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Od Redakcji
Za nami największa impreza nurkowa w Polsce. W ferworze przygotowań do Podwodnej Przygody czas
mijał niepostrzeżenie. Zanurzając się w bogatej ofercie sprzętu, wyjazdów, kursów i szkoleń, promocji, wykładów itd. oferowanych w warszawskiej hali EXPO XXI można było nie zauważyć zwiastunów nadciągającej wiosny - bocianów i żurawi, które swoje pierwsze kroki po długiej podróży stawiały jeszcze na śniegu. Jednak
radosne odgłosy gęsi dobiegające z wieczornego nieba ogłaszają wszystkim zmarzlakom, że to już! Czas wyciągać pianki, odszukać płetwy, umówić się w serwisie na przegląd sprzętu, w razie potrzeby zrealizować kupony rabatowe otrzymane w trakcie targów, bo za chwilę znów spotkamy się licznie nad brzegami naszych
jezior i rzek. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłów i planów na najbliższe wiosenne miesiące, polecamy lekturę marcowego numeru, być może to tu znajdziecie inspirację, gdzie najpierw skierować płetwy…
Jak co roku, na nurkowe powitanie wiosny zapraszamy do Olsztyna. Nie, nie będziemy topić tradycyjnej
Marzanny. Jako miłośnicy piękna podwodnego świata jesteśmy przeciwni topieniu w naszych wodach czegokolwiek. Bardzo często wręcz przeciwnie, zachęcamy do czyszczenia zbiorników, obejmując patronatem akcje
sprzątania jezior i rzek. Jak więc powitać wiosnę? Pomysłów jest wiele. Akademicki Klub Nurkowy SKORPENA po raz kolejny zaprosił kilkuset nurków na barwny spływ rzeką Łyną, meandrującą przez samo centrum stolicy Warmii i Mazur. Kolorowy korowód z pewnością będzie kolejną okazją do integracji nurkowej braci.
Mamy nadzieję, że Wam również inwencji twórczej nie zabraknie. Napiszcie do nas, jak powitaliście
wiosnę 2015.
Redakcja
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Dahab znowu wzywa
Dahab ponownie mnie wezwał.
Specjalnie się o niego nie prosiłem,
nie planowałem tak szybkiego powrotu. Minęło dosłownie sześć miesięcy
od mojego ostatniego pobytu w Dahabie. Co mogłem nowego obejrzeć
pod wodą, dlaczego miałbym chcieć
tu wracać? To przecież mało ciekawe miasto w typie Ustki, gdzie po
pięciu minutach spaceru już wiesz,
gdzie co jest. Egipski kryzys również
tu odcisnął dość mocne piętno. Miasto wygląda teraz jeszcze smutniej i
bardziej szaro niż rok temu.
Naczelne miejsca podwodne zaliczone,
niektóre po kilka razy, hotelu Tropitel zaczynałem mieć już powoli dość, zwłaszcza
po ostatnich przygodach z cwaniakiem z
obsługi. Do tego doszedł niemały problem
z zebraniem chętnych na wyjazd. Co się
stało? A że w Dahabie zimno? No tak, ledwie dwadzieścia stopni, woda też „lodowa-

ta” – średnio dwadzieścia dwa stopnie. U
nas pseudozima. Niby jest, niby ni ma...
Szybkie podsumowanie i jedyna słuszna
decyzja – jadę. Wolę takie temperatury niż
naszą zimę bez zimy. Jest jeszcze kilka
miejsc niezaliczonych pod wodą, kilka
miejsc chętnie powtórzę. Na pewno znajdę
też coś nowego w mieście, inni turyści nie
będą działać mi na nerwy, a obsługa będzie
skakała na uszach wokół mnie, bym tylko
zechciał u nich zostawić swoje pieniądze.
Ci, co kręcą nosem na styczniowy Dahab,
niech sobie siedzą pod pierzyną i oglądają
świat za oknem, ja pobiegam w krótkich gaciach, w sandałach, a przynajmniej nie będę musiał smarować się filtrem, skoro
słońce nie pali. Mnie dwadzieścia stopni
pasuje. Ekipa zebrana, kursy ustalone – ktoś
kończy OWD, kilku ktosiów robi AOWD,
dwaj inni ktosie mają zdecydować na miejscu o ewentualnej specjalizacji głębokiej.
Reszta ekipy zaskakująco mocna: jeden aktywny instruktor, jeden „emerytowany” in4

struktor, jeden rebriderowiec, divemaster do
zestawu i reszta też z niezerowym bagażem
doświadczeń. Kilku było w Dahabie dziesięć razy częściej niż ja. I ja mam tę grupę

Z Bells do Blue Hole
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zgarnąć i zorganizować na miejscu. Fiu,
fiu... Łatwo nie będzie. A do tego jeszcze...
same samce. O raju! No, to będzie...
Jedziemy. Pakowanie niby mam opracowane do perfekcji. W podręczny plecak
wrzucam cały elektroniczny złom i automat, bo ciężki, a plecak niepozorny, więc
ważyć raczej nikt nie każe i możemy przeginać do woli. W główną torbę podstawo-

Znikamy w Bells

wy ekwipunek, ale z wymianą skrzydła Dive System na jackecik Tusy. Pożyczam do
testu, bo ciut lżejszy i lepiej pakowny, ale
generalnie po podsumowaniu szału nie ma.
Pięć razy zmiana koncepcji zawartości torby, wyrzucanie rzeczy zbędnych. No, to teraz tych mniej potrzebnych... I tych
potrzebnych, ale jakoś dam sobie radę... No
dobra, to może to też pożyczę na miejscu.
Uf, jest dwadzieścia kilo i to z malutkim zapasikiem na powrotną sól i wodę. Za pięć
minut odjazd. Na lotnisku zbieramy ekipę,
odprawiamy się i szczęśliwie przedzieramy
przez kolejne systemy odprawy, choć niektórzy mają mało szczęśliwe miny, bo obsługa lotniskowa nie była na tyle miła, by
nie zauważyć kilku kilogramów nadwyżki i
kazała sobie zapłacić za ten luksus. W samolocie obowiązkowa drzemka, w końcu
to czarter, więc lot jest o chorej godzinie,
kiedy człowiek ma najwyższą potrzebę snu.
W końcu lądujemy w Sharm, jest ciepło,
można zrzucić kurtkę i bluzę. Świeci słońce, fajnie, wracają jakieś ukryte siły, które
hibernowały w polskim zimowym klimacie,
chce się żyć! Uśmiecham się sam do siebie.
Wróciłem i jestem zadowolony. Ci, co nie
byli, dostają instrukcję, który i jak papier
5

wypełnić, że wizy nam nie potrzeba, bo my
z Dahabu to tylko do wody wyskakujemy.
Odbieramy bagaże, ładujemy się do busa i
mkniemy do hotelu. Sytuacja na miejscu
jest stabilna, nie ma potrzeby jechania w
konwoju, więc dość szybko docieramy do
celu podróży. W Tropitelu oczywiście lekki burdel, kogoś z listy nie ma, ktoś jest inaczej zapisany. Standard. Trzeba to lubić,
skoro się płaci za to takie pieniądze. Hotel
brzydki nie jest, ma swój dobry poziom, tylko ta obsługa wyjęta kompletnie z kontekstu
rzeczywistości. Tym razem dostajemy opaski – a jakże. Teraz obrączkuje się nawet
tych, co nie mają all inclusive. Przynajmniej
w ten sposób od razu wiadomo, kto na jakich prawach może dobierać się do hotelowej kuchni, wciąż okrutnie nudnej, mało
wyszukanej i doprawianej.
Kolejnego dnia, zaraz po śniadaniu, bez
zbędnych ceregieli przenieśliśmy się na
pierwsze nurkowisko. Tym razem, jako pies
przewodnik ekipy, zażyczyłem sobie, żeby
naszym punktem rozruchowym był region
południowego Dahabu z dostępem do takich miejsc jak: Moray Garden, Golden
Blocks, a zaraz obok Three Pools, The Caves i Umm Sid. Ja mogłem skupić się na
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pierwszym kursie, mniej doświadczeni mogli się rozpływać pod okiem niezawodnego, jak zwykle, Mohameda Elattara z Dahab
Days, a kozacy mogli już atakować głębiny, albo zaliczać the Caves. Wszyscy dzięki temu byli zadowoleni. Nie było żadnego
protestu, by miejsce powtarzać kolejnego
dnia, celem zaliczania kolejnych tras, a ja
spokojnie kończyłem OWD i zaczynałem
AOWD. W ciągu tych dwóch dni nie zdążyłem dużo pooglądać pod wodą, ale wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że życie pod
powierzchnią jakby zubożało. To mój trzeci raz w Dahabie i nigdy życia mi tu nie brakowało. Rok wcześniej byłem w niemal tym
samym okresie.
Debiutanci byli zadowoleni, region południa to dobry punkt startowy dla nurków
nieznających tej części Egiptu. Pod wodą
jest ciekawie, rafy są w niezłym stanie, a
ukształtowanie dna bardzo urozmaicone.
Cieszyłem się, że udało mi się uniknąć wizyty w Lighthouse, obowiązkowym punkcie
wielu wizyt w Dahab. Zwyczajnie tego
miejsca nie lubię. Jest nudne jak kuchnia w
Tropitelu.
Trzeci dzień to Canyon. Rzut beretem od
hotelu, spacerkiem po plaży trzy minuty i

już byliśmy w Sadeeki Restaurant na odprawie przed nurkowaniami. Miejsce idealne
na trzy nurki, dwa dzienne i jeden nocny.
W Canyonie idealnie robi się nurkowanie
głębokie na zaliczenie z AOWD, jest to też
idealne miejsce na nocnego nurka. Plan dla
moich podopiecznych był więc prosty,

Instruktor „w pracy”
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pierwszy nur w ramach AOWD – głębokie,
potem zwykła wycieczka i kolejny nur z
AOWD – nocniak. Mohamed tym razem
wziął sobie na plecy głębinowców 40+,
więc wycieczkowiczów oddał mnie i drugiemu instruktorowi, który wolał oddać mi
przewodnictwo. Miałem zatem pociągnąć
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peleton nurków do Canyonu, zrobić z moimi ćwiczenia AOWD, pokazać im cud, jakim jest Canyon, wycofać się i trafić w
wąskie siodło prowadzące z powrotem do
laguny, z której zaczynaliśmy nura. Moje
pierwsze poważne przewodnictwo w Dahabie bez pomocy kogoś, kto w razie czego

Gabr El Bint

stuknie się w czoło i mi pokaże „człowieku, nie tędy”. Nie będę ukrywał, miałem
pietra, że przestrzelę albo pomajtam coś w
nawigacji. Całe nurkowanie byłem napięty
jak struna i cały czas zajmowałem się ogarnianiem grupy. Nur minął mi błyskawicznie
i nim się spostrzegłem, już wracaliśmy do
siodła. Okazuje się, że właśnie ten moment
najłatwiej jest przegapić i w paru miejscach
się zmylić. Cieszyłem się, bo nie dość, że
trafiłem, to jeszcze mogłem pozgarniać kilku takich, którym się wydawało, że zatoczka w rafie obok to właśnie wejście do
laguny. Duma młodego instruktora rosła
okrutnie. Na drugiego nura znowu skoczyliśmy do Canyonu, bym wreszcie mógł nacieszyć nim swoje oczy, bo tym razem nie
miałem ciężaru w postaci przewodnictwa
całego stada.
Nurkowanie nocne to z kolei wizyta w
Canyon Garden, czyli na prawo z laguny.
Dla mnie niespecjalnie interesujące miejsce, nie oferujące niczego nowego, spokojnie trzeciego nura mógłbym zrobić w
Canyonie, który jest piękny. Pionowe ściany, powoli zamykające się nad głowami
nurków, tworzące bardzo wąziutkie przesmyki, którymi uciekały strumienie bąbel7

ków wydychanego przez nas powietrza. I
tajemnicza ścieżka prowadząca w głębiny… wciąż dla mnie niedostępne, ale kuszące i mówiące, że kiedyś się jeszcze
spotkamy. Tym razem nie obeszło się bez
przygód, bo część grupy oddzieliła się i nie
mogła trafić w siodło. My sobie spokojnie
robiliśmy przystanek, sprawdzając jak fluorescencyjne żyjątka reagują na nasze intensywne machanie łapkami, a część ekipy
krążyła, szukając właściwego wejścia do laguny. Dopiero po wynurzeniu przewodnik
zlokalizował światła maruderów, oczywiście daleko od przesmyku, którym można
było wrócić. Wszyscy jednak szczęśliwie
wrócili z nurkowania i nic nikomu się nie
stało. Mieliśmy za sobą trzeci dzień nurkowań, apetyty rosły, zwłaszcza tych, którzy
w Dahabie już byli.
Czas więc na Blue Hole i Bells. Moje
ukochane i wciąż zachwycające Bells, w
którym rok wcześniej zrobiłem swoją specjalizację DEEP. To miejsce bezsprzecznie
magiczne, w którym nurkowałem kolejny
raz, a czułem się ponownie dokładnie tak
samo, jak za pierwszym razem. Jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, kiedy
opadam w dół szczeliny, delikatnie zmie-
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niam ułożenie ciała, by wpasować się w
wąski komin na trzydziestu paru metrach,
wyskakuję z komina, jestem na czterdziestu
metrach, spoglądam w górę czekając na
resztę. Widzę czterdzieści metrów przepięknej pionowej ściany skalnej, kipiącej
życiem, przytłaczającej swoją potęgą. Jak
na dłoni widzę kolejnych nurków opadających szczeliną. Do samej niemal powierzchni mogę śledzić każdy swój bąbelek
wydychanego powietrza. Oglądam się w
dół, w ziejącą pode mną atramentową głębię. Jestem zakochany, serce bije mi coraz
mocniej. Czy to jest ten poziom mistycznych uniesień, jakie przeżywają zdobywcy
najwyższych szczytów gór? To musi być
coś w tym stylu. Zbieramy zespół i rozpoczynamy powolną wędrówkę ku Blue Hole,
delikatnie się wynurzając. Zaglądamy pod
wszystkie nawisy, cieszymy oczy pięknem
tego miejsca. Przechodzimy siodłem do
Blue Hole, jeszcze przystanek bezpieczeństwa i już jesteśmy z powrotem w restauracji Camel, by zachwycać się przeżyciami z
tego nurkowania. To jest ten typ miejsca
nurkowego, które łączy wszystkich nurków
różnych specjalizacji, doświadczeń i poziomów wykształcenia. Tutaj wszyscy mogą

spędzić wspólnie świetne chwile rozkoszując się wspaniałym światem Bells. Drugi nur
obiecuję swoim podopiecznym w samym
Blue Hole, choć też planujemy krótką wizytę za siodłem, w prawo od Blue Hole.
Wskakujemy więc do studni, układamy się
na spadochroniarza i prujemy w dół. Leci

Sztuczna rafa

8

się tak dobrze, że nawet ciut za późno
orientuję się, że czas skontrolować głębokościomierz. W ostatniej chwili hamujemy
na zakładanym limicie głębokości. Widzimy załamanie skalne, które prowadzi do legendarnego łuku w tym miejscu. Nam
jednak nie wolno tam iść, pora się powoli
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wynurzać i cieszyć oko widokami w studni. Za każdym razem przed nurkowaniami
w Blue Hole powtarzano mi, że akurat tutaj
życie nie jest zbyt bogate, że pod wodą poza samą studnią, nie ma specjalnie co oglądać. Zwróciłem na to uwagę w trakcie
nurkowania i wracałem z przeświadcze-

niem, że nie do końca jest to prawda i że
całkiem sporo się dzieje w samej studni.
Dotarliśmy do siodła, zajrzeliśmy jeszcze za
róg, w lewo. Wiadomo, pod nami atramentowa głębia, pionowa ściana, ale my płynęliśmy krótko i płytko oglądając tylko to, co
było w zasięgu tych najbliższych metrów.

Nudne egipskie widoczki
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Nie odkrywszy niczego niezwyczajnego,
zawróciliśmy czując, że wykorzystujemy
już zdecydowanie za dużo powietrza potrzebnego nam na powrót. Wracaliśmy zadowoleni z nurka, chłopakom podobało się
i w Bells, i w Blue Hole. Nie widziałem problemu, by wrócić tu chociażby jutro, by
znów spotkać się z Bells, do Blue Hole jednak chciałbym już wrócić tylko po to, by
zobaczyć łuk. Dzień się jednak kończył, a
na kolejny planowaliśmy wyprawę łodzią.
Nie wszyscy, część postanowiła wyrwać się
spod opieki i wrócić do Bells i Blue Hole.
Ja nie mogłem, czekało mnie jeszcze dokończenie AOWD na łodzi, zresztą czułem,
że powrót do Gabr El Bint też mi się przyda,
bo ostatnim razem podobało mi się bardzo.
Wczesnym rankiem zameldowaliśmy się
na łodzi i wyruszyliśmy w stronę dalekiego
południa. Mohamed miło zaskoczył mnie
pierwszym nurkiem w miejscu kompletnie
mi nieznanym – El Shugurat, leżącym na
trasie do Gabr El Bint. Nurka rozpoczynamy w rozpadlinie skalnej – prostym i szerokim korytarzu opadającym do czterdziestu
metrów. Wychodzimy z korytarza pod rozłożystą gorgonią, Mohamed prowadzi nas
w lewo i wzdłuż skalnej ściany meandruje-

Nuras.info 3/2015
my w lesie imponujących gorgonii. Wypłycamy się w piaszczystej lagunie, gdzie pod
stołowymi koralowcami można szukać
płaszczek i innych ciekawych stworzeń.
Miałem szczęście natrafić na naprawdę
sporego Crocodile Fisha, który do końca
uparcie udawał wyposażenie dna, choć wyraźnie czuł, że jak na kawałek dna za bardzo przyciąga uwagę dużego stada
bąblujących intruzów. Z laguny odebrała
nas łódź i ruszyliśmy nad Gabr El Bint oddać dwa pozostałe nury, najpierw na prawo
od łodzi, do cypla i schowanej za nim lagunki, a potem w drugą stronę. Znowu okazja do podziwiania majestatycznych
gorgonii, ale nic poza tym, ogólnie rzecz
biorąc. Trzeba pamiętać, że Gabr oferuje
możliwość podziwiania niezniszczonej i
bogatej rafy, jest to miejsce bardzo malownicze, dno tutaj opada zdecydowanie, ale
nie tak gwałtownie, jest cała masa kryjówek
dla ciekawych stworzeń. Niektórzy mieli
szczęście spotkać tu całe stado delfinów. Ja
takiej okazji nie miałem.
Wracaliśmy posłuchać opowieści tych,
którzy się wyrwali z naszej grupy, by spędzić kolejny dzień w Bells i Blue Hole. Ci z
kolei zrobili sobie maraton: z Bells w lewo

dobre pół godziny, zawrotka, do Blue Hole
i tu zakończenie nura. Nasycili się Bellsem
po uszy i byli bardzo zadowoleni. Dokonali lekko kozackiego wyczynu, bo całą trasę
pokonali na standardowych dwunastolitrowych butlach.
Szósty dzień to dzień dodatkowych nurkowań. Chętni się znajdują, więc ustalamy

Beduiński sezon polowań na tuńczyki
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plan – The Caves, potem The Islands.
Wreszcie zaliczę The Caves. Na każdym
wyjeździe omijała mnie okazja poznania
jaskiń, ale w końcu udało się. Powiem
szczerze, że bardzo mi się spodobało i dodałem je do swoich ulubionych miejsc w
Dahab. Zaświtała mi też koncepcja, że to
nurkowanie jaskiniowe można by kiedyś
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pociągnąć i rozwinąć. W końcu, czemu
nie? Tu rafy praktycznie brak. Są głównie
skały, załomy i nawisy, kilka mniejszych
pieczar i ta główna, otwarta, wielka, przepiękna. Nurek jest dość krótki, ale kończymy go bardzo zadowoleni. Wracamy do
kafejki, pałaszujemy obiad i przemieszczamy się do Islands. Jest już dość późno, w
końcu to zima. Niedługo słońce schowa się
za górami. Już wiemy, że nie będziemy
mieli idealnych warunków jak na to miejsce. Nie będzie tego falowania promieni
słońca, słonecznego tańca na rafie. Do tego okazuje się, że wizura pod wodą, jak na
standardy lokalne, jest słaba (czyli taka, jak
w najlepsze dni na Zakrzówku). Jest trochę
mroczno i tajemniczo, zatem mi się podoba. Wciskamy się w wąską szczelinę w rafie, zanurzamy się i przeciskamy okienkiem
do małego baseniku. Rozpoczynamy wycieczkę po Islands. Nie dość że ciemnawo,
nie widać wszystkiego dobrze, to jeszcze
życia mało, ale to Islands, które wszystkich
zawsze porusza. Poznaję miejsca z poprzedniej wycieczki, choć nie było mnie tu
rok i miałem zupełnie inne warunki. To kolejny obowiązkowy punkt do odwiedzenia
w Dahabie, nigdzie nie ma tak specyficznie

ukształtowanej rafy tworzącej rój niewielkich wysepek wypiętrzających się niemal
na samą powierzchnię wody, tworzących
wąskie korytarze, ciasne zakręty i wielopiętrowe tarasy. Wracamy tym samym okienkiem, czując, że słońce już całkowicie
schowało się za górami. Dodatkowa dawka
adrenaliny dostarczona zostaje przez cwanego jeżowca wystawiającego swoje kolce
w wąskim przejściu i parkę ciekawskich
skrzydlic, które akurat teraz postanowiły tutaj zaparkować. A w okienko niełatwo jest
wpłynąć powoli z powodu przyboju. Kończymy jednak wszyscy cali i szczęśliwi.
Kolejny dzień to suszenie sprzętu, pakowanie i długi powrót do domu, do polskiej
zimy, do szarówki. Wsiadając do samolotu
zastanawiam się, które miejsca mógłbym
znowu odwiedzić w moim mieście Dahab.
I kiedy. Kiedy znowu usiądę w cichym zakątku restauracji Crazy Mummy, zjem przepyszne Om Ali i zaplanuję kolejne
nurkowania w miejscach mi znanych oraz
tych, których jeszcze nie miałem okazji odkryć. A tych nie brakuje.
Jakub Cieślak
szkola@nurkolog.pl
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Artystyczne zdjęcia podwodne
Modnym trendem w fotografii są
od jakiegoś czasu sesje podwodne.
Do niedawna były to zdjęcia artystyczne, potem w wannie, jednak poprzeczka wciąż idzie w górę, a
modelka coraz głębiej...
Niestety, nie jest to łatwe, nie zawsze
efekty są takie, jakbyśmy chcieli. Bez dobrego sprzętu, fotografa i umiejętności modelki nawet nie mamy co zaczynać. Ja mam to
szczęście, że współpracuję z profesjonalnym fotografem Rafałem Dąbrowskim, który posiada odpowiedni sprzęt do takiego
przedsięwzięcia.
Już od kilku lat zajmujemy się realizacją
modowych, podwodnych sesji zdjęciowych. Pomyśleliśmy, że warto byłoby komuś pokazać efekty naszej pracy i
jednocześnie zacząć szerzej promować nowy nurt w fotografii. W naszym kraju jest to
jeszcze coś nieodkrytego, niebanalnego,
można śmiało powiedzieć, że jest to nisza
12
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rynkowa, która z pewnością zafascynuje
odbiorców.
Do każdej podwodnej, i nie tylko, sesji
podchodzimy profesjonalnie. Specjalnie na
tę okazję skończyłam kurs OWD – aby
oswoić się zarówno ze sprzętem nurkowym, jak i niecodziennym otoczeniem na
18 metrach – by w efekcie pozować w Egip-

cie, w Morzu Czerwonym z pięknymi, kolorowymi rafami. W najbliższym czasie planujemy tam zawitać. Marzy nam się
również Australia i sesja z wodnymi zwierzętami.
Zdjęcia podwodne to naprawdę drogi
sport. Na dzień dobry trzeba wydać około
10.000 zł na profesjonalną obudowę dopa-
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sowaną specjalnie do modelu aparatu, plus
oczywiście podwodne lampy, bez których
ciężko o dobrą jakość zdjęcia – kolejne kilka tysięcy zł. Nie wspominając o tym, że
lampa powierzchniowa, która bije dużym
strumieniem świetlnym z góry też by się
przydała. Tak naprawdę każdy najmniejszy
szczegół wpływa na efekt końcowy.
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Jeśli już finanse mamy za sobą i posiadamy w miarę zdolnego fotografa, wypożyczamy sprzęt nurkowy. Konieczne są: butla
z powietrzem, automat, pianka, jacket oraz
pas balastowy (również dla modelki). Modelka umieszcza pas balastowy pod ubraniami (jeśli oczywiście jest taka możliwość),
jeśli nie, to ma dodatkowe zadanie – jak
najdłużej utrzymać się pod wodą.

