa ją z tym, co mo żna zo ba -
czyć pod wo dą: re ki ny sza re, ra fo we,
man ty, or le nie, śli ma ki na go skrzel ne, ane -
mo ny. Pły wa li śmy no cą ze sta dem re ki nów
wą sa tych – naj lep sze noc ne w ży ciu! Nur -
ko wa li śmy na 30 m, ob ser wu jąc dzie sięć
po lu ją cych, po kaź nych re ki nów sza rych.
Ba wi li śmy się z re ki nem wie lo ry bim. Po raz
pierw szy z ma łym. Po raz dru gi z tro chę
więk szą sztu ką na snor ke lin gu, po tem
pod wo dą. Po raz trze ci ten sam osob nik
przy pły nął do nas do za cu mo wa nej ło dzi
i przez go dzi nę ba wił się z na mi w cho wa -
ne go. Wspo mnie nia nie do opi sa nia! To by -
ły naj bar dziej nie sa mo wi te dwa ty go dnie
wy jaz do we, na któ rych by li śmy!

W na stęp nych ty go dniach po wró ci li śmy
na pol skie wo dy i tak mi nął czas do koń ca
wrze śnia.

Po czą tek li sto pa da za czął się od dwóch
in ten syw nych ty go dni: pierw sze go w ho te -
lu na po łu dniu, dru gie go w ca ło ści na mo -
rzu. Sta cjo nar ka w Mar sa Alam, w pięt na -
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sto oso bo wym skła dzie, uda ła się wy śmie ni -
cie. Usku tecz ni li śmy sześć dni nur ko wych,
za li cza jąc naj lep sze miej sców ki. Oglą da li -
śmy nie zmien nie pa są ce się żół wie zie lo ne
w za to ce Abu Dab bab, szu ka li śmy du gon ga

na Mar sa Asa laya (choć tym ra zem bez sku -
tecz nie) czy wy pa try wa li śmy sta da del fi nów
na Do lphin Ho use. Nie ste ty, na wet na snor -
ke lin gu nie chcia ły do nas pod pły nąć, więc
wi dzie li śmy tyl ko ich wy sta ją ce płe twy
i sko ki z da le ka. Mi mo to wspa nia le by ło
od wie dzić ra fy, na któ rych zna my prze cież
ka żdy ka myk. Na sze zda nie jest nie zmien -
ne – ra fy w Mar sa Alam są naj pięk niej sze!

Od wo żąc na szą prze sym pa tycz ną gru pę
na sa mo lot, mie li śmy nie mi łą nie spo dzian -
kę. Au to kar cof nął się do ho te lu ze wzglę du
na in for ma cję o du żym opóź nie niu. Nie by -
ło nam do śmie chu po ostat nich dziw nych
in cy den tach z azja tyc ki mi li nia mi, tym bar -
dziej że w owym sa mo lo cie znaj do wa ła się
na sza sil na bry ga da na sa fa ri nur ko we. Ku
na sze mu szczę ściu oka za ło się, że na po -
kła dzie sa mo lo tu ze mdla ła jed na pa ni i od -
by ło się awa ryj ne lą do wa nie w Bu da pe-
sz cie. Po kil ku go dzi nach przy wi ta li śmy
eki pę i za kwa te ro wa li śmy się na ło dzi. Star -
to wa li śmy z Port Gha lib, gdzie mo gli śmy
jesz cze po spa ce ro wać i wy pić Stel lę z wi -
do kiem na luk su so we jach ty. Pod czas rej su
mie li śmy świet ne wa run ki po go do we i za li -
czy li śmy ta kie re jo ny jak: Abu Fan de ra, St.
John`s, Fo ury Sho uls czy oko li ce Mar sa

Alam. Zo ba czy li śmy spo ro, na przy kład
lon gi ma nu sa krą żą ce go wo kół ło dzi – emo -
cje by ły cał kiem spo re, bo re kin wy ko ny wał
agre syw ne ru chy i krą żył nam nad gło wa -
mi. Na wet egip ski di ve ma ster dał do zro zu -
mie nia, że czas wró cić na łódź… In ne go
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dnia wprost przy ło dzi wy le gi wa ła się del fi -
ni ca ze swo im mło dym. Tym ra zem wi dok
był z ro dza ju uro czych i bez tro skich…

Mie li śmy ta kże oka zję spo tkać bar dzo
rzad ki ga tu nek pa pu go ry by (Bol bo me to pon
mu ri ca tum) z na ro ślą na gło wie. W Mo rzu
Czer wo nym wy stę pu je ona je dy nie na Abu
Fan de rze, pra wie przy gra ni cy z Su da nem.

