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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Za na mi naj więk sza im pre za nur ko wa w Pol sce. W fer wo rze przy go to wań do Pod wod nej Przy go dy czas

mi jał nie po strze że nie. Za nu rza jąc się w bo ga tej ofer cie sprzę tu, wy jaz dów, kur sów i szko leń, pro mo cji, wy kła -
dów itd. ofe ro wa nych w war szaw skiej hali EXPO XXI mo żna by ło nie za uwa żyć zwia stu nów nad cią ga ją cej wio -
sny -  bo cia nów i żu ra wi, któ re swo je pierw sze kro ki po dłu giej pod ró ży sta wia ły jesz cze na śnie gu. Jed nak
ra do sne od gło sy gę si do bie ga ją ce z wie czor ne go nie ba ogła sza ją wszyst kim zmar z la kom, że to już! Czas wy -
cią gać pian ki, od szu kać płe twy, umó wić się w ser wi sie na prze gląd sprzę tu, w ra zie po trze by zre ali zo wać ku -
po ny ra ba to we otrzy ma ne w trak cie tar gów, bo za chwi lę znów spo tka my się licz nie nad brze ga mi na szych
je zior i rzek. Je żeli jesz cze nie ma cie po my słów i pla nów na naj bli ższe wio sen ne mie sią ce, po le ca my lek tu -
rę mar co we go nu me ru, być mo że to tu znaj dzie cie in spi ra cję, gdzie naj pierw skie ro wać płe twy…

Jak co ro ku, na nur ko we po wi ta nie wio sny za pra sza my do Olsz ty na. Nie, nie bę dzie my to pić tra dy cyj nej
Ma rzan ny. Ja ko mi ło śni cy pięk na pod wod ne go świa ta je ste śmy prze ciw ni to pie niu w na szych wo dach cze go -
kol wiek. Bar dzo czę sto wręcz prze ciw nie, za chę ca my do czysz cze nia zbior ni ków, obej mu jąc pa tro na tem ak cje
sprzą ta nia je zior i rzek. Jak więc po wi tać wio snę? Po my słów jest wie le. Aka de mic ki Klub Nur ko wy SKOR -
PE NA po raz ko lej ny za pro sił kil ku set nur ków na barw ny spływ rze ką Ły ną, me an dru ją cą przez sa mo cen -
trum sto li cy War mii i Ma zur. Ko lo ro wy ko ro wód z pew no ścią bę dzie ko lej ną oka zją do in te gra cji nur ko wej bra ci.

Ma my na dzie ję, że Wam rów nież in wen cji twór czej nie za brak nie. Na pisz cie do nas, jak po wi ta li ście
wiosnę 2015. 
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Da hab po now nie mnie we zwał.
Spe cjal nie się o nie go nie pro si łem,
nie pla no wa łem tak szyb kie go po wro -
tu. Mi nę ło do słow nie sześć mie się cy
od mo je go ostat nie go po by tu w Da -
ha bie. Co mo głem no we go obej rzeć
pod wo dą, dla cze go miał bym chcieć
tu wra cać? To prze cież ma ło cie ka -
we mia sto w ty pie Ust ki, gdzie po
pię ciu mi nu tach spa ce ru już wiesz,
gdzie co jest. Egip ski kry zys rów nież
tu od ci snął dość moc ne pięt no. Mia -
sto wy glą da te raz jesz cze smut niej i
bar dziej sza ro niż rok te mu. 

Na czel ne miej sca pod wod ne za li czo ne,
nie któ re po kil ka ra zy, ho te lu Tro pi tel za -
czy na łem mieć już po wo li dość, zwłasz cza
po ostat nich przy go dach z cwa nia kiem z
ob słu gi. Do te go do szedł nie ma ły pro blem
z ze bra niem chęt nych na wy jazd. Co się
sta ło? A że w Da ha bie zim no? No tak, le d -
wie dwa dzie ścia stop ni, wo da też „lo do wa -

ta” – śred nio dwa dzie ścia dwa stop nie. U
nas pseu do zi ma. Ni by jest, ni by ni ma...

Szyb kie pod su mo wa nie i je dy na słusz na
de cy zja – ja dę. Wo lę ta kie tem pe ra tu ry niż
na szą zi mę bez zi my. Jest jesz cze kil ka
miejsc nie za li czo nych pod wo dą, kil ka
miejsc chęt nie po wtó rzę. Na pew no znaj dę
też coś no we go w mie ście, in ni tu ry ści nie
bę dą dzia łać mi na ner wy, a ob słu ga bę dzie
ska ka ła na uszach wo kół mnie, bym tyl ko
ze chciał u nich zo sta wić swo je pie nią dze.
Ci, co krę cą no sem na stycz nio wy Da hab,
niech so bie sie dzą pod pie rzy ną i oglą da ją
świat za oknem, ja po bie gam w krót kich ga -
ciach, w san da łach, a przy naj mniej nie bę -
dę mu siał sma ro wać się fil trem, sko ro
słoń ce nie pa li. Mnie dwa dzie ścia stop ni
pa su je. Eki pa ze bra na, kur sy usta lo ne – ktoś
koń czy OWD, kil ku kto siów ro bi AOWD,
dwaj in ni kto sie ma ją zde cy do wać na miej -
scu o ewen tu al nej spe cja li za cji głę bo kiej.
Resz ta eki py za ska ku ją co moc na: je den ak -
tyw ny in struk tor, je den „eme ry to wa ny” in -

struk tor, je den re bri de ro wiec, di ve ma ster do
ze sta wu i resz ta też z nie ze ro wym ba ga żem
do świad czeń. Kil ku by ło w Da ha bie dzie -
sięć ra zy czę ściej niż ja. I ja mam tę gru pę

Dahab znowu wzywa

Z Bells do Blue Hole
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zgar nąć i zor ga ni zo wać na miej scu. Fiu,
fiu... Ła two nie bę dzie. A do te go jesz cze...
sa me sam ce. O ra ju! No, to bę dzie...