Zakładając, że sesja odbędzie się w basenie, następnym krokiem jest ustalenie, co
będzie znajdowało się za modelką, czy rozstawiamy kolorowe tło, czy mają być to ka-
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felki, które później stają się naszym utrapieniem, kiedy stajemy twarzą w twarz z Photoshopem i krok po kroku usuwamy każde
łączenie między kafelkami. Nie polecam.
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Rozstawienie tła daje naprawdę super efekt
i odbiera nam dalszą pracę związaną z obróbką zdjęcia. Jaki efekt można uzyskać w
efekcie tak przygotowanej sesji, zobaczcie
sami… Z każdą sesją jest coraz lepiej, widać postępy naszej wspólnej pracy. Moim
marzeniem jest zrealizowanie podwodnej
sesji z Rafałem Makiełą i Eleną Kalis. Mam

nadzieję, że pewnego dnia do tego dojdzie...
Joanna Kościak
Fot: www.fotografia.rafaldabrowski.pl
Modelka: Joanna Kościak – Jo Ko model
Makijaż: Izabela Śmieszek i Justyna Zaranek
Suknie: Magdalena Carter, Oksana Pastuszka
i Single Styl
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Przewodnik po regionie Veneto,
Włochy
Wiosna, a wraz z nią sezon wypraw, zbliża się wielkimi krokami. W
związku z tym postanowiłem, że tym razem nie będę Was zanudzał przydługimi wywodami i nieudolnymi próbami opisywania rzeczywistości. Tym
razem będzie coś twardego i konkretnego – przewodnik dla nurków jaskiniowych. Jestem przekonany, że przyda się zarówno tym, którzy wybierają się tam pierwszy raz, jak i tym, którzy chcieliby odświeżyć wiedzę
na temat lokalizacji i innych przydatnych szczegółów związanych z organizacją i realizacją wyprawy jaskiniowej.
A zatem, dziś na tacy przewodnik po najciekawszym, z naszego punktu widzenia,
regionie Włoch.
Na małym obszarze znajdziecie cztery,
światowej klasy, duże wywierzyska, w których możecie oddać się pasji odkrywania.
Veneto jest północno-wschodnim departamentem Włoch, podobno jednym z bogatszych. Jego stolicą jest słynna Wenecja,
którą warto odwiedzić pomiędzy nurkowaniami i zaciągnąć się jej stęchlizną, odorem

parującym z pełnych ścieków kanałów.
Tak, tak, nie żartuję, tak jest tam do dziś.
Można poczuć namiastkę średniowiecznego, mieszczańskiego klimatu. Kolorowe maski i podstarzałe, wymalowane prostytutki
zaczepiające przyjezdnych w ciemnych,
bocznych uliczkach nieopodal portu dopełnią obrazu.
Około siedemdziesięciu kilometrów na
północ od Wenecji leży małe miasteczko –
Bassano del Grappa. Nazwę swą zawdzię18

Wejście do Elefante – pomiędzy budynkami
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cza masywowi górskiemu – del Grappa. To
z tego masywu odprowadza wodę jedno z
najciekawszych włoskich wywierzysk –
Grotta dei Fontanazzi.
Otwór wywierzyska znajduje się na terenie gminy Solagna i nie ma żadnych prawnych restrykcji dotyczących dostępu do tej
jaskini.
Z Bassano należy wyjechać główną drogą (47) w kierunku Trento. Następnie trzeba

odnaleźć ulicę Via Fontanazzi – po prawej
stronie od głównej drogi – i pojechać nią na
północ (po lewej stronie powinniśmy widzieć tory, a za nimi główną drogę nr 47).
Około kilometra od skrzyżowania z
główną drogą znajduje się znak Solagna. Tu
należy pozostawić samochód i udać się na
poszukiwanie wywierzyska. Szukamy w obszarze pomiędzy drogą, którą przyjechaliśmy a torami kolejowymi w okolicy znaku.

Wenecja o zachodzie słońca
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Współrzędne geograficzne skrzyżowania
drogi SS47 i ulicy Via Fontanazzi: 45
49,29N 11 42,29E
Współrzędne geograficzne parkingu przy
znaku: 45 49,54N 11 42,04E
UWAGA: na urządzeniu ustaw najpierw
współrzędne skrzyżowania!
Dopiero po wjechaniu w ulicę Via Fontanazzi, ustaw współrzędne parkingu (z racji
bliskości drogi głównej SS47 urządzenia
GPS gubią się i podają punkt przy trasie
głównej).
Pomoc w poszukiwaniach: tuż przy znaku jest ścieżka w dół, w kierunku torów.
Prowadzi ona do strumienia, który wypływa z Fontanazzi. Otwór wywierzyska znajduje się pod drogą, w odległości około 10
metrów od znaku „Solagna”.
Wejście do jaskini jest bardzo ciasne.
Szczególnych problemów dostarcza przy
niskim stanie wody. Aby dotrzeć do głównego ciągu jaskini, który zaczyna się na głębokości 18 metrów, trzeba przebić się przez
system szczelin i studzienek o łącznej długości około pięćdziesięciu metrów. Poręczowanie tych szczelin jest dość
ryzykowne, z drugiej strony poruszanie się
bez poręczówki niezgodne z zasadami nur-
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kowania jaskiniowego. Istniała kiedyś niepisana umowa o nieporęczowaniu tego odcinka. Nurkowie poznawali system i
wpływali na pamięć. Dziś raczej podejmuje się próby poręczowania, choć jest to
trudne z powodu ciasności i braku punktów
do stabilizacji poręczówki.

Weneckie klimaty

Dalej pasaże są obszerne (oraz bardzo obszerne), zaporęczowane całkiem dobrą poręczówką. System ma charakter labiryntu.
Bardzo łatwo się zgubić, ponieważ korytarze nie mają jednoznacznego przebiegu i
ciągle skręcają to w jedną, to w drugą stronę.
W dalszych partiach jaskini występują
prądy wciągające, szczególnie silne przy
wysokim stanie wody.
Jaskinia słynie z niesamowitej przejrzystości wody, która może osiągać nawet ponad 50 metrów!
Partie jaskini do około 500 m od otworu
mają głębokości oscylujące w okolicach 30
metrów. Dopiero w odległych partiach
znajdują się studnie, które opadają do bardzo dużych głębokości: studnia Pozzo 2000
do 70 metrów i studnia Pozzo Finale do 120
metrów.
Jest to typowa jaskinia dla orłów, czyli
dla nurków jaskiniowych opływanych i doświadczonych. Mój jaskiniowy numer jeden!
Kolejne ciekawe wywierzysko, największe we Włoszech i jedno z pięciu największych w Europie – Laghetto di Ponte Subiolo
– znane również pod nazwą Elefante Bianco.
20

Szczeliny Fontanazzi

Fontanazzi – dla wieku labirynt nie do przejścia

Wywierzysko znajduje się w miejscowości Valstagna. Aby do niego trafić, należy jechać drogą przez miejscowość wzdłuż
rzeki Brenta i wypatrywać parkingu.
Trzeba kierować się schodami na tyły budynków i dalej iść w kierunku ściany skalnej, wąską ścieżką, przez winnicę. Ścieżka
po chwili doprowadzi nas do jeziorka wywierzyska, które jest ewidentne i widoczne
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z daleka. Odległość od parkingu do wywierzyska to około 100 metrów.
Współrzędne geograficzne parkingu: 45
52,15N 11 40,08E
Otwór jaskini znajduje się na dnie jeziorka, na głębokości około 20 metrów. Jest duży, ma wymiary około 3x10 metrów. Pasaż

o wymiarach 5x10 metrów opada stromo w
dół, po około 100 metrach doprowadza do
ogromnej studni na głębokości 50 metrów.
Studnia ma średnicę kilkunastu metrów i
opada pionowo do głębokości 70 metrów.
Dalej, nie zmieniając swoich wymiarów,
przechodzi w korytarz, który opada na głę-

Wywierzysko Veci
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bokość 80 metrów. Tam zmniejsza swoje
wymiary i robi się bardziej płaski. Na głębokości 90 metrów pasaż staje się prawie
płaski i dość mały. Progami zwiększa głębokość przekraczając w odległości około
300 metrów od otworu głębokość100 metrów.
Wracając do studni, bardzo ciekawe są
górne jej partie, zdecydowanie warto je zobaczyć. Aby uzyskać dostęp do jaskini, należy zarejestrować planowane nurkowanie
w lokalnym oddziale Museo di Speleologia
znajdujące się w miejscowości Oliero, przy
wejściu do Parku Oliero – łatwo go znaleźć,
gdyż jest to lokalna atrakcja turystyczna.
Gdy opadną emocje związane z nurkowaniami w Elefante i Fontanazzi oraz nocnym zwiedzaniem Wenecji, proponuję
wrócić do Valstagny i udać się do Parku
Oliero, aby tam zanurkować w dwóch kolejnych bardzo ciekawych jaskiniach – Covol dei Veci i Covol dei Siori. Aby było to
możliwe, należy uzyskać pozwolenie na
nurkowanie. Pozwolenia czasowe są wydawane w urzędzie miejskim w miejscowości
Valstagna. Chyba nie muszę pisać, że aby
nurkować w jaskiniach regionu, niezbędne
są odpowiednie uprawnienia, które policja
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chętnie sprawdza i równie chętnie wlepia
mandaty. A że jaskinie znajdują się w miejscowościach, to nurkowania nie sposób
ukryć, nie da rady zrobić tego dyskretnie.
Na teren parku można wejść po zakupieniu biletu. Pracownicy parku chętnie pokażą,
a nawet doprowadzą do wywierzyska Veci.
Odległość z parkingu do wywierzyska to
około 600 metrów dość ciężką dróżką (częściowo w górę, a częściowo w dół). Nie ma
się co łudzić – transport sprzętu do wywierzyska jest trudny i czasochłonny. Szczególnie latem.
Współrzędne geograficzne parkingu: 45
50,47N 11 40,03E

Mapa Elefante Bianco

Laghetto di Ponte Subiolo
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Przy wywierzysku północnym Fontanazzi

Elefante – pod wodą

Fontanazzi – otwór wejścia

Wywierzysko Veci jest ogromne. Pasaż o
wymiarach 20x20 metrów opada pod kątem 45 stopni na głębokość 55 metrów. Potem stopniowo wypłyca się do 40 metrów,
dalej znów opada do 50 metrów, wznosi się
do 40 metrów i znów opada do głębokości
60 metrów w odległości 400 metrów od
otworu. Potem stopniowo wypłyca się, osiągając głębokość 30 metrów w odległości
800 metrów od otworu.
Wywierzysko Siori również znajduje się
na terenie parku Oliero. Odległość od par-

Elefante – widok z 30 metrów głębokości
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kingu wynosi około 300 metrów tą samą
ścieżką (idąc do Veci przechodzi się koło
Siori).
Otwór znajduje się na dnie jeziorka wewnątrz jaskini, można się tam dostać łodzią,

którą pracownicy parku wożą turystów. Nie
jest to objęte dodatkową opłatą.
Pasaż jest szeroki na kilkanaście metrów,
ale bardzo niski, miejscami ma tylko pół
metra wysokości. Jaskinia słynie z bardzo
Fontanazzi – wewnątrz jaskini

silnych prądów. Występują tam nawet w
porze niskiego stanu wód!
Przez pierwsze 150 metrów pasaż idzie
płasko na głębokości około 20 metrów, potem stopniowo zwiększa głębokość do 55
metrów, następnie wypłyca się do 35 i dalej znów opada do głębokości 50 metrów w
odległości około 500 metrów od otworu.
Na deser, na przykład w drodze powrotnej do domu, warto odwiedzić bardzo
atrakcyjne miejsce – Torrente Astico. Pisałem już na łamach „Nurasa” o tym uroczym
strumieniu, oszczędzę Wam więc powtórek
i ograniczę się do szczegółów technicznych.
Z Valstagny należy jechać w kierunku
Bassano del Grappa, następnie obwodnicą
Bassano na Vicenza. Zaraz za Bassano jest
odbicie w prawo (drogowskazy na Schio i
Thiene). W Thiene należy się kierować na

Mapa Grotta dei Fontanazzi
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Piovene Rocchetta. W Piovene będą już
znaki na Arsiero. Po dotarciu do Arsiero należy kierować się na Trento. Zaraz za miejscowością jest skrzyżowanie, na którym
należy skręcić w prawo. Po zjechaniu serpentynami w dół, docieramy do parkingu
przy Parku Pria. Na terenie tego parku znajduje się Torrente Astico. W Arsiero można
pytać mieszkańców o Park Pria – każdy wie,
gdzie to jest.
Odległość Arsiero-Valstagna to około 40
km.
Współrzędne geograficzne parkingu przy
Parku Pria: 45 49,15N 11 22,03E

Torrente Astico to górska rzeka z krystalicznie przejrzystą wodą. Na terenie Parku
Pria znajdują się trzy niesamowite, podwodne kaniony (trzy jeziorka przedzielone
krótkimi odcinkami bystrzy i płycizn). Głębokość maksymalna to około 10-11 metrów. Temperatura wody 7-12 stopni.
Widoczność? Jak się dobrze trafi – nieograniczona.
Będąc na miejscu warto znaleźć miejsce,
gdzie będziemy mogli naładować butle. Polecam centrum nurkowe BLUE DEEP. Sympatyczna Sabrina z uśmiechem sprzeda
sprzęt, który połamaliście podczas akcji i

naładuje butle takimi gazami, jakie chcecie.
Odległość od Valstagny to około 15 km.
Należy jechać na Bassano del Grappa, następnie obwodnicą Bassano. Kiedy obwodnica z czteropasmowej zwęzi się do
dwupasmowej, należy wypatrywać zjazdu
ze znakiem „Rosa 1” – ślimakiem w prawo.
Centrum znajduje się około 500 metrów
od rozjazdu (rozjazdem wjeżdżamy do
miejscowości i za 500 metrów mamy Blue
Deep – po lewej stronie). Centrum jest
czynne przez sześć dni w tygodniu (oprócz
niedziel) w godzinach 9.00 – 12.30 oraz
16.00 – 19.30. Dostępne są w nim: powietrze, nitrox do 50% oraz trimix.
UWAGA!
Tlen – niedostępny!
Trimix – dostępny po wcześniejszych
uzgodnieniach.
Blending trwa około 24 godz!
Współrzędne geograficzne: 45 43,47N
11 45,41E
Opisane przeze mnie miejsca dostarczą
Wam wielkich nurkowych emocji i nie lada
atrakcji na całą, tygodniową wyprawę. Życzę miłej i bezpiecznej zabawy!

Fontanazzi – gdzieś w głębi…
Michał Winek
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Fenomeny natury

Jaskinia Ordyńska
Podczas trwania Targów Nurkowych
Podwodna Przygoda była możliwość
uczestniczenia w wielu inspirujących
spotkaniach, wykładach, warsztatach.
W związku z tym, chciałabym przybliżyć temat nurkowań w zimnych
wodach na podstawie relacji z dwóch
wykładów dr. Andreya Bizyukina, eksperta branży nurkowej w Rosji, eksploratora głębokich jaskiń, dziennikarza i fotografa podwodnego.
Część pierwszą relacji stanowi streszczenie sobotniego wykładu zatytułowanego:
„O Jaskini Ordyńskiej i innych jaskiniach na
terenie Rosji”, który przeniósł nas w miejsca odległe i nie do końca odkryte.
Jaskinia Ordyńska – to najdłuższy znany
w Rosji podwodny labirynt korytarzy i kom-

dno pokryte pyłem
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nat. O jego fenomenie świadczy fakt, że jest
to jaskinia gipsowa. Co się z tym wiąże,
wnętrze nie przypomina znanych nam typowych jaskiń ze zjawiskami krasowymi w
postaci stalaktytów, stalagmitów. W Jaskini
Ordyńskiej formacje skalne układają się w
postaci bloków gipsowych, tworząc niespotykany nigdzie indziej, unikatowy krajobraz
podwodny.

„Cud Uralu” – jak mówią o niej, znajduje się w Rosji, na pograniczu Europy i Azji.
Dokładnie u podnóża uralskiego pasma od
strony zachodniej. Dostać się tam można
samolotem – lądując w Perm a następnie jadąc około dwóch godzin drogą lądową do
wioski Orda. Wejście do jaskini zlokalizowane jest około 1,5 km na północny-zachód od wioski, na terenie płaskowyżu

Mousetrap - pułapka na myszy

pomiędzy dwiema rzekami: Iren i Kungur
(w postaci dość sporego otworu w klifie od
strony rzeki Kungur).
Z uwagi na to, że warunki panujące w
grocie są dość wymagające, nurkowanie w
tym miejscu zaleca się tylko doświadczonym, „zimnolubnym” nurkom. Temperatu-

Andrei Bizukin - Wooden Helmet
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ra wody to 4 stopnie Celsjusza w okresie letnim oraz 7-8 stopni Celsjusza zimą. Około
sześciokilometrowy odcinek podwodnego
labiryntu robi wrażenie!
Kilka słów z historii, czyli o tym, jak została odkryta Jaskinia Ordyńska.
Właściwie można powiedzieć, że lokalnej ludności była znana od wieków. Pierw-

okna skalne

sze wzmianki o grocie zostały opublikowane w 1969 roku. W1993 roku, za sprawą
Igora Lavrova, powstał topograficzny plan
suchej części jaskini, obejmujący trzystumetrowe korytarze, przejścia oraz trzy podwodne jeziora. W marcu 1994 roku nurek
jaskiniowy Viktor Komarov dokonał pierwszej podwodnej eksploracji, zanurzając się

otwory w dnie
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w ukrytym wewnątrz jaskini jeziorze. Odkrył wówczas ogromny podwodny tunel,
jednak zdecydował się ukrywać tę informację przez kolejne trzy lata. W tym czasie do
groty przybywały kolejne ekspedycje. Miejsce przyciągało jak magnes, było kompletnie dziewicze, niezbadane, wewnątrz
nieodkryte. Co się z tym wiąże, zupełnie
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nieprzystosowane do przyjmowania gości
w postaci eksploratorów. Nie było poręczówek, lin, stopni, po których w miarę bezpiecznie można byłoby zejść w głąb.
Pierwsi zwiadowcy dokonywali eksploracji
w zupełnych ciemnościach, przeciskając
się z pełnymi butlami nurkowymi na plecach pomiędzy wąskimi, śliskimi przesmy-

kami skalnymi. Dziś wspominają ten czas z
rozbawieniem, mając równocześnie satysfakcję bycia pierwszymi eksploratorami
miejsca, które określili jako najciemniejsze
na naszej planecie. Również technika i
sprzęt wówczas używany budzą aktualnie
uśmiech na twarzach wielu nurków jaskiniowych. Właściwie można powiedzieć, że

typowe formacje
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w większości posługiwali się własnoręcznie
zbudowanymi zestawami typu twinset z
małymi butlami, latarkami i kołowrotkami
własnej produkcji.
Przewodnikiem eksploratorów podwodnych w 1999 r. i człowiekiem, który najbardziej zapisał się w kartach historii Jaskini
Ordyńskiej był Eugeny Voidakov – jemu zawdzięcza się odkrycie podwodnego połączenia pomiędzy trzema jeziorami w
jaskini. On również wytyczył kolejne etapy
korytarzy oraz naniósł je na mapę topograficzną. Pierwsi wyszkoleni nurkowie techniczni pojawili się w Jaskini Ordyńskiej w
roku 2000. Obecnie jest to dość popularne
miejsce i doskonale przygotowane do przyjęcia małych grup nurków jaskiniowych.
Schody prowadzą 70 m w dół, cała trasa
zejścia jest wyposażona w poręcze. Przed
wejściem do wody znajduje się wygodna
platforma dla nurków, wnętrze jest oczywiście oświetlone. Główne jezioro, będące
wejściem do podwodnego labiryntu, wygląda wspaniale. Poziom wody przy wejściu
równa się poziomowi wody w pobliskiej
rzece Kungur. Obecnie, nawet do najdalszych zakątków jaskini, pociągnięte zostały
poręczówki.
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W Jaskini Ordyńskiej znajdziemy zapierające dech w piersiach, unikalne podwodne krajobrazy, na które składają się:
ogromne białe tunele i pionowe pęknięcia
skalne, okna w ścianach, łuki, podwodne
skalne ogrody, niezwykłych kształtów formacje.
pierwsi eksploratorzy

pierwsi eksploratorzy

Sufit jaskini w części zalanej wodą znajduje się na głębokości 6 metrów. Średnia
głębokość dna to 15-18 metrów, osiągająca
swoje maksimum na 20 metrach.
Widoczność – przy ostrożnym poruszaniu się w jaskini – zachwyca i dochodzi do
45 metrów!

złoto jaskini
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Poruszanie się po jaskini wymaga od nurka swoistej delikatności – powietrze wydychane z automatów, zwłaszcza gdy
przepływa się bardzo blisko skały, wchodzi
w reakcję z gipsem, powodując od czasu do
czasu chmurę zawiesiny wokół nurka. Niektóre przesmyki są naprawdę wąskie, ale są
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to krótkie odcinki i stanowią wstęp do obszernych komnat. W nich każdy, nawet najbardziej doświadczony nurek jaskiniowy,
może poczuć się malutki i zagubiony w
ciemnościach. Jedno z takich wąskich
przejść nurkowie nazwali „Mousetrap” – pułapka na myszy – ponieważ wzbudza uczucie przyciśnięcia wręcz przez bloki skalne.
W wielu miejscach jaskini, pod sufitem, spo-

tkać można powietrzne komory. Z kolei dno
jest w większości muliste i zapylone w wyniku kruszenia, odrywania się gipsu. Równocześnie w wielu miejscach możemy
spotkać mniejsze lub większe kawałki skalne leżące na dnie, które oderwały się z sufitu. Niektóre są dość świeże, nie pokryte
jeszcze warstwą pyłu, co świadczy o tym,
że odpadły niedawno i zjawisko to trwa.

oderwane bloki

unikalne formacje

W wyniku odkrycia charakterystycznych
formacji skalnych, narodziła się nowa teoria
o powstaniu tego typu jaskini. Mianowicie
zakłada się istnienie podwodnych źródeł, z
których woda wydostając się, żłobi skały.
W Jaskini Ordyńskiej odkryto małe otwory
w dnie, gdzie gips został rozpuszczony.

komnata

33

Nuras.info 3/2015
Otwory te nie są też pokryte pyłem, co
świadczy o stałym wydostawaniu się wody.
Kolejną ciekawostką Jaskini Ordyńskiej
są krążące opowieści o prawdziwym złocie
ukrytym w skałach. Lokalna ludność nie
opowiada o tym chętnie, traktując to jako
pilnie strzeżoną tajemnicę. Prawdą jest, że
znajdziemy miejsca pod sufitem jaskini,
które wyglądają jak żółta połyskująca plama na skale.