Daw niej by ło ją ła twiej tam spo tkać, jed nak
zo sta ła pra wie cał ko wi cie wy ło wio na przez
ry ba ków, zje żdża ją cych się z resz tą z ca łe -
go świa ta. Nie ste ty ry by te są tak pło chli we
w tej oko li cy, że nie uda ło się zro bić żad ne -
go zdję cia!

Rok za koń czy li śmy tak jak roz po czę li -
śmy – na Sy na ju. Tym ra zem pod czas syl -

we stro we go ty go dnia by ło wię cej tu ry stów
i mo gli śmy po sza leć. To był nie tyl ko ra do -
sny ty dzień, ale też bar dzo pra co wi ty. Spę -
dzi li śmy wie le go dzin pod wo dą ucząc,
ćwi cząc i po dzi wia jąc da hab skie kul to we
miej sców ki. To wa rzy stwo do pi sa ło, jak
pod czas wszyst kich na szych wy jaz dów, co
do da je praw dzi wej ener gii do dzia ła nia!
No wy Rok przy wi ta li śmy na da chu ho te lu,
pusz cza jąc lam pio ny, a wraz z ni mi na sze
ma rze nia na 2015 rok! A pra gnień nie bra -
ku je, jak i miejsc, do któ rych mo żna po je -
chać i od kry wać pod wod ny świat.

Co przy nie sie ko lej ny rok? Ma my na dzie -
ję, że no we, wspa nia łe przy jaź nie. Du żo
po zy tyw nie ukoń czo nych kur sów i pod wy -
ższa nia na szych kwa li fi ka cji. Ta kże wspa -
nia łych mo żli wo ści i pod ró ży w miej sca,
w któ rych jesz cze nas nie by ło. Acz kol wiek
ma my kil ka po my słów i by ło by fan ta stycz -
nie, je śli uda ło by się wpro wa dzić je w ży -
cie! Ten rok za czę li śmy bar dzo nur ko wo,
bo wiem w Da ha bie by li śmy do 13 stycz nia.
Zacz nie my go też pra co wi cie, bo na tar -
gach Pod wod na Przy go da mo że cie szu kać
sta no wi ska Ava lon Di vers!

Z ko lei Wam ży czy my re ali za cji ma łych
i du żych pod ró ży w gro nie wspa nia łych lu -
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dzi, szli fo wa nia nur ko wych umie jęt no ści
i wia ry w te umie jęt no ści! Aby ka żde za nu -
rze nie da wa ło Wam nie sa mo wi tą ra dość,
jak nam, mi mo ty się cy go dzin spę dzo nych
pod wo dą! A do te go do kła da my zdro wia
i ra do ści, bo czę sto za po mi na my ja kie to
wa żne!

Do zo ba cze nia pod wo dą!
Pau la i Ju nior

Ava lon Di vers
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Jed no cy fro wą se rię apa ra tów
Olym pus To ugh TG za po cząt ko wał
mo del TG - 1, któ ry zo stał za pre zen -
to wa ny w ma ju 2012 ro ku. Pro du cent
nie ka zał zbyt dłu go cze kać na je go
na stęp cę, bo wiem do kład nie 8 mie -
się cy póź niej świa tło dzien ne uj rzał
TG - 2. 

Apa rat ba zo wał na tym sa mym obiek ty wie
i wy ko rzy sty wał tę sa mą ma try cę, jed nak
dzię ki za sto so wa niu lep szych uszczel nień
po pra wi ły się je go pa ra me try wy trzy ma ło -

ścio we i po zwa lał on na nur ko wa nie na głę -
bo ko ści do 15 me trów. Na ko lej ne go fla go -
we go TG mu sie li śmy cze kać po nad 13
mie się cy, bo wiem pod ko niec mar ca 2014
ro ku swo ją pre mie rę miał mo del TG -3, któ -
re go w koń cu mo że my prze te sto wać.

Pro du cent zde cy do wał się za sto so wać
no wą, 16-me ga pik se lo wą ma try cę CMOS
BSI for ma tu 1/2.3 ca la. Prze pro jek to wa no
rów nież ca łą obu do wę, do któ rej do ło żo no
in ter fejs Wi Fi. Nie ste ty jej pa ra me try wy -
trzy ma ło ścio we w za sa dzie się nie zmie ni -
ły i z TG -3 mo że my nur ko wać na mak sy-
mal nej głę bo ko ści wy no szą cej 15 me trów.