Je dzie my. Pa ko wa nie ni by mam opra co -
wa ne do per fek cji. W pod ręcz ny ple cak
wrzu cam ca ły elek tro nicz ny złom i au to -
mat, bo cię żki, a ple cak nie po zor ny, więc
wa żyć ra czej nikt nie ka że i mo że my prze -
gi nać do wo li. W głów ną tor bę pod sta wo -

wy ekwi pu nek, ale z wy mia ną skrzy dła Di -
ve Sys tem na jac ke cik Tu sy. Po ży czam do
te stu, bo ciut lżej szy i le piej pa kow ny, ale
ge ne ral nie po pod su mo wa niu sza łu nie ma.
Pięć ra zy zmia na kon cep cji za war to ści tor -
by, wy rzu ca nie rze czy zbęd nych. No, to te -
raz tych mniej po trzeb nych... I tych
po trzeb nych, ale ja koś dam so bie ra dę... No
do bra, to mo że to też po ży czę na miej scu.
Uf, jest dwa dzie ścia ki lo i to z ma lut kim za -
pa si kiem na po wrot ną sól i wo dę. Za pięć
mi nut od jazd. Na lot ni sku zbie ra my eki pę,
od pra wia my się i szczę śli wie prze dzie ra my
przez ko lej ne sys te my od pra wy, choć nie -
któ rzy ma ją ma ło szczę śli we mi ny, bo ob -
słu ga lot ni sko wa nie by ła na ty le mi ła, by
nie za uwa żyć kil ku ki lo gra mów nad wy żki i
ka za ła so bie za pła cić za ten luk sus. W sa -
mo lo cie obo wiąz ko wa drzem ka, w koń cu
to czar ter, więc lot jest o cho rej go dzi nie,
kie dy czło wiek ma naj wy ższą po trze bę snu.
W koń cu lą du je my w Sharm, jest cie pło,
mo żna zrzu cić kurt kę i blu zę. Świe ci słoń -
ce, faj nie, wra ca ją ja kieś ukry te si ły, któ re
hi ber no wa ły w pol skim zi mo wym kli ma cie,
chce się żyć! Uśmie cham się sam do sie bie.
Wró ci łem i je stem za do wo lo ny. Ci, co nie
by li, do sta ją in struk cję, któ ry i jak pa pier

wy peł nić, że wi zy nam nie po trze ba, bo my
z Da ha bu to tyl ko do wo dy wy ska ku je my.
Od bie ra my ba ga że, ła du je my się do bu sa i
mknie my do ho te lu. Sy tu acja na miej scu
jest sta bil na, nie ma po trze by je cha nia w
kon wo ju, więc dość szyb ko do cie ra my do
ce lu pod ró ży. W Tro pi te lu oczy wi ście lek -
ki bur del, ko goś z li sty nie ma, ktoś jest ina -
czej za pi sa ny. Stan dard. Trze ba to lu bić,
sko ro się pła ci za to ta kie pie nią dze. Ho tel
brzyd ki nie jest, ma swój do bry po ziom, tyl -
ko ta ob słu ga wy ję ta kom plet nie z kon tek stu
rze czy wi sto ści. Tym ra zem do sta je my opa -
ski – a ja kże. Te raz ob rącz ku je się na wet
tych, co nie ma ją all in c lu si ve. Przy naj mniej
w ten spo sób od ra zu wia do mo, kto na ja -
kich pra wach mo że do bie rać się do ho te lo -
wej kuch ni, wciąż okrut nie nud nej, ma ło
wy szu ka nej i do pra wia nej.

Ko lej ne go dnia, za raz po śnia da niu, bez
zbęd nych ce re gie li prze nie śli śmy się na
pierw sze nur ko wi sko. Tym ra zem, ja ko pies
prze wod nik eki py, za ży czy łem so bie, że by
na szym punk tem roz ru cho wym był re gion
po łu dnio we go Da ha bu z do stę pem do ta -
kich miejsc jak: Mo ray Gar den, Gol den
Blocks, a za raz obok Three Po ols, The Ca -
ves i Umm Sid. Ja mo głem sku pić się na

Znikamy w Bells
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pierw szym kur sie, mniej do świad cze ni mo -
gli się roz pły wać pod okiem nie za wod ne -
go, jak zwy kle, Mo ha me da Elat ta ra z Da hab
Days, a ko za cy mo gli już ata ko wać głę bi -
ny, al bo za li czać the Ca ves. Wszy scy dzię -
ki te mu by li za do wo le ni. Nie by ło żad ne go
pro te stu, by miej sce po wta rzać ko lej ne go
dnia, ce lem za li cza nia ko lej nych tras, a ja
spo koj nie koń czy łem OWD i za czy na łem
AOWD. W cią gu tych dwóch dni nie zdą -
ży łem du żo po oglą dać pod wo dą, ale wszy -
scy by li śmy zgod ni co do te go, że ży cie pod
po wierzch nią jak by zu bo ża ło. To mój trze -
ci raz w Da ha bie i ni gdy ży cia mi tu nie bra -
ko wa ło. Rok wcze śniej by łem w nie mal tym
sa mym okre sie.

De biu tan ci by li za do wo le ni, re gion po -
łu dnia to do bry punkt star to wy dla nur ków
nie zna ją cych tej czę ści Egip tu. Pod wo dą
jest cie ka wie, ra fy są w nie złym sta nie, a
ukształ to wa nie dna bar dzo uroz ma ico ne.
Cie szy łem się, że uda ło mi się unik nąć wi -
zy ty w Li gh tho use, obo wiąz ko wym punk cie
wie lu wi zyt w Da hab. Zwy czaj nie te go
miej sca nie lu bię. Jest nud ne jak kuch nia w
Tro pi te lu.

