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Od Redakcji
Przyroda nie ułatwia życia wszelkiej maści amatorom zimowego szaleństwa, słupki rtęci w termometrach uparcie trzymają się powyżej zera. O zaśnieżonych stokach, pagórkach i jeziorach skutych lodem
możemy póki co tylko pomarzyć. Mamy jednak nadzieję, że luty choć na chwilę stanie na wysokości zadania i zgodnie z odwieczną tradycją zamieni nasz piękny kraj w królestwo śniegu i lodu.
Tymczasem nie tylko miłośnicy nurkowania pod lodem, ale również wszyscy ciepłolubni amatorzy kolorowych rybek figlujących w turkusowej toni, a nawet ci, którzy dopiero zamierzają dołączyć do coraz liczniejszej nurkowej braci niecierpliwie wyczekują na niezwykłe wydarzenie. Tak, to już niedługo! Podwodna
Przygoda zbliża się wielkimi krokami, w tym roku w nowym miejscu, jeszcze większa, jeszcze bardziej
urozmaicona, pełna wyjątkowych ofert. Tradycyjnie spotkamy się w gronie dawno niewidzianych znajomych,
przyjrzymy się nowinkom sprzętowym, skorzystamy z promocji, spotkamy się z nurkowymi autorytetami i rekordzistami. Czekają na Was także konkursy, warsztaty, nagrody. Dwie z nich, jak co roku, przyznajecie
Wy sami, głosując na Produkt i Osobowość Roku. Nie zapomnijcie zajrzeć na stoisko Nuras. info. Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników na spotkanie z redakcją oraz współpracownikami naszego magazynu, czekamy na Was!
Zanim się jednak zobaczymy, zapraszamy Was na wycieczkę do Meksyku, zajrzymy też do mrocznej
jaskini, w oczekiwaniu na siarczyste mrozy przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nurkowaniu podlodowym, co jeszcze w lutowym numerze? Sprawdźcie sami…
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Ale Meksyk!
Każda wyprawa jest inna, każda
niesie ze sobą coś nowego, niezapomnianego… Nurkowanie w cenotach właśnie do takich należało.
Podobno nic nie jest w stanie oddać
uczucia, jakie zostaje w człowieku
po nurkowaniu w cenotach, które
znajdują się na Półwyspie Jukatan,
w południowo- wschodnim Meksyku,
oddzielającym Zatokę Meksykańską
na zachodzie od Morza Karaibskiego
na wschodzie… I tak rzeczywiście
jest.
Lecieliśmy na dwie tury. Większa część
grupy – którą odprawiałem na lotnisku
w Warszawie od godziny 4 rano – poleciała w środę 27 listopada. Następnego dnia,
razem z moim przyszłym współlokatorem,
podążyliśmy za grupą na drugi kontynent.
4
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Do hotelu w Playa Del Carmen dotarliśmy
pod wieczór.
Gdy tylko poczuliśmy meksykański klimat, znów byliśmy pełni energii! Niestety
okazało się, że cała nasza ekipa już dawno
śpi po „odpoczynku” na plaży, zatem popijając pierwszego „tutejszego drinka” chło-

nęliśmy wesołą atmosferę tego egzotycznego miejsca…
Pobudka… i na nura! Ze względu na to,
że byliśmy zakwaterowani w dwóch hotelach, spotkania z Guidem również mieliśmy
podzielone, co absolutnie nie wpływało
na integrację grupy. Zapoznanie z bazą nur-

5

kową, wypełnienie wszystkich dokumentów, przepakowanie do toreb a’la torby
z IKEI (zamiast skrzynek) i jedziemy. Briefing i check dive! Oj, Meksyk nie był dla nas
łaskawy. Nurkowanie w oceanie było obowiązkowe, w celu sprawdzenia umiejętności każdej osoby z grupy. Warunki okazały
się trudne – bardzo słaba przejrzystość, falowanie. Pod wodą nie znaleźliśmy nic specjalnego… no nic! Takie zahartowanie było
jednak potrzebne! Na miejsca nurkowe docieraliśmy łódką w stylu wszystkim znanego
„zodiaka”. Zeszliśmy na 18-34 m, również
podzieleni na grupy. Pierwsze wrażenie nie
było zjawiskowe, ale to oznacza, że teraz
może być już tylko lepiej! Po dwóch nurach
i odpoczynku postanowiliśmy zapoznać się
z lokalną społecznością i odnaleźć uroki tutejszego miasta! Tequila… Tak, Meksykańczycy przywitali nas bardzo ciepło
i serdecznie. Śmiechom nie było końca.
Kolejny dzień – pierwsze nurkowanie
w cenotach! Na pierwszy ogień Chac Mool
– co w języku Majów oznacza Bóg Deszczu. Droga prowadząca do cenotu nie jest
zwyczajna. Przejeżdżając przez dżunglę,
chwilami można poczuć się jak Indiana Jones! Po dotarciu na miejsce należy zapłacić

Nuras.info 2/2015
tzw. bilet wstępu, ponieważ każde miejsce
należy do „kogoś” – osoby prywatnej, całej
rodziny, różnie. Państwowe nie jest na pewno. Osoby udostępniające płetwonurkom
wejścia do cenotów tworzą całą infrastrukturę otoczenia – stoliki, restauracje czy sklepy z pamiątkami. Ale wracając do meritum… trzydziestominutowa odprawa, zawierająca całą historię powstania cenotów
– i wskakujemy!
„Cenotes” określane są mianem najlepszego nurkowiska na Ziemi – zdumiewające jaskinie, pełne stalaktytów, stalagmitów
i stalagnatów, które wszystkich oszałamiają
pięknem. „Cenote” – z języka Majów „dzonot” – oznacza rodzaj naturalnej studni krasowej utworzonej w skale wapiennej.
Meksyk obfituje w podziemne systemy jaskiń z zasobami wody gruntowej, dla których charakterystyczne jest to, że nie
posiadają lustra wodnego widocznego
na powierzchni. Ogromnym atutem tego
miejsca jest krystalicznie czysta woda przefiltrowana przez podłoże wapienne,
o przejrzystości sięgającej nawet do 100 m.
Obecnie zbadano około 160 km podziemnego systemu grot, jaskiń i lejów krasowych
oraz sporządzono mapę ponad 50 cenotów.

Zalane, meksykańskie jaskinie powstały
podczas ostatniego zlodowacenia (około 1,5 miliona lat temu). Na skutek powiększania się czap lodowych na biegunach
i obniżania poziomu o około 100 m, woda
deszczowa wyrzeźbiła pieczary w wapiennym podłożu, tworząc miejsce dla powsta-
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wania stalaktytów i stalagmitów. Kiedy lód
zaczął ponownie topnieć, poziom morza
wzrósł, po czym słona woda wlała się tam,
tworząc unikatowy na skalę światową twór
geologiczny. Od tej pory cenoty pełniły ważną rolę w życiu codziennym w kulturze
Majów. Ze względu na słaby opad i brak
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rzek, wydrążone studnie służyły społeczeństwu jako podstawowe źródło wody i warunek do utworzenia wokół nich dużych
miast. Swoją funkcję pełnią nadal, są podstawowym źródłem wody pitnej dla dwóch
milionów mieszkańców Jukatanu (na półwyspie zajmującym obszar prawie połowy

Polski nie ma rzek). Ponadto, niektóre
z nich pełniły również ważną rolę rytualną,
związaną z kultem boga deszczu i wody
Chaaka, ponieważ wierzono, że studnie te
są drogą... w zaświaty.
Nurkowanie w niektórych cenotach (m.
in. Chac Mool) charakteryzuje się zjawi-
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skiem halokliny – powstającej na granicy
wody słodkiej i słonej. Woda słodka, lżejsza, płynie powyżej wody słonej bardzo
ubogiej w tlen. W miejscu, gdzie dwa rodzaje wody mieszają się, tworzy się przepiękny efekt wizualny! Chac Mool to
świetne miejsce dla kogoś, kto pierwszy raz
nurkuje w tego typu kawernach. Jest stosunkowo płytkie (ok. 16 m) i bardzo bezpieczne – wszędzie znajdują się poręczówki, tak
jak i w każdym innym cenocie. Nurkowania tego typu różnią się od innych nam znanych, w morzach czy oceanach. Zawsze
płynie się „gęsiego”, w grupie czterech nurków plus przewodnik, a przed nurkowaniem zawsze ustalamy kolejność – kto
za kim płynie. Guide wyposażony jest
w sprzęt stricte dla nurków technicznych
– mam tu na myśli nurkowanie ze stagem,
czy na systemie Side Mount. Nurkowanie
trwa około 45-50 min i wychodzimy z minimum 70 barami. Pierwsze wrażenie? Refleksy promieni słonecznych sprawiają, że
człowiek czuje się w innym świecie… coś
niesamowitego! Nie spotykamy praktycznie
żadnych zwierząt, z wyjątkiem małych rybek. Trasy prowadzące przez systemy jaskiń
układane są w taki sposób, aby zawsze do-
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chodziło do nich światło słoneczne, mimo
że dobre latarki są rzeczą niezbędną i bez
włączonego sztucznego światła nie zanurzamy się pod wodę. Dodatkowe wrażenie
robią korzenie przebijające się między skałami dosłownie „łapiąc” wodę. Wielce
prawdopodobny jest fakt, że za kilka tysięcy lat sklepienie komnaty w systemie jaskiń
załamie się i powstanie nowy „cenot”, czyli wejście do jaskini. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z tego typu nurkowaniem
– przy normalnych nurkach rzadko spotykane – nie pytamy „ile zostało ci powietrza?”. Sami sygnalizujemy, kiedy zostaje
nam 1/3 oraz 2/3 butli. Poruszamy się przez
tunele, korytarze w których zazwyczaj jest
bardzo wąsko, do momentu kiedy nie wpłyniemy do komnaty. Pozycja nurka również
nie należy do standardowych – pływa się
„płasko”, z podniesionymi kolanami, w taki sposób, aby nie uderzyć głową o strop
oraz nie mącić dna. W przerwie pomiędzy
nurkowaniami częstowani byliśmy ciastem
i bananami, taki sobie piknik w dżungli.
Drugie nurkowanie robiliśmy w tym samym
miejscu, ale korzystając z innego wejścia
do jaskini lub w całkowicie innym cenocie.
Po pierwszym dniu nurkowania w cenotach

padło stwierdzenie, że była to bajka… Jeśli
takie miejsca zdarzają się na początku wyjazdu, to cóż czeka nas na koniec? A czekały nas jeszcze nury w cenocie Dos Ojos
w tym Bat Cave, Barbie Line, Ponde Rosa,
PIT, Tajmaha. Cóż można rzec?
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Dos Ojos – jedna z największych jaskiń
w rejonie, oznaczająca „dwoje oczu”, ponieważ znajdują się tu dwie cenoty o okrągłym kształcie, położone jedna obok
drugiej. Podczas nurkowania zdecydowanie uwagę przyciąga pewna jasnowłosa da-
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ma, która z całą pewnością nie pochodzi
z Meksyku. Lalka Barbie wszystkich szokuje w takim samym stopniu, tym bardziej że
znajduje się w paszczy krokodyla. Ot, takie
sobie meksykańskie żarciki. Gra świateł jest
wręcz niebywała, woda krystaliczna, ogrom
stalaktytów…

Druga część atrakcji to nietoperze! Bat
Cave jest zdecydowanie ciemniejszą jaskinią. Przepływając przez system korytarzy
należy wynurzyć się w komnacie, by podziwiać niesamowite formacje krasowe i chowające się za stalaktytami nietoperze!!! To
był absolutny powrót do dzieciństwa – dla

dziewczynek lalki Barbie, dla chłopaków
Batman Forever!
Nurkowania w Tajma Ha to podobne
wspomnienie – wpadające światło przez
otwory w sklepieniu, stalaktyty, stalagmity… i pieczara nietoperzy.
9
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Inne nurkowanie czekało na rafie wokół
wyspy Cozumel. Wyjazd o 7: 00 rano, przejazd na prom i około 40 minut ciągłego bujania przez fale, od którego skutecznie
odwracały uwagę śpiewy i występy muzycznej ekipy z promu. Zaliczyliśmy dwa
nurki urozmaicone bogatą rafą koralową,

The PIT – jeden z najlepszych cenotów
z niewiarygodną przejrzystością wody.
Efekt tajemniczości potęgowała powstała
z siarczanów warstwa mgły, z której wystawała gałąź powalonego drzewa. Całkowicie boska aura!
10

różnorodnością ryb, a nawet rekinem! Rajskie kolory, miękkie korale, cieplejsza woda
niż w cenotach… Tak wyglądały nasze nurkowania.
Po nurkowaniach korzystaliśmy z uroków miasta – spacery po uliczkach, zwiedzanie okolicznych knajp i knajpeczek,
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korzystanie z formuły all inclusive w hotelach, leżakowanie i plażowanie – było pięknie! Dodatkową atrakcją było zwiedzanie
Chichén Itzá – prekolumbijskiego miasta założonego przez Majów około IV-VI w.
Na szczęście była to indywidualnie zorganizowana wycieczka – prywatnym busem.
Dotarliśmy na miejsce dużo wcześniej niż
przyjeżdżają turyści, co pozwoliło nam de-

lektować się pustymi parkingami i brakiem
tłumów. To, co warto wspomnieć (oprócz
oczywiście samej piramidy), to chociażby
stadion do gry. Trybuny zostały zbudowane w taki sposób, aby siedząc w dwóch
maksymalnie oddalonych od siebie miejscach można było swobodnie rozmawiać.
Akustyka była niesamowita!
Dużą atrakcją jest także cenot Ik Kil

– idealne miejsce do całkowitego szaleństwa! Wszyscy w strojach kąpielowych skakali z wysokości 4-5 m. Radości było co nie
miara! Po kąpieli zjedliśmy typowy meksykański obiad, w typowej meksykańskiej
knajpie, niekomercyjnej, nieturystycznej,
11
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piliśmy kawę z kakao (pycha!) i próbowaliśmy gumy do żucia… prawdziwej, bo właśnie w Meksyku powstała pierwsza guma
do żucia.
Ponadto zwiedzaliśmy Fabrykę Tequili
– plantacje agawy, z której wytwarza się ten
najbardziej popularny trunek w Meksyku.
Grupa stwierdziła, że zaplanowanie wyciecz-

ki na ostatni dzień było strzałem w dziesiątkę, gdyż podczas degustacji nie było limitu
kieliszków. Sproszkowana papryczka, sól, cytryna a do tego tequila biała, lekko brązowa
lub ciemnobrązowa i każdy może poczuć się
jak rodowity Meksykanin, tudzież Meksykanka... Było naprawdę bardzo wesoło! Po drodze do hotelu nasz przewodnik uczył nas

wszystkich możliwych toastów, do czego niezbędna była oczywiście tequila…
Tak minęła wyprawa do kraju Majów…
pełna dobrego klimatu, pięknych nurkowań, niezapomnianej gry świateł, roślinności, meksykańskich smaków, śmiechu
i przygód. Podsumowując, naprawdę można powiedzieć – ale Meksyk!
Bartosz Bagiński
bartosz.baginski@activtour.p

W związku z ciekawą historią i kulturą
półwyspu, a także interesującą geologią, cenoty urzekają od pierwszej chwili swoją tajemniczością, stanowiąc wymarzone miejsce do nurkowania Płetwonurkowie wyławiają stamtąd obsydianowe pozostałości
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po legendarnej cywilizacji. Nie sposób opisać wszystkich studni, wszystkie są piękne,
każda olśniewa urodą, odrębnością, specyfiką miejsca, kształtem i fauną, grą światła
czy formami geologicznymi. Jednymi z ciekawszych są: Grand Cenote, Cenot Chak-Mol, Cenot Chicen-Ha (western water),
Cenot Tajmahal, gdzie ciekawostką jest zjawisko halokliny, powstające na granicy wody słodkiej i słonej.

Woda słodka, lżejsza, płynie powyżej
wody słonej bardzo ubogiej w tlen, co powoduje prawie całkowity brak żyjących gatunków fauny. Cenot przypomina wielką
pieczarę z „dziurą w sklepieniu sufitu nadającą miejscu fantastyczny charakter”. Korzenie zwisające ku wodzie, nietoperze,
rajskie ptaki, kreuje wrażenie wynurzenia
się dżungli subtropikalnej Ameryki Środkowej.
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O podwodnej pasji
Jedni wybierają góry, powietrzne przestrzenie, zwiedzanie nowych zakątków
świata. Ona woli oceaniczne głębiny. Choć
boi się rekinów, żyje za pan brat z delfinami i fokami. Jest nurkiem od paru lat, jednak nadal odkrywa tajemnice podwodnego
świata.
Rozmowa z Edytą Kamieniecką Radzin –
nurkiem technicznym, czyli wywiad dla
tych, którzy niekoniecznie lubią stąpać
twardo po ziemi i ciągle próbują dotknąć
głębi…

TV emisję „Podwodnej Odysei Kapitana
Cousteau”. Chciałam tak samo! Tyle że życie przewidziało dla mnie odmienny scena-

Aleksander Hłobaż: Jak zaczęła się Twoja przygoda nurkowa? Co było impulsem
do rozpoczęcia szkolenia nur-kowego? Kiedy zaczęłaś „karierę” nurka i zajęłaś się
nurkowaniem technicznym?
Edyta Kamieniecka-Radzin: Tak napra-wdę nie było żadnego impulsu, bo myśl o
nurkowaniu tkwiła we mnie od zawsze, a
dokładnie od chwili, kiedy zobaczyłam w
16

riusz i myśli o głębinach musiałam odłożyć
na kilka lat do lamusa. Przypadek sprawił,
że wzięłam udział w szkoleniu nurkowym
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prowadzonym przez Akademicki Klub Nurkowy „Pirania” we Wrocławiu, gdzie zrobiłam stopnie nurkowe i rozpoczęłam swoją
cotygodniową przygodę z kamieniołomami
i jeziorami. Kolejnym przypadkiem, szczęśliwym dla mnie zrządzeniem losu, było
poznanie Romka Hłobaża. Instruktora z
ogromną wiedzą i bagażem doświadczeń,
niebanalnego człowieka z nieprzeciętną
mądrością nurkową. Od tej chwili zaczęła
się moja edukacja, gdzie krok po kroku,

nurkowanie za nurkowaniem, szkolenie za
szkoleniem Romek odkrywał przede mną
tajniki nurkowania technicznego.

nice i powracać w pełnej kontroli na powierzchnię z wykonanym planem, to jest
dopiero satysfakcja!