To jed nak nie wszyst ko. Oka zu je się, że
kon struk to rzy Olym pu sa po sta no wi li zre zy -
gno wać z chwa lo ne go przez nas ekra nu
OLED o prze kąt nej 3-ca li i roz dziel czo -
ści 610 tys. punk tów, któ ry zna leźć mo gli -
śmy we wcze śniej szych mo de lach. W je go
miej sce po ja wił się mo ni tor LCD o roz dziel -
czo ści 430 tys. punk tów.

War to więc przyj rzeć się bli żej opi sy wa ne -
mu kom pak to wi, aby spraw dzić, ja ki wpływ
na wy nik te stu mia ły ni niej sze zmia ny.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia

Od ra zu wi dać, że no wy mo del na wią -
zu je sty li sty ką do swo ich po przed ni ków.
Kor pus ma nie mal iden tycz ny kształt jak
wcze śniej sze mo de le, a cen tral nie osa dzo -
ny obiek tyw z ota cza ją cym go cha rak te ry -
stycz nym pier ście niem nie po zwa la
po my lić go z żad nym in nym pro duk tem.

Spo ro zmie ni ło się na to miast pod wzglę -
dem ja ko ści wy ko na nia. O ile w przy pad ku

Test aparatów podwodnych 2014 - część III

Olympus Stylus Tough TG-3
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TG -2 mie li śmy pew ne za strze że nia w tej
ka te go rii, to w przy pad ku naj now sze go mo -
de lu mo że my wy po wia dać się je dy nie w sa -
mych su per la ty wach. Kor pus jest bar dzo
sztyw ny, je go ele men ty zo sta ły bar dzo do -
brze spa so wa ne, a do te go wy ko na no je
z ma te ria łów do brej ja ko ści. Dzię ki te mu,
trzy ma jąc TG -3 w dło ni, od ra zu czu je my,
że ob cu je my ze sprzę tem, któ ry wie le mo -
że znieść.

Spo ro zmie ni ło się ta kże w roz miesz cze -
niu ma ni pu la to rów na obu do wie. Na gór -
nej ścian ce, obok włącz ni ka i spu stu
mi gaw ki umiesz czo no dźwi gnię słu żą cą
do zmia ny ogni sko wej. Wcze śniej zoo mo -
wa nie od by wa ło się za po mo cą przy ci sków
znaj du ją cych się na tyl nej ścian ce, w miej -

scu gdzie spo czy wa kciuk, jed nak roz wią -
za nie z no we go mo de lu jest na szym zda -
niem du żo bar dziej wy god ne.

W pra wym gór nym ro gu tyl nej ścian ki
znaj dzie my chro po wa tą wy pust kę po zwa -
la ją cą wy god nie oprzeć kciuk. Na niej zlo -
ka li zo wa no przy cisk uru cha mia ją cy tryb
wi deo, a dzię ki te mu, iż jest on dość moc -
no wpusz czo ny w obu do wę, nie zda rzy ło
się nam ni gdy przy pad ko wo go na ci snąć.
Kie ru jąc się ni żej, na po tka my ko ło wy bo ru
try bów po zwa la ją ce usta wić na stę pu ją ce
opcje:

– Tryb au to ma tycz ny iAU TO,
– Tryb au to ma tycz ny P,
– Tryb usta wień wła snych C,
– Tryb Pho to Sto ry,
– Fil try ar ty stycz ne,
– Tryb prio ry te tu przy sło ny A,
– Tryb sce ny SNC,
– Tryb Su per ma kro.
Za raz przy wspo mnia nym ko le znaj dzie -

my przy cisk IN FO, po zwa la ją cy zmie niać
in for ma cje wy świe tla ne na ekra nie, a po ni -
żej gu zik uru cha mia ją cy tryb pod glą du
zdjęć. Pod nim na tra fi my na wy bie rak kie -
run ko wy ota cza ją cy przy cisk OK, da ją cy
też szyb ki do stęp do usta wień kom pen sa cji

eks po zy cji, sa mo wy zwa la cza i try bu zdjęć
se ryj nych, usta wień lam py bły sko wej oraz
po zwa la ją cy na usu wa nie zdjęć w try bie
pod glą du. Li stę ma ni pu la to rów za my ka
znaj du ją cy się na sa mym do le przy cisk ME -
NU/Wi -FI kie ru ją cy nas do me nu głów ne -
go, w któ rym pierw szą opcją jest ak ty wa cja
in ter fej su Wi Fi.