W kilku miejscach Jaskini Ordyńskiej
znajdują się suche komnaty, w których można swobodnie wynurzyć się, odpocząć na
skale.
Kiedy poziom wody w sąsiadującej z Jaskinią Ordyńską rzece Kungur opada, w jaskini również dzieje się to samo. Wtedy
bloki skalne zawieszone pod sufitem stają
się ciężkie, odrywają się i opadają na dno.
Najczęściej dzieje się to wiosną i jesienią.

W ten sposób grota cały czas żyje a jej krajobraz zmienia się co roku.
Jaskinia Ordyńska jest obecnie popularnym miejscem organizacji szkoleń dla nurków jaskiniowych. Regularnie bywa tu
Pascal Barnabe. Miejsce jest również uwielbiane przez fotografów podwodnych, istnieje wiele publikacji na jego temat.
Artykuł powstał na podstawie prezentacji dr. Andreya Bizyukina i jest streszczeniem wykładu będącego częścią Nurgesu
na Targach Nurkowych Podwodna Przygoda. Dr Andrey Bizyukin przyjechał na zaproszenie Centrum Nurkowego Nautilus.
Gosia Kopeć
gosia@nautilus.com.pl
Fot.: dr Andrey Bizyukin
goldenmedia1@gmail.com

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info

wejście
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Sezon podlodowy 2015
Zima w tym sezonie nie postraszyła. Śniegu było jak na lekarstwo, a
mroźne noce zdarzały się niezwykle
rzadko… Wszystko to groziło brakiem
lodu i mogło uniemożliwić wykonanie
moich ulubionych podlodowych nurków. W mojej wieloletniej karierze
nurkowej (choć sam jestem bardzo
młody) zima bez lodu zdarzyła się
tylko raz.

cztery tygodnie po naszych styczniowych
wykładach i to w wybranych miejscach.
Nie było wyboru, „zmuszeni” zostaliśmy
udać się do Kulki nad jez. Łęsk.

Jak to w życiu bywa, warunków nie było,
ale zgłosiła się spora ilość chętnych do
szkolenia. Sala naszego klubu ledwo
wszystkich zmieściła, a wykład pokazał, że
nurkowanie podlodowe to nie żarty, trzeba
się do niego odpowiednio przygotować i
poznać wszystkie reguły. Prezentacja, moje
doświadczenia, zdjęcia i opowieści z poprzednich nurkowań dały chyba wszystkim
przedsmak tego, co miało się wydarzyć.
Tylko długo przyszło nam na to czekać...
Odpowiednie warunki zaistniały dopiero
36

Krzychu, gospodarz bazy Nemo, obiecał
przez telefon, że warunki są… Na innych
jeziorach ich nie było, bo lód był za słaby
albo po prosu już się roztopił. W Kulce za-
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planowaliśmy od razu nocleg, skuszeni
przez gościnnego gospodarza ruską banią…
Jak się okazało, faktycznie pokrywa lodowa
wynosiła ok. 20 cm. U nas taki mikroklimat,
rzucił uśmiechnięty Krzysio…
Pierwsza grupa kursantów ochoczo (inaczej napisać nie wypada) zabrała się do
przygotowania stanowiska. Krzysio odpalił
piłę łańcuchową, chłopcy ogarnęli liny, ko-

łowrotki, deski i śruby lodowe. Część ekipy
odśnieżyła linie i koła wokół przerębla. Ciekawe, jaka może być wizura…, pomyślałem. Warunki do tego typu nurków w Kulce
są wyśmienite. Było gdzie odpocząć po
ogarnięciu przerębla i niezbędnego osprzętu. Ogrzewana i przestronna sala pozwalała także na komfortowe przygotowanie
sprzętu nurkowego i ubranie się.
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Pierwsze zanurzenie i skierowanie oka
na linę-marker – przejrzystość wody powalała. Szkoda tylko, że był to pochmurny
dzień.
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Pod przeręblem mieliśmy ok. 15 metrów
i proszę sobie wyobrazić, że z samego dna
widać było idealnie przerębel oraz odśnie-

żone kręgi i linie… Aż chciało wypiąć się z
uprzęży, żeby poczuć więcej wolności i
swobody…
Nasiedziałem się w wodzie chyba ze trzy
godziny. Dzięki niesamowitej przejrzystości byłem bardzo zadowolony, zdjęcia powinny wyjść dobrze. Kursantom też się
podobało. Widziałem ich miny, gdy z dna
spoglądali w stronę powierzchni, gdzie wy-
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raźnie widać było wykonane koła i linie
bezpieczeństwa oraz snop światła bijący z
trójkątnego przerębla… Były to dla mnie i
całej ekipy niezapomniane obrazki.
Niestety dwa tygodnie później widoczność wróciła do normy. Rafał i Miłosz, dla
których były to pierwsze podlodowe nurkowania i tak byli zadowoleni, bo samo przygotowanie miejsca, a później pływanie na
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linie w zamkniętej przestrzeni musi robić
wrażenie… Drugi weekend też wypadł zawodowo i dał nam dobry reset i odskocznię… Bania i ognisko ze skorpenową ekipą
trwały do późnej nocy.
Tegoroczni kursanci podlodowi, w rekordowej w tym sezonie ilości, powinni być
zadowoleni. Kurs przeprowadziliśmy książkowo, unikając jakichkolwiek problemów.

Mieliśmy sporo szczęścia z pogodą, bardzo
dobre, a za drugim razem co najmniej przyzwoite warunki pod wodą, super ekipę i
profesjonalny ośrodek – czego zatem więcej trzeba. Pozostało tylko czekać na następny sezon i wrócić pod lód jak
najszybciej.
Miłosz Dąbrowski
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W kopalni Podgórze
Koniec świata! Tu jeszcze leży
śnieg! Kilkanaście minut temu jechaliśmy krętą drogą przez las – mocno wypakowanym, woniejącym kilkudniowym nurkiem autem – a tu nagle niespodzianka. Upał zelżał. Karkonosze potrafią zaskoczyć!

wa – pod górę) do wyjątkowego miejsca,
które jak magnes przyciąga nurków jaskiniowych. Odbyło się tutaj najgłębsze polskie nurkowanie jaskiniowe, a zdjęcia

Zatrzymaliśmy się na pustym parkingu, na
skraju lasu, gdzie mieliśmy zaczekać na kolegę, który nas odbierze i wskaże dalszą drogę.
Rozejrzałam się z ciekawością. Po kilku
dniach przygotowań – i nurkowania w innych, także skrytych pod strop miejscach –
przyszedł czas na słynne Kowary! Miałam
sporo szczęścia, że tutaj trafiłam, a wszystko
dzięki wyprawie zorganizowanej przez GNJ
– Grupę Nurków Jaskiniowych. O ich wcześniejszych wyprawach i wyjazdach słyszałam
bardzo dużo, a zdjęcia i filmy tylko podsycały mój apetyt na dzisiejsze nurkowanie.
Po załadowaniu quada sprzętem, udajemy się na krótki spacer (jak to w górach by40

zamieszczane przez szczęśliwców, którzy
mieli okazję zanurkować w starej kopalni
uranu od jakiegoś czasu nie dawały mi spać
po nocach. Jesteśmy tu umówieni z Danie-
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lem i Filipem, opiekunami i „kustoszami”
tego nurkowego przybytku. W trakcie spaceru i przy przygotowaniach do nurkowania zapoznają nas z historią i topografią
tego miejsca.
Kopalnia Podgórze to druga pod względem wielkości kopalnia w okolicy i jedyna
zbudowana w całości już po wojnie. Działała w latach 1950 – 1958, kiedy to wyczer-

41

pały się zasoby wydobywanej rudy uranu i
kopalnię zamknięto. Później, kiedy w latach
70. stworzono tam inhalatorium radonowe,
wydobyto jeszcze niewielkie ilości rudy
uranu, ale był to już w zasadzie koniec. Teraz cały obiekt przekształcono w atrakcję
turystyczną. Obszerne, ciemne tunele,
oświetlone i dopasowane do zwiedzających, tworzą obecnie trasy spacerowe. Za
kratą, oddzielającą jasny świat zewnętrzny
od ciemnych tuneli, zamieszkały małe, zaspane nietoperze, których wypatruję w trakcie kilkuminutowego spaceru.
Mijamy przygotowane dla zwiedzających atrakcje – zdjęcia, wnęki z urządzeniami i wydobywanymi tutaj minerałami.
Moją szczególną wesołość budzą, znajdujące się niemal na samym końcu trasy, stalowe leżaki. Jak się dowiaduję od Filipa,
który nas oprowadza, są pozostałością po
inhalatorium radonowym, które działało tu
od 1974 roku, aż do 1989. Wyglądają na
wygodne, co obiecuję sobie wypróbować
przy następnej okazji. Nic tylko leżeć i się...
inhalować! Zwłaszcza po nurkowaniu. Docieramy do miejsca, w którym czeka na nas
sprzęt. Czas najwyższy wszystko skręcić i
przygotować.
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Tuż nad samym szybem czeka na nas kolejna niespodzianka w postaci jednego z
najoryginalniejszych eksponatów. Bomba!
Zapoznajemy się najpierw z mapą pierwszego poziomu, znajdującego się na 30 me-

trach głębokości i planujemy trasę zgodnie
z sugestiami Daniela i Filipa, którzy czują
się tutaj jak u siebie w domu. Nurkujemy w
trójkę, z Mirkiem Kopertowskim, który pod
wodę wchodzi na swoim rebriderze. Szyb
jest wąski, więc zanurzamy się po kolei, Mirek pierwszy, później ja, a za mną Sebastian. Nie ma tu miejsca na przyjęcie
popularnej pozycji spadochroniarza. Emocje sprawiają, że zanurzam się tak szybko,
jak pozwalają mi zatoki. Pamiętam przy
tym, żeby trzymać się twarzą do bomby, z
tej strony znajdę wyjście. Ze względu na inny plan nurkowania rozdzielamy się pod
wodą na dwa zespoły. Mirek opada nieco
niżej, puszczając mnie przodem.
Na 30 metrach otwiera się przede mną
wejście na pierwszy poziom kopalni. Z wrażenia na chwilę zapominam o oddychaniu
i zatrzymuję się w miejscu. Jaskrawa, pomarańczowa poręczówka prowadząca w głąb
odcina się od ciemnozielonej reszty. Widoczność zapiera dech w piersiach. Decydujemy się na niespieszne zwiedzanie,
najpierw oglądamy głęboki szyb po prawej
stronie. Jest tu bardzo dużo miejsca, dość,
żeby się spokojnie wyminąć. Obok mnie
bezszelestnie przepływa Mirek.
42

Płyniemy dalej, mijając pierwsze skrzyżowanie, przy którym dostrzegam dwa markery. Wzrokiem prześlizguję się po
wszystkich korytarzach, które mijamy, po
belkach, kamieniach, rozbieranych przez
działający tu dzielnie zespół eksploracyjny,
tamach otwierających nowe przejścia. Płyniemy za pomarańczową linką, skręcamy
potem w lewo, w korytarz nazywany „bakteryjnym”, nieco węższy od poprzednich.
Możemy tu zobaczyć maty bakteryjne, od
których korytarz ten zyskał swoją nieformalną nazwę. Te żyjące w trudnych warunkach
organizmy nie potrzebują ani tlenu, ani
światła. Z opowieści Daniela wiem, że badaniem unikalnych mat bakteryjnych zajmuje się od roku PAN. Możemy więc
czekać cierpliwie na efekty badań naukowych, które przybliżą specyfikę kowarskich
„zwierzaków”. Tymczasem przyglądam się
im z zaciekawieniem. W innych okolicznościach nie zwróciłabym na nie większej
uwagi, koncentrując się na surowym i
chłodnym uroku tego miejsca.
Widoczność jest bardzo dobra. Z ciekawości dotykam belek i ścian ręką, żeby
sprawdzić, czy i jakie osady mogą się podnieść. Trochę ciężkich farfocli leniwie unosi
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się, by szybko opaść. Ciężko byłoby namącić
tutaj tak bardzo, żeby widoczność spadła do
zera. Tym niemniej warto pływać ostrożnie i
rozglądać się, żeby nie zaliczyć dość nieoczekiwanego spotkania z którąś z belek.

Gdzieś po trzydziestu minutach, z prawdziwym żalem, zarządzamy powrót, uwarunkowany ograniczeniami gazowymi. To
miejsce przyciąga niesamowitą atmosferą i
widokami. Kopalnia Podgórze jest obecnie
jednym z najciekawszych „jaskiniowych”
miejsc nurkowych w Polsce. Ciągnące się
kilometrami korytarze i znaczne głębokości
kuszą wizją kilkuletnich eksploracji oraz
ciągłych wyzwań zarówno nurkowych, jak
i logistycznych. Potencjał miejsca jest, jednym słowem, ogromny! Łączna głębokość
wynosi ponad 500 metrów. Korytarze wodne 2 i 3 prowadzą do najniższych poziomów, do głębokości 242 metrów. Z tych
kolejne takie lufy prowadzą jeszcze niżej,
aż do 500 metrów, czego dowiedzieć się
możemy z planów.
Kopalnia uranu robi wrażenie. Przede
wszystkim chodzi o rozmiar, świadomość
jak wielki teren stoi przed nami otworem,
ile korytarzy można odwiedzić, na ile poziomów zanurkować i co jeszcze zobaczyć.
Ciężko to nawet porównywać do innych,
zdecydowanie mniejszych i skromniejszych
(choć pełnych uroku!) miejsc, które udało
mi się wcześniej odwiedzić. Podgórze swoim rozmachem rzuca na kolana, nieodpar43

cie przyciąga i powraca w myślach długo
po wyjściu z wody. Specyfika tego miejsca
sprawia, że to zabawa na długie lata. Zdobywanie doświadczeń i umiejętności pozwala sięgać dalej i nurkować głębiej,
odkrywając coraz to nowsze miejsca. Takie
myśli towarzyszą mi podczas ostatnich minut nurkowania. Siedzę (dosłownie, na belce i ze zwieszonymi nogami) na sześciu
metrach, na ostatnim przystanku dekompresyjnym. Macham płetwami i pytająco zerkam na Sebastiana, który lekkim skinieniem
głowy odpowiada na niezadane pytanie.
Tak, jeszcze tu wrócimy.
Daria Boruta
Zdjęcia: Tomasz Rubrycki, Krzysztof Dobrowolski,
Daniel „Kowi” Kowalski
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SPELEOnurkowanie w kopalni uranu
Wsiadam do samochodu. Obok
mnie siedzi już Mariusz Linke. Miejsca mamy tylko z przodu – cały tył
(bagażnik i siedzenia pasażerów)
zostały zawalone sprzętem nurkowym.
Na dworze, jak to zimą, jest ciemno,
zimno i wietrznie. Normalni ludzie siedzą
wtedy w ciepłym fotelu i popijają kakao.
My ruszamy do Kowar, nurkować w zalanej kopalni. Jest piątek, 30 stycznia, godzina mocno wieczorna. Do punktu
docelowego mamy około 350 kilometrów.
Dojeżdżamy w nocy. W miejscu, gdzie mamy się zakwaterować czeka już reszta wyprawy: Wiesiek Zahor i Marek Matych
„GUE”.
Sobota, 1 lutego. Wstajemy wczesnym
rankiem i ruszamy do kopalni. W Kowarach
jest tyle śniegu, że ledwo udaje się nam
podjechać pod wyznaczone miejsce. Samochody zostawiamy na stromym i ośnieżonym podjeździe. Ekipa z kopalni

przyjeżdża po nasz sprzęt skuterem śnieżnym i terenówką z łańcuchami na kołach.
W ten oto sposób dostajemy się pod wejście
do Kopalni.
Kopalnia „Podgórze” uznana jest za drugą co do wielkości kopalnię wydobywającą uran znajdującą się w granicach
państwa. Trasa turystyczna, która została

oddana do zwiedzania przebiegała przez
sztolnię nr 19a. Powstała w latach 50. XX
wieku. Złoża pierwiastka promieniotwórczego eksploatowano tam aż do 1958 roku.
Później w latach 1974-1989 miejsce to wykorzystywane było jako Inhalatorium Radonowe. Pozostałościami tego są choćby
całkiem nieźle zachowane stelaże po roz-

fot. Jakub Maciejewski
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kładanych leżakach, na których kuracjusze
w spokoju i ciszy popijali sobie zimne piwko, inhalując się przy tym wszystkim radonem.
Dla nas przewidziano zupełnie inne
atrakcje. Kopalnia poniżej chodnika 19a
jest całkowicie zalana. Ponieważ byliśmy
tam pierwszy raz, udostępniono nam do
zwiedzania korytarze na 30 metrze głębokości. Trasa, którą mieliśmy płynąć w czasie
pierwszego nurkowania miała nam zająć od
45 minut do godziny. Podzieliliśmy się na

dwa zespoły. Wiesiek i GUE chcieli zrobić
kilka dobrych zdjęć, więc weszli pierwsi. Ja
z Mariuszem – później.
Ku naszemu zaskoczeniu, przed wejściem do szybu, którym mieliśmy zanurzyć
się na docelową głębokość stoi dumnie replika bomby atomowej, którą zrzucono na
Hiroszimę.
Czas na nurkowanie. Szyb u góry jest na
tyle szeroki, że dwie osoby mogą się jednocześnie spokojnie szykować do zanurzenia.
Tak też jest do głębokości 24 metra. Później

fot. Jakub Maciejewski
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Mariusz Linke

robi się znacznie ciaśniej. Miejsca jest akurat na jedną osobę, która musi się troszkę
poprzytulać do ścian szybu.
Dotarliśmy do 30 metra – tutaj zaczyna
się nasze podwodne zwiedzanie. Woda jest
krystalicznie czysta, ale niestety się mąci.
Jeden nieuważny ruch powoduje podniesienie się osadu z dna, co znacznie zmniejsza
widoczność. Korytarze są bardzo przestronne – szerokością i wysokością dochodzą
mniej więcej do dwóch metrów, więc nigdzie nie musimy się przeciskać. Płyniemy
bardzo powoli. Oglądamy korytarze, zwalone belki i stalowe przęsła. Dopływamy także do kolejnego szybu. Ten według map i
planów prowadzi na głębokość sięgającą
około 70 metrów. Patrzymy przez chwilkę
w dół i odpływamy dalej. Gdzieniegdzie
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widać jeszcze tamy górnicze, które miały
zatrzymać wodę w czasie eksploatacji kopalni. Kończy się nam czas. Krótka dekompresja i znów jesteśmy twarzą w twarz z
bombą atomową.
Drugie nurkowanie było krótsze, lecz nie
różniło się znacznie od tego pierwszego.
Moim skromnym zdaniem, kopalnia robi
całkiem duże wrażenie. Zalane obszary są
tak duże, że spokojnie można je będzie eksplorować przez kilka lat.

Trzeciego dnia (niedziela, 2 lutego) postanowiliśmy troszkę pozwiedzać. Pojechaliśmy
obadać trzy interesujące nas miejsca. Pierwszym była opuszczona kopalnia węgla i uranu w Okrzeszynie. Wejście do sztolni
znajduje się w małej wiosce, naprzeciwko
opuszczonego kościoła ewangelickiego, co
jeszcze bardziej podkreśla charakter tego
miejsca. Kolejnym ciekawym i wartym zobaczenia miejscem na mapie jest, znajdujący
się w miejscowości Jedlina-Zdrój, najdłuższy

w Polsce tunel kolejowy (1601 metrów). Wydrążony został w latach 1909-1912. W czasie drugiej wojny miał służyć jako schron dla
niemieckich pociągów pancernych. Smaczku wszystkiemu nadają różne oznaczenia
wewnątrz tunelu, które napisane były słynną
hitlerowską czcionką.
Ostatnim miejscem, do którego dotarliśmy,
była sztolnia Rudigera. Mieści się ona po drugiej stronie tunelu, od strony Wałbrzycha.
Wejście jest prawie całkowicie zasypane. W
środku jest jeden tunel, o długości kilkudziesięciu metrów, który kończy się zalanym szybem. Jaka jest głębokość szybu? Nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, że 30 metrów szpulki nie starczyło, by dotknąć dna.
Tak oto zakończyliśmy naszą wyprawę.
W domach byliśmy późną nocą.
Jakub Maciejewski

fot. Jakub Maciejewski
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Startegie nurkowe

Na wyciągnięcie ręki – pierwsze kroki
Ciężko oddycham, umęczona wbijaniem się w nurkowy szpej. Cała jestem spocona. Ubrana w kilka
warstw ciasnych pianek, nie bardzo
mogę schylić się, żeby poprawić
uwierający w kostkę zamek od buta.
W dodatku jestem ściśnięta pasem,
na który nawleczone jest kilkanaście
kilogramów ołowiu tak gęsto, że nie
mogę nabrać tchu.
Ołowiane klocki wbijają mi się w kości
miednicy przy każdym gwałtownym ruchu.
Do tyłu ciągnie cholernie ciężka butla przypięta do kamizelki. A w kamizelce cały czas
coś dynda. Coś, czego nie mogę przyporządkować żadnej funkcji nurkowej. I znowu mam nieodparte uczucie, że w tym
całym majdanie – ani chybi – utopię się.
Nie dźwignę tego wszystkiego. Z każdą
chwilą jest coraz gorzej. Zaczynam scho48
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dzić po schodkach ku powierzchni jeziora
i serce wali mi mocniej niż tuż przed premierą na wielkiej scenie. Już w ogóle nie
mogę załapać tchu ani uspokoić oddechu.
Napompowana kamizelka ściska żebra niemiłosiernie. Jestem na powierzchni. Chłodna woda wciska się tu i ówdzie, dając
chwilowe wytchnienie. Instruktor sprawdza
sprzęt. Sprawdzony. Teraz już nie ma odwrotu. Boję się straszliwie. Wkładam automat do ust i wydaje mi się, że tym
powietrzem nie da się oddychać. Jest takie
ciężkie i... jakieś inne. Ale teraz nie ma już
odwrotu. Trzeba zanurzyć się i zniknąć pod
powierzchnią. Odwlekam ten moment, ile
tylko się da. Instruktor pomaga mi podjąć
ostateczną decyzję – naciska guzik upustowy inflatora. Ciężar sprzętu wciąga mnie
pod powierzchnię. Ogarnia mnie głucha cisza, a gęsta woda otacza z każdej strony.
Robi się nieco sennie i zaczynam się uspokajać. Kojący jest ten specyficzny dźwięk
pobierania powietrza z automatu oddechowego. Słyszę go i wiem, że jeszcze żyję.
Nieśmiało zerkam dookoła. Prawie nic nie
widać. Mętnie, ciemno i obrzydliwie. Instruktor gmera chwilę przy mojej kamizelce, po czym chwyta mnie za rękę. Okej.