Trze ci dzień to Ca ny on. Rzut be re tem od
ho te lu, spa cer kiem po pla ży trzy mi nu ty i

już by li śmy w Sa de eki Re stau rant na od pra -
wie przed nur ko wa nia mi. Miej sce ide al ne
na trzy nur ki, dwa dzien ne i je den noc ny.
W Ca ny onie ide al nie ro bi się nur ko wa nie
głę bo kie na za li cze nie z AOWD, jest to też
ide al ne miej sce na noc ne go nur ka. Plan dla
mo ich pod opiecz nych był więc pro sty,

pierw szy nur w ra mach AOWD – głę bo kie,
po tem zwy kła wy ciecz ka i ko lej ny nur z
AOWD – noc niak. Mo ha med tym ra zem
wziął so bie na ple cy głę bi now ców 40+,
więc wy ciecz ko wi czów od dał mnie i dru -
gie mu in struk to ro wi, któ ry wo lał od dać mi
prze wod nic two. Mia łem za tem po cią gnąć

Instruktor „w pracy”
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pe le ton nur ków do Ca ny onu, zro bić z mo -
imi ćwi cze nia AOWD, po ka zać im cud, ja -
kim jest Ca ny on, wy co fać się i tra fić w
wą skie sio dło pro wa dzą ce z po wro tem do
la gu ny, z któ rej za czy na li śmy nu ra. Mo je
pierw sze po wa żne prze wod nic two w Da -
ha bie bez po mo cy ko goś, kto w ra zie cze go

stuk nie się w czo ło i mi po ka że „czło wie -
ku, nie tę dy”. Nie bę dę ukry wał, mia łem
pie tra, że prze strze lę al bo po maj tam coś w
na wi ga cji. Ca łe nur ko wa nie by łem na pię ty
jak stru na i ca ły czas zaj mo wa łem się ogar -
nia niem gru py. Nur mi nął mi bły ska wicz nie
i nim się spo strze głem, już wra ca li śmy do
sio dła. Oka zu je się, że wła śnie ten mo ment
naj ła twiej jest prze ga pić i w pa ru miej scach
się zmy lić. Cie szy łem się, bo nie dość, że
tra fi łem, to jesz cze mo głem po zgar niać kil -
ku ta kich, któ rym się wy da wa ło, że za tocz -
ka w ra fie obok to wła śnie wej ście do
la gu ny. Du ma mło de go in struk to ra ro sła
okrut nie. Na dru gie go nu ra zno wu sko czy -
li śmy do Ca ny onu, bym wresz cie mógł na -
cie szyć nim swo je oczy, bo tym ra zem nie
mia łem cię ża ru w po sta ci prze wod nic twa
ca łe go sta da.

Nur ko wa nie noc ne to z ko lei wi zy ta w
Ca ny on Gar den, czy li na pra wo z la gu ny.
Dla mnie nie spe cjal nie in te re su ją ce miej -
sce, nie ofe ru ją ce ni cze go no we go, spo koj -
nie trze cie go nu ra mógł bym zro bić w
Ca ny onie, któ ry jest pięk ny. Pio no we ścia -
ny, po wo li za my ka ją ce się nad gło wa mi
nur ków, two rzą ce bar dzo wą ziut kie prze -
smy ki, któ ry mi ucie ka ły stru mie nie bą bel -

ków wy dy cha ne go przez nas po wie trza. I
ta jem ni cza ście żka pro wa dzą ca w głę bi -
ny… wciąż dla mnie nie do stęp ne, ale ku -
szą ce i mó wią ce, że kie dyś się jesz cze
spo tka my. Tym ra zem nie obe szło się bez
przy gód, bo część gru py od dzie li ła się i nie
mo gła tra fić w sio dło. My so bie spo koj nie
ro bi li śmy przy sta nek, spraw dza jąc jak flu -
ore scen cyj ne ży jąt ka re agu ją na na sze in -
ten syw ne ma cha nie łap ka mi, a część eki py
krą ży ła, szu ka jąc wła ści we go wej ścia do la -
gu ny. Do pie ro po wy nu rze niu prze wod nik
zlo ka li zo wał świa tła ma ru de rów, oczy wi -
ście da le ko od prze smy ku, któ rym mo żna
by ło wró cić. Wszy scy jed nak szczę śli wie
wró ci li z nur ko wa nia i nic ni ko mu się nie
sta ło. Mie li śmy za so bą trze ci dzień nur ko -
wań, ape ty ty ro sły, zwłasz cza tych, któ rzy
w Da ha bie już by li.

Czas więc na Blue Ho le i Bells. Mo je
uko cha ne i wciąż za chwy ca ją ce Bells, w
któ rym rok wcze śniej zro bi łem swo ją spe -
cja li za cję DE EP. To miej sce bez sprzecz nie
ma gicz ne, w któ rym nur ko wa łem ko lej ny
raz, a czu łem się po now nie do kład nie tak
sa mo, jak za pierw szym ra zem. Jest to je dy -
ne w swo im ro dza ju do świad cze nie, kie dy
opa dam w dół szcze li ny, de li kat nie zmie -