Wzo rem po przed nich mo de li, na obu do -
wie TG -3 znaj dzie my dwie klap ki. Pierw sza
z nich kry je uni wer sal ne złą cze USB 2.0 Hi -
-spe ed / wyj ście au dio -wi deo (NTSC/PAL)
oraz wyj ście mi cro HDMI peł nią ce rów nież
funk cję wej ścia za si la cza AC (DC -IN). Pod
dru gą znaj dzie my na to miast aku mu la tor li to -
wo -jo no wy LI -92B o po jem no ści 1350 mAh
oraz slot na kar tę pa mię ci ty pu
SD/SDHC/SDXC. W tym miej scu war to
wspo mnieć, że apa rat ob słu gu je kar ty Eye -Fi.
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W te stach TG -1 i TG -2 na rze ka li śmy
na nie zbyt do pra co wa ne blo ka dy chro nią ce
klap ki przed przy pad ko wym otwar ciem.
Nie ste ty w no wym mo de lu kon struk cja ta
po zo sta ła bez zmian i na dal mu si my bo ry -
kać się z mi nia tu ro wy mi wskaź ni ka mi in for -
mu ją cy mi o nie za blo ko wa niu klap ki.

O ile w po przed nim mo de lu kry ty ko wa -
li śmy sztyw ność szyb ki chro nią cej
ekran LCD, to w przy pad ku TG -3 nie jest
tak źle. Do pie ro na głę bo ko ści prze kra cza -
ją cej 10 me trów ci śnie nie wo dy ugi na ją
na ty le, iż za czy na ona do ty kać po wierzch -
ni mo ni to ra.

Na ko niec opi sy wa nia bu do wy te sto wa -
ne go Olym pu sa war to wspo mnieć o gwin -

cie sta ty wo wym, któ ry zo stał umiesz czo ny
na środ ku dol nej ścian ki, dzię ki cze mu po -
kry wa się on z osią obiek ty wu.

Eks plo ata cja
Pod czas te stu TG -3 nie stwa rzał więk szych

pro ble mów. Pro du cent nie co zmie nił pier -
ścień oka la ją cy obiek tyw, dzię ki cze mu trzy -
ma się moc niej i nie gu bi my go przy pierw szej
nada rza ją cej się oka zji, tak jak to mia ło miej -
sce w przy pad ku star sze go mo de lu. Wy da je
się, że za sto so wa no in ną tech ni kę na no sze -
nia na pi sów na przed niej ścian ce, bo wiem
nie ście ra ją się one tak ła two jak w TG -2.

Nie ste ty pod wzglę dem ła two ści czysz -
cze nia nic się nie zmie ni ło. Je że li po wyj ściu
z mo rza nie opłu cze my apa ra tu w słod kiej
wo dzie, to mu si my li czyć się z ko niecz no -
ścią usu wa nia osa dów z so li, któ re na gro ma -
dzą się w licz nych za ka mar kach.

Sło wa kry ty ki na le żą się też szyb ce chro -
nią cej ekran LCD. Choć jest ona sztyw niej -
sza niż w star szym mo de lu, oka za ła się
bar dzo po dat na na za ry so wa nia i pod ko -
niec te stu na mo ni to rze zna leźć mo żna by -
ło licz ne za dra pa nia i ska zy.

Funk cje do dat ko we
Olym pus po now nie nie za wiódł

pod wzglę dem ilo ści funk cji do dat ko wych,
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ja kie znaj dzie my w te sto wa nym mo de lu.
Do dłu giej li sty, któ rą mógł po chwa lić się
TG -2, do szedł jesz cze bar dzo funk cjo nal ny

in ter fejs Wi -Fi po zwa la ją cy na zdal ne ste -
ro wa nie apa ra tem za po mo cą urzą dzeń
mo bil nych, a ta kże zgry wa nie zdjęć i udo -
stęp nia nie ich w sie ci. Wszyst ko od by wa się
za po mo cą ła twej w ob słu dze apli ka cji
Olym pus Ima ge Sha re.