Staram się nie ściskać jej zbyt mocno. Znak,
że płyniemy. Macham nogami. Płynę. Jakoś. Już lepiej. Gdyby nie ta ręka, natychmiast zginęłabym w odmętach tego bajora.
Przynajmniej mam takie przeświadczenie.
Jakaś brudna, obrośnięta i zamulona łódź.
Fuj! Właśnie takiej zawsze się strasznie
brzydziłam… Byle wytrwać do końca. Byle
wytrzymać. Oddychać! Oddychać! Koniec.
Uff, wreszcie na powierzchni!
Po porannym nurkowaniu mam w sobie
nieco więcej wiary w to, że da się unieść
cały ten sprzęt, a przede wszystkim, że da
się opanować własne nerwy. Pierwsze ćwiczenia zanurzania idą mi bardzo średnio.
Mam na sobie tylko 9 kg balastu, więc nie
jest prosto pójść pod wodę w takiej ilości
pianek. I w dodatku nie umiem wyczuć tej
cholernej pływalności. To wszystko dzieje
się za szybko. Mam zdecydowanie za mało
czasu na oswojenie się z ćwiczeniami i każdym „krokiem” jeszcze na powierzchni.
Zanurzenie. Płyniemy. Czuję się bardzo
niepewnie. Jakby zaraz miało się coś stać.
Co chwilę łapię instruktora za rękę. Mam
wrażenie, że to jedyny kontakt ze światem
żywych. Dopływamy do podwodnej platformy. Staram się naśladować instruktora i
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nie machać rękami, choć nie jest to takie
proste. Cały czas lecę w którąś stronę, mimo
że wcale tego nie chcę. Nie mogę utrzymać
równowagi. Próbuję skręcić płetwami. Nawet troszkę mi ten manewr wychodzi. Ale
strasznie klabzdrowato. W lewo jest tak jakoś odruchowo, ale w prawo pewnie się nie
uda. Nawet nie umiem sama sobie wytłumaczyć, w jaki sposób udało mi się skręcić.
Teraz robimy damskie pompki nad platformą. Chodzi o to, żeby poczuć zależność
między wydechem i opadaniem oraz wdechem i podniesieniem się do góry. Mam
wrażenie, że łapię o co chodzi. Zadowolona zaczynam myśleć o otoczeniu…
Stres towarzyszy nurkowi już od jego
pierwszego kroku w stronę podwodnej
przygody. I wcale nie jest to negatywna
wiadomość. To dobrze. Odpowiedni poziom stresu jest niezbędny w nurkowaniu,
ponieważ właśnie on może uchronić nas
przed popełnieniem błędów, włączyć instynkt samozachowawczy oraz uruchomić
myślenie i prawidłowe działanie. Ale co
zrobić, żeby jego poziom nie przekroczył
pożądanej dawki? Jak skutecznie poradzić
sobie z jego opanowaniem? Postarajmy się
wspólnie zastanowić i korzystając z do-
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świadczeń początkującego nurka, spróbujmy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.
Montaż i zakładanie sprzętu
Przy montowaniu sprzętu ważną rolę odgrywa presja czasu. A raczej jej brak. Spokój, skupienie, staranność połączenia każdego elementu sprawi, że oderwiemy się od
nurtujących nas obaw, a jednocześnie poczujemy się pewniej z powodu rzetelnego
wykonania zadania. Najpierw skręcamy
sprzęt, potem zakładamy piankę czy suchy
skafander. Dzięki temu unikniemy zmarznięcia/ przegrzania i dyskomfortu związanego z ewentualnym niedopasowaniem stroju
nurkowego. Pamiętajmy o tym, że dyskomfort niedopasowanej pianki zniknie częściowo po zanurzeniu, więc do pewnego stopnia możemy go zaakceptować. Zwracajmy
uwagę, abyśmy wszystkie czynności przygotowujące do nurkowania wykonywali w
tempie zbliżonym do tempa partnera. Dobra współpraca partnerów na powierzchni
zapowiada komfortowe samopoczucie i
skuteczną komunikację pod wodą.
Ciężar i niewygoda
Pamiętajmy, że partnerstwo w nurkowaniu zaczyna i kończy się na powierzchni.

Nie wahajmy się poprosić kolegi o pomoc
w podniesieniu butli czy koleżanki o poprawienie kaptura. We dwójkę naprawdę jest
łatwiej, raźniej i lżej. Wszystkie czynności
montażu, sprawdzenia i zakładania wykonujemy w odpowiedniej kolejności. Zawsze
w takiej samej. Nic nie robimy „na skróty”.
Dzięki temu nie zapomnimy żadnego elementu wyposażenia, poprawnie sprawdzimy sprzęt i nabierzemy pewności, że nad
wszystkim panujemy. Zanim założymy na
siebie cały ten ciężar, upewnijmy się, że
wszystkie drobiazgi mamy zgromadzone w
jednym miejscu, a wszystkie elementy ekwipunku są przygotowane do użycia na nurkowaniu. Od początku wyrabiajmy sobie
dobre nawyki, które w niedalekiej przyszłości znacznie ułatwią nam nurkowe życie.
Ale nie przejmujmy się, kiedy znów okaże się, że właśnie kończymy dopinać klamerki w jackecie i spostrzegamy, że
zapomnieliśmy założyć pas balastowy.
Wiem, wiem, to bardzo irytujące, ale niedopatrzenia zdarzają się każdemu. W takiej
sytuacji najlepiej jest zdjąć kamizelkę i porządnie założyć pas, a nie upychać go na
oślep, narażając się, że przez całe nurkowanie będzie nam spadał.
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Nie róbmy niczego byle jak. Nie róbmy
też tego, co znacznie przekracza nasze siły.
Jeśli naprawdę mamy poczucie, że nie damy rady – komunikujmy to. Problem na
pewno da się jakoś rozwiązać, ale trzeba
dać szansę na udzielenie pomocy przez
partnera czy instruktora.
Zaufanie do instruktora
Stawiając pierwsze kroki w nurkowaniu,
musimy mieć zaufanie do instruktora, którego przedtem starannie sobie wybraliśmy.
To ona/ on nauczą nas wszystkiego co niezbędne do bezpiecznego i samodzielnego
nurkowania. Ale to, w jakim tempie przekażą nam wiedzę i jaki efekt przyniesie ona w
praktyce w dużej mierze zależy od nas samych. Od chęci słuchania, pokory przyjmowania konstruktywnej krytyki, motywacji i
chęci szlifowania umiejętności.
Starajmy się skupiać na każdej czynności, którą demonstruje instruktor. Jeśli nie jesteśmy czegoś pewni – prośmy o powtórzenie. Upewniajmy się, że dobrze zrozumieliśmy. Podpatrujmy lepszych od siebie,
ale nie rozglądajmy się zanadto na boki.
Uczmy się na błędach współkursantów.
Analizujmy i myślmy o każdej czynności,
którą mamy wykonać pod wodą i którą już
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wykonaliśmy. A przede wszystkim pytajmy,
pytajmy i pytajmy. Najlepiej swojego osobistego instruktora. W dobie nieograniczonej dostępności do zasobów wiedzy w
internecie można wpaść w pułapkę zbytniej
różnorodności odpowiedzi na te same pytania. Poszukiwanie informacji nie jest złe,
ale sprzeczność odpowiedzi na różne wątpliwości na pewno spowoduje mętlik i niepewność. Miejmy zaufaną osobę, która
zwłaszcza na początku naszej drogi nurkowej będzie pewnym źródłem wyjaśniania
naszych wątpliwości. Dobry instruktor zawsze znajdzie czas na rozmowę o nurkowaniu. Jeśli nie będzie mógł porozmawiać
natychmiast – zrobi to później.
Pozwólmy instruktorowi trochę nami pokierować. Doświadczenie i obserwacja naszych zachowań podpowie mu, na ile
można nas przycisnąć, a kiedy trzeba odpuścić. I pamiętajmy, że nasz rozwój będzie
następował tylko wtedy, kiedy krok po
kroczku będziemy przekraczać nasze ograniczenia.
Dlaczego chcę wam pomóc? Już na moich pierwszych zajęciach kursu podstawowego („pływanie w sprzęcie nurkowym po
powierzchni za łódką”) odkryłam, że za-

chowuję się inaczej niż inni kursanci. Zamiast całkowicie skupiać się na strachu, niedogodnościach i własnych ograniczeniach
– oglądam się za najsłabszą i najbardziej
zestresowaną koleżanką. Odruchowo. Jej
rozpaczliwa mina jednoznacznie wskazywała, że ona nie nadąża za grupą, nie daje
rady opanować sprzętu w narzuconym tempie, jest na granicy rozpłakania się, rezygnacji i wyjścia z wody. Nie umiem wyjaśnić,
czemu aż tak przejmowałam się nią. Ale
świadomość, że moja wyciągnięta ręka pomaga jej iść do przodu – dodawała mi
skrzydeł i zmuszała do panowania nad własnymi słabościami. Zwłaszcza nad niechęcią do... zajrzenia pod wodę, w której było
ciemno, a z powodu kwitnienia roślin nie
było widać dłoni na końcu tej mojej wyciągniętej ręki. Od chwili, w której uświadomiłam sobie, że jestem czyjąś podporą –
miałam podwójny cel na kursie: opanować
jak najlepiej to, co jest wymagane, po to,
żeby mieć siłę i umiejętności do pomocy innym.
Dziewczyno, jeśli chcesz porozmawiać
o swoich obawach, bo miałaś podobne odczucia na nurkowaniu i nie wiesz, jak sobie
poradzić ze swoim strachem – napisz do
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mnie i zapytaj. Chłopaku, jeśli wstydzisz się
zapytać swojego instruktora o to, dlaczego
czujesz się tak a nie inaczej i boisz się tego,
że nie zawsze jesteś megaodważny – napisz
do mnie. Choćby anonimowo. Postaram się
pomóc i rozwiać jak największą ilość Waszych wątpliwości... Czekam na Wasze listy.
„Syrenka” Margita Ślizowska
Margita@xdivers.pl
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Czy nurkowie mają instynkt samozachowawczy
i czy on chroni ich przed wypadkami?
Opowiem prawdziwą historię, która – jak sądzę – wyjaśni sprawę.
Pewne jej szczegóły, umożliwiające
identyfikację osób, zostały zmienione,
bo obiecałem to rodzicom głównego
„bohatera”.
Otóż przyjechał do bazy samobójca.
Miałem na kursie osiemnastolatka. Wydawał się nieco dziwny, nie siadał z nami
przy ognisku, z nikim się nie przyjaźnił, do
nikogo się nie odzywał… Typowy indywidualista, myślę sobie, lecz przecież nic w
tym złego. Na wszelki jednak wypadek, na
nurkowania dwudziestometrowe, kończące
kurs P1, wziąłem go metodą „sam na sam”.
Wsiedliśmy kilkuosobową grupą na ponton
i popłynęliśmy na pionową, marglową ścianę na jeziorze (było to ładnych parę lat te-

mu, mając znacznie mniejsze niż dziś doświadczenie popełniałem jeszcze ten błąd,
by nurkowania kursowe wykonywać przy
pionowej ścianie – już nigdy potem nie odważyłem się na to). Wysadziłem ekipę na
brzeg i z każdą parą po kolei nurkowałem
na ściance. Smutnego indywidualistę zostawiłem sobie na koniec.
Kiedy przyszła jego kolej, byłem już potężnie zmęczony i nasycony (mimo nitroksu).
Zanurkowaliśmy na przepięknej ściance,
podziurawionej przez miętusy – no po prostu wspaniałej! I muszę przyznać, że chyba
na ułamek sekundy zdekoncentrowałem
się, bo nasz bohater zdołał mnie przechytrzyć.
Zerwał mi maskę (w dół na twarzy, tak że
dodatkowo wytrącił mi automat z ust) i
uciekł w dół! Z pustym jacketem, wykonu52

jąc coś na kształt „scyzoryka”, czyli szybkiego zanurzenia głową w dół. Kiedy przedmuchałem maskę, zobaczyłem już tylko
czubki jego mocno pracujących płetw. Za-
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nim spuściłem powietrze i zacząłem drania
gonić, minął kolejny ułamek sekundy. Gdy
go wreszcie dopadłem, było już dwadzieścia parę, pewnie bliżej trzydziestu metrów,
a my wciąż prędko opadaliśmy. Było już
bardzo niewiele światła i wzbity tuman mułu (bo na półkach pod ścianą jest muł, niestety).
Zaatakował mnie nożem. Po prostu wyciągnął nóż i próbował mnie dźgnąć! Wykręciłem mu rękę i nóż wypadł. Wtedy
znów zerwał mi maskę i wytrącił automat,
ale już drania nie puściłem. Wlokłem go do

góry, pracując silnie płetwami, opędzając
się od jego rąk – nie mogłem nawet kamizelki dopompować. Nie miałem też w
ustach automatu ani możliwości sięgnięcia
po zapas – podczas wynurzenia wykonywałem ciągły wydech. Mając maskę gdzieś poniżej nosa, nie mogłem obserwować
wskazań przyrządów, oceniałem więc
prędkość wynurzenia na podstawie tego,
jak robi się coraz jaśniej.
Gdyśmy się wreszcie wynurzyli (a trwało
to jakieś 1000 lat), sprawdziłem, czy jest
przytomny i nie krwawi w ślinie po czym,
przyznaję, puściły mi nerwy. Zerwałem mu
maskę i sprzedałem taką piąchę w nos, że
istotnie krwawić zaczął…
Początkowo go holowałem, potem sam
zaczął płynąć i tak dotarliśmy do pobliskiego brzegu. Ekipa na brzegu w ogóle nie zauważyła niczego niezwykłego w naszym,
ewidentnie awaryjnym, wynurzeniu (obserwator-chronometrażysta zebrał ode mnie za
to potem osobny ochrzan). I tak, nic nie mówiąc, dotarliśmy do obozu, gdzie wziąłem
gościa na rozmowę w cztery oczy. Oczywiście pierwsze pytanie jakie zadałem brzmiało – dlaczego chcesz się zabić na mój
rachunek?
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On na to, że przecież nikt nie mógłby
mnie za nic winić, bo on jest pełnoletni i
zostawił pożegnalny list. Jaki list? Ano faktycznie, zostawił w namiocie list zaczynający się od słów „proszę nikogo nie winić” –
ciekawe z jakiego harlequina to przepisał.
Otóż, proszę Państwa, smark ten wymyślił
sobie, że ucieknie instruktorowi i (cytuję!)
„zginie w narkozie azotowej”.
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Zadzwoniłem do jego rodziców, przyjechali prędko (w ciągu kilku godzin) i zabrali go wraz z tym listem.
Życie, jak to życie, dopisało do sprawy
swój ironiczny komentarz. Niedługo potem
chłopak ten napisał w Internecie, że „mu się
w bazie Active Divers nie podobało, bo
Strugalski stosuje kapralskie metody”. Tak

był łaskaw się wyrazić. Miałem nawet przez
chwilę ochotę odnaleźć go i kazać zjeść
wydruk tego postu, ale dałem spokój. Po latach widzę, że słusznie. Po lekturze komentarzy na forach internetowych widzę, że
zbyt wiele osób zasługiwałoby na karmienie…
Na pytanie – czy nurkowie mają instynkt
samozachowawczy i czy on chroni ich
przed wypadkami – odpowiedzą sobie Państwo sami. Ja dodam tylko tyle, że zasady
bezpieczeństwa w mojej bazie są bardzo
surowe. Każdy, kto chce wejść do wody,
musi powiedzieć z kim, dokąd, jak głęboko
itd. Musi uczestniczyć w odprawie (punktualnie na nią przyjść!) i zapoznać się z procedurą ewakuacyjną. Musi poznać
instruktorów, zobaczyć gdzie stoi tlen, wpisać się do karty nurkowań itd.
Starannie sprawdzamy uprawnienia
(wbrew plotkom, honorujemy wszystkie federacje – choć oczywiście są programy
szkoleń gorsze i lepsze), składy zespołów,
czystość gazów, konfiguracje sprzętu itd.
Oprócz kontroli samych uprawnień obserwujemy także, jak się dany nurek przygotowuje do wejścia, jak konfiguruje sprzęt, jak
się ubiera – po tym wszystkim doświadczo54

ny szkoleniowiec pozna, czy ten nurek naprawdę skończył kurs, czy tylko kupił
gdzieś sam dokument, co niestety nierzadko się zdarza.
Tak jest i inaczej nie będzie. Dzięki tym
metodom wykonaliśmy w ciągu ostatnich
dwudziestu lat ponad osiemdziesiąt tysięcy
bezpiecznych osobonurkowań i, jak dotąd,
włos nikomu z głowy nie spadł.
Jeśli ktoś nie chce słuchać doświadczonego zawodowca – niech nie słucha. Nikomu nie każę do mnie przyjeżdżać. Osoba,
która ma życzenie nurkować metodą „imprezowo-rokendrolowo-spontaniczną” i w
konsekwencji utopić się jak kot w worku –
ma do tego konstytucyjne prawo.
Gorąco proszę jednak, by nie robiła tego
w moim nurkowisku, na mój rachunek.
Tomasz Strugalski
strugalski@vp.pl

W tekście wykorzystano fragmenty książki Tomasza Strugalskiego, pt.: „Wszyscy
muszą wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i
inne książki tego autora można kupić tu:
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Warsztaty basenowe – twinset
– sidemount – suchy skafander
Warsztaty, które zorganizowaliśmy
na basenie, były okazją do bezpiecznego wypróbowania nowego sprzętu.
Pod okiem doświadczonych kolegów
można było popływać w suchym
skafandrze, dwubutlowym zestawie na
plecach czy też konfiguracji bocznej
Side Mount.
Każdy, kto trudził się z ciężkim twinem
na plecach, doceni ten sposób konfiguracji.
Butle możemy nosić sobie na raty i dopiąć
je już w wodzie, nie obciążamy dzięki temu kręgosłupa. Kolejny plus to umiejscowienie zaworów i pierwszych stopni
automatu w zasięgu wzroku i rąk. Każdy,
kto miał kłopot z sięganiem do zaworów w
twinie, tutaj będzie po prostu zachwycony.
Jeden z naszych warsztatowców podkreślał
56
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pracować nad wyważeniem i trymem, należy inaczej używać płetw, które też powinny być inne niż długie rekreacyjne…
Suchy skafander to oczywiście inna technika i konieczność porządnego przeszkolenia, ale basenowa próba może być
wspaniałym tego początkiem.

po zajęciach właśnie tę zaletę… Trzeba tutaj też dodać, że przy korzystaniu z dwóch
butli, mamy zdublowane i niezależne źródła gazu. Łatwość przybierania dowolnej
pozycji i dobry trym znalazły potwierdzenie już po kilkunastu minutach pływania –
Krzysiek, pływający do tej pory z jedną butlą, nie chciał oddać zestawu S/M…
Testujący twiny zauważyli, że łatwiej o
stabilną pozycję pod wodą, ale trzeba po57

Pytania, opinie, wymiana doświadczeń,
przygotowanie sprzętu, a potem samo pływanie trwały blisko trzy godziny…
Patrząc na zainteresowanie i zadowolenie naszych nurkujących przyjaciół, warsztaty będziemy powtarzać.
Miłosz Dąbrowski
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Wyważanie się i pozycja pod wodą
Umiejętność prawidłowego wyważania się zarówno przez nurków rekreacyjnych, jak i technicznych jest
jedną z najważniejszych. Gwarantuje
ona komfort i podstawy do zdobywania kolejnych nurkowych wyzwań.
Poniższy tekst odzwierciedla nie tylko wieloletnie doświadczenie instruktorskie, ale przede wszystkim tysiące
godzin spędzonych pod wodą.