Gabr El Bint
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niam uło że nie cia ła, by wpa so wać się w
wą ski ko min na trzy dzie stu pa ru me trach,
wy ska ku ję z ko mi na, je stem na czter dzie stu
me trach, spo glą dam w gó rę cze ka jąc na
resz tę. Wi dzę czter dzie ści me trów prze -
pięk nej pio no wej ścia ny skal nej, ki pią cej
ży ciem, przy tła cza ją cej swo ją po tę gą. Jak
na dło ni wi dzę ko lej nych nur ków opa da ją -
cych szcze li ną. Do sa mej nie mal po -
wierzch ni mo gę śle dzić ka żdy swój bą be lek
wy dy cha ne go po wie trza. Oglą dam się w
dół, w zie ją cą po de mną atra men to wą głę -
bię. Je stem za ko cha ny, ser ce bi je mi co raz
moc niej. Czy to jest ten po ziom mi stycz -
nych unie sień, ja kie prze ży wa ją zdo byw cy
naj wy ższych szczy tów gór? To mu si być
coś w tym sty lu. Zbie ra my ze spół i roz po -
czy na my po wol ną wę drów kę ku Blue Ho le,
de li kat nie się wy nu rza jąc. Za glą da my pod
wszyst kie na wi sy, cie szy my oczy pięk nem
te go miej sca. Prze cho dzi my sio dłem do
Blue Ho le, jesz cze przy sta nek bez pie czeń -
stwa i już je ste śmy z po wro tem w re stau ra -
cji Ca mel, by za chwy cać się prze ży cia mi z
te go nur ko wa nia. To jest ten typ miej sca
nur ko we go, któ re łą czy wszyst kich nur ków
ró żnych spe cja li za cji, do świad czeń i po zio -
mów wy kształ ce nia. Tu taj wszy scy mo gą

spę dzić wspól nie świet ne chwi le roz ko szu -
jąc się wspa nia łym świa tem Bells. Dru gi nur
obie cu ję swo im pod opiecz nym w sa mym
Blue Ho le, choć też pla nu je my krót ką wi -
zy tę za sio dłem, w pra wo od Blue Ho le.
Wska ku je my więc do stud ni, ukła da my się
na spa do chro nia rza i pru je my w dół. Le ci

się tak do brze, że na wet ciut za póź no
orien tu ję się, że czas skon tro lo wać głę bo -
ko ścio mierz. W ostat niej chwi li ha mu je my
na za kła da nym li mi cie głę bo ko ści. Wi dzi -
my za ła ma nie skal ne, któ re pro wa dzi do le -
gen dar ne go łu ku w tym miej scu. Nam
jed nak nie wol no tam iść, po ra się po wo li

Sztuczna rafa
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wy nu rzać i cie szyć oko wi do ka mi w stud -
ni. Za ka żdym ra zem przed nur ko wa nia mi
w Blue Ho le po wta rza no mi, że aku rat tu taj
ży cie nie jest zbyt bo ga te, że pod wo dą po -
za sa mą stud nią, nie ma spe cjal nie co oglą -
dać. Zwró ci łem na to uwa gę w trak cie
nur ko wa nia i wra ca łem z prze świad cze -

niem, że nie do koń ca jest to praw da i że
cał kiem spo ro się dzie je w sa mej stud ni.
Do tar li śmy do sio dła, zaj rze li śmy jesz cze za
róg, w le wo. Wia do mo, pod na mi atra men -
to wa głę bia, pio no wa ścia na, ale my pły nę -
li śmy krót ko i płyt ko oglą da jąc tyl ko to, co
by ło w za się gu tych naj bli ższych me trów.

Nie od kryw szy ni cze go nie zwy czaj ne go,
za wró ci li śmy czu jąc, że wy ko rzy stu je my
już zde cy do wa nie za du żo po wie trza po -
trzeb ne go nam na po wrót. Wra ca li śmy za -
do wo le ni z nur ka, chło pa kom po do ba ło się
i w Bells, i w Blue Ho le. Nie wi dzia łem pro -
ble mu, by wró cić tu cho cia żby ju tro, by
znów spo tkać się z Bells, do Blue Ho le jed -
nak chciał bym już wró cić tyl ko po to, by
zo ba czyć łuk. Dzień się jed nak koń czył, a
na ko lej ny pla no wa li śmy wy pra wę ło dzią.
Nie wszy scy, część po sta no wi ła wy rwać się
spod opie ki i wró cić do Bells i Blue Ho le.
Ja nie mo głem, cze ka ło mnie jesz cze do -
koń cze nie AOWD na ło dzi, zresz tą czu łem,
że po wrót do Gabr El Bint też mi się przy da,
bo ostat nim ra zem po do ba ło mi się bar dzo.

Wcze snym ran kiem za mel do wa li śmy się
na ło dzi i wy ru szy li śmy w stro nę da le kie go
po łu dnia. Mo ha med mi ło za sko czył mnie
pierw szym nur kiem w miej scu kom plet nie
mi nie zna nym – El Shu gu rat, le żą cym na
tra sie do Gabr El Bint. Nur ka roz po czy na -
my w roz pa dli nie skal nej – pro stym i sze ro -
kim ko ry ta rzu opa da ją cym do czter dzie stu
me trów. Wy cho dzi my z ko ry ta rza pod roz -
ło ży stą gor go nią, Mo ha med pro wa dzi nas
w le wo i wzdłuż skal nej ścia ny me an dru je -

Nudne egipskie widoczki
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my w le sie im po nu ją cych gor go nii. Wy pły -
ca my się w piasz czy stej la gu nie, gdzie pod
sto ło wy mi ko ra low ca mi mo żna szu kać
płasz czek i in nych cie ka wych stwo rzeń.
Mia łem szczę ście na tra fić na na praw dę
spo re go Cro co di le Fi sha, któ ry do koń ca
upar cie uda wał wy po sa że nie dna, choć wy -
raź nie czuł, że jak na ka wa łek dna za bar -
dzo przy cią ga uwa gę du że go sta da
bą blu ją cych in tru zów. Z la gu ny ode bra ła
nas łódź i ru szy li śmy nad Gabr El Bint od -
dać dwa po zo sta łe nu ry, naj pierw na pra wo
od ło dzi, do cy pla i scho wa nej za nim la -
gun ki, a po tem w dru gą stro nę. Zno wu oka -
zja do po dzi wia nia ma je sta tycz nych
gor go nii, ale nic po za tym, ogól nie rzecz
bio rąc. Trze ba pa mię tać, że Gabr ofe ru je
mo żli wość po dzi wia nia nie znisz czo nej i
bo ga tej ra fy, jest to miej sce bar dzo ma low -
ni cze, dno tu taj opa da zde cy do wa nie, ale
nie tak gwał tow nie, jest ca ła ma sa kry jó wek
dla cie ka wych stwo rzeń. Nie któ rzy mie li
szczę ście spo tkać tu ca łe sta do del fi nów. Ja
ta kiej oka zji nie mia łem.