W TG -3 znaj dzie my też wszyst kie ga dże -
ty, w któ re wy po sa żo ny był je go po przed -
nik. Ma my więc do dys po zy cji zna ko mi ty

i do kład ny głę bo ko ścio mierz oraz wy so ko -
ścio mierz. Pod czas nur ko wa nia nie tyl ko
po da je on bar dzo pre cy zyj nie, na ja kiej głę -
bo ko ści ak tu al nie się znaj du je my, ale rów -
nież za pi su je te da ne do EXIF -a oraz
ostrze ga nas, gdy za nur ku je my zbyt głę bo -
ko.

W apa ra cie znaj dzie my też od bior nik
GPS, któ ry po zwa la na geo ta go wa nie zdjęć,
a ta kże re je stro wa nie prze by tej tra sy, któ rą
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mo że my po tem wy świe tlić np. w Go ogle
Maps. Nie ste ty do pa mię ci TG -3 nie wgra -
no map, przez co zda ni je ste śmy na wy -
świe tla nie je dy nie in for ma cji o na zwie
miej sca, w któ rym ak tu al nie się znaj du je -
my.

Te sto wa ny Olym pus ofe ru je rów nież tryb
HDR, któ ry po zwa la na wy ko ny wa nie zdjęć
o zwięk szo nej dy na mi ce to nal nej. Dzia ła
on bar dzo pro sto i ba zu je na szyb kiej se rii
kil ku zdjęć zro bio nych przy ró żnych pa ra -
me trach eks po zy cji. Ca ły pro ces ogra ni cza
się je dy nie do wci śnię cia spu stu mi gaw ki
i od cze ka nia kil ku se kund, któ re po trze bu -
je opro gra mo wa nie apa ra tu na zło że nie fi -
nal ne go zdję cia. Uzy ska ne w ten spo sób
efek ty są za do wa la ją ce – w ja snych i ciem -

nych par tiach ka dru po ja wia się wię cej
szcze gó łów, co ilu stru je po ni ższy przy kład.

Z pew no ścią cie szy rów nież fakt, że
zdję cia HDR wy ko ny wa ne są w peł nej roz -
dziel czo ści, a nie ogra ni czo nej do 2.7

Mpix, tak jak to mia ło miej sce w star szym
mo de lu.

Nie ste ty wciąż mu si my zma gać się
z dość ar cha icz nym try bem zdjęć pa no ra -
micz nych. Po wy ko na niu pierw sze go ka dru
i prze su nię ciu apa ra tu, np. w pra wo, na wy -
świe tla czu za zna cza ny jest punkt, do któ re -
go mu si my wy rów nać ob raz. Choć
do pa so wy wa nie od by wa się już du żo ła -
twiej niż we wcze śniej szych mo de lach, to
i tak wy go da te go try bu po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Na do miar złe go, po wy ko na -
niu trzech ujęć, apa rat prze cho dzi do two -
rze nia wy ni ko wej pa no ra my, co zaj mu je
kil ka dzie siąt se kund, a efekt z pew no ścią
na ko la na nie po wa la.

Na ko niec war to wspo mnieć o sze ro kiej
ga mie do dat ko wych ak ce so riów, ja kie pro -
du cent ofe ru je do TG -3. Znaj dzie my wśród
nich nie tyl ko obu do wę po zwa la ją cą nur -
ko wać z apa ra tem na głę bo ko ści 45 me -

Zdjęcie wykonane w trybie P.

Zdjęcie wykonane w trybie P.
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trów, ale rów nież wszel kie go ro dza ju kon -
wer te ry, gwint do fil trów czy lam pę do ma -
kro fo to gra fii.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Użyt ko wa nie TG -3 pod wo dą jest bar dzo

po dob ne do te go, cze go do świad czy li śmy

w przy pad ku star sze go mo de lu. Jed nak kil ka
rze czy się zmie ni ło. Przede wszyst kim po pra -
wi ło się trzy ma nie apa ra tu. Kon struk to rzy za -
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sto so wa li bo wiem nie co więk szy uchwyt
na przed niej ścian ce oraz wy god ną wy pust -
kę na kciuk obok ekra nu LCD, dzię ki cze mu
apa rat le piej le ży w dło ni. Na plus trze ba za -
li czyć też no wy układ przy ci sków, bo wiem
zmia na lo ka li za cji dźwi gni zoo mo wa nia oraz
przy ci sku uru cha mia ją ce go tryb wi deo wy -
raź nie po pra wi ła wy go dę ob słu gi apa ra tu.