Gęstość ciała
Jak już wspomniałem, każdy z nas jest inny. Jedni są wyżsi, inni nie, mamy osoby
bardzo szczupłe oraz osoby z delikatną
(bądź niedelikatną) naturalną ochroną
cieplną. Mamy też coś, czego nie widać na

Pragnę tylko podkreślić, że podane poniżej
porady wymagają zawsze indywidualnego
sprawdzenia w wodzie. Nie ma niestety jednoznacznej i uniwersalnej metody wyliczenia
i rozłożenia balastu bez wchodzenia do wody.
Dlaczego tak się dzieje?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest
jedna, dlatego że każdy z nas jest indywidualny, indywidualna jest również nasza
konfiguracja sprzętowa oraz zapotrzebowanie na to, jak pod wodą będziemy ustawieni. Nie bez znaczenia jest środowisko, w
którym będziemy nurkować.
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zewnątrz. To gęstość ciała, która w ogromnym stopniu jest odpowiedzialna za naszą
wyporność – i co za tym idzie – za ilość balastu potrzebną do uzyskania neutralnej pływalności. Nasza naturalna pływalność nie
jest stała. Są osoby, które same z siebie uno-
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szą się w słodkiej wodzie jak korek (nie mówiąc o słonej) oraz takie, które w takiej samej wodzie już tak bardzo się nie unoszą.
Sam zaliczam się do takich. Pomimo dużej
ilości tkanki o dużym wyporze, mam bardzo dużą gęstość ciała i w słodkiej wodzie
nie pływam jak korek...
Budowa ciała
Tak jak każdy z nas ma indywidualną gęstość, tak każdy z nas ma indywidualną bu-

dowę ciała. Dotyczy to też różnic w budowie anatomicznej między kobietami a mężczyznami. Bardzo często naszym
Szanownym Paniom lecą do góry nogi.
Dzieje się tak dlatego, że statystycznie (podkreślam – statystycznie) kobiety mają więcej tłuszczu i wody w nogach oraz pupie,
choć wielu z naszych panów posiada dużo
lekkiej tkanki (tej cieplutkiej) właśnie na pupie.
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Środowisko
Gęstość wody w akwenach nurkowych
jest różna, co przekłada się na liczbę kilogramów, które musimy ze sobą zabrać. Woda słodka ma najmniejszą gęstość i do niej
potrzebujemy najmniej balastu. Nasze kochane jeziora pozwalają nam na zabranie
dosłownie paru kilogramów. Liczba kilogramów rośnie, gdy rośnie zasolenie wody. Już
na Bałtyku może się okazać, że potrzeba
więcej żelaza. Nurkując w ukochanym Morzu Czerwonym – gdzie zasolenie jest
ogromne – zabierzemy najwięcej ołowiu.
Nie mówiąc o skrajnych przypadkach nurkowania w ekstremalnie zasolonych akwenach jak Morze Martwe czy Wieliczka.
Konfiguracja sprzętowa
Tu również mamy wiele możliwości i
opiszę te najważniejsze.
Zaczniemy od butli – w nurkowaniu poza ultralekkimi strażackimi butlami (bardzo
rzadko stosowanymi) używamy butli stalowych (o najróżniejszej gęstości) oraz aluminiowych (także o różnych gęstościach).
Generalnie ze względu na właściwości materiałów użytych do produkcji butli wiemy,
że butle aluminiowe są bardziej wyporne
od stalowych, generalnie, choć nie zawsze.
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Butle aluminiowe mają zdecydowanie
grubsze ścianki (ze względu na mniejszą
wytrzymałość aluminium). Co za tym idzie,
przy tej samej objętości wodnej są po prostu większe. Mamy zatem większy wypór i
więcej obciążenia jest nam potrzebne w porównaniu do stalówek. Czasami mamy do
czynienia z butlami o ciśnieniu roboczym
300 bar, wtedy są one zdecydowanie cięższe od swoich słabszych sióstr i daje nam
to możliwość zabrania mniejszej ilości żelastwa. Ciekawy jest fakt, że niektóre butle
(bardzo ciężkie na powierzchni), kiedy są
puste – pływają. Niektóre butle przy pewnym ciśnieniu są neutralne lub tak mało dodatnie/ujemne, że wydają się neutralne.
Bardzo jest to przydatne przy butlach bocznych lub całej konfiguracji bocznej (sidemount).
Na koniec słowo o butlach strażackich
(kewlarowych). Wydawałyby się one, na
pierwszy rzut oka, idealne, lecz fizyki się
nie oszuka. Jeżeli zdejmiemy pewien ciężar
z butli, to musimy go wyrównać ołowiem. I
tyle. Kewlarówki w nurkowaniu mają zastosowanie przy wielobutlowych (np. 10 sztuk)
konfiguracjach do ekstremalnych nurkowań
lub przy transporcie lotniczym, przy korzy-

staniu z obiegów zamkniętych, kiedy nie
ma możliwości pożyczenia butli do naszego reba lub do swoich jesteśmy bardzo
przywiązani.
Kombinezon, buty, rękawiczki i kaptur –
są to bardzo ważne elementy, w znaczącym
stopniu decydujące o wyważeniu w naszej
konfiguracji. Już cienka pianka do snorkelingu daje nam dość duży wypór, nie mó-
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wiąc o pełnej 7 mm, plus solidny kaptur,
buty, rękawiczki i częstym dociepleniu (żyleta czy overall). Zasada jest prosta – im
więcej neoprenu (czyli spienionej gumy),
tym większy komfort cieplny i większy wypór. Podobnie jest z suchym. Sam suchy
może nie być bardzo dodatni, lecz ocieplacz (im zimniej, tym grubszy) daje duży
wypór.
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Płetwy – lekkie i często pływające płetwy
rekreacyjne także powodują konieczność
zabrania np. 0,5 kg ołowiu więcej. Z kolei
ciężkie Jet-y pozwalają na odjęcie części
balastu.
Urządzenie wypornościowe (BCD, worek, worki, płyta, zabudowana płyta) – lekkie kamizelki wypornościowe mogą być

dodatnie. Worki i płyty używane w komplecie zarówno przez nurków technicznych,
jak i rekreacyjnych stają się ujemne. Przy
wyliczaniu ołowiu należy spojrzeć na zabudowę lub wyściełanie płyty. Często milutkie gąbki powodują konieczność
zabrania dodatkowego ołowiu. Materiał
użyty do produkcji płyty też jest ważny –
lekkie aluminium, czy wręcz kompozyty, są
korzystne przy ustaleniu bagażu lotniczego,
lecz ważą mniej od porządnej, grubej kwasówki.
I teraz, znając swoją konfigurację, musimy się zanurzyć.
Samo wyważenie powinno się odbywać
pod pewnymi warunkami – najmniej korzystnymi ze względu na pływalność.
Puste BCD/worek – może być pusty;
Gazu w suchym powinno być tyle, by zapewnić nam komfort. Ile? To już każdy sam
musi sobie dopompować;
Sprawdzamy obciążenie przy PEŁNYCH
PŁUCACH – w pewnym momencie płuca
MUSZĄ być pełne;
Na głębokości 3 m – głębiej skafander
będzie bardziej ściśnięty, co za tym idzie,
bardziej negatywny;
WSZYSTKIE nasze butle muszą posiadać
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minimalne ciśnienie – czyli około 30 bar –
ponieważ gaz oddechowy WAŻY i to niemało!!! Należy liczyć 1,3 kg/m3, czyli pod
koniec nurkowania (200 bar/ 15 l) jesteśmy
lżejsi o około 3 kg (2,250 m3 * 1,3 kg/m3).
Dotyczy to również nurków technicznych,
którzy swoje wyważenie powinni zrobić ze
wszystkimi możliwymi do użycia w bieżącej konfiguracji butlami.
Tutaj mała uwaga. Na początku nurkowania jesteśmy w takim razie ciężsi, w tym
przypadku o około 3 kilo. Pamiętajmy o
tym, gdy rozpoczynamy nurkowanie,
szczególnie to pierwsze po długiej przerwie, kiedy nasza gruba pianka jest tak sucha, jak tylko może być i ma ogromny
wypór.
Opisana w pięciu punktach sytuacja jest
najmniej korzystna ze względu na wyporność. Jeżeli będziemy głębiej, to kombinezon będzie mocniej ściśnięty i utraconą
pływalność możemy nadrobić suchym lub
BCD. To samo dotyczy większej ilości gazu w butlach. Tutaj możemy się zastanowić, jak mocno nurkowie techniczni są
przeważeni na początku nurkowania (czasem sześć lub więcej butli, każda po około
2-3 kilo gazu) i zrozumieć ogromną czasem
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pojemność worków wypornościowych.
Kiedy już będziemy pod wodą i osiągniemy stan pięciu punktów (czasem czterech,
bez suchego), należy powoli wyjmować nasze odważniki (najlepiej z pomocą partnera) aż do momentu, kiedy robiąc wdech,
zaczniemy się wynurzać. Należy wtedy
wrzucić sobie 0,5-1 kg i mamy nasze wyważenie.
Ktoś powie, po co??? Przecież można zarzucić na siebie 12 czy 16 kg i tak worek to
przeniesie. Zgoda, przeniesie, a właściwie
utrzyma. A samo przeniesienie w poziomie
pozostanie dla nas!!! Czyli przeniesienie ciężaru na odległość. To nic innego jak definicja
pracy!!! Po co ją niepotrzebnie wykonywać i
przekonywać, że „ołowica” to nie problem?
Na koniec chciałbym napisać, jak rozłożyć balast i jaką pozycję przyjąć pod wodą.
Rozłożenie balastu powinno być przede
wszystkim symetryczne (chyba że świadomie chcemy, żeby nas pod wodą przekręcało na jedną stronę), natomiast jego
położenie i nasza pozycja pod wodą powinny odpowiadać naszym zapotrzebowaniom. Wielokrotnie nurkowałem z pozycją
prawie pionową, gdyż taka i właśnie taka
pasowała mi jako instruktorowi na kursach

podstawowych. To samo dotyczy fotografów, którzy niekoniecznie muszą mieć idealnie poziomą sylwetkę do robienia
fotografii na koralowych ścianach.
Jak już wiemy, ile balastu nam potrzeba
i wiemy, że ma być ułożony symetrycznie,
pozostaje nam odpowiednie jego umiejscowienie.
Przy nurkowaniu rekreacyjnym najpopularniejszym sposobem (ale pewnie już niedługo) jest tradycyjny pas i ołowiane
obciążniki (czasem laminowane). Obciążniki ołowiane mają postać kostek o wadze
od 0,5 kg do około 2 kg. Spotykane też są
obciążniki wygięte (nerki) o wadze od 2 do
5 kg. Pewnym udogodnieniem jest pas balastowy z kieszeniami i obciążniki pod postacią woreczków ze śrutem ołowianym.
Poprawia to wygodę i eliminuje możliwość
przesuwania obciążników. Sam balast należy rozmieścić w miejscach, które nie
przeszkadzają, czyli w okolicach nerek i na
podbrzuszu. Umiejscowienie kafla na kręgosłupie może (choć nie musi) powodować
bardzo dużą niewygodę.
Zyskującym ogromną popularność jest
zintegrowany system balastowy z BCD.
Wówczas należy posiadać (wypożyczyć)
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kamizelkę (lub płytę z uprzężą) wyposażoną w system odpowiednich kieszeni balastowych z możliwością szybkiego (ale nie
przypadkowego) zrzutu balastu. Takie systemy ma w swojej ofercie każda znacząca firma produkująca sprzęt nurkowy oraz
istnieje możliwość dokupienia osobno kieszeni (np. do już posiadanej uprzęży). W
celu poprawienia pozycji pod wodą, znakomita większość kamizelek ze zintegrowanym systemem balastowym posiada także
kieszenie na plecach (tzw. trymujace), które czasami bardzo się przydają. Poza jednym znanym mi przypadkiem (pewnie jest
ich więcej) nie posiadają one jednak możliwości szybkiego zrzutu.
Przy zakupie (bądź wypożyczeniu) kamizelki należy zwrócić uwagę, czy posiada
ona ten bardzo wygodny system. Ogromną
zaletą tego systemu jest też odciążenie kręgosłupa. Przy zintegrowanym balaście cały
ciężar niesiemy na plecach (gdzie jesteśmy
dość silni), a nie na naszym biednym kręgosłupie.
Na koniec tego tematu parę słów o naszych niefabrycznych sposobach przechowywania ołowiu przy nurkowaniu rekreacyjnym. Umieszczenie kafli w kieszeniach
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BCD (ale nie balastowych) jest proszeniem
się o zgubienie ołowiu. Kieszenie te nie są
przeznaczone (ani uszyte), by znosić duże
obciążenie. Włożenie tam 1 kg, w celu wyważenia, nie powinno stanowić problemu
podczas pierwszego nurkowania. Ciekawą
opcją jest umieszczenie dwóch kafli bezpośrednio na pasie BCD-butla. Wymaga to
jednak wprawy i pozbawia nas możliwości
zrzutu tego balastu.
Pewien problem przy nurkowaniu rekreacyjnym mają osoby ze zbyt dużą ilością
tkanki ciepłej. Stawia nas to w sytuacji, gdy
trzeba zabrać np. 16 kg, a pas nie ma się
gdzie trzymać! Jeżeli nie mamy odpowiedniej BCD, to mamy kłopot, z którego można
wybrnąć stosując specjalne szelki z ogromnymi i bardzo wytrzymałymi kieszeniami
(również z możliwością zrzutu).
Przy nurkowaniach technicznych system
pasa praktycznie nie jest stosowany, zbyt łatwo go przypadkowo odpiąć. Również kieszenie na balast nie są zbyt popularne, choć
wiele firm produkujących sprzęt dedykowany do nurkowań technicznych oferuje różnego rodzaju kieszenie. Najrozsądniejszym systemem jest V-weight czy odpowiednio wylany i wyprofilowany balas

umieszczony między butlami (pomiędzy nimi, w środku zestawu) lub pomiędzy butlami a workiem wypornościowym. Na rynku
dostępnych jest wiele najróżniejszych obciążników tego systemu i dobranie odpowiedniego dla siebie nie stanowi żadnego
problemu. Jadąc w różne miejsca na świecie, warto zapytać, czy takie rozwiązanie
będzie dostępne. Jeśli nie, to można je za-
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stąpić umieszczeniem kafli ołowianych na
pasach bezpośrednio na zestawie, w dowolnym, wygodnym dla nas miejscu.
I na sam koniec dochodzimy do jednej z
najważniejszych spraw – czyli świadomej i
ułożonej pozycji w nurkowaniu technicznym, choć dotyczy to też nurków rekreacyjnych. Pod koniec nurkowania, kiedy butle są
w znacznej mierze opróżnione, kładą nas
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zaworami do dołu. Dzieje się tak dlatego, że
gaz z butli został (w pewnej części) zużyty (i
jest przez to lżejszy), a zawory na górze są
dalej tak samo ciężkie jak na początku nurkowania. Do tego dochodzi pozycja użytych już butli bocznych, również ciągnących
nas pupą do góry. Należy wówczas tak dobrać obciążenie (na dole zestawu dwubutlowego), by na początku nurkowania kładło
nas raczej nogami do dołu. Wówczas podczas zanurzania i początkowej fazy dennej
możemy wlać sobie trochę więcej powietrza
w nogi i być poziomo. Na dekompresji, kiedy wymagamy najwięcej spokoju, będziemy
już idealnie poziomo. Dotyczy to, rzecz jasna, sytuacji, kiedy używamy suchego skafandra. Użytkownicy pianek niestety nie
mogą nic poradzić.
Mam nadzieję, że w tym krótkim opisie
pomogłem Wam zrozumieć ideę rozsądnego wyważania. Na koniec podkreślam: żadna teoria nie zastąpi nurkowania
sprawdzającego! Co nie przeszkadza mieć
w logbooku zapisane, ile do danej konfiguracji potrzebujemy ołowiu.
Junior
info@avalondivers.com
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się

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

na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami 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/.
Redakcja Magazynu Nuras.info kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Praca instruktora za granicą cz. 5
Kontynuując cykl Praca instruktora za
granicą, chciałbym przedstawić Wam Asię
Zielińską, instruktorkę PADI MSDT, absolwentkę Szkoły Instruktorów Nurkowania.
Asia prowadzi bazę nurkową za granicą.
Igor Nicolaos: Asiu, jesteś współwłaścicielką polskiej bazy nurkowej na Lanzarote. Skąd pomysł, żeby otworzyć bazę na
Kanarach, zamiast np. w Egipcie?
Joanna Zielińska: Szukaliśmy miejsca,
które będzie oryginalne, gdzie nie będzie
innej polskiej bazy nurkowej, ale przede
wszystkim miejsca, które będzie całoroczną alternatywą dla Egiptu. A co nas przekonało ostatecznie do Lanzarote? Niezliczone
ławice ryb, ośmiornice, kraby, skore do zabaw flądry i bajecznie kolorowe papugoryby. To wszystko można tu zobaczyć,
zanurzając się pod wodę zaledwie kilkanaście metrów od brzegu. Feeria podwodnych
kolorów i krystalicznie czysta woda uczyniły tę wyspę jednym z dziesięciu najatrakcyjniejszych miejsc nurkowych na świecie,
obok Malediwów czy wysp Galapagos. Ni-

ska, biała zabudowa i moc dyscyplin sportowych, jakie można tu uprawiać sprawiają, że Lanzarote przełamuje stereotyp na
temat Wysp Kanaryjskich. Jest dla młodych
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i energicznych, ma swój architektoniczny,
niebanalny charakter i… drzemie pod nią
niespożyta moc ponad 300 uśpionych wulkanów. Niezepsuta przez masową turysty-
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kę wyspa, wraz z pasmem wybrzeża, ze
względu na unikatowe warunki naturalne
jest Rezerwatem Biosfery UNESCO i sprawia, że chce się na niej żyć.
IN: Czy przy otwieraniu bazy napotkaliście dużo biurokratycznych przeszkód?
JZ: Oj tak. Może nie tyle biurokratycz-

nych przeszkód, co dobrze poznaliśmy
hiszpańską mentalność. Tu życie płynie
wolniej i wszystko da się odłożyć na później. „Mańana, mańana” – dobrze zrozumieliśmy znaczenie tych hiszpańskich słów.
Na przykład, na podłączenie siły do kompresora czekaliśmy dwa miesiące, bo jak
nie biuro, to elektryk nie miał czasu lub wy-

bierał się na urlop. Urzędy i instytucje państwowe w Hiszpanii często czynne są od
godz. 9 do 14, do tego mają sjestę. W Polsce jest to nie do pomyślenia i z naszym zapałem i zabieganiem ciężko było się do
tego przyzwyczaić.
IN: Czy podczas zatrudniania instruktorów w bazie macie jakieś specyficzne wymagania odnośnie uprawnień? Czym
kierujesz się podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu instruktora?
JZ: Przy zatrudnianiu instruktorów szczególną uwagę zwracamy na doświadczenie
w pracy w centrum nurkowym za granicą –
jest to dość specyficzny klimat, bardzo duży ruch i często sytuacje, których nie da się
wcześniej przewidzieć. Ale oczywiście dajemy szansę młodym instruktorom na zdobycie doświadczenia. Zależy nam na tym,
aby mieć zgrany i uśmiechnięty zespół, który będzie profesjonalnie obsługiwał każdego klienta.
IN: Jakie są wymagania odnośnie znajomości języków obcych?
JZ: Język angielski jest podstawowym językiem obcym, którego wymagamy, ale np.
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w chwili obecnej mamy zapotrzebowanie
na instruktorów i divemasterów ze znajomością języka niemieckiego i francuskiego.
IN: Czy jeżeli chcemy pracować na Kanarach, musimy mieć pozwolenie na pracę?
JZ: Nie trzeba mieć pozwolenia na pracę
– zatrudniamy instruktorów i pomagamy załatwić wszystkie formalności.
IN: Jak wygląda dzień pracy instruktora
w Waszej bazie?
JZ: Pracę zaczynamy o 8.30. Osoba odpowiedzialna za przywiezienie klientów z
hoteli do bazy zaczyna o 7.30. W tym czasie pozostałe osoby pakują sprzęt i przygotowują się do przyjęcia klientów. Około 9
rano baza zapełnia się urlopowiczami, którzy za chwilę po raz pierwszy zejdą pod
wodę. Tutaj Zuza, nasza prawa ręka administracyjna, zajmuje się wypełnianiem dokumentów z klientami. Następnie przeprowadzony jest briefing, często w kilku językach. W tym samym czasie sprzęt przewożony jest na plażę i przygotowywany do
nurkowania. W okolicach godz. 10 do bazy przywożeni są nurkowie certyfikowani,
którzy po kawie i ciasteczkach wyruszają

na wyprawę. Równolegle klienci przechodzą około 50 metrów z bazy na plażę i tam
już po kolei, każdy 1 na 1, wchodzą do wody. Oczywiście kursanci, którzy w tym czasie zaliczają kursy są w bazie na wykładach
albo w wodzie na nurkowaniu. Poza tym,
jak wiadomo, pół dnia z życia nurka to
przecież nawiązywanie ciekawych relacji,
dlatego po nurkowaniach razem z naszymi
gośćmi godzinami przesiadujemy, biesiadujemy i chillujemy na kanapach w bazie.
IN: Jakie są średnie zarobki instruktorów
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i divemasterów pracujących na Wyspach
Kanaryjskich?
JZ: Instruktorzy zarabiają średnio 900 do
1500 euro, natomiast divemasterzy w granicach od 700 do 1300 euro.
IN: Jak kształtują się miesięczne koszty
utrzymania?
JZ: Wynajęcie mieszkania z drugą osobą
to średnio 250 euro od osoby. Jeżeli chodzi
o inne koszty utrzymania ,takie jak wyżywienie, to wychodzi mniej więcej tyle samo co w Polsce.
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IN: Pomimo że baza na Lanzarote istnieje od niedawna, bardzo szybko się rozwija
i stajecie się coraz bardziej popularni. Jak
myślisz, co stanowi o sukcesie przy prowadzeniu bazy nurkowej za granicą?
JZ: Cool Dive na Lanzarote istnieje od
kwietnia 2013 roku. Od samego początku
wspólnym założeniem było to, że chcemy
mieć bazę o wysokim standardzie. Taką,
która będzie niosła nową jakość – w której
świetnie będzie się czuł nurek z doświadczeniem i bez, taką którą będą chcieli od-

wiedzać „znani i lubiani”. W której odnajdzie się zarówno szalony turysta, jak i artysta potrzebujący intymnej atmosfery. Z tym
sukcesem jeszcze bym się tak nie wyrywała, ale faktem jest, że rokujemy. To nic innego jak zapał i determinacja ludzi, którzy to
prowadzą. To przede wszystkim pomysł na
markę, którą tworzymy. Od samego początku dążyliśmy wspólnie do jednego celu, to
zatem też konsekwencja. Przed nami jeszcze dużo pracy i nauki. Słuchamy ludzi i
wyciągamy wnioski. Nie udajemy, że jeste-
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śmy doskonali. Wszyscy managerowie wiedzą, że sukces firmy to uszyty na miarę zespół, otaczanie się ludźmi, którzy są
ekspertami w danej dziedzinie. To, że my
umiemy nurkować, nie musi oznaczać, że
znamy się np. na marketingu.
IN: Wspomniałaś, że nurkują z Wami
„znani i lubiani”. Czy możesz zdradzić coś
więcej?
JZ: Lista jest już dość długa: reżyser Jacek
Borcuch, aktorka Olga Frycz – to nasi kursanci. To swoją drogą piękna historia, my
zakochaliśmy się w nich, a oni w nas. Aktorka Sonia Bohosiewicz i jej siostra, aktorka, Maja Bohosiewicz – kiedy dziewczyny
do nas trafiły, miały już za sobą kilkanaście
nurkowań. Niebawem opublikujemy materiał, w którym będzie można zobaczyć, jak
opowiadają o swoich nurkowych doświadczeniach i przygodzie z nami. Aktorka Anna Dereszowska razem z aktorką
Magdaleną Różczką odwiedziły nas we
wrześniu, Ania zrobiła AOWD. Magda to
nasz mały sukces, ponieważ ona pojawiła
się z czystej przyjaźni, z góry deklarując, że
nie ma takiej siły, która wciągnie ją pod wodę. I ja z nią tam byłam! Wszystko wskazu-