AH: Na czym polega satysfakcja z wykonywania nurkowań technicznych?
EKR: Nurkowanie samo w sobie daje mi
niebywałą satysfakcję! Natomiast nurkowanie techniczne, kiedy mogę wykorzystywać
różne mieszanki gazów, schodzić głęboko,
a co za tym idzie, przekraczać pewne gra-

AH: Jakie projekty nurkowe, z wielu w
których uczestniczyłaś, były dla Ciebie najciekawsze?
EKR: Wszystkie! Każde nurkowanie, w
którym brałam udział było ekscytujące. Nawet jeśli jakieś nurkowanie zaliczyłam jako
„nieudane”, bądź z powodu wystąpienia
różnych czynników nie przebiegło ono
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, to i
tak potrafię wykrzesać choćby cząstkę satysfakcji z takiego nurkowania dla siebie.
Aczkolwiek, jednym z najbardziej wyjątkowych i szczególnych było zejście na 134
metry. Zapamiętałam każdą ze 115 minut
spędzonych wtedy pod wodą – moje przemyślenia, uczucia, wrażenia i poczucie
ogromnego respektu. Podczas tego zanurzenia zaskakiwana byłam wielokrotnie, ale
największe zdziwienie wywołało we mnie,
jak bardzo człowiek może zmienić się w
perfekcyjnie zaprogramowaną maszynę do
szybkiej kalkulacji, przeliczeń i wykonywania zadań, jednocześnie nadal potrafiąc podziwiać i chłonąć bezmiar otaczającej go
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doskonałości. Pamiętam najpiękniejszy obraz, jakim może być widok małego nurka w
objęciach żywiołu.
AH: Czy jest coś szczególnego w nurkowaniu technicznym?
EKR: Oczywiście, że jest! Całe nurkowanie techniczne jest pełne szczegółów i
szczególików. A tak poważnie, to przede
wszystkim w nurkowaniu tec wyróżniające
są możliwości, które pozwalają zawsze
zejść głębiej, być dłużej czy popłynąć dalej. Nurkowanie tec ma pewne wymogi,
które (tak się składa) idą w zgodzie z moim
charakterem. Tutaj trzeba wciąż się szkolić,
doskonalić oraz poszerzać umiejętności. I
trenować. Każde nurkowanie powinno być
prócz przyjemności także treningiem. Planowanie, perfekcja, dyscyplina oraz precyzja, to są wyznaczniki udanego nurkowania
technicznego.

zacji głębokiego zanurzenia nie ma miejsca
na żadne emocje. Należy być w pełni skoncentrowanym i skupionym na wykonywanych działaniach. Poddanie się emocjom
może doprowadzić do nieodwracalnych,
zgubnych skutków. Oczywiście nie dzieje
się tak, że nurek w chwili uzyskania certyfikatu technicznego staje się pozbawionym
uczuć, skomputeryzowanym mechanizmem do zadań specjalnych. Ogłada i precyzja przychodzą z czasem. Trzeba
pamiętać, że w całej mnogości sprzętu, któ-

AH: Wiedza, opanowanie, doświadczenie, odwaga, chłodny umysł są niezbędne
do bezpiecznego nurkowania. Czy nurek
techniczny pozwala czasem ponieść się
emocjom?
EKR: W trakcie pobytu pod wodą i reali18

ry nurek techniczny zabiera ze sobą pod
wodę, najbardziej zawodnym elementem
jest on sam. Jak wspomniałam, swoboda w
niepanowaniu nad własną psychiką może
być zgubna. Zawsze sobie powtarzam: 70%
to panowanie nad własną głową, 25% to
doświadczenie a ostatnie 5% to szczęście.
Jednakże zawsze zostaje niewiadomą, czy
w momencie próby to wszystko spójnie zadziała. Zazwyczaj staram się, aby przed
nurkowaniem zadziałał w mojej głowie
emocjonalny wyłącznik, który wyrobiłam u
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siebie w miarę wynurkowanych godzin,
wykonanych planów i przeżytych awarii.
Tuż przed dotknięciem pierwszego z elementów sprzętu, który na siebie włożę wyłączam wszystko w głowie i jak mantrę
odtwarzam jedynie kolejność zadań i plany
awaryjne. Dopiero po nurkowaniu oddaję
się w pełni wszelakiego rodzaju emocjom.
AH: Mówi się, że jest coś mistycznego w
schodzeniu na głębokości większe niż 100
metrów. Jak Ty to czujesz?

EKR: W środowisku nurkowym istnieje
coś takiego jak magia liczby 100. Wielu
nurków pragnie zrobić stówkę. Jest to jakby
wejście w grono wtajemniczonych i to w
pewien sposób definiuje i wyznacza granicę pomiędzy 100 metrów a więcej. Prawdą
jest, iż głębsze nurkowania wymagają więcej dosłownie wszystkiego – sprzętu, ludzi,
logistyki, doświadczenia itp. Sprostanie temu wszystkiemu, osiągnięcie celu i szczęśliwy powrót to jest właśnie cały mistycyzm
głębokich nurkowań. Natomiast wielkim
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zaszczytem oraz nagrodą jest pobyt i ulotne
chwile w głębi.
AH: Masz wyrobione oczekiwania wobec sprzętu nurkowego. Czym kierujesz się
przy doborze sprzętu na nurkowania techniczne?
EKR: Mam jedno oczekiwanie – niezawodność, ale to jest jedynie moje pobożne
życzenie. Pewnie, że chciałabym, aby
sprzęt, którego używam zawsze działał i nigdy się nie psuł, ale nie ma takiej możliwości przy głębokich zejściach. I tak przykładowo, kiedy nurkowałam rekreacyjnie,
jedynymi incydentami były drobne usterki.
Inaczej to wygląda przy wysokich ciśnieniach. Usterki zmieniły się w poważne awarie, które aczkolwiek bardzo niechciane –
zdarzają się. Używam sprzętu naprawdę dobrej klasy, szczególny nacisk kładę na automaty, zarówno główne, jak i do butli bocznych. W doborze sprzętu kieruję się jego
wielokrotnym sprawdzeniem i przetestowaniem, nowinki nie robią na mnie wrażenia.
Jeśli wiem, że na jakimś sprzęcie zrealizowano wiele udanych projektów, bądź ja sama wykonałam kilka sprawdzonych zejść,
to taki sprzęt jest moim faworytem.
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AH: Istotnym elementem bezpiecznego
nurkowania jest zespół. Czym kierujesz się
przy planowaniu grupy nurkowej?
EKR: Najistotniejsza jest dla mnie szczerość i umiejętność oceny własnych możliwości u osób, które mi towarzyszą podczas
nurkowania. Mam zwyczaj mówienia swoim partnerom o popełnionych przez siebie
błędach, słabszych punktach czy moich reakcjach w czasie narkozy. Tworzę jakby
margines bezpieczeństwa. Kiedy partner
dzieli się ze mną podobnymi informacjami,
wtedy łatwiej jest określić granice. Parokrotnie doświadczałam sytuacji, kiedy nurek
przed wejściem do wody nie potrafił lub nie
chciał określić granic czy swoich możliwości tego konkretnego dnia, lub w ogóle, i
potem było mało fajnie. Woda bardzo szybko weryfikuje nasze zdolności. Uwielbiam
nurkować z ludźmi z wieloletnim stażem
nurkowym, z bardziej doświadczonymi ode
mnie, którzy spędzili ogrom godzin pod
wodą i doświadczyli wiele. Dzięki nim mogę polepszać swoje nurkowanie i zawsze
mam możliwość uczenia się od nich. O,
przykładowo ostatnio nurkowałam na Zimniku (kamieniołom niedaleko Wrocławia).Zaraz po wyjściu z wody, w trakcie

luźnej pogawędki, kolega-instruktor z wieloletnim stażem podał mi świetną metodę
na nabranie pewności, iż jeden z elementów sprzętu w pełni działa. Natychmiast
podłapałam tę taktykę i wprowadziłam do
swojego nurkowania. To są właśnie te bezcenne lekcje… Zasadnicze jest również dla
mnie podejście do nurkowania. Jeśli człowiek nurkuje, bo to kocha, ponieważ nurkowanie jest dla niego pasją, to wiem, że
jesteśmy po tej samej stronie. Mam we Wrocławiu fantastycznych kolegów – partnerów
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nurkowych i kiedy jestem z nimi poniżej
50-60 metrów na dnie mulistego ciemnego
kamieniołomu, to mam stuprocentową
pewność, że czują i przeżywają wszystko
tak samo jak ja. Wiem, że kiedy się wynurzymy, to będzie słychać tylko nasze okrzyki radości, jak bardzo było cudownie, bo
mimo różnic w doświadczeniu czy wyszkoleniu łączy nas jedno – podejście do nurkowania. Ważne są także chęci. Osobiście
wierzę, że można dokonać i osiągnąć wiele, o ile bardzo się tego chce!
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AH: Jakie są Twoje plany nurkowe na
najbliższą przyszłość?
EKR: Niezmienne. Najbliższa przyszłość
to cotygodniowe treningi i ekscytacje w kamieniołomach. Nauka, odkrywanie i zwiększanie własnych predyspozycji. Wciąż
czuję niedosyt, chcę schodzić tak głęboko,
na ile pozwoli mi moja głowa i oczywiście
wracać szczęśliwie w poczuciu satysfakcji i

pełnego zadowolenia. Jak już kiedyś wspomniałam... dotknąć głębi, poczuć jej muśnięcie niewyobrażalne i bezcenne…
Zawsze będę dążyła, aby w moim życiu było to częste doświadczenie…

EKR: By marzenia zawsze wyprzedzały
rzeczywistość i planów było zawsze więcej
niż wspomnień…

AH: Czego mogę Tobie życzyć jako doświadczonemu nurkowi?

Aleksander Hłobaż
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AH: Tego Ci życzę! Dziękuję bardzo za
rozmowę!
CN MDT ‘The art of diving”
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Na progu strefy mroku!
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ktokolwiek miałby pakować ciężki
sprzęt do auta i jechać w styczniu
na polski biegun zimna, gdzie nawet
śnieg pada poziomo? Dlaczego komuś chciałoby się taszczyć pod górę na plecach kilkadziesiąt kilogramów sprzętu, nurkować w ciemnych
korytarzach, a potem wracać do samochodu i z niemałym trudem ściągać z siebie zamarznięty sprzęt? Już
tłumaczę.

kowaniem w ograniczonych przestrzeniach, zebrane w ciepłych wodach, na filipińskich wrakach. Nie odczuwałam więc

Kurs Cavern to po prostu doskonała zabawa!
Rok rozpoczął się wyjątkowo przyjemnie, bo od razu po sylwestrze spakowałam
walizki i zniknęłam na suwalskich bezdrożach, w zimnych wodach Hańczy i ciemnych korytarzach litewskiego fortu Kowno.
Każda pora jest odpowiednia, by rozpocząć
przygodę z nurkowaniem jaskiniowym!
Miałam już na koncie doświadczenie z nur24

dyskomfortu na myśl o ciasnych przejściach, braku widoczności czy odnajdywaniu drogi dzięki położonej wcześniej linie.
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Byłam natomiast bardzo ciekawa, ile punktów wspólnych mają te dwa rodzaje nurkowań – penetracje wraków i nurkowanie
jaskiniowe. Ku swojemu zaskoczeniu odkryłam, że zdecydowanie mniej, niż wydawało mi się na początku...
Śrubokręt czy młotek?
Jaskinia jaskini nierówna. Czym innym
jest nurkowanie w przestronnych komnatach cenot, czym innym eksploracje w ciasnych syfonach.

Nikt z nas nie chciałby zapewne wbijać
gwoździ przy pomocy śrubokrętu ani wkręcać śrub młotkiem, nawet jeśli młotek należałby do naszych ulubionych narzędzi.
Tymczasem emocjonalne przywiązanie
do sprzętowych rozwiązań w nurkowaniu
wydaje się przekraczać pewne rozsądne granice. Nie brak nurków, który gotowi są bronić
słuszności swoich wyborów jak niepodległości, niezależnie od tego, jak (bez) sensowne
okazują się one w konkretnych warunkach.
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Na kurs przyjechałam przekonana o uniwersalności konfiguracji, w której pływam.
W końcu to w jaskiniach narodziła się ta
najpopularniejsza w nurkowaniu technicznym, czyli hogarthian. Tymczasem, w czasie zajęć teoretycznych, na których
pojawiły się między innymi zagadnienia
sprzętowe, musiałam przełknąć jakoś krytykę rozwiązań, do których zdążyłam się
przywiązać. Łatwiej byłoby mi zapewne zignorować niewygodne uwagi, gdyby nie
fakt, że moi instruktorzy jaskiniowi, jak
na złość, nurkują. I to w jaskiniach! Jakby
to nie wystarczało, to jeszcze prowadzą
eksploracje jaskiniowe i wolne chwile spędzają pod wodą w różnych zatopionych
obiektach, zamiast raz na ruski rok udać się
na zasłużony urlop z turystyką jaskiniową
w tle. Najgorszym wrogiem nurka jest jego
zakuty łeb, więc z ciężkim westchnieniem
postanowiłam schować na chwilę swoje
czułe ego do kieszeni i posłuchać.
Jak się okazało w praktyce – było warto!
NO DIR NO FEAR!
Spędziliśmy na zajęciach teoretycznych
kilka godzin, ale najważniejsza w nurkowaniu jest zawsze nauka wyciągnięta z zajęć
w wodzie. Czy to po porannych wykładach
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ze speleogenezy, czy z dłuższych, budzących najwięcej sprzecznych emocji, rozważań sprzętowych nadchodził czas, by
odstawić kubek po kawie i opuścić ciepłą
salę wykładową. Wieczorami wracaliśmy
na ciepłe kanapy do kolejnych prezentacji.
Poza nostalgiczną historią nurkowania jaskiniowego, sporo czasu poświęciliśmy
na naukę kartowania (czyli sporządzania
planów umożliwiających dalsze eksploracje) jaskiń. Miałam dwa dni i nurkowania
spędzone na Hańczy, na zainscenizowanym podwodnym poligonie, żeby przekonać się na własnej skórze, jak proponowane
rozwiązania i modyfikacje ułatwiają życie.
Jakie pomysły, które w teorii wydawały mi
się całkiem wygodne, w praktyce okazują
się nierealne, jak nieoczekiwane ograniczenia, takie jak przemarznięte i sztywne dłonie, utrudniają wykonanie niektórych
ćwiczeń. Nurkowanie to ciągła nauka pokory i szukania odpowiednich rozwiązań.
Różnice wychodziły w ćwiczeniach często banalnych, które powtarzałam setki razy, jak w dzieleniu się gazem. Ruch, który
wystarczy wykonać w normalnych warunkach, sprawia, że pętla płynnie ześlizguje
się z głowy. Tutaj założony na głowę kask

znacząco komplikuje sprawę. Zapięty
na ręku sekator, z pętlą wokół nadgarstka,
umożliwi nam jednoczesne korzystanie ze
szpulki i gumek, jeśli w zerowej widoczności będziemy wycinali się z poręczówki bez
tracenia jej ciągłości. Motam się, wyciągając na ślepo gumki, mocując je na lince
przed i za zaczepem. Mimo czarnej maski,
czuję na sobie uważne spojrzenie jednego
z naszych instruktorów. Ćwiczenia w wodzie otwartej dają do myślenia i pozwalają
nam przygotować się do sedna naszego kur-

26

su... czyli wejścia pod strop!
Ostatniego dnia, kiedy na zewnątrz jest
jeszcze szaro, pakujemy sprzęt do samochodów i ruszamy na Litwę, gdzie czeka
nas nurkowanie w forcie Kowno. Poprzedniego wieczora omawialiśmy plan i oglądaliśmy nagrane z tego miejsca filmy, by
usunąć jak najwięcej niewiadomych. Nareszcie!
Zanurzamy się w zielonkawej wodzie
i zaczynamy przygodę. Widoczność jest
bardzo dobra, więc poruszając się po porę-
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czówce możemy spokojnie zwiedzić prawie cały obiekt, zaglądając do niektórych
pobocznych pomieszczeń. Kowno jest
miejscem wyjątkowo przyjemnym, nie panuje tu klaustrofobiczna ciasnota, w wielu
pomieszczeniach nad głową znajduje się
powietrze, nie ma grożących zawałem desek i konstrukcji ani skomplikowanej, mieszającej w głowie nawigacji.
Lubię zwracać uwagę na szczegóły, więc
z nieukrywaną przyjemnością zaglądam

do okrągłych studni na podłodze, zwracam
uwagę na migoczące poduszki powietrzne
pod sufitem, kolory ścian, szczególnie
na jedną, z czerwonej cegły. Ładnie tutaj,
nie ma co ukrywać, chociaż przydałby się
mały remont... wystarczyła chwila nieuwagi, czujny instruktor i dostajemy z Tymkiem
drobne ostrzeżenie. Przyjęte, potem jesteśmy już grzeczni.
Czas wracać! Po drodze zbieramy jeszcze
nasze znaczniki i kierujemy się do wyjścia.

No to pięknie, myślę. Nie dość, że sprzęt
zdążył przymarznąć do mnie, to jeszcze ja
przymarzłam do bagażnika Multipli. Ani się
rozebrać, ani wstać. Nawet uśmiech przymarzł mi do twarzy.
To kiedy wracamy?
Kurs prowadzili: Sebastian Dobrowolski,
Błażej Pruski
SpeleoDiving – akademia nurkowania jaskiniowego
Daria Boruta

Chcesz opisać
wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
27
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Jezioro Wronczyńskie Wielkie
Niewielki zbiornik wodny z kategorii tych w ogóle nieznanych lub bardzo mało znanych jezior w Polsce.
Jakiś czas temu powiedział mi o nim
Andrzej, z którym się tam wreszcie
wybrałem. Był listopad, liście leciały
z drzew, a na dworze pojawiały się
przeszywające powiewy wiatru. Pogoda nie zachęcała, jednak w czasie
potrzebnym na spotkanie się w Poznaniu i dojechanie do miejsca nurkowego, znacznie się poprawiła.
Wyjrzało nawet słońce.