Nie ste ty kil ka rze czy się po gor szy ło.
Przede wszyst kim ekran LCD, o któ rym już
wspo mi na li śmy. Wy świe tla ny na nim ob raz
nie jest już tak do brej ja ko ści, jak w przy -
pad ku star sze go mo de lu mo gą ce go po -
chwa lić się mo ni to rem o wy ższej
roz dziel czo ści. Na szczę ście nie mo żna
mieć za strze żeń do je go pra cy w sil nym
słoń cu, gdyż w te go ty pu wa run kach nie tra -

ci on zbyt nio na wy ra zi sto ści, a je go pod -
świe tle nie dzia ła wła ści wie. Z pew no ścią
smu ci fakt usu nię cia z ko ła wy bo ru try bów
jed ne go z try bów usta wień wła snych. Zo -
stał on za stą pio ny try bem Pho to Sto ry, któ -
ry łą czy kil ka ka drów w je den ko laż.
Na szym zda niem nie bę dzie on wy ko rzy -
sty wa ny zbyt czę sto, a tym bar dziej
pod wo dą. Od nie śli śmy też wra że nie, że
nie co go rzej spi su je się au to fo kus. Ró żni ce
w je go pre cy zji da je się za uwa żyć zwłasz -
cza w wa run kach sła be go oświe tle nia, cze -
go naj lep szym do wo dem jest za uwa żal ny
od se tek nie ostrych zdjęć.

Resz ta rze czy w za sa dzie po zo sta ła bez
zmian. TG -3, tak jak je go po przed nik, ofe -
ru je nie zbyt prze my śla ne try by do zdjęć
pod wod nych, na któ re na rze ka my już
od kil ku lat. Ma my więc do dys po zy cji:

– tryb SZE RO KI KĄT 1, w któ rym apa rat
wy mu sza błysk lam py bły sko wej;

– tryb SZE RO KI KĄT 2, któ ry nie po zwa -
la na zmia nę ogni sko wej;

– tryb MA KRO, któ ry au to ma tycz nie
usta wia ogni sko wą na 140 mm.

Za tem znów mu si my po sił ko wać się do -
stęp nym na ko le na staw try bem C, gdzie
mo że my za pi sać wła sne usta wie nia.

Przed wej ściem do wo dy war to je od po -
wied nio skon fi gu ro wać. Na szym zda niem,
naj le piej jest przy pi sać so bie tam tryb SZE -
RO KI KĄT 1 z wy łą czo ną lam pą bły sko wą
i włą czo nym punk to wym au to fo ku sem.
Dzię ki te mu ma my peł ną kon tro lę
nad punk tem usta wia nia ostro ści i nie re je -
stru je my na zdję ciu bły sku fle sza od bi te go
od za nie czysz czeń uno szą cych się w wo -
dzie.

Gdy po wy nu rze niu z wo dy zda rzy nam
się wy ko nać zdję cie w try bie zdjęć pod -
wod nych, to mu si my li czyć się z fak tem, że
na fo to gra fii po ja wi się de li kat ny ró żo wa wy
za farb, a zdję cie bę dzie lek ko nie do świe tlo -
ne. Dla te go w ta kiej sy tu acji le piej szyb ko
prze łą czyć się w tryb P, co umo żli wia ko ło
wy bo ru try bów.

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
SZEROKI KĄT 1
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Układ me nu głów ne go oraz me nu pod -
ręcz ne go jest iden tycz ny jak w mo de lach
TG -1 i TG -2, a je dy na roz bie żność do ty czy
do da nia opcji zwią za nych z in ter fej sem Wi -
Fi. Ekran ka dro wa nia oraz me nu pod ręcz ne
wy glą da ją do kład nie tak sa mo, jak w star -
szych mo de lach, za tem oso by zna ją ce pro -
duk ty Olym pu sa nie bę dą za sko czo ne.

Nie do strze gli śmy też więk szych ró żnic
w szyb ko ści dzia ła nia TG -3 w sto sun ku
do po przed ni ka. Apa rat na dal pra cu je
spraw nie, nie ma opóź nień przy za pi sy wa -
niu da nych na kar tę, a po ru sza nie się
po me nu i zmia na wszel kich opcji od by wa
się na tych mia sto wo.