Wra ca li śmy po słu chać opo wie ści tych,
któ rzy się wy rwa li z na szej gru py, by spę -
dzić ko lej ny dzień w Bells i Blue Ho le. Ci z
ko lei zro bi li so bie ma ra ton: z Bells w le wo

do bre pół go dzi ny, za wrot ka, do Blue Ho le
i tu za koń cze nie nu ra. Na sy ci li się Bel l sem
po uszy i by li bar dzo za do wo le ni. Do ko na -
li lek ko ko zac kie go wy czy nu, bo ca łą tra sę
po ko na li na stan dar do wych dwu na sto li tro -
wych bu tlach.

Szó sty dzień to dzień do dat ko wych nur -
ko wań. Chęt ni się znaj du ją, więc usta la my

plan – The Ca ves, po tem The Is lands.
Wresz cie za li czę The Ca ves. Na ka żdym
wy jeź dzie omi ja ła mnie oka zja po zna nia
ja skiń, ale w koń cu uda ło się. Po wiem
szcze rze, że bar dzo mi się spodo ba ło i do -
da łem je do swo ich ulu bio nych miejsc w
Da hab. Za świ ta ła mi też kon cep cja, że to
nur ko wa nie ja ski nio we mo żna by kie dyś

Beduiński sezon polowań na tuńczyki
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po cią gnąć i roz wi nąć. W koń cu, cze mu
nie? Tu ra fy prak tycz nie brak. Są głów nie
ska ły, za ło my i na wi sy, kil ka mniej szych
pie czar i ta głów na, otwar ta, wiel ka, prze -
pięk na. Nu rek jest dość krót ki, ale koń czy -
my go bar dzo za do wo le ni. Wra ca my do
ka fej ki, pa ła szu je my obiad i prze miesz cza -
my się do Is lands. Jest już dość póź no, w
koń cu to zi ma. Nie dłu go słoń ce scho wa się
za gó ra mi. Już wie my, że nie bę dzie my
mie li ide al nych wa run ków jak na to miej -
sce. Nie bę dzie te go fa lo wa nia pro mie ni
słoń ca, sło necz ne go tań ca na ra fie. Do te -
go oka zu je się, że wi zu ra pod wo dą, jak na
stan dar dy lo kal ne, jest sła ba (czy li ta ka, jak
w naj lep sze dni na Za krzów ku). Jest tro chę
mrocz no i ta jem ni czo, za tem mi się po do -
ba. Wci ska my się w wą ską szcze li nę w ra -
fie, za nu rza my się i prze ci ska my okien kiem
do ma łe go ba se ni ku. Roz po czy na my wy -
ciecz kę po Is lands. Nie dość że ciem na wo,
nie wi dać wszyst kie go do brze, to jesz cze
ży cia ma ło, ale to Is lands, któ re wszyst kich
za wsze po ru sza. Po zna ję miej sca z po -
przed niej wy ciecz ki, choć nie by ło mnie tu
rok i mia łem zu peł nie in ne wa run ki. To ko -
lej ny obo wiąz ko wy punkt do od wie dze nia
w Da ha bie, ni gdzie nie ma tak spe cy ficz nie

ukształ to wa nej ra fy two rzą cej rój nie wiel -
kich wy se pek wy pię trza ją cych się nie mal
na sa mą po wierzch nię wo dy, two rzą cych
wą skie ko ry ta rze, cia sne za krę ty i wie lo pię -
tro we ta ra sy. Wra ca my tym sa mym okien -
kiem, czu jąc, że słoń ce już cał ko wi cie
scho wa ło się za gó ra mi. Do dat ko wa daw ka
ad re na li ny do star czo na zo sta je przez cwa -
ne go je żow ca wy sta wia ją ce go swo je kol ce
w wą skim przej ściu i par kę cie kaw skich
skrzy dlic, któ re aku rat te raz po sta no wi ły tu -
taj za par ko wać. A w okien ko nie ła two jest
wpły nąć po wo li z po wo du przy bo ju. Koń -
czy my jed nak wszy scy ca li i szczę śli wi.

Ko lej ny dzień to su sze nie sprzę tu, pa ko -
wa nie i dłu gi po wrót do do mu, do pol skiej
zi my, do sza rów ki. Wsia da jąc do sa mo lo tu
za sta na wiam się, któ re miej sca mógł bym
zno wu od wie dzić w mo im mie ście Da hab.
I kie dy. Kie dy zno wu usią dę w ci chym za -
kąt ku re stau ra cji Cra zy Mum my, zjem prze -
pysz ne Om Ali i za pla nu ję ko lej ne
nur ko wa nia w miej scach mi zna nych oraz
tych, któ rych jesz cze nie mia łem oka zji od -
kryć. A tych nie bra ku je.

Ja kub Cie ślak

szkola@nurkolog.pl

http://www.czerwonenoski.pl
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Mod nym tren dem w fo to gra fii są
od ja kie goś cza su se sje pod wod ne.
Do nie daw na by ły to zdję cia ar ty -
stycz ne, po tem w wan nie, jed nak po -
przecz ka wciąż idzie w gó rę, a
mo del ka co raz głę biej... 

Nie ste ty, nie jest to ła twe, nie za wsze
efek ty są ta kie, jak by śmy chcie li. Bez do bre -
go sprzę tu, fo to gra fa i umie jęt no ści mo del -
ki na wet nie ma my co za czy nać. Ja mam to
szczę ście, że współ pra cu ję z pro fe sjo nal -
nym fo to gra fem Ra fa łem Dą brow skim, któ -
ry po sia da od po wied ni sprzęt do ta kie go
przed się wzię cia.