Podchodząc do wody zobaczyliśmy, że
z góry widoczność wyglądała zachęcająco.
Wyładowaliśmy sprzęt i zaczęliśmy go składać, by po chwili ze spokojem założyć su-

Jezioro Wronczyńskie Wielkie, zwane również Dużym (współrzędne: 52°30’26”N i
17°11’50”E), bo jest jeszcze Małe, można osiągnąć jadąc do Pobiedzisk i skręcając na Wronczyn, Tuczno. Niezła trasa na wypad rowerem.
Wraz z Andrzejem dotarliśmy dość
wcześnie. Gdzieś w oddali pracowali drwale, a grupki młodzieży harcerskiej uczestniczyły w jakichś zadaniach.
28

chary, wciągnąć kaptury i rękawiczki.
Sprawdziliśmy wszystko i samochód został
zamknięty. Wszedłem pierwszy, bo na płyciźnie chciałem zrobić sesję zdjęciową bu-
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tom pływającym po wodzie. Delikatna bryza powodująca marszczenie tafli jeziora
skutecznie przeszkadzała, jednak w końcu,
po udanej próbie, wykąpane buty powędrowały w trzcino-krzaczki przy brzegu. Miałem nadzieję, że nie dostaną nóg i zaczekają na nasze wynurzenie.
Nigdy wcześniej nie byłem w tym akwenie, zatem liczyłem na Andrzeja dzierżąc
w rękach nieodzowny aparat. Bardzo rzadko ruszam się bez niego pod wodę.
Po zanurzeniu głów, usunięciu zbędnego powietrza z kamizelek i delikatnym dopompowaniu do skafandrów, zaczęliśmy
płynąć tuż nad piaszczysto-mulistym dnem.
Samo jezioro jest położone malowniczo,
w zagłębieniu doliny Warty, pośród lasów
i w niedalekiej okolicy innych zbiorników,
takich jak Jezioro Biezdruchowskie, Jerzyń29
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skie czy np. Jezioro Tuczno. Ciąg, jaki stanowią, a w sumie jezior jest czternaście,
wydaje się świetny do uprawiania turystyki
kajakowej. Okolica zaś latem zapełnia się
biwakowiczami, rowerzystami i wszelkiego
rodzaju entuzjastami przebywania na łonie
Natury.
Kontynuujemy swoją podwodną podróż.
Coraz bardziej wytrzeszczam oczy w po-

szukiwaniu ryb. Widoczność jest dużo gorsza, niż nam się wydawało. Wynosi jakieś
trzy metry, a w wodzie unoszą się tysiące
drobinek ciał stałych. Napotykamy ślimaki
i raki amerykańskie. Te ostatnie są jakby
brudne i mało ruchliwe. Zataczamy półkole i docieramy bliżej brzegu, gdzie jest całkiem ciekawie. Konary drzew i większe
gałęzie pokrywają glony. Jest coraz więcej

śmieci. Butelki, puszki, plastiki i wiele innych. Znów są raki. Obserwujemy dziwnie
proste linie zarysowane po miękkim dnie.
To ślady sieci rybackich, zagarniających
wszystko po drodze. Ryb wciąż ani śladu,
ale nie ustajemy w rozglądaniu się, penetrowaniu i przeszukiwaniu najbliższej okolicy.
30
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na sercu, ale co począć? Sorry, takich mamy
ziomków, że tak powiem parafrazując słynną minister.
Po wynurzeniu buty wciąż na mnie czekają. Na gorąco, choć jest zimno, rozprawiamy o naszym właśnie zakończonym
zanurzeniu. Zastanawiam się, czy tu jeszcze kiedyś wrócę. Pewnie nie, jednak nie

Jezioro Wronczyńskie Wielkie ma powierzchnię 37,6 ha, 1 km długości i jest jeziorem płytkim. W ciągu ponad godzinnego
nurkowania nie przekraczamy głębokości
pięciu metrów.
Wpływamy w trzciny. W takich miejscach lubią przebywać szczupaki zawieszone w toni i buszować liny. Nie zauważamy
nawet cienia wymienionych ryb. Co więcej,
nie ma także wszędobylskich okoni. Nawet
tych najmniejszych, które lubią podążać
śladem nurków, przeglądając wszystko, co
dotkniemy specjalnie czy nieopatrznie.
W końcu zaczynamy wracać. Trzymamy
się blisko brzegu na głębokości około 2,5 m. Wszędzie leżą śmieci. Stare i tegoroczne. Aż się człowiekowi robi smutno
31

zmieniam zdania i nadal chcę każdego roku poznawać nowe miejsca nurkowe, niekoniecznie w tych najbardziej słynnych
jeziorach, ale również w takich mniejszych,
niezauważanych, które również mają swoje tajemnice.
Wojciech Zgoła
wojtek@dive-adventure.eu
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SPELEOnurkowanie w Złotym Stoku
„zima” 2014/2015
O kopalni złota w Złotym Stoku
usłyszałem po raz pierwszy od Mariusza Linke, członka ekipy SPELEOnurkowanie, zakochanego w sporządzaniu planów różnych europejskich kopalń. Opowiadał o fajnym
miejscu do nurkowania w przestrzeniach zamkniętych, gdzie dodatkowo
czai się kilka znaków zapytania.
Zachęcony tymi opowieściami pojechałem tam w grudniu 2014. Poza kierownikiem, Mariuszem Linke, w wypadzie brali
udział Wiesiek Zachor, Radek Bizoń i Mariusz Dziobek. Ciekawi ludzie, o których
dotąd tylko słyszałem, a teraz dane mi było
poznać ich osobiście. Mariusz bywał tu kilkakrotnie wcześniej, porządkując okolice
szybu i udrożniając go. Wyciągnął spod
wody między innymi wiele belek i desek

przed wejścciem do Sztolni Czarnej
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fot. Mariusz Dziobek
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oraz przeciwwagę do windy ważącą około
tonę. Zerwana z bloczków leżała na belkach poziomych szybu, tarasując nurkom
drogę w głąb i zagrażając bezpieczeństwu
nurkujących.
Sposób transportu szpeju nurkowego korytarzami tzw. Sztolni Czarnej jest wprost
wymarzony: spod otworu kopalni przejażdżka kolejką elektryczną aż do końca to-

Zalany szyb

fot. Mariusz Dziobek

rów, następnie około 60 m na piechotę,
a dalej od miejsca, gdzie znów zaczynają
się tory – tym razem stare, niemieckie – kopalnianym wózkiem, tzw. psem, aż do korytarza dochodzącego do zalanego szybu.
Okolica tego szybu to dość obszerna komora ze zwałowiskiem desek i belek, z któ-

Wiesiek przy psie

rych część została wyciągnięta z szybu,
a część stanowiła konstrukcję szybu windy
wystającą ponad wodę. W komorze znajduje się kwadratowa dziura w spągu wypełniona wodą. Woda w tym zalanym szybie
jest krystaliczna, a po spojrzeniu w dół, widać wiele poziomych belek oszalowania

fot. Mariusz Dziobek
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występujących co 1-2 metry. Wyglądało naprawdę zachęcająco…
Jako pierwsi nurkowali fotografowie
i modele – Radek, Mariusz Dziobek i Wiesiek, a Mariusz Linke i ja jako drugi zespół,
a więc już w gorszej widoczności. Wciąż
jednak na tyle dobrej, że świetnie było wi-

dać niemal białe ściany wykute w skale,
częściowo oszalowane, zbudowaną z desek podłogę, na której kiedyś leżały tory,
oraz wejścia do kolejnych szybów łączących ze sobą obydwa zalane poziomy kopalni i powierzchnię. Tak nam się
przynajmniej wydawało na podstawie do-

Komora z zalanym szybem

fot. Pawel Musiala
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stępnych planów, będących w posiadaniu
właścicielki kopalni –przesympatycznej pani Eli. Po zanurzeniu schodzi się pionowo
szerszą częścią szybu na poziom -12 lub -

Przed zanurzeniem

fot. Jarek Malinowski
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24 m, a dalej korytarzem poziomym około 20 m aż do skrzyżowania typu T, skąd
rozchodzą się korytarze na prawo i lewo.
Na obydwu poziomach wygląda to podobnie, z tym że na poziomie wyższym lewy
korytarz jest zawalony po kilku metrach,
prawy natomiast ma około 30 m długości.
Na niższym poziomie lewa odnoga także
ma długość około 30 m, a prawa około 100 m i posiada dwa przewężenia – częściowe zawaliska, możliwe jednak do pokonania.
Te korytarze kończą się ślepo, tzw.
przodkami. Mąci się umiarkowanie, chyba
że nurek porusza się nieostro- żnie. Natomiast w szybach, które najbardziej nas ciekawiły – łączących poziom drugi z pierwszym i pierwszy z powierzchnią – widoczność momentalnie spadała, nawet przy zachowaniu największej gracji w poruszaniu
się. Finalnie nie udało nam się ich pokonać,
zostawiliśmy to sobie na styczeń.
Na wyjeździe powstał pomysł założenia
tu ośrodka szkoleniowego SPELEOnurkowania, gdyż na terenie kopalni, poza zalanymi korytarzami, jest do dyspozycji park
linowy i mała ścianka wspinaczkowa – można ćwiczyć i nurkowania „overhead”,

i techniki linowe, niezbędne w eksploracji
syfonów znajdujących się w głębi jaskiń.
Powróciliśmy w to miejsce tuż po Nowym Roku ekipą SPELEOnurkowania: poza Mariuszem Linke i mną byli Jacek
Strejczyk „Homer”, Mateusz Popek „Bober”, Kuba Maciejewski, Agnieszka Dobrzańska, Jarek Malinowski, Paweł Musiała,
Maciek Chomicz, Adam Pawlik „Zioło”,
Agnieszka Neska i Anna Budziarek. Woda

Gilow

nie zdążyła się wyklarować po poprzednich
nurkowaniach – była nieco mętna, z białą
zawiesiną. Tym razem byliśmy nastawieni
mniej na rekreację, a bardziej na próbę poznania „nowych” dla nas partii. Wycofując
się, w 1945 roku Niemcy wysadzili część
korytarzy kopalni. Obecnie są one sukcesywnie odkopywane i udrażniane przez wesołą kopalnianą ekipę, na czele z właścicielką kompleksu panią Elą, ale wciąż nie

fot. Aga Dobrzańska
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wszystkie zostały „odkryte” na nowo. Tak
się składa, że nieprzenurkowany poprzednio podwodny szyb łączący poziom -12 m
z powierzchnią wychodzi według planów
w korytarzu za zawałem. Mogło się tam
kryć wszystko – ciekawe artefakty górnicze
lub nawet jakaś „bursztynowa komnata”. Ta
strefa mogła jednak być zaminowana, co
było częstą praktyką niemieckich saperów

wysadzających kopalnie – zaminowywali
także partie za zawałem. Podczas pierwszego nurkowania „Bober” popłynął do góry,
ale na głębokości -1,5 m natknął się na zamkniętą drewnianą klapę, która była pęknięta i widać było wielki głaz, jakim jest
przywalona. Zatem nici ze znalezienia jakiejś „bursztynowej komnaty” – tędy się nie
wyjdzie. W tym czasie ja kopałem saperką
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zawalisko lewego korytarza, ale jest to praca na wiele nurkowań – mąci się tam momentalnie i kopie się po omacku, zatem nie
bardzo po chwili wiadomo, gdzie włożyć
łopatkę. Wracałem tam jednak podczas kolejnych nurkowań i „parę machnięć” zawsze udało się zrobić, powiększając otwór
pomiędzy stropem a obsypanym materiałem. Próbowaliśmy jeszcze przenurkować
szybem zsypowym z poziomu -24 do -12,
ale i tym razem się to nie udało – kopalnie
są tworami stosunkowo mało stabilnymi.
Według mnie nie warto tam ryzykować zasypania z powodu szarpania się po utknięciu w wąskim szybie i destabilizacji
konstrukcji. Reszta ekipy wykonywała nurkowania treningowe i rekreacyjne na obydwu poziomach. Po nurkowaniach
natomiast oczyściliśmy okolice szybu, przenosząc przegniłe belki w stronę torów kolejki – ciężka fizyczna robota, podczas
której czuliśmy się, jak pracujący tu dziesiątki lat temu górnicy. Finalnie odsłoniliśmy metalową klapę, która zabezpieczała
wejście do drabinowej części szybu.
Wykonaliśmy także akcję w pobliskiej
Sztolni Mistrzów, jednak ani „Bober”, ani ja
nie zdecydowaliśmy się wejść pod znajdu-
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jący się na głębokości 8 m zawał skalny,
podtrzymywany na zgniłych deskach i belkach, w które palce wchodzą jak w masło.
U nas wygrał zdrowy rozsądek…, jednak są
lepsze kozaki, o czym świadczyła poręczówka schodząca poniżej „korka”.
Trzeciego dnia odbyliśmy wycieczkę
do Gilowa i znajdującej się tam sztolni.
Z powodu późnej pory nie nurkowaliśmy,

jedynie zjechaliśmy na dół, obejrzeliśmy
wszystko i pozowaliśmy do pięknych zdjęć,
które robiła Agnieszka Dobrzańska.
Czwartego dnia rozjechaliśmy się do domów, po drodze zwiedzając, jedni Browar
w Sobótce, a inni kamieniołom w Hermanicach.
Było wesoło, dobrze jest zacząć nowy
rok w tak doborowym towarzystwie! Poro-

biliśmy też ciekawe plany odnośnie tegorocznych wypraw. To będzie interesujący
i intensywny rok dla nurków zrzeszonych
w SPELEOnurkowaniu.
Dominik Graczyk „Honzo”
honzo@o2.pl

O autorze:
Instruktor nurkowania NAUI, pasjonat eksploracji
podwodnych jaskiń. Założyciel grupy SPELEOnurkowanie, prowadzi Warsztaty Speleonurkowania oferujące poznanie technik linowych oraz nurkowania jaskiniowego
w systemie francuskim i partnerskim.

Oczyszczanie komory

fot. Aga Dobrzańska
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Sztolnia Czarna

fot. Aga Dobrzańska
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Techniczne miejsca nurkowe
w Dahab
Projekt zespołu Tec Explorers Trimix & Sidemount Team zakłada sporządzenie dokładnych opisów, map
i zdjęć najciekawszych miejsc dla
nurkowań dekompresyjnych w zakresach głębokości 40- 120 metrów.
Tiger Canyon, Dahab
Lokalizacja:
Dahab. Bezpośrednio przy trasie do Blue
Hole, tuż przed przejazdem przez skalne
wrota. Miejsce jest nieoznakowane i nie posiada żadnego zadaszenia czy utwardzenia.
Warto zatem przygotować sprzęt przy oddalonym o 500 m Blue Hole, a następnie
przejechać na miejsce.
Charakterystyka miejsca:
Tiger Canyon i jego jaskinie znajdują się
poza limitami nurkowań rekreacyjnych,
38

Nuras.info 2/2015
jednak do głębokości 40 m można podziwiać bardzo ładną rafę z mnóstwem ryb
wypłoszonych z okolic Blue Hole i Canyon. Nurkowania techniczne w Tiger Canyon można prowadzić w zakresie extended
range do max 55 m, choć eksploracja jaskiń
i podstawy Tiger Canyon wymaga planowania nurkowania trimiksowego do głębokości 65 m. Poniżej podstawy rafy dno jest
piaszczyste z kawałkami skał rafowych,
wolno opadające ku morzu, gdzie po dłuższym płynięciu możemy osiągnąć 100 me-

trów, nie spotykając tam nic ciekawego.
Długość Tiger Canyon to 150 metrów,
które tempem odpowiednim dla tej głębokości przepłyniemy w 30 minut i tyle należy założyć w fazie dennej poniżej 40 metra,
nie uwzględniając wejścia do jaskiń. Przejrzystość wody jest bardzo dobra z powodu
braku piaszczystych plaż w okolicy, a znów
piaszczyste dno na początkowym odcinku
do Tiger Canyon dodatkowo rozświetla
miejsce. Prądy są wręcz niewyczuwalne
i związane z pływami, które mogą stanowić
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dodatkowe utrudnienie, głównie z powodu
odsłonięcia rafy w czasie odpływu.
Ukształtowanie dna na całej trasie pozwala łatwo zrealizować nawet VPMowy
profil dekompresji z referencją wzrokową
lub nawet spoczynkiem na piasku. Nawigacja naturalna nie stanowi problemu, jedyną
trudność może przysporzyć odnalezienie
wyjścia na rafę, ale po wynurzeniu będzie
to już bardzo łatwe.
Wejście:
Dostęp do punktu zanurzenia jest trudny,
ponieważ wymaga brodzenia po rafie
z ostrych koralowców i skał. Szczególnych
trudności przysparza w trakcie wysokiej fali, która łatwo może wywrócić nurka obciążonego sprzętem, a ostra rafa, usiana
dziurami i jeżowcami może sprawić sporo
bólu.
Po przejściu około 40 m docieramy
do szczeliny, w której można zanurzyć się
na kilka metrów, na piaszczyste dno dające
możliwość poprawienia sprzętu, przypięcie
stage’y i zrobienia bubble check.
Trasa:
Po zanurzeniu należy płynąć prostopadle
do rafy, nad piaszczystym dnem, wzdłuż
ogrodu twardych koralowców, który od głę-
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bokości 20 m całkowicie pokrywa dno.
Po przebyciu około 100 metrów pojawia się
początek Tiger Canyon, skierowany równolegle do brzegu w kierunku południowym.
Dno rozpadliny jest piaszczyste o nierównych ścianach, z których zewnętrzna, ta
od strony morza ma wysokość do dwóch
metrów, natomiast wewnętrzna, wysoka
na kilkanaście metrów, stanowi zbocze rafy.
Na początku osiągamy głębokość 45 m,
która zwiększa się w środkowej części Tiger Canyon do 55 m. Trzymając limit 45
metrów, można ten odcinek podziwiać
z góry, płynąc wzdłuż ściany wewnętrznej.
W dalszej części dno w Tiger Canyon
zbudowane jest z koralowców, wewnątrz
których można odnaleźć trzy pionowe jaskinie. Podążając dalej korytem rozpadliny,
dopływamy do miejsca, gdzie jego kształt
jest już nieregularny i tam jest jego koniec.
Dalsza trasa prowadzi na prawo, wzdłuż
ogrodów sztywnych koralowców, gdzie powoli rozpoczynamy dekompresję. Przy odrobinie szczęścia towarzystwa dotrzyma nam
mieszkający tam Eagle Ray. Na ostatnich
przystankach wracamy do punktu wejścia
równolegle do Tiger Canyon, gdzie czeka
nas jeszcze wejście na szczyt rafy.

Alternatywna trasa:
Planując nurkowanie w Tiger Canyon,
możemy zdecydować się na przepłynięcie
wzdłuż rafy aż do Blue Hole, do którego
można wskoczyć przez Siodło na 6 m
– po lub w trakcie dekompresji.
Ta trasa to spokojna turystyka, którą można wykorzystać na podziwianie rafy
z mnóstwem ryb oraz spokojną realizację
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zaplanowanej dekompresji. Na tym odcinku można zaobserwować, jak zwiększa się
kąt nachylenia rafy do zupełnie pionowego
przy samym Siodle. Piaszczyste dno na tym
odcinku jest na stałej głębokości 70-80 m
u podstawy rafy.
Czas płynięcia do Blue Hole to 50-60 minut bez możliwości wcześniejszego wyjścia
na brzeg.
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Jaskinie:
Do eksploracji jaskiń zdecydowanie wymagana jest konfiguracja Technical Sidemout z koniecznością deponowania gazów
dekompresyjnych na zewnątrz. Jaskinie
opadają pionowo w dół, prawdopodobnie
do samej piaszczystej podstawy rafy na głę-

bokość 70 m. Na chwilę obecną brak
szczegółowych informacji na temat wnętrza
jaskiń.
Wstępna eksploracja jaskini na głębokości 65 m... bardzo ciasno, tylko dla nurków
jaskiniowych i sidemount. Przy eksploracji
jednej z jaskiń można wypłynąć z drugiej

strony, drugim wyjściem – rodzaj tunelu.
Uwaga: ryzyko dużego spadku widoczności, przejście wystarczające dla nurka tec
z butlami bocznymi.
Wyjście:
Przy wyjściu zdecydowanie pomocny
będzie support powierzchniowy, który
wskaże miejsce wyjścia, odbierze stage,
a nie zaszkodzi, jak poda pomocną dłoń
przy wdrapywaniu się na rafę.
Do przejścia na brzeg pozostaje nam odcinek rafy, który przemierzaliśmy wchodząc, chyba że wybrana została trasa
alternatywna w kierunku Blue Hole. Wtedy
wyjście odbywa się bezpośrednio pod restauracją.
Bezpieczeństwo:
41
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Tiger Canyon oferuje bardzo ciekawe
miejsce do nurkowań technicznych o bardzo łatwym profilu, jednak kłopotliwy dostęp i brak obecności innych nurków może
stać się dużym problemem w razie wypadku nurkowego. Wymagana zatem jest asekuracja na brzegu, gotowa wejść do wody
w przypadku konieczności udzielenia pomocy, a także pick-up z kierowcą i zestawem tlenowym.