Nuras.info 3/2015
je na to, że jeszcze do nas wróci. Piosenkarka Halina Frąckowiak zrobiła intro i już
czekamy na jej powrót. Kamil Durczok
przyjechał zanurkować z synem podczas
wakacji, a reporterka Kinga Burzyńska niedługo trafi do nas na listę rekordów powrotowych – od kwietnie była już trzy razy i
zapowiada się, że to nie koniec. Na chwilę
obecną listę zamyka Andrzej Chyra, który
wybrał się z nami na wyprawę do Chorwacji. Poza postaciami znanymi szerokiej publiczności mieliśmy okazję gościć znanych
stylistów, fryzjerów, fotografów i operatorów. Na Lanzarote, przy naszym wsparciu,
odbyło się również kilka sesji modowych.
Najbardziej urocze jest to, że wszyscy nasi
znani goście przyjeżdżają jako gwiazdy, ale
wyjeżdżają jako przyjaciele, którzy później
wracają do nas ze swoimi bliskimi. Sukces
ten zawdzięczamy naszej Asi Kulikowskiej,
która zajmuje się u nas PR i marketingiem.
Jest absolutnym specjalistą w tej dziedzinie.
Poprzez tak szerokie działania promocyjne
chcemy nie tylko reklamować naszą bazę,
ale również popularyzować w Polsce nurkowanie rekreacyjne. Chcemy pokazać ludziom, że nurkowanie to nie sport
wyczynowy, ale czysta rekreacja, której

przy zachowaniu określonych zasad, spróbować może każdy.
IN: Jak wygląda nurkowanie na Lanzarocie?
JZ: Wulkaniczne podłoże wokół wyspy
sprawia, że woda wokół Lanzarote nie ma
szansy być zmącona piachem. Jej przejrzystość jest zadziwiająca, a widoczność sięga
aż 70 metrów. Pod wodą można podziwiać
niesamowite łuki skalne, groty i różnokształt-
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ne zachwycające twory, które wyrosły tu niegdyś z gorącej lawy. Można nurkować w olbrzymich tunelach lawowych będących
gratką dla nurków jaskiniowych. Nurkowie,
którzy umiłowali sobie wraki również znajdą
tutaj liczne nurkowiska tego typu. Wokół
wyspy jest ponad 100 miejsc do nurkowania. Gran Canaria jest trzy razy większa od
Lanzarote, a przewodnik nurkowania wokół
wyspy to książeczka licząca zaledwie 25
stron. Z kolei przewodnik dla nurków na
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Lanzarote jest grubym 140-stronicowym tomem. To zapowiedź mocnych wrażeń. Jak
tylko chowamy głowę pod wodę, poraża nas
liczba podwodnych zwierząt i kolorów.
Manty mają tu nawet sześć metrów rozpiętości. Na plaży można spotkać głoworyby,
czyli tzw. „mola-mola”. Te olbrzymie, okrągłe ryby o średnicy dwóch metrów wygrze-

wają się tu na słońcu, żeby pozbyć się dokuczających im pasożytów. Po kąpielach słonecznych zanurzają się z powrotem pod
wodę. Od Lanzarote na północ rozpościera
się największy podwodny rezerwat w Europie wokół archipelagu wysepek El Chinijo.
Nurkując tam, można liczyć na prawdziwy
spektakl, bo wiele gatunków przybywa tu na

swoje gody. Także delfiny, wieloryby, krewetki. Większość przybywających tu po raz
pierwszy nurków dziwi się, że można zobaczyć… rafy koralowe. Mają kolor pomarańczowy. Mnogość miejsc nurkowych sprawia,
że zarówno nurkowie początkujący, zaawanasowani i techniczni znajdą tu coś dla siebie.
IN: Asiu, cofnijmy się do samego początku. Jak zaczęła się Twoja przygoda z nurkowaniem?
JZ: Moja przygoda z nurkowaniem zaczęła się za sprawą mojego brata Krzyśka,
który namawiał mnie żebym spróbowała,
ale przez bardzo długi czas wcale tego nie
chciałam. Zimno, woda, glony to nie dla
mnie, tak twierdziłam. Był pewien epizod
Krzyśka z centrum nurkowym w Polsce i
tam po prostu zostałam przez niego „zmuszona” do zrobienia kursu. Pokochałam
nurkowanie na wyjeździe do Egiptu, gdzie
miałam swój pierwszy tzw. Fun Dive. Miałam już wtedy stopień AOWD i zrozumiałam, jakie to jest piękne…
IN: Kiedy stwierdziłaś, że chcesz zostać
instruktorem nurkowania?
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JZ: Poprzednio pracowałam w dużej firmie, gdzie między innymi zajmowałam się
szkoleniami. Zawsze bardzo lubiłam przekazywać wiedzę innym i zrozumiałam, że
chciałabym pokazywać ludziom podwodny świat. Na kurs divemastera zdecydowałam się już z myślą, że jest to tylko kolejny
krok do zostania instruktorem. Jak widać,
nie była to miłość od pierwszego wejrzenia,
ale myślę, że pamiętając swoje obawy i lęki z początków nurkowania, lepiej potrafię
czasem zrozumieć kursantów.
IN: Jak wspominasz swój kurs instrukto-

ra nurkowania?
JZ: Wspominam go bardzo pozytywnie,
ale śmieję się często, że stres miałam większy niż na maturze. Kurs robiłam w Szkole
Instruktorów Nurkowania im. Witka Śmiłowskiego.
Prowadził go Michał Kosut i to jego profesjonalizm i spokój przygotował nas tak
dobrze do egzaminu. Były to dwa fantastyczne tygodnie mojego życia. Pracy i nauki było bardzo dużo, codziennie dostawaliśmy ogromną dawkę wiedzy, ale znakomita kadra sprawiła, że ze wszystkim
świetnie sobie radziliśmy.

IN: Co w pracy instruktora podoba Ci się
najbardziej?
JZ: To, że przez życie idę w klapkach, to
że codziennie spotykam nowych ludzi, to
że ktoś ufa mi bezgranicznie pozwalając się
zabrać pod wodę, no ale przede wszystkim
ten „banan” na twarzy po wyjściu z wody.
Zawsze twierdzę że mam pracę, w której
premię dostaję zaraz po wykonaniu zadania.
IN: Co mogłabyś doradzić instruktorom
nurkowania szukającym pracy za granicą?
JZ: Żeby się do nas zgłosili. Poza tym, żeby uczyli się języków.
IN: Dziękuję za rozmowę.
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Z radością informuję, że w SMS-owym głosowaniu czytelników Nuras.info, największego polskiego magazynu nurkowego, oraz użytkowników Forum Nuras, najpopularniejszego forum internetowego branży nurkowej, nasz wynalazek – lusterko
wsteczne OLW360 – zajęło pierwsze miejsce!
Niezmiernie cieszy mnie ten trafny wybór. Mam nadzieję, że następne wydanie
książki pt. Wypadki Nurkowe, napisanej przez Nurkową Osobowość Roku 2014
Tomasza Strugalskiego (gratuluję serdecznie!), będzie pozbawione rozdziału związanego z zagubionym partnerem. Z naszym lusterkiem zdarzyć się to nie może.
Konkurencja była bardzo silna, tym bardziej cieszy nas zajęcie pierwszego miejsca.
Co ważne, sukces zawdzięczamy praktycznie całej społeczności polskich nurków,
gdyż Nuras.info z nakładem 60000-90000 (tyle pobrań gazety notowanych jest co
miesiąc) trafia do komputerów większości nurkowej braci.
Dziękuję za to ważne wyróżnienie.
Marcin Kręt
marcin@360observe.com
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Podwodna Przygoda 2015
Podwodna Przygoda 2015 kilka dni
temu dobiegła końca. Szósta edycja
znacznie różniła się od poprzednich.
Tym razem, wszyscy którzy niezbyt
uważnie śledzili informacje dotyczące
przygotowań do dorocznego nurkowego święta i skierowali się tradycyjnie w stronę Pałacu Kultury i Nauki,
ucałowali klamkę strzelistego gmaszyska, po czym wpisali w nawigację
EXPO XXI.

prawiła komfort zarówno kilkudziesięciu
wystawców, jak również ponad 3000 odwiedzających. Nie można nie wspomnieć

Po dotarciu na miejsce czekało ich kolejne zaskoczenie – nie było godzinnych kolejek, tłoku, nie trzeba było przeciskać się
między zwiedzającymi, aby dotrzeć do
upatrzonej z daleka pianki czy porozmawiać o promocyjnych nurkowaniach na Kubie. Nie wynikało to bynajmniej z braku
zainteresowania ofertą tegorocznych targów.
Zmiana miejsca na pełne przestrzeni
centrum wystawiennicze zdecydowanie po74

o silnej grupie 742 instruktorów nurkowania, którzy swoją obecnością niewątpliwie
podkreślili wagę wydarzenia. Wzięli udział
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między innymi w spotkaniach federacji
IANTD, KDP CMAS, PADI.
Kolejną nowością była zmiana organizacyjna i wydłużenie imprezy do czterech
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dni, w tym przeznaczenie jednego dnia na
spotkania i negocjacje branżowe. Bardzo
dobre posunięcie, zważywszy na to, że w
poprzednich latach wystawcy często musieli się rozdwajać, aby serdecznie powitać
dawno niewidzianych kolegów z branży,
jednocześnie zapraszając nieco zagubionego, przyszłego nurka na wiosenny kurs
OWD.

Jak co roku, tu większej zmiany nie dało
się zauważyć, było w czym wybierać – oferta kilkuset marek, w tym kilka po raz pierwszy na Podwodnej Przygodzie, centra i
sklepy nurkowe, bazy z Polski i najodleglejszych zakątków świata, producenci i bezpośredni importerzy sprzętu z kompletną
ofertą, biura podróży, pełna oferta szkoleniowa nurkowania rekreacyjnego, technicznego, jaskiniowego i osób niepełnospra-
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wnych, na poziomie nurków i instruktorów:
KDP CMAS, PADI/DSAT, SDI/TDI, IANTD,
SSI, HSA, CEDIP, ITDA… można chcieć
więcej?
Można!
Dodajmy więc do tego wybitnych przedstawicieli świata nurkowego, z którymi można było porozmawiać, wymienić poglądy,
czy choćby uścisnąć dłoń. Cykl pouczających wykładów cieszył się jak zwykle
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ogromnym zainteresowaniem. W tym roku
na Nurgresie, mimo ogromnej frekwencji,
miejsca dla nikogo nie zabrakło.
Mieliśmy okazję wysłuchać między innymi dwóch prelekcji Nuno Gomesa, który w
2005 r. zanurkował na głębokość 318,25 m.
Rekord ten został pobity dopiero we wrześniu 2014 r. Przed i po wykładach, wiecznie uśmiechnięty autor wydanej niedawno

książki „Poza Błękitem” rozmawiał z odwiedzającymi targi, rozdawał autografy i
chętnie pozował do wspólnych zdjęć.
Spore zainteresowanie wzbudziły też wykłady Andreya Bizyukina o Jaskini Ordyńskiej i innych jaskiniach na terenie Rosji, a
także o nurkowaniach w Bajkale, Morzu
Barentsa i na Kamczatce. Co ciekawe, dr n.
med. Andrey V. Bizyukin, podwodny foto-

graf, eksplorator głębokich jaskiń, zawodowy dziennikarz i instruktor nurkowania
77
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technicznego, nurkuje także w drewnianym
hełmie.
Na Nurgresie nie zapominano oczywiście
o zdrowiu. Poruszone były różne aspekty naszych nurkowych bolączek. Tematykę problemów usznych u osób nurkujących
przybliżył dr n. med. Mirosław Szczepański
– specjalista laryngolog, nurek. Wszyscy
chętni mogli zgłosić się na badania słuchu
78
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wraz z oceną trąbek słuchowych. Ochotnicy, przy okazji poddania kontroli swoich
uszu, przyczynili się do rozwoju nauki.
Dr n. med. Wojciech Maciak, lekarz, nurek trymiksowy – specjalista rehabilitacji
medycznej, polecił z kolei naszej uwadze,
narażony na wiele niebezpieczeństw, krzyż
nurka.
Niezwykle poruszające wystąpienie wygłosiła Joanna Hereta Prezes Stowarzysze79
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nia TO MA SENS. Z wykształcenia oligofrenopedagog, z pasji aquaterapeutka z ośmioletnią praktyką prowadzenia zajęć w
wodzie, od sześciu lat realizująca marzenie
życia –delfinoterapię. Z ogromną determinacją walczy o poprawę życia osób niepełnosprawnych, co docenili zarówno
ofiarodawcy atrakcyjnych przedmiotów
przeznaczonych na licytację na rzecz Stowarzyszenia, jak również licytujący, którzy
80
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szczodrze wsparli swoich niepełnosprawnych nurkujących przyjaciół.
Jak zwykle, podczas wykładów Krzysztofa Starnawskiego, płetwonurka, speleologa,
taternika, ratownika TOPR i instruktora nurkowania, sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Słuchacze z zapartym tchem
dali się ponieść opowieściom o tajnikach
nurkowania jaskiniowego, między innymi
w Albanii, Włoszech i Czechach.
81
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Nie mogło oczywiście zabraknąć prelekcji na temat technik nurkowania, bezpieczeństwa i sprzętu, między innymi latarek,
rebreatherów i wszystkiego, co uławia nam
odkrywanie głębin, nie sposób jednak w tak
krótkim podsumowaniu wymienić wszystkich zagadnień, jakie były poruszane.
Spore wrażenie zrobiła również wystawa
zdjęć Marcina Trzcińskiego i Wojciecha
82

Zgoły, tłuściutkie foki z Farne Islands, może
figurą nie przypominały słynnych modelek,
ale pozowały bardzo profesjonalnie.
Tradycyjnie już wystawcy i goście mogli
odpocząć po targowym zgiełku podczas
wieczornego, sobotniego Maratonu Filmów
Podwodnych. Wielki błękit, szum automatu, poza tym cisza… Niezwykłe ukojenie po
dniach pełnych emocji.
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A tych przecież nie brakowało. Zwłaszcza podczas ogłoszenia wyników plebiscytu na Osobowość i Produkt Roku 2014,
przeprowadzonego wśród użytkowników
Forum Nuras i Czytelników magazynu Nuras.info.
Osobowością Roku 2014 został wieloletni instruktor nurkowania Tomasz Strugalski.
Wyróżnienie w tej kategorii trafiło na ręce
Mateusza Maliny, rekordzisty w nurkowaniu na jednym oddechu. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku przedstawiciele polskiego
freedivingu, którzy odnoszą ogromne sukcesy na skalę światową, szerzej zaprezentują się na Podwodnej Przygodzie.
W kategorii Produkt Roku 2014 najwięcej głosów uzyskały lusterka nurkowe Ob83
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serve360, zaraz za nimi znalazł się komputer Black EANX firmy xDeep. Wszystkim
jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Z pewnością uczestnicy tegorocznej Podwodnej Przygody opuścili warszawską halę
EXPO XXI z dużą dawką rzetelnej wiedzy,
pakietem niecodziennych promocji i pomysłów na najbliższy sezon oraz zastrzykiem
pozytywnej energii, którą pasjonaci głębin
wzajemnie się zarażają. Z roku na rok największa nurkowa impreza w Polsce coraz
bardziej się rozwija i wpisuje w plany wielu
nurków jako obowiązkowy punkt w kalendarzu wydarzeń. Podwodna Przygoda jest jedyną okazją do spotkania tak licznej nurkowej
braci w jednym miejscu. Dzięki temu odnawiają się stare przyjaźnie, łagodzą wirtualne
spory, powstają nowe, wspólne projekty.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, bardzo miło było Was zobaczyć. Dziękujemy zarówno za słowa
uznania, jak również za wskazówki odnośnie magazynu Nuras.info, który wspólnie z
nami tworzycie już od ponad 5 lat.
Do zobaczenia nad i pod wodą oraz za
rok na kolejnej edycji Targów Nurkowych
Podwodna Przygoda!

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach jakiejś gazety?
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/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

AB
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Ekstremalne Walentynki
To był prawdziwy spontaniczny pomysł, uknuty wspólnie z Dominiką
podczas ostatniego wigilijnego spotkania. Olsztyńska ekipa skoczków
zaprosiła mnie na uroczyste spotkanie opłatkowe, zorganizowane w Tawernie gościnnego KKS Warmia, na
ul. Żeglarskiej w Olsztynie. Po części oficjalnej rzuciłem Dominice hasło – a może razem, wy skoczkowie,
plus żeglarze i nurki możemy razem
coś zorganizować. I tak część naszych ludzi skacze, nurkuje i pływa
na żaglach, więc wspólna inicjatywa
tylko może pomóc…
Kalendarz, trzy minuty rzucania pomysłami i błyskawicznie powstał plan walentynkowo-karnawałowej
imprezy.
Oczywiście z jego realizacją tak gładko już
nie poszło.
Sporo było utrudnień i przeszkód w trakcie przygotowań, ale komentarze wychodzących po imprezie gości zrekompenso-

wały nam cały trud i wysiłek włożony w jej
organizację. Założony scenariusz wypełniliśmy w 100%, wszystko wyszło nad wyraz
sprawnie i nie było żadnych większych pro86
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blemów – ani technicznych, ani organizacyjnych.
Impulsem dla nas, aby połączyć siły ekip
skupiających się wokół nurkowania, skoków spadochronowych i żeglarstwa była integracja i dobra zabawa. Niezapomniana
impreza i zadowoleni goście to również
promocja naszych dyscyplin, popularyzacja
przystani i propagowanie aktywnego stylu

życia. No, oczywiście ktoś ze znajomych
skrytykował moje myślenie, zauważając, że
przecież skakanie i żagle to konkurencja dla
nurkowania, po co więc promujesz konkurencyjne sporty – usłyszałem… A po to, że
stawiam na ludzi i klientów myślących i
świadomych. Jak mają nurkować, to skoki i
żagle, czy inne zajęcia, nie będą im w tym
przeszkadzać. Co więcej, powiedziałem, że
87

w dłuższej perspektywie każdy klient powinien docenić, że Aquadiver Klub jest otwarty, nie boi się konkurencji i sam działając
najlepiej jak można, współpracuje z innymi. To ma być świadectwo naszego profesjonalizmu. No, a jeśli klient będzie
wybierał między dyscyplinami – trudno. Jeśli ma do nas trafić, i tak prędzej czy później
to zrobi… Współpraca przypieczętowana
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Ekstremalnymi Walentynkami, mam nadzieję, nie raz jeszcze sprokuruje dobry balet!
Pierwszym problemem podczas planowania scenariusza i kosztów związanych z
naszymi szalonymi pomysłami były obawy
o frekwencję… Nikt z nas nie spodziewał
się takiej ilości chętnych i ogromnego zainteresowania. Już 10 dni przed imprezą za-

mknęliśmy listy, wiadomo było, że uda się
spiąć budżet, że sprzedaliśmy komplet, aż
150 miejsc! Można było zatem spokojnie
wszystko przygotowywać.
Piotr, Dominika i ja, jak się okazało, trafnie przewidzieliśmy, co może być magnesem… Kultowa już w środowisku nurkowym naszego klubu (moja osobista zasługa,
muszę się pochwalić…) Łydka Grubasa i
dziewczyny z grupy Flame przyciągnęły nawet ekipę telewizyjną, która to z lekkim niedowierzaniem, ale też szacunkiem, przyjęła
informację o połączeniu sił przedstawicieli
różnych sportów „ekstremalnych” i imprezowaniu na przystani Warmii w Olsztynie.
„Telewizory” długo nagrywali materiał,
przeprowadzali wywiady, chwaląc pomysł
i imprezę, niewyobrażalnie łechcąc nasze
ego… Krytyki nie było, bo nasi gwiazdorzy
rocka i pięknie dziewczyny, wyrwane jakby
z innej bajki (brazylijskiego karnawału)
nadały odpowiedni ton i właściwy klimat.
Także DJ Marian Koniuszko, występujący
publicznie po raz dugi w życiu, nie musiał
się bardzo wysilać, ani niczym martwić,
większość skakała na parkiecie/deskach jak
trzeba… Udało mu się zebrać nawet parę
złotych, za piosenki na życzenie, dla za88

przyjaźnionego z nurkami Łukasza Piekarskiego (https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008593506054&fref=ts) na jego kosztowne leczenie. Scenariusz walentynek przebiegał bez poślizgów i wtop, o co
zadbała prowadząca Małgorzata Sadowska.
Konkurs stepowania w płetwach wypadł zabawnie, a cenne nagrody (skok tandemowy
ze spadochronem i intro nurkowe) na pew-
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no uradowały zwycięzców. Ciekawe, co
powie po zrealizowaniu nagrody zwycięzca konkursu karaoke, przeprowadzonego
przez Łydkę Grubasa… Otóż do piosenki:
RAPAPARA uczestnicy konkursu, zamiast
Hipisa, wykonywali refren: Rapapara, Rapapara miała ryja jak kopara… Zwycięzca, jako nagrodę, otrzymał możliwość prowadzenia przez 15 minut koparki…
Konkursy, pokazy przygotowane przez
grupę Flame i koncert zakończyły się przed
północą, od razu rozpoczęła się dyskoteka.
W międzyczasie restauracja Tawerna wyda-

wała swojskie jadło: pyszny bigos i wyśmienitą grochówkę. Napełnieni dobrym jedzeniem i trunkami, ekstremalni walentynkowicze zakończyli ostatkowe balety kwadrans po trzeciej… Została co prawda jeszcze spora grupa niedobitków, ale DJ Marian
Koniuszko, zmęczony lecz zadowolony,
zamknął play listę i wyłączył głośniki. Straty niestety były: złamana noga Justyny, która spadła z pomostu na lód, brudne trampki
DJ Mariana, kilka pobitych szklanek, 43
pęknięte balony, kil
 ka panoramixów na
chodniku i duży kac u więk
szości uczestni



ków.
Obiecujemy jedno, nie jest to ostatnie
słowo Aquadivera, ekipy Skoocz.pl i Warmii – będziemy działać dalej!
Miłosz Dąbrowski
fot.: Dominika Balle
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Zaproszenie
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski i Kaliski Klub Wodny „FALA” 14
marca 2015 roku organizuje IX Spływ
Twardzieli rzeką Prosną im. Jana Pasia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać siłę własnego charakteru i
wytrzymałość organizmu na ekstremalne
warunki. Jeśli jesteś przekonana/przekonany, że w mokrym skafandrze i ABC przepłyniesz Prosną 4 kilometry w temperaturze
wody 3 stopnie Celsjusza, to jest impreza
dla Ciebie!
Czekamy na śmiałków! Potwierdzić swój
hart ducha może zarówno kobieta, jak i mężczyzna w każdym wieku. W poprzednich
edycjach rozpiętość wieku wynosiła od 12
do 63 lat.
Zbiórka uczestników o godzinie 09.30
przy budynku Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
Zapewniamy świetną zabawę, certyfikat

zaświadczający o zdobyciu tytułu Twardziela, gorące napoje i posiłek na mecie. W
trakcie uroczystego obiadu, podsumowującego imprezę, odbędzie się losowanie, w
którym uczestnik ma szansę na cenne upominki: między innymi automaty oddechowe firmy „AQUALUNG”.
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Potwierdzenie własnych możliwości będzie przyjemniejsze, jeżeli odbędzie się w
towarzystwie przyjaciół i znajomych. Powiadom ich o imprezie i zachęć do udziału. Osobom towarzyszącym zapewnimy
atrakcje w postaci między innymi: przejazdów zaprzęgiem konnym, wystawy sprzętu
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nurkowego, kiermaszu, pokazów modeli
pływających. Rozlosujemy również 5 darmowych intro nurkowych.
Start spływu o godzinie 11.00, zakończenie około godziny 13.30.
Uczestnikami spływu mogą być osoby,
które ukończyły 18 lat, a także osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Koszt udziału w imprezie:
uczestnik biorący udział w spływie 90 zł;
osoba nie biorąca udziału w spływie, ale

uczestnicząca w losowaniu upominków 80 zł;
osoba towarzysząca, która będzie uczestniczyła w uroczystym obiedzie 35 zł.
Chętnych do wzięcia udziału we wspólnej zabawie prosimy o kontakt z organizatorami:
Krzysztof Nowakowski tel. 601-162-420
krzysiek.no@interia.pl,
Bogdan Olejnik tel.601-561-390 dagor3@ymail.com
Adres do pobrania dokumentów spływu:
www.kkwfala.kalisz.pl
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Prosimy o dokonywanie wpłat na konto
nr 56 1240 2946 1111 0000 2880 5359
do dnia 14 marca 2015 r.
dostarczenie wypełnionych dokumentów
z załączników najpóźniej do dnia 14 marca
2015 r. do godziny 09.00.
* Uwaga!!!
Ze względu na warunki pogodowe (zamarznięte koryto rzeki) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu
imprezy.
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Republika Dominikańska – oaza ekoturystyki
Trzytysięczniki, dziewiętnaście parków narodowych, kolorowe rafy koralowe i dziewicze plaże przyciągają
do Republiki Dominikańskiej przede
wszystkim miłośników przyrody i
podróżników, którzy uwielbiają przygody. Republika Dominikańska wprowadziła system ochrony naturalnych
ekosystemów już w 1962 r., a z czasem stała się najliczniej odwiedzaną
ekoturystyczną destynacją w regionie
Karaibów.
„W latach 60. Republika Dominikańska
przyjęła rozporządzenie, na podstawie którego powstały w sumie osiemdziesiąt trzy
tereny chronione, dziewiętnaście parków
narodowych, trzydzieści dwa pomniki przyrody, sześć rezerwatów i dwa morskie obszary chronione“ – mówi Leila Boasier
Budecker, dyrektorka przedstawicielstwa
Republiki Dominikańskiej z siedzibą w Pradze. I dodaje: „W wyniku współpracy rządu
z organizacjami zajmującymi się ochroną