Na ko niec war to wspo mnieć o zna nym
z wcze śniej szych mo de li, wy god nym pa sku
na nad gar stek, któ ry spra wia, że z apa ra tem
mo że my nur ko wać bez obaw, że ze śli zgnie
nam się z rę ki.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Wcze śniej sze mo de le se rii TG przy zwy -

cza iły nas do bar dzo ład ne go od wzo ro wy -
wa nia ko lo rów na głę bo ko ściach nie prze -
kra cza ją cych 10 me trów. Po ni żej tej gra ni -
cy fo to gra fie po sia da ły już sil ną nie bie ską
do mi nan tę. W przy pad ku TG -3 sy tu acja tro -

chę się zmie ni ła. Apa rat du żo le piej ra dzi
so bie kil ka na ście me trów pod po wierzch -
nią wo dy, gdzie jest w sta nie za re je stro wać
bar dzo ład ne ko lo ry.

Te go ty pu po pra wa jest mo żli wa do uzy -
ska nia dzię ki zmia nie ba lan su bie li, po -

Zdjęcie wykonane na głębokości 13 metrów
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przez więk sze pod bi cie bar wy pur pu ro wej.
Nie ste ty za bieg ten czę sto mści się na ma -
łych głę bo ko ściach, gdzie skła do wa ta nie -
po trzeb nie jest pod bi ja na zbyt moc no
po wo du jąc ró żo wy za farb. Tak też dzie je
się w przy pad ku Olym pu sa i zda rza się, że
na ma łych głę bo ko ściach uchwy ci my ró żo -
wy ka wa łek ra fy, co ilu stru je po ni ższe zdję -
cie.

Na szczę ście są to przy pad ki spo ra dycz -
ne, tak więc mo żna uznać, iż pro gra mi stom
Olym pu sa uda ło się zna leźć bar dzo do bry
kom pro mis, któ ry po zwa la cie szyć się zdję -
cia mi o bar dzo do brej ko lo ry sty ce nie za le -
żnie czy nur ku je my kil ka, czy kil ka na ście
me trów pod wo dą.

W męt nych i zie lo nych wo dach ka szub -
skie go je zio ra Olym pus ra dzi so bie ta kże
przy zwo icie. Ko lo ry sty ka zdjęć jest po praw -
na, acz kol wiek nie co gor sza niż w przy pad -
ku star sze go mo de lu. Jed nak zmia na jest
mi ni mal na i de li kat ne wzmoc nie nie bar wy
zie lo nej nie prze szka dza aż tak bar dzo
w po zy tyw nym od bio rze fo to gra fii.

Zdję cia z Olym pu sa war to po chwa lić też
za to, iż są pra wi dło wo na świe tlo ne i kon -
tra sto we. Jed nak wy da je nam się, że
pod wo dą od wzo ro wa nie szcze gó łów by ło
nie co lep sze w przy pad ku TG -2.

W ma kro fo to gra fii TG -3 po zwa la uzy skać
zna ko mi tą ska lę od wzo ro wa nia, pod wa run -
kiem, że ko rzy sta my z pod wod ne go try bu

ma kro, bo w zwy kłym try bie pod wod nym
efekt nie jest osza ła mia ją cy. Trze ba jed nak
pa mię tać, że w pod wod nym try bie ma kro
apa rat blo ku je ogni sko wą na dłu gim koń cu,
co mo że stwa rzać pro ble my pod czas ka dro -
wa nia w wo dzie i przy słab szym świe tle.

Zdjęcie wykonane metr pod powierzchnią

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze

Maksymalna skala odwzorowania w trybie
SZEROKI KĄT 1

Maksymalna skala odwzorowania w trybie MAKRO
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Wbu do wa na lam pa bły sko wa spra wu je
się bar dzo do brze i do pie ro przy fo to gra fo -
wa niu z ma łej od le gło ści wpro wa dza nie -
wiel kie wi nie to wa nie.

Fil my pod wod ne krę co ne Olym pu sem
TG -3 wy ró żnia ją się bar dzo do brą ja ko ścią,