Już od kil ku lat zaj mu je my się re ali za cją
mo do wych, pod wod nych se sji zdję cio -
wych. Po my śle li śmy, że war to by ło by ko -
muś po ka zać efek ty na szej pra cy i
jed no cze śnie za cząć sze rzej pro mo wać no -
wy nurt w fo to gra fii. W na szym kra ju jest to
jesz cze coś nie od kry te go, nie ba nal ne go,
mo żna śmia ło po wie dzieć, że jest to ni sza

Artystyczne zdjęcia podwodne
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ryn ko wa, któ ra z pew no ścią za fa scy nu je
od bior ców.

Do ka żdej pod wod nej, i nie tyl ko, se sji
pod cho dzi my pro fe sjo nal nie. Spe cjal nie na
tę oka zję skoń czy łam kurs OWD – aby
oswo ić się za rów no ze sprzę tem nur ko -
wym, jak i nie co dzien nym oto cze niem na
18 me trach – by w efek cie po zo wać w Egip -

cie, w Mo rzu Czer wo nym z pięk ny mi, ko lo -
ro wy mi ra fa mi. W naj bli ższym cza sie pla -
nu je my tam za wi tać. Ma rzy nam się
rów nież Au stra lia i se sja z wod ny mi zwie -
rzę ta mi.

Zdję cia pod wod ne to na praw dę dro gi
sport. Na dzień do bry trze ba wy dać oko ło
10.000 zł na pro fe sjo nal ną obu do wę do pa -

so wa ną spe cjal nie do mo de lu apa ra tu, plus
oczy wi ście pod wod ne lam py, bez któ rych
cię żko o do brą ja kość zdję cia – ko lej ne kil -
ka ty się cy zł. Nie wspo mi na jąc o tym, że
lam pa po wierzch nio wa, któ ra bi je du żym
stru mie niem świetl nym z gó ry też by się
przy da ła. Tak na praw dę ka żdy naj mniej szy
szcze gół wpły wa na efekt koń co wy.
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Je śli już fi nan se ma my za so bą i po sia da -
my w mia rę zdol ne go fo to gra fa, wy po ży -
cza my sprzęt nur ko wy. Ko niecz ne są: bu tla
z po wie trzem, au to mat, pian ka, jac ket oraz
pas ba la sto wy (rów nież dla mo del ki). Mo -
del ka umiesz cza pas ba la sto wy pod ubra -
nia mi (je śli oczy wi ście jest ta ka mo żli wość),
je śli nie, to ma do dat ko we za da nie – jak
naj dłu żej utrzy mać się pod wo dą.

Za kła da jąc, że se sja od bę dzie się w ba se -
nie, na stęp nym kro kiem jest usta le nie, co
bę dzie znaj do wa ło się za mo del ką, czy roz -
sta wia my ko lo ro we tło, czy ma ją być to ka -

fel ki, któ re póź niej sta ją się na szym utra pie -
niem, kie dy sta je my twa rzą w twarz z Pho -
to sho pem i krok po kro ku usu wa my ka żde
łą cze nie mię dzy ka fel ka mi. Nie po le cam.



Nuras.info 3/2015

16

Roz sta wie nie tła da je na praw dę su per efekt
i od bie ra nam dal szą pra cę zwią za ną z ob -
rób ką zdję cia. Ja ki efekt mo żna uzy skać w
efek cie tak przy go to wa nej se sji, zo bacz cie
sa mi… Z ka żdą se sją jest co raz le piej, wi -
dać po stę py na szej wspól nej pra cy. Mo im
ma rze niem jest zre ali zo wa nie pod wod nej
se sji z Ra fa łem Ma kie łą i Ele ną Ka lis. Mam

na dzie ję, że pew ne go dnia do te go doj -
dzie...

Jo an na Ko ściak

Fot:  www.fo to gra fia.ra fal da brow ski.pl

Mo del ka: Jo an na Ko ściak – Jo Ko mo del

Ma ki jaż: Iza be la Śmie szek i Ju sty na Za ra nek

Suk nie: Mag da le na Car ter, Oksa na Pa stusz ka 

i Sin gle Styl

http://www.wioskisos.org


http://aquadiver.pl
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A za tem, dziś na ta cy prze wod nik po naj -
cie kaw szym, z na sze go punk tu wi dze nia,
re gio nie Włoch.

Na ma łym ob sza rze znaj dzie cie czte ry,
świa to wej kla sy, du że wy wie rzy ska, w któ -
rych mo że cie od dać się pa sji od kry wa nia.

Ve ne to jest pół noc no -wschod nim de par -
ta men tem Włoch, po dob no jed nym z bo -
gat szych. Je go sto li cą jest słyn na We ne cja,
któ rą war to od wie dzić po mię dzy nur ko wa -
nia mi i za cią gnąć się jej stę chli zną, odo rem

pa ru ją cym z peł nych ście ków ka na łów.
Tak, tak, nie żar tu ję, tak jest tam do dziś.
Mo żna po czuć na miast kę śre dnio wiecz ne -
go, miesz czań skie go kli ma tu. Ko lo ro we ma -
ski i pod sta rza łe, wy ma lo wa ne pro sty tut ki
za cze pia ją ce przy jezd nych w ciem nych,
bocz nych ulicz kach nie opo dal por tu do peł -
nią ob ra zu.