środowiska naturalnego i z podmiotami prywatnymi powstał także system ochrony zagrożonych gatunków zwierząt“.
Jeśli masz duszę podróżnika, w Republice Dominikańskiej czeka na Ciebie dużo
przepięknych i nieodkrytych miejsc, gdzie
prym wiedzie przygoda. Wspomniane miejsca można odwiedzić na własną rękę, indywidualnie, jak również z biurem podróży.
Ilość turystów w tych regionach jest ograniczona i rygorystycznie kontrolowana.
Najwyższe i najniższe miejsce na Karaibach
W Republice Dominikańskiej znajduje się
najwyższy punkt i najniżej położone miejsce
w całym regionie Karaibów. Na górę Pico
Duarte (3175 m n.p.m.) w Parku Narodowym Armando Bermúdez wdrapują się
przede wszystkim złaknieni przygód turyści
z całego świata. Na szczyt, którego nazwa
pochodzi od „ojca narodu“ Juana Pablo Duarte, wejść można w towarzystwie przewodnika. Trekking trwa od dwóch do czterech
dni, w zależności od wybranej trasy.
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Enriquillo to z kolei największe słone jezioro na Karaibach (o powierzchni 350
km2), jest też najniższym punktem w całym
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regionie (40 m pod poziomem morza). Szerokość jeziora się zmienia, ale zwykle wynosi od 15 do 20 km. Na jeziorze położone
są trzy wyspy. Największa Isla Cabritos (24
km2) jest schronieniem dla flamingów, legwanów i krokodyli amerykańskich.
Zatoka Orłów
Daleko od cywilizacji, na najbardziej
wysuniętej na zachód części wyspy, w Parku Narodowym Jaragua znajduje się dziesięciokilometrowa, opuszczona plaża
Zatoka Orłów (Bahía de las Águilas), jedna
z najpiękniejszych na Karaibach. Przy plaży nie ma żadnych restauracji czy hoteli.
Specyficzny suchy klimat, bliskość laguny i
dzikie skały tworzą idealne warunki do życia 130 rodzajów ptaków, z których aż 10
to gatunki endemiczne. W rafach koralowych pulsuje podwodne życie.
Na plażę można się dostać łodzią wycieczkową z miast Barahona, Pedernales i
Cabo Rojo. W Parku Narodowym Jaragua
znajdują się liczne wykopaliska archeologiczne z okresu przedkolumbijskiego.
Wielorybie romanse i wodospady na Samanie
Półwysep Samaná skrywa nie tylko dziewicze plaże, ale imponujący wodospad El

Limón czy Park Narodowy Los Haitises. Od
grudnia do marca przypływają tu na gody
wieloryby. Spodziewać się można wyjątkowych widoków: dwudziestotonowe długopłetwowce prezentują akrobatyczne skoki
przed swoimi przyszłymi partnerkami.
Niezapomnianym przeżyciem jest także
wycieczka na koniu lub łodzią na rajską

93

plażę Rincon. W prowincji Bayaguana, na
południe od Samany, ukrywają się naturalne wodospady Monte Plata. Źródłem wody
jest rzeka Socoa, która zaczyna swój bieg w
Parku Narodowym Los Haitises. Kryształowo czysta laguna pod wodospadami zaprasza do odświeżającej kąpieli.
Zielone hebanowce
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Turyści, którzy kochają przyrodę i poznawanie nowych miejsc, nie mogą ominąć regionu Jarabacoa/Constanza w łańcuchu
górskim Cordillera Central. W rezerwacie
Zielony Hebanowiec mają swoje źródła
rzeki Camú, Jimenoa i Jatubey, rosną tu także endemiczne gatunki roślin.
Na wysokości 100 m n.p.m. możecie odświeżyć się w naturalnej łaźni Arroyaz
(14oC) lub Bańo de Nubes, z której rozciąga
się majestatyczny widok na dolinę Vega Real, a przy dobrej widoczności aż na zatokę
Samaná. Zakwaterowanie znaleźć można
m.in. w drewnianych chatkach na rancho.
Do obowiązkowych punktów programu należy degustacja uprawianej tu kawy.
O Republice Dominikańskiej
Republika Dominikańska należy do ulubionych turystycznych destynacji na Karaibach. Zajmuje mniej więcej dwie trzecie
wyspy Hispaniola, która leży na południowy wschód od Florydy. Ta destynacja jest,
po Kubie, drugim największym państwem
na Morzu Karaibskim, gdzie mówi się po
hiszpańsku, a gdzie podziwiać można różnorodny krajobraz. Znaleźć tu można bezkresne dziewicze plaże, wiecznie zielone
lasy tropikalne i tereny górskie. Ruch tury-

styczny należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Dominikana ma
pięć regionów turystycznych: Puerto Plata –
Cabarete – Sosua, La Romana – Bayahibe,
Samana – Las Terrenas, Boca Chica – Juan
Dolio i Punta Cana.
Kontakt:
Mgr Leila Boasier Budecker
Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią
Ministerstwo Turystyki Republiki Dominikańskiej /
Narodowa Centrala Turystyczna Republiki Dominikańskiej
Štěpánská 611/14, 110 00 Praga 1
Mgr Simona Juránková
Dział PR
Telefon: +420 222 231 078
Email: poland@godominicanrepublic.com
www.godominicanrepublic.pl
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Spływ Twardzieli – Zaproszenie
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski i Kaliski Klub Wodny „FALA” 14 marca 2015 roku organizuje IX Spływ Twardzieli rzeką Prosną im. Jana
Pasia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać siłę własnego charakteru i wytrzymałość organizmu na ekstremalne warunki. Jeśli
jesteś przekonana/przekonany, że w mokrym skafandrze i ABC przepłyniesz Prosną 4 kilometry w temperaturze wody 3 stopnie Celsjusza, to jest
impreza dla Ciebie! Czekamy na śmiałków! Potwierdzić swój hart ducha może zarówno kobieta, jak i mężczyzna w każdym wieku. W
poprzednich edycjach rozpiętość wieku wynosiła od 12 do 63 lat.
Zbiórka uczestników o godzinie 09.30 przy budynku Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Zapewniamy świetną zabawę, certyfikat
zaświadczający o zdobyciu tytułu Twardziela, gorące napoje i posiłek na mecie. W trakcie uroczystego obiadu, podsumowującego imprezę,
odbędzie się losowanie, w którym uczestnik ma szansę na cenne upominki: między innymi automaty oddechowe firmy „AQUALUNG”.
Potwierdzenie własnych możliwości będzie przyjemniejsze, jeżeli odbędzie się w towarzystwie przyjaciół i znajomych. Powiadom ich o imprezie
i zachęć do udziału. Osobom towarzyszącym zapewnimy atrakcje w postaci między innymi: przejazdów zaprzęgiem konnym, wystawy sprzętu
nurkowego, kiermaszu, pokazów modeli pływających. Rozlosujemy również 5 darmowych intro nurkowych.
Start spływu o godzinie 11.00, zakończenie około godziny 13.30.
Uczestnikami spływu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, a także osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Koszt udziału w imprezie: uczestnik biorący udział w spływie 90 zł; osoba nie biorąca udziału w spływie, ale uczestnicząca w losowaniu
upominków 80 zł; osoba towarzysząca, która będzie uczestniczyła w uroczystym obiedzie 35 zł.
Chętnych do wzięcia udziału we wspólnej zabawie prosimy o kontakt z organizatorami:
Krzysztof Nowakowski tel. 601-162-420 krzysiek.no@interia.pl,
Bogdan Olejnik tel.601-561-390 dagor3@ymail.com
Adres do pobrania dokumentów spływu: www.kkwfala.kalisz.pl
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto nr 56 1240 2946 1111 0000 2880 5359
do dnia 28 lutego 2015 r.
dostarczenie wypełnionych dokumentów z załączników najpóźniej do dnia 14 marca 2015 r. do godziny 09.00.
* Uwaga!!!
Ze względu na warunki pogodowe (zamarznięte koryto rzeki) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu imprezy.
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Test aparatów podwodnych 2014 - część III

Ricoh WG-4
Wodoodporne aparaty serii WG do
tej pory pojawiały się z logotypem
Pentax. Jednak właściciel tej marki,
firma Ricoh Imaging, postanowiła jakiś czas temu, że kompakty opuszczające dawne fabryki Pentaksa będą
sygnowane logotypem Ricoh. I w ten
sposób został zaprezentowany pierwszy podwodny aparat serii WG oferowany pod nową marką. Nie ulega
jednak wątpliwości, iż jest następcą
modelu Pentax WG- 3, bowiem tabela pokazuje, że zbytnio nie różni się
on od swojego poprzednika.
W aparacie znajdziemy więc tę samą
matrycę CMOS BSI wielkości 1/2.3 cala o
rozdzielczości 16 Mpix, a także obiektyw o
odpowiedniku ogniskowych 25-100 mm i
świetle f/2.0-4.9 składający się z dziewięciu
elementów ułożonych w siedmiu grupach

(w tym cztery elementy asferyczne). Co ciekawe, parametry toru optycznego są identyczne, jak w opisywanym wcześniej
Olympusie TG-3, co może świadczyć, iż w
obydwu modelach zastosowano dokładnie
te same konstrukcje.
W Ricoh WG-4 znajdziemy również ten
sam 3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości
460 tys. punktów, a także identyczną obudowę, która pozwala zanurkować na głębokościach do 14 metrów. Nie zmieniły się
także oferowane tryby filmowe, filtry artystyczne oraz zakres czasów migawki. Co
nowego znajdziemy więc w opisywanym
modelu? Jedyne, co rzuca się w oczy, to
dwa nowe tryby zdjęciowe. Pierwszy z nich
to priorytet migawki, a drugi to tryb USER
pozwalający zdefiniować zestaw indywidualnych ustawień. Warte odnotowania jest,
iż w WG-4 zabrakło trybów „Cyfrowe zdjęcie szerokokątne” oraz „Cyfrowa Panora96

ma”. To w zasadzie jedyne różnice w stosunku do poprzednika. Pora więc przejść
do dalszej części testu.
Budowa i jakość wykonania

Korpus WG-4 został wykonany bardzo
solidnie. Na przedniej ściance znalazła się
płytka z lekkiego metalu, a resztę korpusu
zbudowano z wysokiej jakości plastiku, któ-
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ry jest twardy i porowaty, co w połączeniu
ze smukłym kształtem sprawia, iż aparat doskonale trzyma się w dłoni. W obudowie
nic nie skrzypi i zachowuje ona odpowiednią sztywność, a jej poszczególne elementy zostały dobrze spasowane.

Niestety dobre wrażenie nieco psuje dość
miękka szybka chroniąca ekran LCD, która
niezbyt dobrze radzi sobie z naporem wody.
Na głębokości niespełna 14 metrów dość
mocno dotyka ona powierzchni monitora, co
w dłuższym okresie czasu może spowodować
jego odbarwienie lub nawet uszkodzenie.
Kształt korpusu i jego wygląd wpisuje się
doskonale w dotychczasową stylistykę produktów z serii WG. Także układ przycisków

nie odbiega znacznie od tego, do czego
przyzwyczaiły nas wcześniejsze modele sygnowane logotypem Pentax. Na górnej
ściance tradycyjnie umieszczono włącznik
oraz spust migawki, a na tylnej, patrząc od
góry, znajdziemy:
– dźwignię do zmiany ogniskowej,
– przycisk uruchamiający tryb podglądu,
– przycisk uruchamiający tryb wideo,
– wybierak kierunkowy dający szybki dostęp do:
¤ ustawień lampy błyskowej,
¤ ustawień samowyzwalacza,
¤ trybu makro,
¤ menu wyboru trybu zdjęciowego,
– przycisk MENU,
– przycisk uruchamiający tryb Zielony i
pozwalający usuwać zdjęcia w trybie podglądu.
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Warto też dodać, iż zielony przycisk może także pełnić rolę guzika zmieniającego
funkcje przypisane do przycisków kierunkowych. A nowy zestaw funkcji możemy
zdefiniować samodzielnie w menu, korzystając z dość długiej listy dostępnych opcji.
Na dolnej ściance aparatu umieszczono
sporych rozmiarów klapkę, która skrywa
złącza USB 2.0 Hi-Speed oraz micro HDMI
typu D, a także slot na kartę pamięci
SD/SDHC/SDXC (w tym Eye Fi) i akumulator litowo-jonowy D-LI92 o pojemności 925
mAh i wydajności ok. 240 zdjęć.
Na klapce zastosowano blokadę podobną do tej z opisywanego wcześniej Olym-
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pusa. Choć jest ona wyraźnie większa i
przez to wygodniejsza w obsłudze niż w
TG-3, to i tak w wodoodpornych kompaktach zdecydowanie lepiej sprawdzają się
samoblokujące się pokrętła, które znajdziemy np. w aparatach Fujifilm, czy Nikon.
Na koniec wypada jeszcze wspomnieć o
plastikowym gwincie statywowym, który
niestety znalazł się na skraju dolnej ścianki, czyli dość daleko od osi obiektywu.
Eksploatacja
Wspomniany wcześniej, twardy i porowaty plastik spisuje się bardzo dobrze w
trakcie użytkowania. Po naszym teście na
tych elementach trudno było dostrzec jakiekolwiek skazy. Niestety nie możemy powiedzieć tego samego o metalowym przodzie,
na którego powierzchni pojawiło się kilka
zadrapań, a także o szybce chroniącej
ekran LCD, która okazała się bardzo podatna na zarysowania. W rezultacie musimy liczyć się z faktem, że już po kilku dniach,
czy nawet po pierwszej wizycie na plaży i
upadku w piasek, na ekranie pojawi się sporo rys i przetarć.
Gdy chcemy aparat utrzymać w czystości, okaże się, iż wcale nie jest to takie łatwe. Jeżeli po nurkowaniu w morzu zapo-

mnimy go opłukać w słodkiej wodzie, pojawi się na nim sporo osadów z soli ukrytych
w licznych zakamarkach i zagłębieniach.
Niestety agresywny wygląd aparatów serii
WG nie idzie w parze z łatwością czyszczenia.
Funkcje dodatkowe
Z całą pewnością ten podrozdział nie będzie tak rozbudowany, jak w przypadku
Olympusa TG-3. W Ricoh nie znajdziemy
bowiem interfejsu WiFi, ciśnieniomierza,
głębokościomierza czy kompasu. W testowanym przez nas modelu zabrakło nawet
odbiornika GPS, bowiem użytkownicy chcący skorzystać z dobrodziejstw geotagowania
muszą nabyć Ricoh WG-4 GPS, który od
opisywanego tutaj WG-4 różni się właśnie
obecnością odbiornika satelitarnego.
Jak już wspomnieliśmy, w testowanym
modelu zabrakło także trybu zdjęć panoramicznych, a na pociechę producenci zostawili nam jedynie tryb HDR. Działa on tak
jak w wielu innych modelach konkurencji,
czyli po wciśnięciu spustu migawki aparat
wykonuje kilka ekspozycji, które są następnie sklejane w jedno zdjęcie o zwiększonej
dynamice tonalnej i pełnej rozdzielczości
16 Mpix.
98

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie HDR

Kolejnym udogodnieniem oferowanym
przez Ricoh WG-4 są diody okalające obiektyw.
Przydają się one w makrofotografii, a po włączeniu trybu „Mikroskop cyfrowy” zapalają się
automatycznie i dość równomiernie oświetlają
obiekt fotografowany z bardzo małej odległości.
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Zdjęcie makro w ciemnym pomieszczeniu

Zdjęcie makro w ciemnym pomieszczeniu z wykorzystaniem diod rozmieszczonych wokół obiektywu

Użytkowanie pod wodą
Niemal identyczny układ przycisków, to
samo menu i podobne wyprofilowanie obudowy sprawiają, że użytkowanie WG-4 pod
wodą jest zbliżone do tego, co oferował
nam testowany dużo wcześniej WG-2. Je-

dyne istotne zmiany w stosunku do wcześniejszego modelu to rezygnacja z niepotrzebnego przycisku detekcji twarzy oraz
dodanie przycisku do rejestracji wideo. Manewr ten z pewnością sprawił, iż kręcenie
filmów jest o wiele łatwiejsze, gdyż nie zawsze musimy wchodzić do menu, aby skorzystać z tego trybu. Niestety producent nie
przewidział, że będąc pod wodą będziemy
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chcieli często korzystać z podwodnego trybu wideo i nawet gdy mamy wybrany tryb
zdjęć podwodnych, po naciśnięciu przycisku nagrywania rejestracja będzie odbywać
się w trybie zwykłym, co spowoduje niewłaściwy dobór balansu bieli.
Zatem chcąc nakręcić pod wodą film w
ładnych kolorach, musimy skorzystać z
przycisku MODE, który daje nam dostęp do
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menu wyboru trybu tematycznego i wybrać
w nim odpowiednią ikonkę. Menu nie odbiega wyglądem od tego znanego z wcześniejszych modeli i znajdziemy w nim tryb
„Zdjęcia podwodne” oraz „Film podwodny”. Te dwie opcje na szczęście zostały
umieszczone blisko siebie, więc dość szybko możemy przechodzić z jednego trybu do
drugiego. Nie jest to z pewnością zbyt wygodne rozwiązanie, jednak pojawienie się
przycisku do nagrywania wideo należy zaliczyć na plus, bowiem ułatwia obsługę na
powierzchni.

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie „Zdjęcia podwodne”

Zatem jeżeli oprócz robienia zdjęć również filmujemy, to nurkując z WG-4 musimy liczyć się z koniecznością częstego
wchodzenia do menu. Na szczęście chcąc
wykonać zdjęcie zaraz po wynurzeniu się
spod wody, nie musimy przełączać aparatu
w tryb P, bowiem w trybie „Zdjęcia podwodne” nie będzie on miał problemów z

przyzwoitym odwzorowaniem barw, co ilustruje poniższy przykład.
Menu główne ma dokładnie taką samą
budowę, jak wcześniejsze modele serii WG
i z pewnością należy pochwalić je za stopień rozbudowania. Aparat umożliwia bowiem dostosowanie kilku opcji, których
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często brakuje w produktach tej klasy. Mamy tu na myśli np. zakres Auto ISO, poziom
wyostrzenia, czy tryby stabilizacji.
Na pochwałę zasługuje smukły kształt
obudowy. Dzięki niemu, oraz zastosowaniu
porowatego plastiku, aparat dobrze trzyma
się w dłoniach. Rozwiązanie to ma jeszcze
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jedną konsekwencję. Chodzi o ekran LCD,
który choć ma przekątną wynoszącą 3 cale,
to jest panoramiczny (proporcje 16:9). W
rezultacie podczas kadrowania zdjęć (które
są w formacie 4:3) nie jest wykorzystywana
cała jego powierzchnia. Przekątna obrazu
ma wówczas ok. 6.1 cm, co daje 2.4 cala.
W porównaniu do Olympusa TG-3, gdzie
obraz ma 3 cale różnica jest kolosalna, zatem kadrowanie testowanym Ricoh nie jest

tak wygodne, jak byśmy tego oczekiwali od
aparatu z 3-calowym monitorem.
Ponarzekać też musimy na dołączony do
aparatu pasek. Tak jak we wcześniejszych
modelach, nie jest to typowy pasek na nadgarstek, a szeroka taśma z karabińczykiem,
której nie da się przełożyć przez rękę.
Zatem jeżeli chcemy, aby aparat bezpiecznie zaczepiony był do naszego nadgarstka, musimy posiłkować się opcjonalnym paskiem neoprenowym, który jest oferowany jako dodatkowo płatne akcesorium.
Na koniec warto pochwalić WG-4 za
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przyzwoitą szybkość działania. Podczas
użytkowania nie dały się zauważyć jakiekolwiek irytujące opóźnienia podczas poruszania się po menu, fotografowania czy
zapisywania zdjęć na karcie. Autofokus także działał szybko, a do tego celnie i to nawet w słabych warunkach oświetleniowych, w których Olympus TG-3 nie zawsze
dawał sobie radę.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Już pierwsze spojrzenie na zdjęcia podwodne wykonane WG-4 pozwalają stwierdzić, iż priorytetem dla programistów z
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firmy Ricoh było pozbycie się niebieskiej
dominanty. Oczywiście najłatwiej uzyskać
to poprzez podbicie barwy purpurowej, co
też uczyniono w tym wypadku. W rezultacie nawet na głębokości kilkunastu metrów
aparat jest w stanie wydobyć sporo kolorów, czego dowodem jest poniższa fotografia.
Zdjęcie wykonane metr pod powierzchnią

Zdjęcie wykonane na głębokości 13 metrów

Niestety programiści troszkę przesadzili i
podbicie barwy purpurowej odbyło się
kosztem utraty koloru głębi morza, które zamiast ciemnoniebieskie jest błękitne, a często nawet lekko zielonkawe. Problemy
pojawiają się też na małych głębokościach,
gdzie zazwyczaj rejestrujemy podwodne
elementy mocno zabarwione na różowo.