je że li cho dzi o od wzo ro wa nie szcze gó łów.
Nie mo żna mieć też za strze żeń do po zio mu
kon tra stu re je stro wa nych ob ra zów i na wet
w uję ciach pod słoń ce apa rat spi su je się bar -
dzo do brze. Re pro duk cja ko lo rów ta kże stoi
na wy so kim po zio mie. Na du żych głę bo ko -
ściach z pew no ścią jest znacz nie le piej niż
w star szym mo de lu. Nie ste ty po dob nie jak
w przy pad ku zdjęć, rów nież i tu na po tka my
pro ble my w sy tu acjach, gdy w ka drze znaj -
du ją się ele men ty znaj du ją ce się bar dzo płyt -
ko pod po wierzch nią. Zda rza się bo wiem, iż
przy bie ra ją one pur pu ro wy za farb. Tra dy cyj -
nie mu si my też po na rze kać na czę sto po ja -
wia ją ce się w try bie wi deo pro ble my
z au to fo ku sem, a ta kże trosz kę zbyt ciem ne
ob ra zy re je stro wa ne na głę bo ko ści kil ku na -
stu me trów. W zie lo nych wo dach apa rat spi -
su je się bar dzo do brze. O ile nie wy stą pią
wspo mnia ne pro ble my z AF, mo że my cie -
szyć się bar dzo szcze gó ło wy mi fil ma mi
o zna ko mi tej ko lo ry sty ce.

Pod su mo wa nie
Jak za wsze, za cznie my od wy punk to wa -

nia za let i wad.
Za le ty:
– wo dosz czel ność do 15 m;
– od por ność na na cisk 100 kg;

– szyb ki au to fo kus w try bie zdję cio wym;
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych

wy ko ny wa nych na ma łych głę bo ko ściach;
– do bre od wzo ro wa nie de ta li na zdję -

ciach pod wod nych;
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa -

nych na więk szych głę bo ko ściach;
– do bra ja kość i ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -

ny wa nych w zie lo nych wo dach;
– do bra ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych;
– funk cjo nal ny tryb HDR;
– współ pra ca z kar ta mi Eye -Fi;
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz/wy so -

ko ścio mierz;
– wbu do wa ny kom pas i la tar ka;
– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi;
– geo ta go wa nie zdjęć pod wod nych;
– ła twość i szyb kość ob słu gi pod wo dą;
– zna ko mi ty tryb ma kro;
– lam pa bły sko wa uży tecz na w try bie

ma kro;
– wy god na opa ska na nad gar stek;
– bo ga ty wy bór opcjo nal nych ak ce so -

riów pod wod nych.
Wa dy:
– nie do świe tlo ne zdję cia i fil my re je stro -

wa ne na więk szych głę bo ko ściach;

Zdjęcie w trybie SZEROKI KĄT 1 bez lampy
błyskowej

Zdjęcie w trybie SZEROKI KĄT 1 z lampą
błyskową
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– spo ra dycz ne pro ble my z ko lo ry sty ką
na zdję ciach wy ko ny wa nych na ma łych
głę bo ko ściach;

– spo ra dycz ne pro ble my z ko lo ry sty ką
na fil mach re je stro wa nych na ma łych głę -
bo ko ściach;

– ma ło uży tecz ne nie któ re try by pod -
wod ne;

– pro ble my z au to fo ku sem w try bie wi deo;
– zbyt mięk ka szyb ka chro nią ca

ekran LCD;
– wy świe tlacz LCD mógł by mieć lep szą

roz dziel czość;
– nie zbyt wy god ne w uży ciu klap ki chro -

nią ce złą cza i aku mu la tor;
– ekran LCD po dat ny na za ry so wa nia;
– trud ny w czysz cze niu;
– ma ło uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz -

nych.
Wi dać, że kon struk to rzy Olym pu sa zde -

cy do wa li się wpro wa dzić kil ka zmian w no -
wym mo de lu. Z pew no ścią cie szy po pra wa
ko lo ry sty ki zdjęć i fil mów re je stro wa nych
na du żych głę bo ko ściach. Po kil ku nur ko -
wa niach z TG -3 do szli śmy do wnio sku, iż
pro gra mi stom uda ło się za cho wać ide al ny
kom pro mis w ba lan sie bie li i za rów no metr
pod wo dą, jak i kil ka na ście me trów głę biej

mo że my wy ko ny wać bar dzo uda ne zdję -
cia. Ma my jed nak mie sza ne uczu cia, co
do po zio mu od wzo ro wa nia de ta li na zdję -
ciach pod wod nych, po nie waż wy da je się,
iż w po przed nim mo de lu by ło nie co le piej.
Ubo le wa my rów nież, iż wciąż nie uda ło się
wy eli mi no wać pro ble mów z AF w try bie
wi deo, a no wy ekran LCD z pew no ścią nie
po wa la swo ją roz dziel czo ścią.

Przy kła do we fil my pod wod ne
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