Oko ło sie dem dzie się ciu ki lo me trów na
pół noc od We ne cji le ży ma łe mia stecz ko –
Bas sa no del Grap pa. Na zwę swą za wdzię -

Przewodnik po regionie Veneto,
Włochy

Wio sna, a wraz z nią se zon wy praw, zbli ża się wiel ki mi kro ka mi. W
związ ku z tym po sta no wi łem, że tym ra zem nie bę dę Was za nu dzał przy -
dłu gi mi wy wo da mi i nie udol ny mi pró ba mi opi sy wa nia rze czy wi sto ści. Tym
ra zem bę dzie coś twar de go i kon kret ne go – prze wod nik dla nur ków ja -
ski nio wych. Je stem prze ko na ny, że przy da się za rów no tym, któ rzy wy -
bie ra ją się tam pierw szy raz, jak i tym, któ rzy chcie li by od świe żyć wie dzę
na te mat lo ka li za cji i in nych przy dat nych szcze gó łów zwią za nych z or ga -
ni za cją i re ali za cją wy pra wy ja ski nio wej.

Wejście do Elefante – pomiędzy budynkami
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cza ma sy wo wi gór skie mu – del Grap pa. To
z te go ma sy wu od pro wa dza wo dę jed no z
naj cie kaw szych wło skich wy wie rzysk –
Grot ta dei Fon ta naz zi.

Otwór wy wie rzy ska znaj du je się na te re -
nie gmi ny So la gna i nie ma żad nych praw -
nych re stryk cji do ty czą cych do stę pu do tej
ja ski ni.

Z Bas sa no na le ży wy je chać głów ną dro -
gą (47) w kie run ku Tren to. Na stęp nie trze ba

od na leźć uli cę Via Fon ta naz zi – po pra wej
stro nie od głów nej dro gi – i po je chać nią na
pół noc (po le wej stro nie po win ni śmy wi -
dzieć to ry, a za ni mi głów ną dro gę nr 47).

Oko ło ki lo me tra od skrzy żo wa nia z
głów ną dro gą znaj du je się znak So la gna. Tu
na le ży po zo sta wić sa mo chód i udać się na
po szu ki wa nie wy wie rzy ska. Szu ka my w ob -
sza rze po mię dzy dro gą, któ rą przy je cha li -
śmy a to ra mi ko le jo wy mi w oko li cy zna ku.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne skrzy żo wa nia
dro gi SS47 i uli cy Via Fon ta naz zi: 45
49,29N 11 42,29E

Współ rzęd ne geo gra ficz ne par kin gu przy
zna ku: 45 49,54N 11 42,04E

UWA GA: na urzą dze niu ustaw naj pierw
współ rzęd ne skrzy żo wa nia!

Do pie ro po wje cha niu w uli cę Via Fon ta -
naz zi, ustaw współ rzęd ne par kin gu (z ra cji
bli sko ści dro gi głów nej SS47 urzą dze nia
GPS gu bią się i po da ją punkt przy tra sie
głów nej).

Po moc w po szu ki wa niach: tuż przy zna -
ku jest ście żka w dół, w kie run ku to rów.
Pro wa dzi ona do stru mie nia, któ ry wy pły -
wa z Fon ta naz zi. Otwór wy wie rzy ska znaj -
du je się pod dro gą, w od le gło ści oko ło 10
me trów od zna ku „So la gna”.

Wej ście do ja ski ni jest bar dzo cia sne.
Szcze gól nych pro ble mów do star cza przy
ni skim sta nie wo dy. Aby do trzeć do głów -
ne go cią gu ja ski ni, któ ry za czy na się na głę -
bo ko ści 18 me trów, trze ba prze bić się przez
sys tem szcze lin i stu dzie nek o łącz nej dłu -
go ści oko ło pięć dzie się ciu me trów. Po rę -
czo wa nie tych szcze lin jest dość
ry zy kow ne, z dru giej stro ny po ru sza nie się
bez po rę czów ki nie zgod ne z za sa da mi nur -

Wenecja o zachodzie słońca
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ko wa nia ja ski nio we go. Ist nia ła kie dyś nie -
pi sa na umo wa o nie po rę czo wa niu te go od -
cin ka. Nur ko wie po zna wa li sys tem i
wpły wa li na pa mięć. Dziś ra czej po dej mu -
je się pró by po rę czo wa nia, choć jest to
trud ne z po wo du cia sno ści i bra ku punk tów
do sta bi li za cji po rę czów ki.

Da lej pa sa że są ob szer ne (oraz bar dzo ob -
szer ne), za po rę czo wa ne cał kiem do brą po -
rę czów ką. Sys tem ma cha rak ter la bi ryn tu.
Bar dzo ła two się zgu bić, po nie waż ko ry ta -
rze nie ma ją jed no znacz ne go prze bie gu i
cią gle skrę ca ją to w jed ną, to w dru gą stro nę.

W dal szych par tiach ja ski ni wy stę pu ją
prą dy wcią ga ją ce, szcze gól nie sil ne przy
wy so kim sta nie wo dy.

Ja ski nia sły nie z nie sa mo wi tej przej rzy -
sto ści wo dy, któ ra mo że osią gać na wet po -
nad 50 me trów!

Par tie ja ski ni do oko ło 500 m od otwo ru
ma ją głę bo ko ści oscy lu ją ce w oko li cach 30
me trów. Do pie ro w od le głych par tiach
znaj du ją się stud nie, któ re opa da ją do bar -
dzo du żych głę bo ko ści: stud nia Poz zo 2000
do 70 me trów i stud nia Poz zo Fi na le do 120
me trów.

Jest to ty po wa ja ski nia dla or łów, czy li
dla nur ków ja ski nio wych opły wa nych i do -
świad czo nych. Mój ja ski nio wy nu mer je -
den!

Ko lej ne cie ka we wy wie rzy sko, naj więk -
sze we Wło szech i jed no z pię ciu naj więk -
szych w Eu ro pie – La ghet to di Pon te Sub io lo
– zna ne rów nież pod na zwą Ele fan te Bian -
co.

Wy wie rzy sko znaj du je się w miej sco wo -
ści Val sta gna. Aby do nie go tra fić, na le ży je -
chać dro gą przez miej sco wość wzdłuż
rze ki Bren ta i wy pa try wać par kin gu.