W przeciwnym kierunku kolejne stałe
miejsce nurkowe to dopiero Canyon odległy o około 3 km.
W przypadku odpływu lub wysokiej fali
wejście lub wyjście może okazać się niebezpieczne, ponieważ wywrotka na rafie
w ciężkim sprzęcie technicznym zakończy
się urazem.
Dariusz Cierpiński
Nadzór nad projektem: Cezary Abramowski
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Zlot na Kalatówkach
W corocznym Zlocie Instruktorów
Nurkowania i Działaczy KDP PTTK
oraz Lekarzy SL KDP uczestniczyłem
po raz pierwszy, choć doskonale
wiedziałem, że impreza ta od bardzo
dawna jest organizowana przez
KDP/CMAS. Moje pierwsze uprawnienia zdobyłem w 1993 roku,
w wieku 16 lat, właśnie w
KDP/CMAS. Po kilku latach zostałem
jednak instruktorem innych organizacji.
Nad rozlanym mlekiem płakać nie ma
co, więc najważniejsze jest to, że znowu
moje i KDP drogi poprowadziły nas w to samo miejsce… Na Kalatówkach byłem
pierwszy raz w życiu, jako „świeży” instruktor M1 z bagażem 15 lat szkoleń w innych
federacjach.
Relacja moja będzie zatem „pachniała”
nieco innym spojrzeniem, ale może dzięki
temu nie będzie „tylko” zwykłym opisem
44
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zlotu… Kilkuletni rozbrat z KDP/CMAS jest
już historią, a chęć współpracy z rodzimą,
polską organizacją zapoczątkowały zmiany
w podejściu do nurkowań, szkoleń i całego
biznesu nurkowego w zarządzie KDP.
Od kilku lat obserwowałem z zaciekawieniem rozwój i świeże podejście w Komisji.
Kroki wykonywane są w dobrą stronę,
a otwartość na zmiany i nowe pomysły sta-

ły się dla mnie po prostu kuszące. Blisko tysiąc wydanych certyfikatów daje doświadczenie, które w KDP mam nadzieję może
się przydać. No i się już przydało. Z dużą
ochotą pomogłem opracować jeden z wykładów do kursu P3. Dało mi to ogromną
satysfakcję, tym bardziej że w prezentacji
są także zdjęcia mojego autorstwa. Skąd ta
radość? A z tego tytułu, że do tej pory byłem
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kserokopiarką – wdrażałem standardy prywatnej firmy, nie mając wpływu, co się
w nich znajduje. Mało? Dla mnie dużo…
Zawsze też uważałem, że jeśli to możliwe, należy współpracować, pomagać, szukać wspólnych celów. Robić swoje, ale
i wspierać się wzajemnie. Zamykają się ci,
którzy mają obawy i lęk przed samym sobą… Ja się współpracy i konkurencji nie boję, a otwarty umysł raczej w życiu mi
pomaga, a nie przeszkadza.
Dlatego jako świeżakowi, niezrozumiała
wydała mi się koncepcja powstania nowego stowarzyszenia instruktorów, serwowana przez kilka osób na tegorocznym zlocie.
Wizyta na stronach internetowych tej organizacji uspokoiła mnie i wiele wyjaśniła…
„Wymieńmy się doświadczeniami regionalnymi, podzielmy się sprawdzonymi pomysłami metodycznymi, niech energia
młodości zmiesza się z doświadczeniem.
Porównując programy szkoleniowe powstałe na bazie różnych uwarunkowań tworzymy bank przydatnych metod treningowo-szkoleniowych, stosowanego sprzętu,
sprawdzonej konfiguracji” – piszą instruktorzy z nowego stowarzyszenia (na dzień
15.01.2015 r. – 12 osób). Wcześniej zakła-

Nuras.info 2/2015
dają równość i partnerstwo bez względu
na przynależność organizacyjną (KDP
PTTK, KP LOK, PZPn) oraz posiadany stopień i doświadczenie. I jak dodają: „Naszym celem jest wymiana pomysłów,
doświadczeń oraz informacji, które mogą
być pomocne w bezpiecznym i efektywnym
realizowaniu procesu przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej”. Rozumiem,
że intencje są jedynie takie, żeby wspomagać zarząd KDP CMAS. Uff, a już wietrzyłem spisek. To ja głupi, może też założę
kolejne stowarzyszenie, żeby działać w tym
celu... I nie będę pomagał, tak jak do tej pory! Ale z drugiej strony, przecież jako nowa
zupełnie osoba, zostałem potraktowany
bardzo dobrze, może nawet za dobrze
i za swoją pracę dostałem wielkie słowa
uznania. Zupełnie mi to wystarczyło. Płynąc do brzegu z tym wątkiem, zostawię jednak układ sił tak jak jest teraz. Będę
pomagał jako „zwykły” instruktor, a stowarzyszenie jako ekipa CMAS Polska. Przecież
i tak ocenione zostaną efekty, nie metody!
Zlot instruktorów i działaczy KDP PTTK
oraz lekarzy SL KDP oficjalnie otworzył prezes Michał Górny w czwartek 15 stycznia
o godz. 9: 00. Bloki tematycznie przedstawia-

ne do czasu podania obiadu dotyczyły podsumowania roku 2014. Pokazano nam nowe,
odświeżone logo KDP CMAS. O szkoleniach
w minionym roku opowiadał Marcin Dąbrowski. Następnie pracy na instruktora M3
– opowiadając o nowym programie PWM
– bronił Marcin Kasprzak. O szkoleniach
technicznych opowiadał Irek Słucki, a o nowym programie PTN i P 3 Michał Gólcz.
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Tutaj należy wspomnieć o przygotowanych i wydanych trzech nowych książeczkach z programami szkoleń, czyli podstawowym dokumencie dla każdego instruktora KDP CMAS. Każdy obecny na zlocie
otrzymał programy z wyraźnie zaznaczonym rokiem 2015 – tak żeby nie mylić nowych standardów ze starymi.
Po obiedzie – i małej gimnastyce
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przy okazji prowadzonych przez Adama Jabłońskiego zajęć z resuscytacji – przyszedł
czas na panel dyskusyjny, który muszę
przyznać był dla mnie ciekawym doświadczeniem. Mniej lub bardziej merytoryczne
dyskusje przeplatały się z różnymi, czasem
nawet trafnymi wnioskami. Były to na pewno ciekawe i warte odnotowania dyskusje,
z których władze związku powinny skorzystać.
Pierwszy dzień zlotu zakończyła bardzo
ciekawa relacja Błażeja Pruskiego z wyprawy eksploracyjnej Speleo Albania. W kolejnych dniach, poza obligatoryjnymi
zadaniami sportowymi (górska turystyka,
narty inne), Robert Szymaniuk interesująco
zaprezentował zagadnienie pt. „Nurkowanie a bezpieczeństwo narodowe”, ja opo47
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wiadałem o organizacji turystyki nurkowej,
a Wiesław Wachowski rozpracował temat:
„Hełm dzwonowy w dziejach nurkowania”.
Mistrzem, porywającym słuchaczy, okazał
się (podobno nie pierwszy już raz) dr Jacek
Kot, który naprawdę udowodnił, że „Nurkowanie niejedno ma imię”. W sobotę, zor-

ganizowanie mistrzostw w narciarstwie alpejskim pokrzyżował halny, ale za to po południu obył się ciekawy wykład
o hipotermii, przedstawiono też szczegółowo nowy program instruktorski M1. Wykład
pełen wzruszeń i retrospekcji do dawnych
czasów zaprezentował Edward Ciołkowiak,

48
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nurkować mogli naprawdę tylko najtwardsi!
Uroczysta kolacja i koncert były ostatnimi akcentami zlotu A. D. 2015. Dla mnie,
będącego na takiej imprezie po raz pierwszy, wrażeń było aż za dużo. Pobyt w magicznym miejscu, jakim jest Hotel Górski
na Kalatówkach, zapamiętam jako wspaniały czas, w którym było miejsce na sport,
rozrywkę, ale i wymianę poglądów, spo-

rozdając swoją autorską książkę pod tym
samym tytułem. Była to wspaniała lektura
w drodze powrotnej z Kalatówek. Książka
przypomniała mi moje początki w nurkowaniu i opowiadała o czasach, w których
49

strzeżeń i kontaktów. Obecnie trzeba szukać płaszczyzn do współpracy, bo nurkowanie jest rynkiem bardzo trudnym. Nie
każdy potrafi się w nim odnaleźć, dlatego
też warto pracować razem, a nie się dzielić, co tylko utrudnia dojście do sukcesu.
Moja obecność i otwarcie się na współpracę z KDP CMAS to przede wszystkim
spostrzeżenie, że od dłuższego już czasu
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prace idą w bardzo dobrym tempie i we
właściwym kierunku, że nasza polska organizacja ma charakter i warto ją rozwijać.
Ciężka praca zarządu i każdego, kto widzi
sens działania, to gwarancja nagrody w postaci zadowolonych, szkolonych w atrakcyjnym i nowoczesnym systemie studentów. Tym bardziej że każdy z nas ma
wpływ na ten organizm jakim jest KDP
CMAS.
Miłosz Dąbrowski
Instruktor KDP/CMAS-M1 1400002
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Nurkowanie pod lodem
podręcznik nurka
Jeziora głębokie zamarzają jesienią później niż płytkie, ponieważ dłużej
musi trwać ich schłodzenie, ale też później odmarzają wiosną lub podczas
odwilży, ponieważ dłużej musi trwać ich nagrzanie. To rzecz ważna, ponieważ może się zdarzyć, że wszystkie płytkie akweny w naszej okolicy będą
już jesienią zamarznięte, a po przyjechaniu nad głębokie jezioro zastaniemy
je niepokryte lodem lub, co gorsza, pokryte cienką i niebezpieczną taflą,
po której nie można bezpiecznie chodzić i założyć na niej stanowiska asekuracyjnego, lecz jednocześnie na tyle grubą, że nie można również nurkować pod nią bez lin tak, jakby lodu całkiem nie było.
Bywa tak, że lód jest bardzo cienki
przy brzegu (zaledwie kilkumilimetrowy),
bez trudu można nawet palcem czy pięścią
wybić w nim dziurę i ma się ochotę po prostu zanurkować jak w otwartej wodzie
– tym bardziej że nie bardzo wiadomo, jak
inaczej to zrobić, skoro na taflę wejść nie
można. Jest jednak tak, że tafla może robić

się grubsza w miarę oddalania się od brzegu i tam już nie będzie można tak łatwo
przedostać się do powierzchni. Mogłoby to
wytworzyć skrajnie niebezpieczną sytuację.
Aby jej uniknąć, należy w takich warunkach poszukać wysuniętego w jezioro pomostu i na nim założyć stanowisko
asekuracyjne z linami. Gdyby takiego po52

mostu nie było, należy najzwyczajniej zrezygnować z nurkowania – i decyzję taką
trzeba traktować jako listek do wieńca
chwały, a nie jako osobistą porażkę czy
przejaw tchórzostwa.
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Problem cienkiego lodu jest istotny zarówno jesienią, jak i wiosną, a także podczas długotrwałych odwilży. Powstaje
wtedy sytuacja, w której właściwie nie wiadomo czy nurkowanie jest podlodowe, czy
nie i nie każdy wie, jak się wtedy zachować.
Może być i tak, że część akwenu będzie
w ogóle niepokryta taflą lodu, jednakże nurkowanie bez lin jest o tyle niebezpieczne,

że inna część jeziora może już (czy też
„jeszcze” – wiosną lub przy odwilży) taką
taflę na sobie mieć. Nurkowie mogą podczas nurkowania wpłynąć pod nią i – np.
w sytuacji awaryjnej wymagającej ucieczkowego wyjścia w pionie – zostać pozbawieni możliwości osiągnięcia powierzchni.
Tafla taka bywa niewidoczna, ponieważ
składać się może wyłącznie z warstwy lodu
szklistego, a więc niewidocznego. Bywa
i tak, że taka tafla porusza się po jeziorze,
a więc nie wiadomo dokładnie, gdzie się
za godzinę, gnana wiatrem, znajdzie.
Wszystkie te sprawy organizator odpowiedzialny za nurkowanie musi brać
pod uwagę, gdyby zaś z jakiejś przyczyny
nie było takiej osoby, całkowitą i osobistą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo akcji
ponosi oczywiście najstarszy stopniem i/lub
doświadczeniem nurek w zespole. Musi
on/ona ocenić – czy i jakie systemy asekuracji mają być zastosowane, czy tafla jest,
czy jej nie ma. Jeśli trzeba, niech popłynie
po powierzchni łodzią czy nawet wpław
i po prostu sprawdzi.
Kiedyś, wiele lat temu, jeszcze jako młodziutki instruktor, o mały włos nie zabiłbym
całej grupy i siebie. Była wczesna wiosna,
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ale już bardzo ciepło. Wchodziliśmy
do wody, oczywiście bez żadnych lin, gdy
w ostatniej chwili uświadomiłem sobie, że
widzę coś dziwnego. Na środku jeziora stała mewa. Stała, normalnie, na nogach, a nie
pływała po wodzie. Zrozumiałem, że musi
przecież na czymś stać i prawdopodobnie
jest to niewidoczna tafla lodu. Tak rzeczywiście było – po bliższym sprawdzeniu okazało się, że pływające po jeziorze „lotnisko”
ma kilka hektarów powierzchni i w pewnej
odległości od krawędzi osiąga grubość 12 cm! Gdyby trzeba było awaryjnie
wychodzić w pionie, bylibyśmy bez szans.
Grubość lodu, po którym może chodzić
jedna osoba wynosi 4-8 cm. Jeżeli grubość
wynosi 8-15 cm, lód może utrzymać kilka
osób znajdujących się w jednym miejscu.
Jest to jednak za mało, aby bezpiecznie
przebywać na krawędzi przerębli, a zwłaszcza zakładać tam stanowisko asekuracyjne
z linami. Należy wtedy wykorzystać pomost.
W pełni bezpieczna grubość dla nurkowań pod lodem wynosi 15-20 cm.
Kiedy grubość lodu wynosi ponad 30 cm,
mogą bezpiecznie przemieszczać się
po nim pojazdy.
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Powyższe wartości są prawdziwe, jeżeli
temperatura otoczenia jest równa lub mniejsza od 0° Celsjusza. Jeżeli temperatury są
dodatnie, następuje zmniejszenie wytrzymałości lodu i podane grubości należy
zwiększyć o 1/4. Oczywiście z tymi pojazdami też trzeba uważać, zanim zaczniemy
organizować wyścigi samochodowe na lodzie – można trafić na lokalne osłabienie tafli z nieznanych przyczyn, przypadkową
szczelinę, przerębel rybacki a nawet stary
przerębel pozostawiony przez innych nurków.

Pękanie tafli z hukiem – np. podczas
mrozów, odwilży albo pozornie w ogóle
bez przyczyny – nie jest niczym groźnym.
Takie pęknięcie, biegnące niekiedy przez
całą długość jeziora, jest spowodowane naprężeniami termicznymi wewnątrz materiału i, paradoksalnie, nie obniża wytrzymałości lodu.
Słona woda wymaga niższej temperatury do zamarznięcia, nawet w Bałtyku, który
ma znikome zasolenie, woda może mieć –
1°C. Lód z wody słonej jest nieco słabszy
mechanicznie, ale nie na tyle, żeby to miało znaczenie dla nurka.
Lód na wodach płynących jest zwykle
słabszy niż na stojących, zamarza później,
odmarza wcześniej i jest całkowicie nieprzewidywalny jeśli chodzi o grubość i parametry wytrzymałościowe. Zjawiskiem
niezmiernie ciekawym, choć nie mającym
znaczenia dla nurka, jest tzw. lód denny
– lód tworzący się na dnie szybko płynących rzek w czasie mroźnych, bezchmurnych nocy. Ochładzanie dna rzeki
następuje szybko, powodując narastanie
dużej ilości gąbczastego lodu. Lód denny,
mimo ciężaru właściwego mniejszego
do wody, odrywa się od podłoża dopiero
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w wyniku podmycia przez nurt lub ogrzania promieniami słonecznymi. Jest często
przyczyną uszkodzenia śluz, przystani,
elektrowni wodnych oraz powoduje powodzie.
Duże znaczenie dla nurka ma światło.
W zasadzie lód niepokryty śniegiem (taki,
z którego śnieg stopniał), mający grubość
do 30 cm, jest w słoneczny dzień wystarczająco przejrzysty i latarka nie będzie potrzebna. Należy jednak zabierać ze sobą
najlepiej dwie latarki (o świeżo założonych
bateriach), na wypadek nagłego nadejścia
np. chmury burzowej itp. Śnieg leżący
na lodzie znacznie pogarsza sytuację. Wiele zależy od temperatury na powierzchni,
a więc od tego czy śnieg topnieje, czy nie.
Pięciocentymetrowa warstwa nietopniejącego śniegu przepuszcza około 10% światła z powierzchni. Jeśli śnieg topnieje,
zmienia swoją strukturę i lepiej przewodzi
światło – wówczas nawet warstwa 2025 cm przepuszcza 10% światła z powierzchni. Zawsze jednak pod wodą trzeba
przez chwilę pomyśleć, zanim użyje się
światła. Po chwili wzrok przyzwyczaja się
do półmroku i wszystko dobrze widać, nie
trzeba więc odpalać lampy bez sensu. Nie-
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którzy organizatorzy zalecają jeszcze używanie latarki, albo lampy stroboskopowej,
do oznaczenia przerębla, zawieszając ją
na markerze. Tłumaczą to tym, że taki sposób oznaczenia przerębla ewentualnie ułatwi zgubionym nurkom odnalezienie go.
Jestem przeciwnikiem tego typu „mnożenia
bytów”, o czym już wielokrotnie mówiłem.
Piętrzenie systemów zabezpieczających nie
służy niczemu dobremu i bynajmniej nie
zwiększa bezpieczeństwa. Oczywiście można zawiesić lampę na markerze, jeśli ktoś
ma na to ochotę, jeśli jednak tego nie zrobi,

nie jest to błąd. To typowe systemy asekuracji sprawiają, że ekipa pod wodą nie traci
kontaktu z przeręblem. Oświetlenie uzupełniać je może, lecz nie musi, a już kategorycznie w żadnym przypadku nie może ich
zastępować. Podobne stwierdzenie dotyczy
wszelkich innych „nowoczesnych” metod
odszukiwania przerębla, np. ultradźwiękowych urządzeń nadawczych zawieszanych
na markerze i odpowiednich odbiorników,
w jakie mogą być wyposażeni nurkowie,
kompasów stosowanych jako jedyna metoda odszukiwania przerębla itd. Tymczasem
fakty są takie, że para nurków ma być przypięta na linie głównej i tyle. Skuteczność innych metod, zwłaszcza w dynamicznej
sytuacji awaryjnej, jest absolutnie niewystarczająca.
Tomasz Strugalski

W tekście wykorzystano fragmenty książki „Nurkowanie pod lodem, podręcznik nurka + 4 filmy
szkoleniowe na 2 płytach DVD”. Inne książki Tomasza Strugalskiego można kupić tu: www.ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
Filmy z wypowiedziami Tomasza Strugalskiego
można oglądać tu: www.youtube.com
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków
Active Divers
kursy
płetwonurkowania
na wszystkie stopnie,
uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl
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Użycie bojki sygnalizacyjnej
Dzisiejszy artykuł chciałbym poświęcić użyciu bojki sygnalizacyjnej
– nowej umiejętności elastycznej z
wód otwartych zaktualizowanego
kursu Open Water Diver.
Wymaganiem zaliczeniowym dla tego
ćwiczenia jest: Użycie nadmuchiwanej bojki sygnalizacyjnej – wystrzelenie nadmuchiwanej bojki sygnalizacyjnej na
powierzchni lub wystrzelenie bojki DSMB
spod wody (Podręcznik Instruktora 2014).
Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że
jest to wartościowa umiejętność i większość
instruktorów nauczało jej na swoich kursach. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że użycie bojki pojawiło się jako standardowe
ćwiczenie na kursie OWD. O ile nauczenie
korzystania z bojki sygnalizacyjnej na powierzchni nie powinno stanowić większego problemu, to przy strzelaniu spod wody
pojawia się pytanie, jakiej techniki nauczyć
kursantów.