O ile w przypadku Olympusa pisaliśmy,
iż podbicie barwy purpurowej odbywa się z
wyczuciem, co pozwoliło zachować kompromis w przyzwoitym odwzorowaniu kolorów na różnych głębokościach, to w
przypadku WG-4 inżynierowie nieco przesadzili.
Czasem można mieć także zastrzeżenia
do doboru parametrów ekspozycji, ponieważ zdjęcia bywają prześwietlone, mało
kontrastowe i wyglądają dość blado. O ile
Olympus spisywał się przyzwoicie we
wszystkich sytuacjach, to w przypadku Ricoh musimy uważać. Czasem zdarzy mu
się wykonać przepiękne zdjęcie, ale gdy
światło pada nie z tej strony co trzeba, możemy być dość mocno zawiedzeni.
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Na szczęście, gdy aparat prawidłowo dobierze ustawienia, to absolutnie nie można
mieć zastrzeżeń do poziomu odwzorowania detali na fotografiach, które wydają się
być bardziej szczegółowe niż te zarejestrowane Olympusem.
Niestety bardzo zawiedliśmy się odwzorowaniem kolorów podczas fotografowania
w jeziorze. Na fotografiach pojawiła się wyraźna zielona dominanta. Z racji tego, że
aparat wykazywał tam mocne tendencje do
prześwietlania kadrów, to w rezultacie
wszystkie zdjęcia z jeziora aż rażą jasnozieloną barwą. Jednak także i w tym wypadku
WG-4 pokazał swoją przewagę nad Olympusem, jeżeli chodzi o odwzorowanie
szczegółów.

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze

Zaloguj | Zarejestruj
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Porównanie aparatów

Producent Pentax

Pentax

Pentax

Ricoh

Model Optio WG-1

Optio WG-2

WG-3

WG-4

Data premiery 2011-02-08

2012-02-07

2013-01-29

2014-02-06

16 Mpix

16 Mpix

16 Mpix

• 4608x3456

• 4608 x 3456

• 4608 x 3456

• 4224 x 2376 (16:9)

• 4608x 2592 (16:9)

• 4608 x 2592 (16:9)

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3216 x 3216 (1:1)

• 3456x3456 (1:1)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3072 x 2304

• 3072 x 2304

• 3072 x 2304

• 3072 x 2304

• 2592 x 1944

• 2592 x 1944

• 2592 x 1944

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 2048 x 1536

• 2048 x 1536

• 2048 x 1536

• 1024 x 768

• 1024 x 768

• 1024 x 768

• 1024 x 768

• 640 x 480

• 640 x 480

• 640 x 480

• 640 x 480

• Tryby 16:9 z mniejsz

• Tryby 16:9 z mniejsz

• Tryby 16:9 z mniejsz

• Tryby 16:9 z mniejsz

rozdzielczoci

rozdzielczoci

rozdzielczoci

rozdzielczoci

1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3,

1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3,

1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3,

całkowita rozdzielczo: 16.79 Mpix

całkowita rozdzielczo: 16.79 Mpix

całkowita rozdzielczo: 16.79 Mpix

brak danych

brak danych

brak danych

Liczba pikseli 13.6 Mpix
Dost pne rozdzielczoci • 4228 x 3216

Rozdzielczo matrycy 1/2.3 cala, CCD, 4:3

Procesor obrazu brak danych
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Format zapisu • Zdjcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

• Zdjcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

• Zdjcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

• Zdjcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

2.0, DCF)

2.0, DCF)

2.0, DCF)

2.0, DCF)

• Filmy: AVI (Motion JPEG)

Jako JPEG: good, better, best

Jako JPEG: good, better, best

Jako JPEG: good, better, best

• Dwik: WAV (PCM) mono

• Filmy: MPEG-4 AVC/H.264

• Filmy: MPEG-4 AVC/H.264

• Filmy: MPEG-4 AVC/H.264

• Dwik: WAV (PCM) mono

• Dwik: 8/32KHz, 16bit, stereo

• Dwik: 8/32KHz, 16bit, stereo

Auto (125-200, 125-400, 125-800,

Auto (125-200, 125-400, 125-800,

Auto (125-200, 125-400, 125-800,

125-1600, 125- 3200, 125-6400

125-1600, 125- 3200, 125-6400

125-1600, 125- 3200, 125-6400

ISO), 125 - 6400 ISO

ISO), 125 - 6400 ISO

ISO), 125 - 6400 ISO

Zakres ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, 6400 ISO

Migawka 4 - 1/1500 s

Konstrukcja obiektywu Zoom

Ogniskowa obiektywu 5.0 - 25.0mm

1/4 - 1/4000 s

1/4 - 1/4000 s

1/4 - 1/4000 s

4 sek. (tryb nocny)

4 sek. (tryb nocny)

do 4 sek. (tryb nocny)

Zoom

Zoom

Ricoh zoom

11 elementów w 9 grupach (5

9 elementów w 7 grupach (4

9 elementów w 7 grupach (4

elementów asferycznych)

elementy asferyczne)

elementy asferyczne)

5.0 - 25.0mm

4.5 - 18.0mm

4.5 - 18.0mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

35 mm)

35 mm)

35 mm)

35 mm)

f/3.5 - 5.5

f/2.0 - 4.9

f/2.0 - 4.9

5x

4x

4x

7.2x

7.2x

7.2x

Nie

Tak

Tak

• 1920 x 1080 (Full HD), z

• 1920 x 1080 (Full HD), z

• 1920 x 1080 (Full HD), z

• 640 x 480 (VGA),

szybkoci 30 kl./s

szybkoci 30 kl./s

szybkoci 30 kl./s

• 320 x 240 (QVGA),

• 1280 x 720 (HD), z szybkoci 60

• 1280 x 720 (HD), z szybkoci 60

• 1280 x 720 (HD), z szybkoci 60

z szybkoci 15 lub 30 kl./s

lub 30 kl./s

lub 30 kl./s

lub 30 kl./s

wiatłosiła: f/3.5 - 5.5
Zoom optyczny 5x
Zoom cyfrowy 7x
Stabilizacja obrazu Nie
Zapis wideo • 1280 x 720 (HD),

• 640 x 480 (VGA), z szybkoci 30
kl./s
Ogniskowanie AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

MF

MF

MF

MF

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

twarzy)

osób), zdjcie na umiech,

osób), zdjcie na umiech,

osób), zdjcie na umiech,

• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

• Wykrywanie mrugni

• Wykrywanie mrugni

• Wykrywanie mrugni

strefowy), punktowy, z funkcj

• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

ledzenia

strefowy), punktowy, z funkcj

strefowy), punktowy, z funkcj

strefowy), punktowy, z funkcj
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• Tryby AF: Normalny, Makro.

ledzenia

ledzenia

ledzenia

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro • Tryby AF: Normalny, Makro, Makro • Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

Pomiar wiatła Tryby pomiaru:

1 cm, Nieskonczono-krajobraz,

1 cm, Nieskonczono-krajobraz,

1 cm, Nieskonczono-krajobraz,

Pan Focus.

Pan Focus.

Pan Focus.

• Wspomaganie AF: wbudowana

• Wspomaganie AF: wbudowana

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

dioda

dioda

Tryby pomiaru:

Tryby pomiaru:

Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Matrycowy,

• Matrycowy,

• Matrycowy,

• Punktowy,

• Punktowy,

• Punktowy,

• Punktowy,

• Centralnie waony.

• Centralnie waony.

• Centralnie waony.

• Centralnie waony.

Ostro od • AF Normalny: od 50 cm do

• AF Normalny: od 50 cm do

• AF Normalny: od 40 cm do

• AF Normalny: od 40 cm do

nieskoczonoci,

nieskoczonoci,

nieskoczonoci,

nieskoczonoci,

• AF Makro: od 1 cm do 60 cm.

• AF Makro: od 10 cm do 60 cm.

• AF Makro: od 10 cm do 50 cm.

• AF Makro: od 10 cm do 50 cm.

• AF Makro 1 cm: od 1 cm do 30 cm.

• AF Makro 1 cm: od 1 cm do 30 cm.

• AF Makro 1 cm: od 1 cm do 30 cm.

Balans bieli Auto, wiatło dzienne, Cie, wiatło

Auto, wiatło dzienne, Cie, wiatło

Auto, wiatło dzienne, Cie, wiatło

Auto, wiatło dzienne, Cie, wiatło

jarzeniowe, arówka,

jarzeniowe, arówka,

jarzeniowe, arówka,

jarzeniowe, arówka,

• ustawienia własne wg wzorca

• ustawienia własne wg wzorca

• ustawienia własne wg wzorca

• ustawienia własne wg wzorca

• Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem

• Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem

• Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem

co 1/3 EV

co 1/3 EV

co 1/3 EV

co 1/3 EV

• Autobracketing

• Autobracketing

• Autobracketing

• Autobracketing

• Regulacja cieni i przewietle

• Regulacja cieni i przewietle

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

Programy Green, Scena nocna, Film, Ramka

Auto Picture, Program, Scena

Auto Picture, Program, HDR, Nocne

ozdobna, Krajobraz, Kwiat, Portret,

nocna, Nocne zdjcie z rki, Film,

zdjcie z rki, Film, Zdjcie

Auto Picture, Program, Priorytet
migawki, Uytkownika, HDR, Nocne

Cyfrowy mikroskop, Zdjcie

Zdjcie podwodne, Film podwodny,

podwodne, Film podwodny, Cyfrowy

zdjcie z rki, Film, Cyfrowy

podwodne, Film podwodny, Plaa i

Cyfrowy mikroskop, Krajobraz,

mikroskop, Krajobraz, Kwiaty,

mikroskop, Krajobraz, Kwiaty,
Portret, Zdjcia z interwałem,

nieg, Sport, Zwierzta, Dzieci,

Kwiaty, Portret, Interwał, Interwał

Portret, Interwał, Interwał filmu,

Sztuczne ognie, ywno, Tekst,

filmu, Film High Speed, Cyfrowa

Szybkie filmy, Film poklatkowy, Filmy Zdjcie podwodne, Film podwodny,

Cyfrowa stabilizacja obrazu,

stabilizacja, Wysoki kontrast, Dzieci,

Makro 1 cm, Cyfrowa stabilizacja,

Interwał filmu, Szybkie filmy, Film

Cyfrowe zdjcie szerokoktne,

Zwierzta, Sport, wiatło wiec,

Plaa i nieg, Dzieci, Zwierzta,

poklatkowy, Filmy Makro 1 cm,

Nocny portret, Panorama, Raport,

Sztuczne ognie, Nocny portret,

Sport, Zdjcia nocne, Sztuczne

Cyfrowa stabilizacja, Plaa i nieg,

wiatło wiecy

Tekst, ywno, Cyfrowe zdjcie

ognie, Nocny portret, ywno,

Dzieci, Zwierzta, Sport, Zdjcia

szerokoktne, Panorama, Ramka

Cyfrowe zdjcie szerokoktne,

nocne, Sztuczne ognie, Nocny

ozdobna, Raport, Zielony

Cyfrowa Panorama, Raport, Zielony

portret, ywno, Raport, Zielony,

(podstawowy)

• Filtry cyfrowe: B&W/Sepia, Aparat

• Filtry cyfrowe: B&W/Sepia, Aparat

• Filtry cyfrowe: B&W/Sepia, Aparat

zabawka, Retro, Kolor, Jeden kolor,

zabawka, Retro, Kolor, Jeden kolor,

zabawka, Retro, Kolor, Jeden kolor,

Wzmocniony kolor, Wysoki kontrast,

Wzmocniony kolor, Wysoki kontrast,
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Wzmocniony kolor, Wysoki kontrast,

Rozbłysk gwiazd, Zmikczenie,

Rozbłysk gwiazd, Zmikczenie,

Rozbłysk gwiazd, Zmikczenie,

Fish-eye, Jasno, Miniatura

Fish-eye, Jasno, Miniatura

Fish-eye, Jasno, Miniatura
Zdj cia seryjne • Tryb zdjcia seryjne,

• Tryb zdjcia seryjne z szybkoci 1 brak danych

• Tryb szybkie zdjcia seryjne,

kl./s,

• Zdjcia z interwałem czasowym

• Tryb szybkie zdjcia seryjne z

tak

szybkoci 10 kl./s do 30 zdj
Lampa błyskowa Funkcje: Auto, Redukcja efektu

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk wymuszony, czerwonych oczu, Błysk wymuszony, czerwonych oczu, Błysk wymuszony, czerwonych oczu, Błysk wymuszony,
Błysk zmikczaj cy, Brak błysku

Brak błysku

Brak błysku

Brak błysku

• Zakres (czuło ISO Auto): do 3.9

• Zakres (czuło ISO Auto): od 0.2

• Zakres (czuło ISO Auto): od 0.2

• Zakres (czuło ISO Auto): od 0.2

m (szeroki k t), do 2.5 m (tele).

do 5.5 m (szeroki k t), od 0.2 do 3.5

do 10.4 m (szeroki k t), od 0.2 do

do 10.4 m (szeroki k t), od 0.2 do

m (tele).

4.2 m (tele).

4.2 m (tele).

Złcze hot-shoe Nie

Nie

Nie

Nie

Wyjscie statywowe Tak

Tak

Tak

Tak

2 lub 10 s

2 lub 10 s

2 lub 10 s, zdalne wyzwolenie

Samowyzwalacz 2 lub 10 s
Karta pami ci Pami wewntrzna: 97 MB

Pami wewntrzna: 88.2 MB

Pami wewntrzna: 70 MB

Pami wewntrzna: 70 MB

• Karty pamici Secure Digital

• Karty pamici Secure Digital

• Karty pamici Secure Digital

• Karty pamici Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

LCD stały, 2.7 calowy, kolorowy TFT

stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

LCD, 230.000 pikseli, format 16:9,

LCD, 460.000 pikseli, k t podgl du

LCD, 460.000 pikseli, k t podgl du

LCD, 460.000 pikseli, k t podgl du

szeroki k t podgl du, powłoki

170 stopni, powłoki antyrefleksyjne

170 stopni, powłoki antyrefleksyjne

170 stopni, powłoki antyrefleksyjne

brak

brak

brak

antyrefleksyjne
Wizjer brak
Komunikacja i złcza Zł cze USB 2.0 / wyjcie audio-

Zł cze USB 2.0 Hi-Speed / wyjcie

Zł cze USB 2.0 Hi-Speed / wyjcie

Zł cze USB 2.0 Hi-Speed / wyjcie

wideo(PAL/NTSC), wyjcie micro

audio-wideo(PAL/NTSC), wyjcie

audio-wideo(PAL/NTSC), wyjcie

audio-wideo(PAL/NTSC), wyjcie

HDMI

micro HDMI typu D

micro HDMI typu D

micro HDMI typu D

• obsługa wydruku bezporedniego

• obsługa wydruku PIM III

• obsługa wydruku PIM III

• obsługa wydruku PIM III

(PictBridge), PIM III

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

zdalnego wyzwalania O-RC1

zdalnego wyzwalania O-RC1

zdalnego wyzwalania O-RC1

Akumulator litowo-jonowy D-LI92

Akumulator litowo-jonowy D-LI92

Akumulator litowo-jonowy D-LI92

(wydajno ok. 260 zdj) ,

(3.7V, pojemno 925mAh,

(3.7V, pojemno 925mAh,

zdalnego wyzwalania O-RC1
Zasilanie Akumulator litowo-jonowy D-LI92
(wydajno ok. 260 zdj) ,
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• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC

wydajno ok. 240 zdj) ,

wydajno ok. 240 zdj) ,

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC
• Bezprzewodowe ładowanie
akumulatora metod indukcji Qi
(inductive power standard)

Akcesoria Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

ładowarka, kabel USB, kabel audio-

ładowarka, kabel USB, pasek na

zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek

adapter sieciowy, kabel USB, pasek

wideo, pasek na nadgarstek, tama

nadgarstek, pasek z karabinkiem,

na nadgarstek, pasek z karabinkiem, na nadgarstek, pasek z karabinkiem,

z karabinkiem do łatwego przypicia

podstawka makro, instrukcja,

podstawka makro, CD-ROM z

podstawka makro, CD-ROM z

aparatu, CD-ROM z

CD-ROM z oprogramowaniem:

oprogramowaniem:

oprogramowaniem:

oprogramowaniem, instrukcja

• PC: MediaImpression 3.5 for

• PC: MediaImpression 3.6.2 LE

• PC: MediaImpression 3.6.2 LE

PENTAX

• Mac: MediaImpression 2.2 LE *

• Mac: MediaImpression 2.2 LE *

173 g (bez akumulatora i karty)

209 g (bez akumulatora i karty)

209 g (bez akumulatora i karty)

ok. 194 g (z akumulatorem i kart)

ok. 229 g (z akumulatorem i kart)

ok. 229 g (z akumulatorem i kart)

122.5 × 61.5 × 29.5 mm

125 × 64.5 × 32 mm

125 × 64.5 × 32 mm

• Mac: MediaImpression 2.1 for
PENTAX
Waga 143 g (bez akumulatora i karty)
ok. 163 g (z akumulatorem i kart)
Wymiary 115.5 × 59 × 28.5 mm
Dodatkowe informacje Dostpny w kolorze czarno-

Ocena uytkowników

Dostpny w kolorze czarnym,

Dostpny w kolorze czarnym lub

Dostpny w kolorze srebrnym lub

srebrnym lub czarno-zielonym,

niebieskim lub czarno-czerwonym,

czarno-pomaraczowym,

ółtym,

Wodoszczelny do głbokoci 10

Wodoszczelny do głbokoci 12

Wodoszczelny do głbokoci 14

Wodoszczelny do głbokoci 14

metrów i pracy do 2 godzin,

metrów i pracy do 2 godzin (Ekw.

metrów i pracy do 2 godzin (Ekw.

metrów i pracy do 2 godzin (Ekw.

Odporny na prac w temperaturach

JIS Class 8),

JIS Class 8),

JIS Class 8),

od -10 do 45 stopni Celsjusza,

Odporny na prac w temperaturach

Odporny na prac w temperaturach

Odporny na prac w temperaturach

Odporno na upadek z wysokoci

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

1.5 m,

Odporno na upadek z wysokoci

Odporno na zabrudzenia (Ekw.

Odporno na zabrudzenia (Ekw.

Odporno na obcienie 100 kg,

1.5 m,

JIS Class 6)

JIS Class 6)

Funkcja wykrywania umiechu i

Odporno na obcienie 100 kg,

Odporno na upadek z wysokoci

Odporno na upadek z wysokoci

mrugania oczami,

Cyfrowa stabilizacja obrazu,

2.0 m,

2.0 m,

Cyfrowa stabilizacja obrazu,

Diody LED (6) na obiektywie

Odporno na obcienie 100 kg,

Odporno na obcienie 100 kg,

Filtry cyfrowe.

wspomagajce owietlenie do zdj

Elektroniczna poziomica,

Elektroniczna poziomica,

Diody LED (5) na obiektywie

makro,

Diody LED (6) na obiektywie

Diody LED (6) na obiektywie

wspomagajce owietlenie w

Funkcja Cyfrowy mikroskop.

wspomagajce owietlenie do zdj

wspomagajce owietlenie do zdj

trudnych warunkach,

makro,

makro,

Wywietlanie czasu z alarmem.

Funkcja Cyfrowy mikroskop,

Funkcja Cyfrowy mikroskop,

Polskie menu.

Polskie menu.

Brak ocen

4.60(1)

Brak ocen
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W trybie makro testowany Ricoh pozwala uzyskać przyzwoitą skalę odwzorowania.
Choć nie jest ona tak imponująca, jak w
przypadku Olympusa, to trzeba pamiętać,
iż fotografie makro możemy wykonywać na
dowolnej ogniskowej, co z pewnością eliminuje wiele problemów z możliwością poruszenia zdjęcia, tak jak to miało miejsce w
TG-3, który wymuszał ustawienie najdłuższej ogniskowej.

Maksymalna skala odwzorowania w trybie makro

Wbudowana w aparat lampa błyskowa
spisuje się znakomicie i nawet przy fotografowaniu z niewielkiej odległości nie wprowadza ona winietowania.
Z jakością filmów podwodnych jest podobnie jak ze zdjęciami. Znów daje się za-

Zdjęcie w trybie „Zdjęcia podwodne” bez lampy
błyskowej

Zdjęcie w trybie „Zdjęcia podwodne” z lampą
błyskową

uważyć silne podbicie barwy purpurowej,
które mści się na niewielkich głębokościach
w postaci różowego zafarbu. Kolor głębi
morza pozostawia sporo do życzenia, a do
tego obrazy są często prześwietlone i pozbawione kontrastu. Na szczęście odwzo108

rowanie detali stoi na przyzwoitym poziomie, a aparat nie ma aż tylu problemów z
autofokusem, tak jak to miało miejsce w
przypadku Olympusa. W zielonych i ciemnych wodach jeziora WG-4 rejestruje dużo
więcej szczegółów niż TG-3, jednak, tak jak
w przypadku zdjęć, znów napotykamy spore problemy z prawidłową reprodukcją kolorów.
Podsumowanie
Jak zawsze, zaczniemy od wypunktowania zalet i wad.
Zalety:
– wodoszczelność do 14 m;
– odporność na nacisk 100 kg;
– szybki i celny autofokus w trybie zdjęciowym;
– bardzo dobre odwzorowanie detali na
zdjęciach podwodnych;
– przyzwoita kolorystyka zdjęć wykonywanych na większych głębokościach;
– bardzo dobre odwzorowanie detali na
filmach podwodnych;
– poprawna kolorystyka zdjęć wykonywanych na powierzchni w trybie podwodnym;
– funkcjonalny tryb HDR;
– współpraca z kartami Eye-Fi;
– funkcjonalny tryb mikroskopu cyfrowego;
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– bardzo dobry tryb makro;
– lampa błyskowa użyteczna w trybie
makro;
– dobrze leży w ręku;
– chropowaty plastik poprawia chwyt w
mokrych dłoniach;
– zielony przycisk z możliwością tworzenia własnego menu podręcznego.
Wady:
– zdjęcia i filmy czasem prześwietlone i
mało kontrastowe;
– zbyt duże podbicie barwy purpurowej
psujące kolorystykę na wielu zdjęciach i filmach;
– niewygodne uruchamianie trybu filmów podwodnych;
– zbyt miękka szybka chroniąca ekran LCD;
– ekran LCD podatny na zarysowania;
– trudny w czyszczeniu;
– ze względu na proporcje 16:9 ekran
LCD mógłby być większy;
– wyświetlacz LCD mógłby mieć lepszą
rozdzielczość;
– niezbyt wygodna w użyciu klapka
chroniąca złącza i akumulator;
– brak trybu zdjęć panoramicznych;
– mało funkcji dodatkowych;
– brak w zestawie paska na nadgarstek;

– gwint statywowy umieszczony na skraju obudowy.
Nie ulega wątpliwości, że konstruktorzy
WG-4 zastosowali w nim bardzo dobrą matrycę. Tworzy ona zgrany duet z jasnym i dobrej
jakości obiektywem, a gdy dodamy do tego
przyzwoity procesor obrazowy oraz szybki i
precyzyjny autofokus, to otrzymujemy bardzo
przyzwoitą konstrukcję. Jednak odnosimy wrażenie, iż nie do końca wykorzystano jej potencjał. Programiści zdecydowanie przedobrzyli
z kolorystyką zdjęć i filmów podwodnych, co
spowodowało, iż można mieć trochę zastrzeżeń do tego modelu. Także jego funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia, a
dodatkowo użytkownik dostaje aparat z bardzo ubogim zestawem funkcji specjalnych, bowiem tryb HDR i cyfrowy mikroskop to
zdecydowanie za mało jak na dzisiejsze czasy.
Przykładowe filmy podwodne

Robert Olech
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