Metod użycia bojki pod wodą jest co najmniej kilka i w dużej mierze zależą od typu
posiadanej bojki oraz tego, czy korzystamy
z kołowrotka lub szpulki. Jedną z bezpieczniejszych technik, której nauczam kursantów
zarówno
podczas
szkoleń
podstawowych, jak i technicznych jest ta,
w której napełniamy bojkę gazem wydychanym z automatu oddechowego. Minimalizuje ona ryzyko zaplątania w linkę, nie
ma potrzeby wyciągania automatu z ust, korzystania z alternatywnego źródła powietrza
czy wypinania węża inflatora.
Składa się ona z kilku kroków.
Wyciągamy bojkę i rozwijamy ją tak, żeby była przygotowana do połączenia z kołowrotkiem.
Drugą ręką wyciągamy kołowrotek i łączymy go z bojką. Czy łączyć będziemy poprzez pętelkę czy karabińczyk nie ma tak
naprawdę znaczenia. Osobiście wolę łączyć bojkę poprzez wpięcie karabińczyka,
ponieważ jest to znacznie szybsze i prost56

sze, co może mieć znaczenie w sytuacji
awaryjnej.
Sprawdzamy głębokość, na jakiej się
znajdujemy i spoglądamy do góry, czy nie
ma nad nami żadnej przeszkody lub innego
nurka.
Kładziemy bojkę na ramieniu i chwytamy ją lewą ręką za krawędź (można wywinąć krawędź bojki w trakcie pakowania
przed nurkowaniem, żeby łatwiej było ją
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trzymać). Następnie wyciągamy rękę, w
której trzymamy kołowrotek przed siebie,
tak aby linka była napięta i abyśmy widzieli zarówno linkę, jak i kołowrotek. Ma to na
celu zminimalizowanie ryzyka zaczepienia
linki o jakikolwiek element sprzętu nurka.
Przechylamy się delikatnie na prawą stronę i przykładamy otwór bojki nad dysze automatu.
Robimy wydech, co spowoduje napełnianie bojki wydychanym gazem. W zależności od rodzaju bojki i od głębokości, na
jakiej się znajdujemy, robimy jeden lub

więcej wydechów.
Napełnioną bojkę puszczamy do góry
uważając, aby o nic nie zaczepiła (warto
odsunąć bojkę od twarzy, pilnując żeby linka była cały czas napięta i dopiero ją puścić). Kontrolujemy rozwijanie się linki, tak
aby cały czas była delikatnie napięta.
Po rozwinięciu się linki zwijamy ewentualny nadmiar linki i blokujemy kołowrotek.
Chociaż opis może brzmieć skomplikowanie, cała procedura jest prosta i nie zajmuje dużo czasu.

Jeżeli chodzi o samo nauczanie tej techniki, proponuję najpierw pozwolić kursantowi przećwiczyć umiejętność na dnie, a
dopiero po opanowaniu całej sekwencji pozwolić mu na przećwiczenie umiejętności
wisząc w toni.
Wracając do kursu OWD – istnieją trzy
opcje nauczania używania bojki sygnalizacyjnej podczas tego kursu. Którą z nich wybierzemy, powinno zależeć od lokalnych
uwarunkowań.
Nadmuchanie bojki na powierzchni po
wynurzeniu.
Wystrzelenie bojki DSMB spod wody.
Wykorzystanie bojki powierzchniowej i
ciągnięcie jej po powierzchni przez całe
nurkowanie (w niektórych miejscach jest to
wymóg).
Jeżeli nauczamy strzelania bojki na kursie OWD, należy wziąć pod uwagę to, że
mamy nurków z zerowym doświadczeniem, którzy dopiero uczą się nurkować. W
tym przypadku PADI zaleca, aby to ćwiczenie przeprowadzić z dna, na głębokości nie
większej niż 12 metrów, a wcześniej, o ile
to możliwe, przećwiczyć umiejętność na
basenie.
Igor Nicolaos
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Hi-Max – nurkowe lumeny rodem z Chin
Nigdy więcej „chińczyków”?
Niemal trzy lata temu – na znanym, międzynarodowym serwisie aukcyjnym
– kupiłem latarkę nurkową. Jedna dioda XML, zasilanie 2*18650, płynna regulacja mocy – jak na tamte czasy naprawdę niezłe parametry. Niestety, latarka mająca wytrzymać głębokość do 100 metrów, poddała się już
na akwenie o głębokości poniżej 5 metrów. Sprzedawca obiecał przysłać
w ramach gwarancji „replacementitem”, na który czekam do dziś… To nie
był pierwszy problem z dalekowschodnimi latarkami, więc stałem się do nich
negatywnie nastawiony i obiecałem sobie, że w Chinach już nie kupię latarki droższej niż 50 złotych.

Latarka wodoszczelna do mniej niż 5 metrów

W tym postanowieniu trwałem już dość
długo, aż w połowie zeszłego roku zwrócił

się do mnie polski przedstawiciel chińskiego producenta latarek – firmy Hi-Max
– z prośbą o przetestowanie kilku sztuk, które za jakiś czas mają być oficjalnie sprowadzane do naszego kraju. Od razu
poinformowałem go o moich doświadczeniach i uprzedzeniach, jednak wcale go to
nie zraziło.
– Poddam się nawet druzgocącej krytyce, ale i tak chciałbym, żebyś na nie spojrzał i powiedział, co o tym sądzisz
– usłyszałem.
Po kilku dniach miałem w rękach dwa
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pierwsze egzemplarze, potem dotarły
do mnie kolejne.
W efekcie oprócz światła video (o którym
mam nadzieję napisać za jakiś czas) miałem do dyspozycji pięć latarek: H01, X7,
H7, H10 oraz mały, jednodiodowy backup.
Jako że nazwy wciąż mi się myliły, postanowiłem każdą z nich nazwać po swojemu. I tak H01 stała się „dzieloną”, X7
zyskała miano „duża”, H7 została „suwakiem” (od włącznika suwakowego), a H10
nazwałem „strobo”. Backup pozostał „backupem”. Podczas testów wykonałem trochę
pomiarów, zabierałem je na różne nurkowania zarówno pojedynczo, jak i po kilka
naraz. Podczas nurkowań w ramach Grupy
Eksplorującej Podwarszawskie Nurkowiska
wyposażałem w nie chętnych nurków
GEPN i skrzętnie wysłuchiwałem ich uwag
i opinii. Ukoronowaniem było nurkowanie
w Forcie Zbarż z „grabiami Jedi” – jak przez
mojego partnura została ochrzczona 60centymetrowa poziomica, na której zamontowałem wszystkie latarki naraz.
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Zaawansowana technika na stanowisku testu
czasu świecenia

GrabieJedi” testowane na powierzchni

Spośród testowanych latarek najbardziej
spodobała mi się „dzielona” H01 oraz jednodiodowy backup, najmniej entuzjazmu
wzbudziła we mnie „duża” X7. Ale najlepiej,
jak napiszę kilka słów o każdej z osobna:
Miłośników oglądania nudnych filmów
z testowania czasu świecenia zapraszam

Autor z „grabiami Jedi” pod wodą
fot. Michał Gorzelak
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do obejrzenia „pasjonującego”, dwugodzinnego filmu na Vimeo: https://vimeo.
com/117317472
H01 – pseudonim: „dzielona”
Hi-Max H01 to latarka dzielona, zasilana trzema akumulatorami 26650 mieszczącymi się w zasobniku połączonym kablem
z głowicą wyposażoną w trzy diody LED.
Z wyglądu nieco przypomina oferowaną
na naszym rynku jednodiodową latarkę zasilaną bateriami R14. Na wyglądzie podobieństwa się jednak kończą. H01 świeci
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Kt wiecenia
(punkt/po wiata) –
zmierzony, po
zaokrgleniu

Model

Moc w watach,
zasilanie

Ilo  wiatła/czas
(dane producenta)

Czas działania
na pełnej mocy
(zmierzony)

X7 (dua)
– 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°

Low: 2000 lumenów
– 100 min
High: 2700
lumenów– 70min
SOS: 1000 lumenów

66 minut
wiecenia + 15
minut
ostrzegawczego
błyskania

12°/90°

brak danych

nie był mierzony

7°/70°

H10 (strobo)–
4 diody XML

Backup
– 1 dioda
XML

18-20W,
2 akumulatory
18650 (mo na
stosowa te
26650)

10 W,
1 akumulator
18650

Miłoników ogldania nudnych filmów z testowania czasu wiecenia zapraszam do obejrzenia

moc
nym światłem z wyraźną poświatą dzięki zastosowaniu dużego potrójnego lu„pasjonujcego”, dwugodzinnego filmu na Vimeo: https://vimeo.com/117317472
i wąskim mocnym punktem – dzieje się tak stra, moim zdaniem znacznie lepszego rozH01 – pseudonim: „dzielona”
60 si w zasobniku
Hi-Max H01 to latarka dzielona, zasilana trzema akumulatorami 26650 mieszczcymi

wiązania niż soczewki (kolimatory). To mój
ulubiony sposób dystrybucji światła – poświata „rozświetla mrok”, a wąski punkt
znakomicie sprawdza się w komunikacji.
Ilość światła jest naprawdę duża – w zupełności wystarczająca do realizacji większości nurkowań. Producent deklaruje
maksymalną moc na 20W, ilość światła
na 3500/2800/2000 lumenów (tryb
high/mid/low) oraz 1200 lumenów w kompletnie niepotrzebnym trybie strobo (miganie).
Podobał mi się również czas świecenia
– około 2 godzin na pełnej mocy. Jest to
zgodne
z
deklaracją
producenta
(120/180/200 minut w zależności od trybu).
Wymaga to oczywiście stosowania dobrej
jakości akumulatorów – z tego zadania dobrze wywiązują się produkowane przez Hi-Max akumulatory typu 26650 o pojemności 4000 mAh. Nie miałem możliwości
zmierzenia rzeczywistej pojemności tych
akumulatorów, sprawdziłem więc czas
świecenia jednej z używanych przeze mnie
latarek przy zasilaniu akumulatorami Hi-Maxa i bardzo dobrymi akumulatorami
King Kong (złotymi) – różnica przy kilkukrotnym pomiarze nie przekraczała 10%.
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Taki sposób zasilania ma swoje wady
i zalety. Nierozbieralny (przez użytkownika) zasobnik z pakietem akumulatorów jest
wygodniejszy w użytkowaniu – do ładowania wystarczy odłączenie głowicy i podłączenie ładowarki – w H01 trzeba zasobnik
rozkręcić i wyjąć z niego trzy akumulatory,
które następnie trzeba włożyć do ładowarki. W konstrukcjach tego typu wyciąganie
akumulatorków i ładowanie w zewnętrznych ładowarkach potrafi być dość uciążliwe (zwłaszcza w przypadku konstrukcji
opartych o 12 akumulatorków AA). Czasem
wydobycie akumulatorków z zasobnika nie
należy do najłatwiejszych. Na szczęście Hi-Max H01 rozkręca się łatwo, a specjalnie
dostarczane z nim akumulatory o minimalnie zmniejszonej średnicy bardzo łatwo wydostać na zewnątrz.
Tak jak wspomniałem – standardowe akumulatorki 26650 mają jednak pewną zaletę
– stosunkowo niski koszt. Ewentualne ich zużycie lub uszkodzenie nie jest tak bolesne finansowo jak w przypadku pakietów, a jeśli
zaopatrzymy się w dwa komplety akumulatorków, to bez problemów poradzimy sobie z kolejnymi nurkowaniami w miejscach o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej.

Najsłabszym (dla mnie) punktem tej konstrukcji jest włącznik – umieszczony jest
w zasobniku, co przy moim sposobie mocowania kanistra (pływam w sidemouncie)
jest mało wygodne. Z informacji uzyskanych od dystrybutora wynika, że producent
przymierza się do wprowadzenia wersji
H01 z włącznikiem w głowicy. To miłe, że
moja opinia dotarła aż za Wielki Mur.
H01 to chyba najtańsza mocna latarka
dzielona sprzedawana w Polsce, zestaw
z akumulatorami, ładowarką, kompletem
oringów i smarem silikonowym ma kosztować nie więcej niż 1000 złotych.
X7 – pseudonim: „duża”
Ta latarka podobno jest bestsellerem
na dalekim wschodzie. Mnie nie urzekła.
Posiada trzydiodową głowicę mającą świecić mocniej od H01 (według producenta 3800 lumenów w X7 kontra H01 – 3500
lumenów). W rzeczywistości świecą bardzo
podobnie, a nawet „dzielona” wydaje się
być minimalnie mocniejsza. Zapewne
wpływ na to ma odrobinę inna poświata
„dużej” – potwierdza to moje stanowisko,
że same lumeny niewiele znaczą – kluczowy jest sposób rozsyłu światła.
Ta latarka charakteryzuje się dość dużą
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wagą i solidnymi wymiarami. Jak dla mnie,
jest trochę zbyt wielka. Kompletnie niezrozumiały jest brak jakiejkolwiek możliwości
regulacji mocy – do dyspozycji jest tylko
włącz/wyłącz. Włącznik przy pomocy obrotowego pierścienia. Mimo zastosowaniatylko dwóch akumulatorków i możliwości
świecenia wyłącznie z pełną mocą, czas
pracy jest tylko nieznacznie krótszy niż
H01.
Dla osób preferujących jednoczęściowe
latarki może to być nawet ciekawa alternatywa, cena około 600 zł (sama latarka, bez
akumulatorków i ładowarki) jest dość przystępna, razi mnie jednak brak regulacji mocy świecenia.
H10 – pseudonim: „strobo”
Trochę mniejsza i słabsza niż X7 (producent podaje 2700 lumenów na akumulatorze 18650). W rzeczywistości jest od niej
słabsza, mimo zastosowania czterech ledów.
Widocznie sterownik podaje mniejszy prąd,
bo diody są takie same jak w „dużej”. Posiada trzy tryby świecenia: high, low oraz mało
użyteczny SOS (strobo). Dostarczana jest
z akumulatorkami 18650, ale można w niej
również używać 26650. Dużym atutem tej
latarki może być jej cena – dystrybutor prze-
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widuje cenę niewiele ponad 300 złotych, co
jest bardzo atrakcyjną propozycją. Dystrybucja światła już nie tak dobra jak w H-01/X7,
ale również całkiem poprawna. Włącznik
przy pomocy obrotowego pierścienia.
H7 – pseudonim: „suwak”
Nazwę zawdzięcza włącznikowi suwakowemu pozwalającemu na płynną regulację mocy. Świeci podobnie do „strobo”, ale
jest od niej mniejsza i lżejsza. Z podobną
konstrukcją, tylko jednodiodową, miałem
do czynienia w sytuacji, o której wspomniałem na początku. Z Hi-Maxem było zupełnie inaczej – podczas testu nie została
zalana i świeciła dzielnie aż do wyczerpania akumulatorków. Sama latarka to koszt
nieznacznie przekraczający 200 złotych.
Będzie oferowana też w zestawie z akumulatorkami, ładowarką i miękkim uchwytem
typu goodman.
Backup – pseudonim: „backup”
Bardzo fajna, niewielka i tania latarka zapasowa. Jedna dioda XML i akumulator 18650 bez elektroniki daje bardzo długi
czas świecenia powiązany jednak ze spadkiem jasności w czasie. Włącznik przy pomocy obrotowego pierścienia. Z uwagi
na małe gabaryty, świetnie mieści się za-

równo na szelce uprzęży, jak i w kieszeni.
Cena na poziomie Hi-Max H7 „suwak”.
Podsumowanie
„Jeden obraz jest więcej wart niż 1000
słów”, przygotowałem więc foto-zestawienie wszystkich testowanych latarek.
Reasumując – czy latarki Hi-Maxa mogą
rywalizować, jak równy z równym, z produktami „krajowych potentatów latarko-
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wych”? Myślę, że jeszcze trochę im brakuje – dają się zauważyć różnice w jakości
wykończenia powierzchni i niektóre kompromisy wynikające z masowej produkcji
oraz chęci obniżenia ceny. Niemniej jednak są to pełnoprawne latarki nurkowe
i pod wodą nie mają się czego wstydzić.
Od „budżetowych” rozwiązań krajowych
wypadają zdecydowanie lepiej.
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach jakiejś
gazety?

Czy kupiłbym chińską latarkę za więcej
niż 50 złotych? Bezpośrednio w Chinach raczej nadal nie jestem na to zdecydowany.
Mając możliwość zakupu w Polsce, 24miesięczną gwarancję, fakturę (odprowadzone cło i VAT) oraz szybką, bezpośrednią
dostawę – sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Dla osób dysponujących ograniczonym budżetem, jest to na pewno
interesująca propozycja.

Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.

Paweł Kaczmarski (pmk)

Redakcja Magazynu Nuras.info
- kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Praca instruktora za granicą
W czwartej części cyklu artykułów
poruszę temat możliwości zarobkowego robienia zdjęć i filmów pod
wodą w trakcie prowadzenia kursów,
jak również podczas prowadzenia
wycieczek podwodnych. Zdjęcia spod
wody są jedną z najczęściej oferowanych usług dodatkowych w większości baz nurkowych na świecie.
Klienci chętnie korzystają z tej możliwości. Jest to dla nich świetna pamiątka, a dodatkowo mają możliwość
pochwalenia się przebytymi przygodami przed znajomymi i rodziną.

W zależności od umowy z bazą, w której
pracują, oddają część pieniędzy do firmy lub
całość trafia do nich. W dużych resortach instruktor w ten sposób jest w stanie zapracować na „drugą pensję”.

Najczęściej robieniem zdjęć zajmują się
instruktorzy i Divemasterzy pracujący w danej bazie. Jest to dla nich dobra okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Zapisując
ludzi na nurkowanie, oferują zdjęcia jako dodatkową opcję lub też robią zdjęcia w trakcie
nurkowania, a po nurkowaniu pokazują je
i zachęcają do kupna. Cena za takie zdjęcia
lub film waha się pomiędzy 20 a 40 euro.
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cz. 4

Czasami można się spotkać z sytuacją,
w której centrum zatrudnia osobę odpowiedzialną za robienie zdjęć. Wtedy taka osoba ma stałą pensję powiększoną o prowizję
od ilości sprzedanych zdjęć. Zarobki prze-
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ważnie nie są najwyższe, ale jest to świetna
opcja dla osób, które nie są jeszcze nurkowymi profesjonalistami, a chciałyby już
podjąć pracę w branży nurkowej. Zdarza
się również, że fotograf nie jest zatrudniony na stałe i nie posiada ustalonej pensji.
Wtedy jego zarobek zależy w 100% od ilości sprzedanych zdjęć. Tę opcję uważam
za dosyć ryzykowną, ponieważ w przypad-

ku słabszego sezonu możemy mieć problem z pokryciem swoich kosztów utrzymania. Z drugiej strony, jeżeli taka osoba
współpracuje z centrum, które obsługuje
wielu nurków, to zarobki mogą być naprawdę niezłe.
Chcąc robić i sprzedawać zdjęcia, musimy zainwestować. Sprzęt do fotografii podwodnej i filmowania nie należy do tanich.
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Profesjonalny zestaw z oświetleniem kosztuje od kilku do nawet 20-30 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć laptopa,
na którym będziemy obrabiać zdjęcia, jak
również odpowiednie oprogramowanie. Jak
widać, to nie są tanie rzeczy.
Chcąc zajmować się fotografią podwodną zawodowo, warto zainwestować w odpowiedni kurs lub wziąć udział
w warsztatach, które organizowane są
przez profesjonalnych fotografów posiadających duże doświadczenie.
Na sam koniec chciałbym przypomnieć,
jak mają się standardy PADI dotyczące nadzoru do robienia zdjęć pod wodą przez
osoby prowadzące nurkowanie.
W przypadku prowadzenia wycieczki
z certyfikowanymi nurkami nie ma problemu, abyśmy robili zdjęcia uczestnikom nurkowania. Ponieważ nie są to osoby
w trakcie szkolenia w standardach PADI,
nie znajdziemy żadnych zasad odnośnie filmowania czy robienia zdjęć w trakcie prowadzenia takiego nurkowania. Jako
instruktorzy, sami powinniśmy ocenić, czy
robiąc zdjęcia lub będąc zajęci filmowaniem, będziemy w stanie dobrze poprowadzić nurkowanie i zareagować na ewentu-

Nuras.info 2/2015
alne problemy, które mogłyby pojawić się
pod wodą.
Jeżeli chodzi o filmowanie i robienie
zdjęć w trakcie prowadzenia kursów, stanowisko PADI jest takie, że jest dozwolone
pod warunkiem, że nie wpływa to w jakikolwiek sposób na możliwości kontroli
i nadzoru nad grupą a także nie zakłóca zajęć. Tutaj świetnym rozwiązaniem mogą

być kamery montowane na głowie.
Chciałbym również przypomnieć, że
podczas prowadzenia programu Discover
Scuba Diving, osobie sprawującej nadzór
nad uczestnikami nie wolno wykonywać
czynności takich jak robienie zdjęć czy filmowanie.
Osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem, jeżeli mówimy o robieniu zdjęć i filmowaniu w trakcie wycieczki nurkowej lub
prowadzenia zajęć, jest powierzenie tego zadania dodatkowej osobie. Może to być towarzyszący nam certyfikowany asystent. Rozwiązanie to ma jedną dużą zaletę, fotograf będzie mógł ustawić się odpowiednio do ujęć,
tak aby nie zakłócać porządku nurkowania
i zdjęcia będą zdecydowanie lepsze.
Na sam koniec chciałbym zachęcić was
do promowania specjalizacji nurkowych takich jak Cyfrowa Fotografia Podwodna
i Podwodne Filmowanie. Uważam, że warto być instruktorem tych specjalizacji. Coraz więcej nurków kupuje podwodne
aparaty i kamery. Wielu z nich bardzo chętnie nauczy się pod okiem profesjonalisty,
jak robić zdjęcia i filmować pod wodą.
Igor Nicolaos
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SPECJALNIE DLA CZYTELNIKÓW
NURAS.INFO

10 zł zniżki na bilety
na Targi Nurkowe
PO DW OD N A PRZ YG O DA
Kupując bilety wpisz kod:
MojaPodwodnaPrzygoda2015
UWAGA!!!
• Kod jest ważny wyłącznie
w terminie 1-12 lutego 2105 r.
Nie spóźnij się!

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

• Można go używać wielokrotnie
przy zakupie dowolnej ilości
biletów.
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.
Szczegóły http://targinurkowe.pl/
Zapraszamy!!!
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Beczka miodu i łyżka dziegciu,
podsumowanie roku 2014
Długie zimowe, mroźne wieczory
sprzyjają spojrzeniu wstecz, gdy bujając 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 zdarzenia. 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: satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, przyjemność z poznania nowego kawałka planety i
zwykła radość z przebywania w trójwymiarze 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 odruchów i zasad postępowania u kursantów.
Szkolenie sprawia mi dużo frajdy od
samego początku mojej działalności instruktorskiej, do tego aktualnie, jako nauczyciel
akademicki jednej z warszawskich uczelni
wyższych, wykładam m.in. przedmiot
„Nurkowanie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” 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 wyjazdami szkoleniowymi, odbyć podróż w zupełnie nowe miejsce i odkryć jakiś nowy
68

Honoratka

fot. Anna Budziarek

Nuras.info 2/2015
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 eksplorowałem jaskinie Kosowa. Tam najbardziej
satysfakcjonujące okazało się połączenie
podwodne dwóch równoległych partii
jaskini syfonami nazwanymi przez nas
FPM. Oczywiście były także inne zalane

Kosowo

fot. Jacek Strejczyk
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korytarze, w których jako pierwsi pozostawiliśmy 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 miesięcznika. Ciekawym doświadczeniem było
nurkowanie w nowym dla mnie miejscu –
kopalni złota w Złotym Stoku. We
wszystkich tych miejscach współpracowałem z wieloma interesującymi i porządnymi
osobami – Polakami, Słowakami, Kosowarami – 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 pewno swoistym wyróżnieniem była
dla mnie propozycja złożona przez Wydawnictwo Mayfly – napisania kilku słów
w książce Nuno Gomesa „Poza Błękitem”,
dzięki czemu miałem okazję przeczytać ją,
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nim ukazała się w księgarniach. Nie zabiegam o rozgłos, ale staram się nie odmawiać
propozycjom różnego rodzaju podsumowań, opinii czy też prelekcji, jak to miało
miejsce na Baltictechu, w Santi Concept
Store czy też ostatnio w Toruniu na zaproszenie Mateusza Popka. Zawsze traktuję to
jako wyróżnienie i dostrzeżenie wysiłku
wkładanego przeze mnie i moich przyjaciół
w działania związane z eksploracją jaskiń
i popularyzacją nurkowania zarówno jaskiniowego, jak i w wodach otwartych. W moich działaniach skupiam się na nurkowaniu,
na przekazywaniu swojej wiedzy zdobytej
podczas godzin spędzonych pod wodą,
a nie wyczytanej w książkach. Tą wiedzą
i obserwacjami lubię i chętnie się dzielę,
jednak celem, który mi przyświeca nie jest
marketing, a po prostu nurkowanie. Niestety w obecnym świecie coraz częściej możemy obserwować sytuacje, gdy bardziej
od realnego działania liczy się „gadanie”
i głośne krzyczenie, nawet gdy nie ma się
zbyt wiele do powiedzenia. Często mówię
kursantom, by na następne szkolenie poszli
do innego instruktora – bo nikt nie ma monopolu na wiedzę i kto inny może pokazać
pewne sprawy z odmiennej perspektywy.

Nato-miast zawsze przestrzegam, by wybierać mądrze: nie tego, który pięknie o sobie
napisze w Internecie, stworzy sobie nacią-ganą do granic możliwości laurkę, bo
po wejściu do wody taki napompowany balon zgodnie z prawami fizyki staje się malutki.
Uważam, że wartościową rzeczą w minionym roku było stworzenie SPELEO-nurkowania – grupy zrzeszającej nurków
jaskiniowych, speleonurków i grotołazów
myślących podobnie jak ja – nie o mar-ketingu i autopromocji, a o ciekawych wyzwaniach i przygodach związanych
z podwodnymi jaskiniami. W tej chwili jest
to 25 osób chętnych do realnego działania.
I kto by pomyślał, że grupa SPELEOnurkowanie zacznie się tworzyć w okolicznościach, paradoksalnie, niesprzyjających
chęci działania, powodujących zwątpienie
w ludzi, których jeszcze niedawno nazywało się kolegami. Doświadczania, również te
negatywne, ubogacają. Takie również były
mi dane w minionym, 2014 roku. Zakończyłem współpracę z GNJ, z którą to grupą
byłem związany od 2005 roku. Można powiedzieć, że coś się kończy, coś zaczyna...
naturalny bieg rzeczy. A jednak kulisy za70

kończenia tej współpracy nie są już tak neutralnym zdarzeniem. Być może, za radą
szczerze życzliwych mi osób, powinienem
spuścić tu zasłonę milczenia? Jakiś imperatyw wewnętrzny jednak kategorycznie do-

Albania

fot. Anna Budziarek
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maga się tego, by podnieść kurtynę wysoko
i wyartykułować głośno sprzeciw wobec
gry pozbawionej zasad fair play. Być może
zdarzenia tu opisane jednych skłonią
do przemyśleń na temat zasad współdziałania, a innym otworzą oczy i pozwolą zachować ostrożność w bezrefleksyjnym
przyjmowaniu autopromocyjnych konfabulacji wytwarzanych przez ludzi zakompleksionych swą bezczynnością.
Współpracę z GNJ zakończyłem w wyniku „decyzji kolegialnej” i według procedur stworzonych na tę okazję (wcześniej
takie nie istniały w GNJ, de facto organizacji nieformalnej, koleżeńskiej). Telefonicznie zakomunikowano mi o tym zdarzeniu,
które odbyło się bez mojej obecności, bez
żadnego sądu koleżeńskiego itp. Nie podano mi też konkretnego uzasadnienia takiej
decyzji, wyjąwszy wzmiankę o rzekomym
działaniu na szkodę organizacji, co wyczytałem w Internecie. Nie byłem zdziwiony,
ale zawiedziony. Kilka miesięcy wcześniej
doszły do mnie informacje o tym, że koledzy z GNJ oraz sympatycy tej grupy wysyłają lawinowo do ludzi, których szkoliłem,
maile zawierające oszczerstwa dotyczące
mnie, począwszy od wskazywania nega-

tywnych cech mojej osobowości i usposobienia, przez zarzuty braku profesjona- lizmu, po rzekome defraudowanie pieniędzy
grupy. Moja osobowość? Kto zna, ten wie
i „co kto lubi”. Brak profesjonalizmu?
Wszyscy, którzy odpowiedzieli na zapytanie o jakość prowadzonych przeze mnie
szkoleń wypowiedzieli się zdecydowanie
pozytywnie. Defraudowanie pieniędzy?!
GNJ w okresie mojej działalności nie miała
wspólnych funduszy grupy.
Nasuwa się pytanie – dlaczego, w jakim
celu lub z jakiego powodu takie ataki
na mnie? Odpowiedź zaskakuje, ale pokazuje też infantylizm myślenia niektórych ludzi oraz obnaża, nie bójmy się tego słowa,
prostactwo ich działań. Niestety działań
konsekwentnie prowadzących do założonego celu. A te ataki na mnie i ciąg dalszy
wywołałem sam, nie do końca świadomie
– koleżeńską, trochę ironiczną, jednorazową, konstruktywną krytyką wobec ludzi,
którzy bez wątpienia inspirację do opowieści o eksploracjach czerpią bezpośrednio
z Andersena i braci Grimm. Wskazałem wyraźnie różnicę między „prawdą” przedstawioną w wirtualu, a prawdą zastaną
w realu. I rozlało się...
71

W maju 2014 pojechałem do Albanii
na wyjazd szkoleniowo-eksploracyjny,
z kursantami i kolegami ze SPELEOnurkowania. Tam „odkryliśmy”, że opowieści
pewnych panów o ich „eksploracjach
na niespotykaną dotąd w Albani skalę” są
zwykłą bujdą, o czym świadczyły rozłożone poręczówki i relacje miejscowych. Okazało się, że literalnie nic tam nie wyeksplorowali! Podając nieprawdziwe informacje,
wprowadzali w błąd osoby ze środowiska
speleonurkowego. Panowie ci poczuli się
zagrożeni, że ich kłamstwo wyjdzie na jaw.
Rozpoczęli więc, w myśl zasady „obrona
przez atak”, kampanię oczerniania mnie.
Do czego doprowadziła, przedstawiłem powyżej.
Sytuacja kuriozalna. Z jednej strony dlatego, że nakręcona przez sympatyków GNJ,
nie zaś samych członków grupy. Sympatyków, dodajmy, którzy kilka miesięcy wcześniej
zachęcali
moich
kursantów
do odejścia od działania z GNJ i podjęcia
współpracy z ich grupą.
Z drugiej, bo pod wpływem retoryki stałem się głównym antagonistą i rywalem,
a Jacek Strejczyk „Homer”, początkowo
neutralnie nastawiony do sprawy, dobry nu-
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rek i doświadczony grotołaz, został „wyrzucony” z GNJ, do którego nawet formalnie
nie przynależał, ponieważ był jedynie sympatykiem. Jedynym powodem zakończenia
z Nim współpracy było to, że jest moim kolegą, często działa ze mną i potwierdzał
moje słowa. Tu już ocieramy się o absurd.
Ale w świecie Monty Pythona wszystko jest
możliwe. Niedługo po tym, gdy powstało
SPELEOnurkowanie, kiedy zaczęło się rozrastać i działać, powstała grupa o tej samej
nazwie, ale pisanej po angielsku. Kto ją
tworzy? Sympatycy kolegów z GNJ. Przypadek? Ironia losu? Nie sądzę.
Założyłem swoją grupę i z niemałym, pozytywnym oczywiście, zdziwieniem obserwuję jej rozwój. Wszak SPELEOnurkowanie
oferuje szkolenia speleonurkowe i linowe
na najwyższym poziomie, a potem dla wytrwałych przygody związane z turystyką
i eksploracją podwodnych jaskiń. Prawdziwe, częste i intensywne działanie, a nie gawędy ubogacone przymiotnikami w stopniu
najwyższym.
Za jedno natomiast muszę tym panom
podziękować. Pprzechodziło mi już przez
myśl, by zakończyć intensywną przygodę
z podwodnymi jaskiniami: szkoleniami

i eksploracją, by zająć się czymś zupełnie
innym. Powyżej opisane działania zmobilizowały mnie i „Homera” do stworzenia
czegoś naprawdę fajnego. Na łamach Nuras. info chcę więc na zakończenie„serdecznie podziękować” wyżej wspomnianym „eksploratorom na niespotykaną
dotąd skalę” za konsekwentne działanie
na moją szkodę. Dzięki, panowie! Mam się
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dobrze i działam! Czas pokaże kto, gdzie,
kiedy, w jaki sposób, w jakim celu i jak często działa.
Szczere podziękowania – bez cudzysłowu – dla tych, którzy wspierali w trudnych
momentach i SĄ!
Dominik Graczyk „Honzo”
honzo@o2.pl
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Milowy krok w stronę światowego poziomu
2014… Od czego by tu zacząć, tyle się działo w świecie freedivingu!
Według mnie tego roku polski freediving zrobił MILOWY krok w stronę światowego poziomu. Zacznę
zatem od naszego podwórka.
Dwukrotnie rekord Polski pobiła Emilia
Biała w dyscyplinie dynamika bez płetw.
Najpierw podczas zawodów w czeskim Zlinie osiągnęła odległość 147 m, po to by następnie przesunąć ją o kolejne metry
na Basenowym Barbórkowym Pucharze
Śląska i kończąc rok z wynikiem 155 m.
Przy tej dyscyplinie i damskich wynikach
nie można nie wspomnieć o Julii Kozerskiej, która wynikiem 144 m depcze Emilii
po piętach. W tym roku także (w końcu!)
panie zabrały się za dyscypliny głębokościowe.
Nieruszone od 2009 roku rekordy wreszcie doczekały się zmiany. Monika Zawistowska ustanowiła nowy rekord Polski
kobiet w konkurencji Free Immersion, nur74
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kując podczas zawodów na Krecie na głębokość 52 m.
Wśród panów prym wiódł Mateusz Malina. Podobnie jak Emilia, dwukrotnie poprawił swój wynik w dynamice bez płetw,
osiągając w czerwcu wynik 213 m, zaś
podczas listopadowych zawodów w Brnie
przepływając 226 m i uzyskując tym samym nie tylko rekord Polski, ale i… świata.
Tak proszę Państwa, mamy w końcu pierw-

szego POLSKIEGO REKORDZISTĘ ŚWIATA
WE FREEDIVINGU. Czapki z głów! Na tym
Mateusz nie skończył. Pod koniec listopada, na zawodach Vertical Blue na Bahamach wykonał nurkowanie w konkurencji
Free Immersion na głębokość 113 m poprawiając tym samym swój poprzedni wynik
aż o 8 metrów i ustanawiając kolejny rekord
Polski.
Samo wydarzenie jakim są zawody Vertical Blue zasługuje na wzmiankę – Mateusz jest pierwszym Polakiem, który wziął
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udział w tych prestiżowych zawodach. Co
więcej, w roli sędziego wystąpił tam prezes
Stowarzyszenia Freediving Poland– Radosław Gaca. To pokazuje, że polski freediving zaczyna przyspieszać i odgrywać
ważną rolę w świecie! Nasi zawodnicy zaczynają być dostrzegani i wspomagani
w różny sposób. Mateusza od zeszłego roku wspiera sponsor– firma Grena LTD, zaś
Agnieszka Kalska dostała się pod profesjonalne skrzydła trenerskie Mike Marica, który wraz z teamem Swim Like a Dolphin
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trenują czołowych zawodników (m. in. Ilaria Bonin– aktualna rekordzistka świata
w konkurencji dynamika bez płetw była ich
zawodniczką). To są ogromne sukcesy naszych freediverów i na pewno przyniosą
wymierne efekty. Zakładam, że o Polakach
będzie głośno w 2015!

Szkoła Freedivingu Bluego również przyspieszyła – od czerwca 2014 ma nowego
instruktora – Agnieszkę Kalską, która swoje
uprawnienia otrzymała z rąk Umberto Pelizzariego. Agnieszka jest byłą zawodniczką
pływania, dzięki czemu bardzo profesjonalnie potrafi wspomóc kursantów w temacie
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techniki pływania w płetwach, bez płetw,
no i przede wszystkich w monopłetwie, która jest jej oczkiem w głowie. W zeszłym roku na jej zaproszenie do Polski przyjechał
Mike Maric i poprowadził warsztaty pływania w monopłetwie.
Z moich największych odkryć zeszłego
roku na uwagę zasługuje spearfishing – miałam okazję spróbować go podczas pobytu
na Krecie i zdecydowanie złapałam bakcyla! Mam nadzieję, że nadarzy się jeszcze
okazja do zgłębienia tajników tego sportu,
bo była to świetna i ekscytująca przygoda.
Teraz kolej na 2015. Co się szykuje?
Zacznę od tego, co w Bluego – ujednolicamy standardy wszystkich szkoleń
i w 2015 roku będziemy je prowadzić
zgodnie ze standardami Apnea Academy.
Stawiamy na lepsze przygotowanie techniczne i kondycyjne, czyli więcej godzin
spędzonych na basenie, co wspaniale się
przekłada na późniejsze osiągnięcia podczas nurkowań głębokościowych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, lepszą
i bardziej efektywną technikę oraz większą
przyjemność z nurkowania. Dzięki temu, że
Bluego ma teraz dwóch instruktorów, planujemy więcej zarówno kursów baseno-
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wych (w całej Polsce!), jak i więcej wyjazdów na szkolenia głębokościowe – szykują
się nowe kierunki. Szczegóły stopniowo będą pojawiały się na naszej stronie, więc wystarczy zaglądać tam od czasu do czasu, by
być na bieżąco z tym, co u nas.
Kolejna bardzo ważna sprawa – VI Zlot
Freediverek – w tym roku planujemy go
na wrzesień, w Egipcie w Dahab. Chcemy
również, aby miał nieco bardziej między-

narodowy charakter. Zamiast dwóch dni,
będą trzy lub cztery, ciepła, błękitna woda
i pewne słońce. Ciekawe jesteśmy, co Wy
na to?
Freediving światowy w 2015 to przede
wszystkim zmiany w przepisach AIDA
– od 1 stycznia udostępniono już nowy regulamin. Kilka przepisów zostało usuniętych, część zmodyfikowanych, rozbudowaniu uległy sprawy związane z bezpieczeństwem (urazy płuc oraz blackouty). To wyraźnie pokazuje, dokąd będzie zmierzał
freediving i największa organizacja zajmująca się tym sportem – do poprawy bezpieczeństwa zawodników, zmniejszenia
ryzyka urazów i dzięki nim do poprawy wizerunku naszego sportu, który jest piękny
i bezpieczny pod warunkiem, że ego zostawi się w domu, a zabierze ze sobą przyjaciela.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku,
Nurasy!
Agata Bogusz
Instruktor Freedivingu Apnea Academy,
Master Instructor AIDA
Szkoła Freedivingu Bluego
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Rok 2014 w Bestdivers.pl
Kolejny rok prowadzenia działalności – przez wielu nazywanej pasją,
hobby czy formą spędzania czasu
aktywnie – można zaliczyć do udanych.
Owszem,
w
porównaniu
do 2013 roku był nieco słabszy, ale
patrząc na to, co dzieje się na rynku, narzekanie byłoby niedorzecznością.

kalnych, aby być usatysfakcjonowanym.
Przykład? Kolega pokazywał film z nurkowania z sardynkami u wybrzeży Afryki. Ja
pokazałem film z polskiego jeziora ze stadem uklejek. Wiecie jaka była różnica? Kolor wody.

W sumie w zeszłym roku wywieźliśmy 600 osób na nurkowania zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Odkryliśmy nowe
kierunki poza granicami kraju, ale najbardziej cieszy nas, że coraz więcej ludzi zaczyna doceniać walory polskich miejsc
nurkowych. Poznawanie nieznanych rodzimych zbiorników propagujemy od ostatnich czterech lat. Są bowiem takie miejsca
w naszej ojczyźnie, że dosłownie automat
pod wodą wypada z ust z wrażenia.
Będziemy dalej szli tym tropem. W kilku
miejscach mieliśmy tak wspaniałe nurkowania, że doprawdy nie trzeba było wód tropi78

Przewodnią imprezą, podczas której
otwieramy nurkom oczy na piękno naszej
krainy, jest safari po Mazurach w Boże Ciało. W ciągu czterech dni nurkujemy w siedmiu jeziorach i robimy spływ nurkowy
dwiema rzekami. Projekt raczej nie do zre-
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alizowania w weekend, jak zazwyczaj mamy okazję to robić.
Doprawdy mamy wspaniałe miejsca
w Polsce, tylko trzeba ich poszukać. Ileż
można jeździć na Zakrzówek, Koparki czy
Hańczę. Mazury są rajem nieodkrytym!
Centrum nurkowe to przede wszystkim
szkolenia. Jak na nasze możliwości, w 2014
roku w Bestdivers przeszkoliliśmy sporo
osób – blisko 150 certyfikatów na stopień
podstawowy i prawie drugie tyle na stopnie
wyższe i rozwijające.
Jako że Bestdivers jest przedstawicielem firmy Cressi w Polsce, obserwujemy też coraz
większe zainteresowanie sprzętem tej firmy.
W końcu Cressi to firma z tradycją, istniejąca
na wielu rynkach świata od 1946 roku
Co nas martwi. Prawie 200 osób przyszło
do nas na zapoznanie z nurkowaniem, tzw.

DSD (Discovery Scuba Diving). Niewielki
odsetek ludzi zdecydował się robić dalej
kurs. Trudno powiedzieć dlaczego, ale życzymy sobie i innym centrom nurkowym,
aby to się zmieniło w 2015 roku.
Mamy kilka nowych pomysłów na nurkowania w polskiej krainie. Będziemy dalej
szukać i myszkować po Polsce, aby odkrywać piękne miejsca i ponownie wracać
w te sprawdzone.
Warto jeszcze wspomnieć, iż od dwóch
lat na nowo odkrywamy Egipt. To bardzo
istotne, aby wiedzieć – kiedy i w jakim czasie, a nawet na jakiej głębokości być, aby
obcować z dużymi zwierzętami Morza
Czerwonego.
W 2015 roku będziemy dalej molestować brać nurkową ciekawymi propozycjami nurkowań, pokazywać nowe filmy
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i zdjęcia podwodne, czasami zapierające
dech w piersiach.
Rudi Stankiewicz

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
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Podwodne fascynacje 2014 z Avalon Divers!
Kilka tygodni spędzonych w Egipcie, wszystkie wiosenno- letnie weekendy nad jeziorami oraz niezapomniane przeżycia z rekinami wielorybimi na Malediwach. Dorzućmy
do tego wspaniałe towarzystwo, dużo uśmiechu i snucie planów
na przyszłość. Taki w skrócie był miniony rok!

cą niezwiązaną z nurkowaniem. Dlatego
tak bardzo wyczekiwaliśmy ciepłych weekendów, kursów i wyprawy lipcowej. Z początkiem maja zaczęliśmy odwiedzać
polskie jeziora jak: Płocie, Powidzkie, Narie

Pierwszą wyjazdową przygodę, kilkuosobową, rozpoczęliśmy na przełomie lutego
i marca kierując się do Dahab. Miasteczko
wtedy trochę zakurzone, pustawe dawało
znaki, że turystyka w Egipcie jakby przycichła. Wszelkie zwiedzanie było wtedy odradzane,
zatem
skupiliśmy
się
na nurkowaniu. Udało nam się z Juniorem
prywatnie zrobić kilka sympatycznych nurkowań technicznych i zaliczyć kolejną setkę do kolekcji. Widok łuku z dołu zawsze
zapiera dech w piersiach! Aż chciałoby się
posiedzieć dłużej tam na dole…
Kolejne miesiące przepełnione były pra80

czy Piłakno. Najczęściej, ze względu na korzystne położenie, odwiedzaliśmy Giewartów – zwłaszcza szkoleniowo. Kursów
wiosną i latem nie brakowało. Jako że ja pechowo złamałam rękę (na rolkach), Junior
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dwoił się i troił dla swoich kursantów. Jak
zawsze, kiedy pasja współgra z doświadczeniem, wszystko idzie jak powinno!
W połowie lata wyruszyliśmy na zwiedzanie Sri Lanki oraz nurkowanie na Malediwach.
Wyprawa
była
wspaniała
właściwie pod każdym kątem. Po siedmiu
intensywnych dniach zwiedzania Cejlonu
– zakochaliśmy się w tej zielonej krainie
bez liku. Poznaliśmy przesympatycznych
ludzi i piękne krajobrazy. Zobaczyliśmy sło-

nie w sierocińcu, jak i te na wolności. Widzieliśmy bawoły, krokodyle, jeżozwierze
czy tukany. Najwięcej emocji wzbudziło
machanie ogonem płetwali błękitnych oraz
spotkanie dwóch dzikich słonic ze swoimi
młodymi. Plantacje herbaty, zielone wzgórza, piękne piaszczyste plaże, zabytki kulturalne, gościnność mieszkańców i ich
buddyjskie podejście, to wszystko sprawiło,
że na pewno tam wrócimy!
Podobnie z Malediwami, na które poku-
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siliśmy się wrócić po roku, na tę samą komfortową i luksusową łódź. Warunki są tak
wspaniałe, że moglibyśmy tam wracać kilka
razy w roku! Jednak ani zabiegi Spa, ani
pięknie urządzone kabiny, niczym sypialnie, nie wygrywają z tym, co można zobaczyć pod wodą: rekiny szare, rafowe,
manty, orlenie, ślimaki nagoskrzelne, anemony. Pływaliśmy nocą ze stadem rekinów
wąsatych – najlepsze nocne w życiu! Nurkowaliśmy na 30 m, obserwując dziesięć
polujących, pokaźnych rekinów szarych.
Bawiliśmy się z rekinem wielorybim. Po raz
pierwszy z małym. Po raz drugi z trochę
większą sztuką na snorkelingu, potem
pod wodą. Po raz trzeci ten sam osobnik
przypłynął do nas do zacumowanej łodzi
i przez godzinę bawił się z nami w chowanego. Wspomnienia nie do opisania! To były najbardziej niesamowite dwa tygodnie
wyjazdowe, na których byliśmy!
W następnych tygodniach powróciliśmy
na polskie wody i tak minął czas do końca
września.
Początek listopada zaczął się od dwóch
intensywnych tygodni: pierwszego w hotelu na południu, drugiego w całości na morzu. Stacjonarka w Marsa Alam, w piętna-
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stoosobowym składzie, udała się wyśmienicie. Uskuteczniliśmy sześć dni nurkowych,
zaliczając najlepsze miejscówki. Oglądaliśmy niezmiennie pasące się żółwie zielone
w zatoce Abu Dabbab, szukaliśmy dugonga

na Marsa Asalaya (choć tym razem bezskutecznie) czy wypatrywaliśmy stada delfinów
na Dolphin House. Niestety, nawet na snorkelingu nie chciały do nas podpłynąć, więc
widzieliśmy tylko ich wystające płetwy
i skoki z daleka. Mimo to wspaniale było
odwiedzić rafy, na których znamy przecież
każdy kamyk. Nasze zdanie jest niezmienne – rafy w Marsa Alam są najpiękniejsze!
Odwożąc naszą przesympatyczną grupę
na samolot, mieliśmy niemiłą niespodziankę. Autokar cofnął się do hotelu ze względu
na informację o dużym opóźnieniu. Nie było nam do śmiechu po ostatnich dziwnych
incydentach z azjatyckimi liniami, tym bardziej że w owym samolocie znajdowała się
nasza silna brygada na safari nurkowe. Ku
naszemu szczęściu okazało się, że na pokładzie samolotu zemdlała jedna pani i odbyło się awaryjne lądowanie w Budapeszcie. Po kilku godzinach przywitaliśmy
ekipę i zakwaterowaliśmy się na łodzi. Startowaliśmy z Port Ghalib, gdzie mogliśmy
jeszcze pospacerować i wypić Stellę z widokiem na luksusowe jachty. Podczas rejsu
mieliśmy świetne warunki pogodowe i zaliczyliśmy takie rejony jak: Abu Fandera, St.
John`s, Foury Shouls czy okolice Marsa
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Alam. Zobaczyliśmy sporo, na przykład
longimanusa krążącego wokół łodzi – emocje były całkiem spore, bo rekin wykonywał
agresywne ruchy i krążył nam nad głowami. Nawet egipski divemaster dał do zrozumienia, że czas wrócić na łódź… Innego
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dnia wprost przy łodzi wylegiwała się delfinica ze swoim młodym. Tym razem widok
był z rodzaju uroczych i beztroskich…
Mieliśmy także okazję spotkać bardzo
rzadki gatunek papugoryby (Bolbometopon
muricatum) z naroślą na głowie. W Morzu
Czerwonym występuje ona jedynie na Abu
Fanderze, prawie przy granicy z Sudanem.

Dawniej było ją łatwiej tam spotkać, jednak
została prawie całkowicie wyłowiona przez
rybaków, zjeżdżających się z resztą z całego świata. Niestety ryby te są tak płochliwe
w tej okolicy, że nie udało się zrobić żadnego zdjęcia!
Rok zakończyliśmy tak jak rozpoczęliśmy – na Synaju. Tym razem podczas syl-
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westrowego tygodnia było więcej turystów
i mogliśmy poszaleć. To był nie tylko radosny tydzień, ale też bardzo pracowity. Spędziliśmy wiele godzin pod wodą ucząc,
ćwicząc i podziwiając dahabskie kultowe
miejscówki. Towarzystwo dopisało, jak
podczas wszystkich naszych wyjazdów, co
dodaje prawdziwej energii do działania!
Nowy Rok przywitaliśmy na dachu hotelu,
puszczając lampiony, a wraz z nimi nasze
marzenia na 2015 rok! A pragnień nie brakuje, jak i miejsc, do których można pojechać i odkrywać podwodny świat.
Co przyniesie kolejny rok? Mamy nadzieję, że nowe, wspaniałe przyjaźnie. Dużo
pozytywnie ukończonych kursów i podwyższania naszych kwalifikacji. Także wspaniałych możliwości i podróży w miejsca,
w których jeszcze nas nie było. Aczkolwiek
mamy kilka pomysłów i byłoby fantastycznie, jeśli udałoby się wprowadzić je w życie! Ten rok zaczęliśmy bardzo nurkowo,
bowiem w Dahabie byliśmy do 13 stycznia.
Zaczniemy go też pracowicie, bo na targach Podwodna Przygoda możecie szukać
stanowiska Avalon Divers!
Z kolei Wam życzymy realizacji małych
i dużych podróży w gronie wspaniałych lu-
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Zapraszamy
do udziału
w trzeciej edycji
plebiscytu
Czytelników
Magazynu
Nuras.info
i zachęcamy
do wskazania
OSOBY oraz
PRODUKTU 2014,
które w mijającym
roku zasłużyły
na szczególne
wyróżnienie

dzi, szlifowania nurkowych umiejętności
i wiary w te umiejętności! Aby każde zanurzenie dawało Wam niesamowitą radość,
jak nam, mimo tysięcy godzin spędzonych
pod wodą! A do tego dokładamy zdrowia
i radości, bo często zapominamy jakie to
ważne!
Do zobaczenia pod wodą!
Paula i Junior
Avalon Divers
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Test aparatów podwodnych 2014 - część III

Olympus Stylus Tough TG-3
Jednocyfrową
serię
aparatów
Olympus Tough TG zapoczątkował
model TG- 1, który został zaprezentowany w maju 2012 roku. Producent
nie kazał zbyt długo czekać na jego
następcę, bowiem dokładnie 8 miesięcy później światło dzienne ujrzał
TG- 2.
Aparat bazował na tym samym obiektywie
i wykorzystywał tę samą matrycę, jednak
dzięki zastosowaniu lepszych uszczelnień
poprawiły się jego parametry wytrzymało-

ściowe i pozwalał on na nurkowanie na głębokości do 15 metrów. Na kolejnego flagowego TG musieliśmy czekać ponad 13
miesięcy, bowiem pod koniec marca 2014
roku swoją premierę miał model TG-3, którego w końcu możemy przetestować.
Producent zdecydował się zastosować
nową, 16-megapikselową matrycę CMOS
BSI formatu 1/2.3 cala. Przeprojektowano
również całą obudowę, do której dołożono
interfejs WiFi. Niestety jej parametry wytrzymałościowe w zasadzie się nie zmieniły i z TG-3 możemy nurkować na maksymalnej głębokości wynoszącej 15 metrów.
To jednak nie wszystko. Okazuje się, że
konstruktorzy Olympusa postanowili zrezygnować z chwalonego przez nas ekranu
OLED o przekątnej 3-cali i rozdzielczości 610 tys. punktów, który znaleźć mogliśmy we wcześniejszych modelach. W jego
miejsce pojawił się monitor LCD o rozdzielczości 430 tys. punktów.
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Warto więc przyjrzeć się bliżej opisywanemu kompaktowi, aby sprawdzić, jaki wpływ
na wynik testu miały niniejsze zmiany.
Budowa i jakość wykonania

Od razu widać, że nowy model nawiązuje stylistyką do swoich poprzedników.
Korpus ma niemal identyczny kształt jak
wcześniejsze modele, a centralnie osadzony obiektyw z otaczającym go charakterystycznym pierścieniem nie pozwala
pomylić go z żadnym innym produktem.
Sporo zmieniło się natomiast pod względem jakości wykonania. O ile w przypadku
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TG-2 mieliśmy pewne zastrzeżenia w tej
kategorii, to w przypadku najnowszego modelu możemy wypowiadać się jedynie w samych superlatywach. Korpus jest bardzo
sztywny, jego elementy zostały bardzo dobrze spasowane, a do tego wykonano je
z materiałów dobrej jakości. Dzięki temu,
trzymając TG-3 w dłoni, od razu czujemy,
że obcujemy ze sprzętem, który wiele może znieść.

Sporo zmieniło się także w rozmieszczeniu manipulatorów na obudowie. Na górnej ściance, obok włącznika i spustu
migawki umieszczono dźwignię służącą
do zmiany ogniskowej. Wcześniej zoomowanie odbywało się za pomocą przycisków
znajdujących się na tylnej ściance, w miej-

scu gdzie spoczywa kciuk, jednak rozwiązanie z nowego modelu jest naszym zdaniem dużo bardziej wygodne.
W prawym górnym rogu tylnej ścianki
znajdziemy chropowatą wypustkę pozwalającą wygodnie oprzeć kciuk. Na niej zlokalizowano przycisk uruchamiający tryb
wideo, a dzięki temu, iż jest on dość mocno wpuszczony w obudowę, nie zdarzyło
się nam nigdy przypadkowo go nacisnąć.
Kierując się niżej, napotkamy koło wyboru
trybów pozwalające ustawić następujące
opcje:
– Tryb automatyczny iAUTO,
– Tryb automatyczny P,
– Tryb ustawień własnych C,
– Tryb Photo Story,
– Filtry artystyczne,
– Tryb priorytetu przysłony A,
– Tryb sceny SNC,
– Tryb Supermakro.
Zaraz przy wspomnianym kole znajdziemy przycisk INFO, pozwalający zmieniać
informacje wyświetlane na ekranie, a poniżej guzik uruchamiający tryb podglądu
zdjęć. Pod nim natrafimy na wybierak kierunkowy otaczający przycisk OK, dający
też szybki dostęp do ustawień kompensacji
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ekspozycji, samowyzwalacza i trybu zdjęć
seryjnych, ustawień lampy błyskowej oraz
pozwalający na usuwanie zdjęć w trybie
podglądu. Listę manipulatorów zamyka
znajdujący się na samym dole przycisk MENU/Wi-FI kierujący nas do menu głównego, w którym pierwszą opcją jest aktywacja
interfejsu WiFi.
Wzorem poprzednich modeli, na obudowie TG-3 znajdziemy dwie klapki. Pierwsza
z nich kryje uniwersalne złącze USB 2.0 Hi-speed / wyjście audio-wideo (NTSC/PAL)
oraz wyjście micro HDMI pełniące również
funkcję wejścia zasilacza AC (DC-IN). Pod
drugą znajdziemy natomiast akumulator litowo-jonowy LI-92B o pojemności 1350 mAh
oraz slot na kartę pamięci typu
SD/SDHC/SDXC. W tym miejscu warto
wspomnieć, że aparat obsługuje karty Eye-Fi.
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W testach TG-1 i TG-2 narzekaliśmy
na niezbyt dopracowane blokady chroniące
klapki przed przypadkowym otwarciem.
Niestety w nowym modelu konstrukcja ta
pozostała bez zmian i nadal musimy borykać się z miniaturowymi wskaźnikami informującymi o niezablokowaniu klapki.
O ile w poprzednim modelu krytykowaliśmy sztywność szybki chroniącej
ekran LCD, to w przypadku TG-3 nie jest
tak źle. Dopiero na głębokości przekraczającej 10 metrów ciśnienie wody ugina ją
na tyle, iż zaczyna ona dotykać powierzchni monitora.

Na koniec opisywania budowy testowanego Olympusa warto wspomnieć o gwin88

cie statywowym, który został umieszczony
na środku dolnej ścianki, dzięki czemu pokrywa się on z osią obiektywu.
Eksploatacja
Podczas testu TG-3 nie stwarzał większych
problemów. Producent nieco zmienił pierścień okalający obiektyw, dzięki czemu trzyma się mocniej i nie gubimy go przy pierwszej
nadarzającej się okazji, tak jak to miało miejsce w przypadku starszego modelu. Wydaje
się, że zastosowano inną technikę nanoszenia napisów na przedniej ściance, bowiem
nie ścierają się one tak łatwo jak w TG-2.
Niestety pod względem łatwości czyszczenia nic się nie zmieniło. Jeżeli po wyjściu
z morza nie opłuczemy aparatu w słodkiej
wodzie, to musimy liczyć się z koniecznością usuwania osadów z soli, które nagromadzą się w licznych zakamarkach.
Słowa krytyki należą się też szybce chroniącej ekran LCD. Choć jest ona sztywniejsza niż w starszym modelu, okazała się
bardzo podatna na zarysowania i pod koniec testu na monitorze znaleźć można było liczne zadrapania i skazy.
Funkcje dodatkowe
Olympus ponownie nie zawiódł
pod względem ilości funkcji dodatkowych,
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interfejs Wi-Fi pozwalający na zdalne sterowanie aparatem za pomocą urządzeń
mobilnych, a także zgrywanie zdjęć i udostępnianie ich w sieci. Wszystko odbywa się
za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji
Olympus Image Share.

jakie znajdziemy w testowanym modelu.
Do długiej listy, którą mógł pochwalić się
TG-2, doszedł jeszcze bardzo funkcjonalny

W TG-3 znajdziemy też wszystkie gadżety, w które wyposażony był jego poprzednik. Mamy więc do dyspozycji znakomity
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i dokładny głębokościomierz oraz wysokościomierz. Podczas nurkowania nie tylko
podaje on bardzo precyzyjnie, na jakiej głębokości aktualnie się znajdujemy, ale również zapisuje te dane do EXIF-a oraz
ostrzega nas, gdy zanurkujemy zbyt głęboko.
W aparacie znajdziemy też odbiornik
GPS, który pozwala na geotagowanie zdjęć,
a także rejestrowanie przebytej trasy, którą
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nych partiach kadru pojawia się więcej
szczegółów, co ilustruje poniższy przykład.

możemy potem wyświetlić np. w Google
Maps. Niestety do pamięci TG-3 nie wgrano map, przez co zdani jesteśmy na wyświetlanie jedynie informacji o nazwie
miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy.
Testowany Olympus oferuje również tryb
HDR, który pozwala na wykonywanie zdjęć
o zwiększonej dynamice tonalnej. Działa
on bardzo prosto i bazuje na szybkiej serii
kilku zdjęć zrobionych przy różnych parametrach ekspozycji. Cały proces ogranicza
się jedynie do wciśnięcia spustu migawki
i odczekania kilku sekund, które potrzebuje oprogramowanie aparatu na złożenie finalnego zdjęcia. Uzyskane w ten sposób
efekty są zadowalające – w jasnych i ciem-

Zdjęcie wykonane w trybie P.

Zdjęcie wykonane w trybie P.

Z pewnością cieszy również fakt, że
zdjęcia HDR wykonywane są w pełnej rozdzielczości, a nie ograniczonej do 2.7
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Mpix, tak jak to miało miejsce w starszym
modelu.
Niestety wciąż musimy zmagać się
z dość archaicznym trybem zdjęć panoramicznych. Po wykonaniu pierwszego kadru
i przesunięciu aparatu, np. w prawo, na wyświetlaczu zaznaczany jest punkt, do którego musimy wyrównać obraz. Choć
dopasowywanie odbywa się już dużo łatwiej niż we wcześniejszych modelach, to
i tak wygoda tego trybu pozostawia wiele
do życzenia. Na domiar złego, po wykonaniu trzech ujęć, aparat przechodzi do tworzenia wynikowej panoramy, co zajmuje
kilkadziesiąt sekund, a efekt z pewnością
na kolana nie powala.
Na koniec warto wspomnieć o szerokiej
gamie dodatkowych akcesoriów, jakie producent oferuje do TG-3. Znajdziemy wśród
nich nie tylko obudowę pozwalającą nurkować z aparatem na głębokości 45 me-
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trów, ale również wszelkiego rodzaju konwertery, gwint do filtrów czy lampę do makrofotografii.

Użytkowanie pod wodą
Użytkowanie TG-3 pod wodą jest bardzo
podobne do tego, czego doświadczyliśmy
91

w przypadku starszego modelu. Jednak kilka
rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim poprawiło się trzymanie aparatu. Konstruktorzy za-
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stosowali bowiem nieco większy uchwyt
na przedniej ściance oraz wygodną wypustkę na kciuk obok ekranu LCD, dzięki czemu
aparat lepiej leży w dłoni. Na plus trzeba zaliczyć też nowy układ przycisków, bowiem
zmiana lokalizacji dźwigni zoomowania oraz
przycisku uruchamiającego tryb wideo wyraźnie poprawiła wygodę obsługi aparatu.
Niestety kilka rzeczy się pogorszyło.
Przede wszystkim ekran LCD, o którym już
wspominaliśmy. Wyświetlany na nim obraz
nie jest już tak dobrej jakości, jak w przypadku starszego modelu mogącego pochwalić się monitorem o wyższej
rozdzielczości. Na szczęście nie można
mieć zastrzeżeń do jego pracy w silnym
słońcu, gdyż w tego typu warunkach nie tra-

ci on zbytnio na wyrazistości, a jego podświetlenie działa właściwie. Z pewnością
smuci fakt usunięcia z koła wyboru trybów
jednego z trybów ustawień własnych. Został on zastąpiony trybem Photo Story, który łączy kilka kadrów w jeden kolaż.
Naszym zdaniem nie będzie on wykorzystywany zbyt często, a tym bardziej
pod wodą. Odnieśliśmy też wrażenie, że
nieco gorzej spisuje się autofokus. Różnice
w jego precyzji daje się zauważyć zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia, czego najlepszym dowodem jest zauważalny
odsetek nieostrych zdjęć.
Reszta rzeczy w zasadzie pozostała bez
zmian. TG-3, tak jak jego poprzednik, oferuje niezbyt przemyślane tryby do zdjęć
podwodnych, na które narzekamy już
od kilku lat. Mamy więc do dyspozycji:
– tryb SZEROKI KĄT 1, w którym aparat
wymusza błysk lampy błyskowej;
– tryb SZEROKI KĄT 2, który nie pozwala na zmianę ogniskowej;
– tryb MAKRO, który automatycznie
ustawia ogniskową na 140 mm.
Zatem znów musimy posiłkować się dostępnym na kole nastaw trybem C, gdzie
możemy zapisać własne ustawienia.
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Przed wejściem do wody warto je odpowiednio skonfigurować. Naszym zdaniem,
najlepiej jest przypisać sobie tam tryb SZEROKI KĄT 1 z wyłączoną lampą błyskową
i włączonym punktowym autofokusem.
Dzięki temu mamy pełną kontrolę
nad punktem ustawiania ostrości i nie rejestrujemy na zdjęciu błysku flesza odbitego
od zanieczyszczeń unoszących się w wodzie.
Gdy po wynurzeniu z wody zdarzy nam
się wykonać zdjęcie w trybie zdjęć podwodnych, to musimy liczyć się z faktem, że
na fotografii pojawi się delikatny różowawy
zafarb, a zdjęcie będzie lekko niedoświetlone. Dlatego w takiej sytuacji lepiej szybko
przełączyć się w tryb P, co umożliwia koło
wyboru trybów.

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
SZEROKI KĄT 1
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Układ menu głównego oraz menu podręcznego jest identyczny jak w modelach
TG-1 i TG-2, a jedyna rozbieżność dotyczy
dodania opcji związanych z interfejsem WiFi. Ekran kadrowania oraz menu podręczne
wyglądają dokładnie tak samo, jak w starszych modelach, zatem osoby znające produkty Olympusa nie będą zaskoczone.

Nie dostrzegliśmy też większych różnic
w szybkości działania TG-3 w stosunku
do poprzednika. Aparat nadal pracuje
sprawnie, nie ma opóźnień przy zapisywaniu danych na kartę, a poruszanie się
po menu i zmiana wszelkich opcji odbywa
się natychmiastowo.

Na koniec warto wspomnieć o znanym
z wcześniejszych modeli, wygodnym pasku
na nadgarstek, który sprawia, że z aparatem
możemy nurkować bez obaw, że ześlizgnie
nam się z ręki.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Wcześniejsze modele serii TG przyzwyczaiły nas do bardzo ładnego odwzorowywania kolorów na głębokościach nieprzekraczających 10 metrów. Poniżej tej granicy fotografie posiadały już silną niebieską
dominantę. W przypadku TG-3 sytuacja tro93

chę się zmieniła. Aparat dużo lepiej radzi
sobie kilkanaście metrów pod powierzchnią wody, gdzie jest w stanie zarejestrować
bardzo ładne kolory.
Tego typu poprawa jest możliwa do uzyskania dzięki zmianie balansu bieli, po-

Zdjęcie wykonane na głębokości 13 metrów

Nuras.info 2/2015
przez większe podbicie barwy purpurowej.
Niestety zabieg ten często mści się na małych głębokościach, gdzie składowa ta niepotrzebnie jest podbijana zbyt mocno
powodując różowy zafarb. Tak też dzieje
się w przypadku Olympusa i zdarza się, że
na małych głębokościach uchwycimy różowy kawałek rafy, co ilustruje poniższe zdjęcie.

W mętnych i zielonych wodach kaszubskiego jeziora Olympus radzi sobie także
przyzwoicie. Kolorystyka zdjęć jest poprawna, aczkolwiek nieco gorsza niż w przypadku starszego modelu. Jednak zmiana jest
minimalna i delikatne wzmocnienie barwy
zielonej nie przeszkadza aż tak bardzo
w pozytywnym odbiorze fotografii.

makro, bo w zwykłym trybie podwodnym
efekt nie jest oszałamiający. Trzeba jednak
pamiętać, że w podwodnym trybie makro
aparat blokuje ogniskową na długim końcu,
co może stwarzać problemy podczas kadrowania w wodzie i przy słabszym świetle.

Maksymalna skala odwzorowania w trybie
SZEROKI KĄT 1

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze
Zdjęcie wykonane metr pod powierzchnią

Na szczęście są to przypadki sporadyczne, tak więc można uznać, iż programistom
Olympusa udało się znaleźć bardzo dobry
kompromis, który pozwala cieszyć się zdjęciami o bardzo dobrej kolorystyce niezależnie czy nurkujemy kilka, czy kilkanaście
metrów pod wodą.

Zdjęcia z Olympusa warto pochwalić też
za to, iż są prawidłowo naświetlone i kontrastowe. Jednak wydaje nam się, że
pod wodą odwzorowanie szczegółów było
nieco lepsze w przypadku TG-2.
W makrofotografii TG-3 pozwala uzyskać
znakomitą skalę odwzorowania, pod warunkiem, że korzystamy z podwodnego trybu
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Maksymalna skala odwzorowania w trybie MAKRO

Nuras.info 2/2015
Wbudowana lampa błyskowa sprawuje
się bardzo dobrze i dopiero przy fotografowaniu z małej odległości wprowadza niewielkie winietowanie.

Zdjęcie w trybie SZEROKI KĄT 1 bez lampy
błyskowej

Zdjęcie w trybie SZEROKI KĄT 1 z lampą
błyskową

Filmy podwodne kręcone Olympusem
TG-3 wyróżniają się bardzo dobrą jakością,

jeżeli chodzi o odwzorowanie szczegółów.
Nie można mieć też zastrzeżeń do poziomu
kontrastu rejestrowanych obrazów i nawet
w ujęciach pod słońce aparat spisuje się bardzo dobrze. Reprodukcja kolorów także stoi
na wysokim poziomie. Na dużych głębokościach z pewnością jest znacznie lepiej niż
w starszym modelu. Niestety podobnie jak
w przypadku zdjęć, również i tu napotkamy
problemy w sytuacjach, gdy w kadrze znajdują się elementy znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią. Zdarza się bowiem, iż
przybierają one purpurowy zafarb. Tradycyjnie musimy też ponarzekać na często pojawiające się w trybie wideo problemy
z autofokusem, a także troszkę zbyt ciemne
obrazy rejestrowane na głębokości kilkunastu metrów. W zielonych wodach aparat spisuje się bardzo dobrze. O ile nie wystąpią
wspomniane problemy z AF, możemy cieszyć się bardzo szczegółowymi filmami
o znakomitej kolorystyce.
Podsumowanie
Jak zawsze, zaczniemy od wypunktowania zalet i wad.
Zalety:
– wodoszczelność do 15 m;
– odporność na nacisk 100 kg;
95

– szybki autofokus w trybie zdjęciowym;
– dobra kolorystyka zdjęć podwodnych
wykonywanych na małych głębokościach;
– dobre odwzorowanie detali na zdjęciach podwodnych;
– dobra kolorystyka zdjęć wykonywanych na większych głębokościach;
– dobra jakość i kolorystyka zdjęć wykonywanych w zielonych wodach;
– dobra kolorystyka filmów podwodnych;
– funkcjonalny tryb HDR;
– współpraca z kartami Eye-Fi;
– wbudowany głębokościomierz/wysokościomierz;
– wbudowany kompas i latarka;
– wbudowany odbiornik GPS;
– wbudowany interfejs WiFi;
– geotagowanie zdjęć podwodnych;
– łatwość i szybkość obsługi pod wodą;
– znakomity tryb makro;
– lampa błyskowa użyteczna w trybie
makro;
– wygodna opaska na nadgarstek;
– bogaty wybór opcjonalnych akcesoriów podwodnych.
Wady:
– niedoświetlone zdjęcia i filmy rejestrowane na większych głębokościach;
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– sporadyczne problemy z kolorystyką
na zdjęciach wykonywanych na małych
głębokościach;
– sporadyczne problemy z kolorystyką
na filmach rejestrowanych na małych głębokościach;
– mało użyteczne niektóre tryby podwodne;
– problemy z autofokusem w trybie wideo;
– zbyt miękka szybka chroniąca
ekran LCD;
– wyświetlacz LCD mógłby mieć lepszą
rozdzielczość;
– niezbyt wygodne w użyciu klapki chroniące złącza i akumulator;
– ekran LCD podatny na zarysowania;
– trudny w czyszczeniu;
– mało użyteczny tryb zdjęć panoramicznych.
Widać, że konstruktorzy Olympusa zdecydowali się wprowadzić kilka zmian w nowym modelu. Z pewnością cieszy poprawa
kolorystyki zdjęć i filmów rejestrowanych
na dużych głębokościach. Po kilku nurkowaniach z TG-3 doszliśmy do wniosku, iż
programistom udało się zachować idealny
kompromis w balansie bieli i zarówno metr
pod wodą, jak i kilkanaście metrów głębiej

możemy wykonywać bardzo udane zdjęcia. Mamy jednak mieszane uczucia, co
do poziomu odwzorowania detali na zdjęciach podwodnych, ponieważ wydaje się,
iż w poprzednim modelu było nieco lepiej.
Ubolewamy również, iż wciąż nie udało się
wyeliminować problemów z AF w trybie
wideo, a nowy ekran LCD z pewnością nie
powala swoją rozdzielczością.
Przykładowe filmy podwodne

Robert Olech
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