Trze ba kie ro wać się scho da mi na ty ły bu -
dyn ków i da lej iść w kie run ku ścia ny skal -
nej, wą ską ście żką, przez win ni cę. Ście żka
po chwi li do pro wa dzi nas do je zior ka wy -
wie rzy ska, któ re jest ewi dent ne i wi docz ne

Weneckie klimaty

Szczeliny Fontanazzi

Fontanazzi – dla wieku labirynt nie do przejścia
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z da le ka. Od le głość od par kin gu do wy wie -
rzy ska to oko ło 100 me trów.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne par kin gu: 45
52,15N 11 40,08E

Otwór ja ski ni znaj du je się na dnie je zior -
ka, na głę bo ko ści oko ło 20 me trów. Jest du -
ży, ma wy mia ry oko ło 3x10 me trów. Pa saż

o wy mia rach 5x10 me trów opa da stro mo w
dół, po oko ło 100 me trach do pro wa dza do
ogrom nej stud ni na głę bo ko ści 50 me trów.
Stud nia ma śred ni cę kil ku na stu me trów i
opa da pio no wo do głę bo ko ści 70 me trów.
Da lej, nie zmie nia jąc swo ich wy mia rów,
prze cho dzi w ko ry tarz, któ ry opa da na głę -

bo kość 80 me trów. Tam zmniej sza swo je
wy mia ry i ro bi się bar dziej pła ski. Na głę -
bo ko ści 90 me trów pa saż sta je się pra wie
pła ski i dość ma ły. Pro ga mi zwięk sza głę -
bo kość prze kra cza jąc w od le gło ści oko ło
300 me trów od otwo ru głę bo ko ść100 me -
trów.

Wra ca jąc do stud ni, bar dzo cie ka we są
gór ne jej par tie, zde cy do wa nie war to je zo -
ba czyć. Aby uzy skać do stęp do ja ski ni, na -
le ży za re je stro wać pla no wa ne nur ko wa nie
w lo kal nym od dzia le Mu seo di Spe le olo gia
znaj du ją ce się w miej sco wo ści Olie ro, przy
wej ściu do Par ku Olie ro – ła two go zna leźć,
gdyż jest to lo kal na atrak cja tu ry stycz na.

Gdy opad ną emo cje zwią za ne z nur ko -
wa nia mi w Ele fan te i Fon ta naz zi oraz noc -
nym zwie dza niem We ne cji, pro po nu ję
wró cić do Val sta gny i udać się do Par ku
Olie ro, aby tam za nur ko wać w dwóch ko -
lej nych bar dzo cie ka wych ja ski niach – Co -
vol dei Ve ci i Co vol dei Sio ri. Aby by ło to
mo żli we, na le ży uzy skać po zwo le nie na
nur ko wa nie. Po zwo le nia cza so we są wy da -
wa ne w urzę dzie miej skim w miej sco wo ści
Val sta gna. Chy ba nie mu szę pi sać, że aby
nur ko wać w ja ski niach re gio nu, nie zbęd ne
są od po wied nie upraw nie nia, któ re po li cja

Wywierzysko Veci



Nuras.info 3/2015

22

chęt nie spraw dza i rów nie chęt nie wle pia
man da ty. A że ja ski nie znaj du ją się w miej -
sco wo ściach, to nur ko wa nia nie spo sób
ukryć, nie da ra dy zro bić te go dys kret nie.

Na te ren par ku mo żna wejść po za ku pie -
niu bi le tu. Pra cow ni cy par ku chęt nie po ka żą,
a na wet do pro wa dzą do wy wie rzy ska Ve ci.

Od le głość z par kin gu do wy wie rzy ska to
oko ło 600 me trów dość cię żką dró żką (czę -
ścio wo w gó rę, a czę ścio wo w dół). Nie ma
się co łu dzić – trans port sprzę tu do wy wie -
rzy ska jest trud ny i cza so chłon ny. Szcze gól -
nie la tem.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne par kin gu: 45
50,47N 11 40,03E

Laghetto di Ponte Subiolo

Mapa Elefante Bianco
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Wy wie rzy sko Ve ci jest ogrom ne. Pa saż o
wy mia rach 20x20 me trów opa da pod ką -
tem 45 stop ni na głę bo kość 55 me trów. Po -
tem stop nio wo wy pły ca się do 40 me trów,
da lej znów opa da do 50 me trów, wzno si się
do 40 me trów i znów opa da do głę bo ko ści
60 me trów w od le gło ści 400 me trów od
otwo ru. Po tem stop nio wo wy pły ca się, osią -
ga jąc głę bo kość 30 me trów w od le gło ści
800 me trów od otwo ru.

Wy wie rzy sko Sio ri rów nież znaj du je się
na te re nie par ku Olie ro. Od le głość od par -

Elefante – pod wodą

Elefante – widok z 30 metrów głębokości

Przy wywierzysku północnym Fontanazzi

Fontanazzi – otwór wejścia
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kin gu wy no si oko ło 300 me trów tą sa mą
ście żką (idąc do Ve ci prze cho dzi się ko ło
Sio ri).

Otwór znaj du je się na dnie je zior ka we -
wnątrz ja ski ni, mo żna się tam do stać ło dzią,

któ rą pra cow ni cy par ku wo żą tu ry stów. Nie
jest to ob ję te do dat ko wą opła tą.

Pa saż jest sze ro ki na kil ka na ście me trów,
ale bar dzo ni ski, miej sca mi ma tyl ko pół
me tra wy so ko ści. Ja ski nia sły nie z bar dzo

sil nych prą dów. Wy stę pu ją tam na wet w
po rze ni skie go sta nu wód!

Przez pierw sze 150 me trów pa saż idzie
pła sko na głę bo ko ści oko ło 20 me trów, po -
tem stop nio wo zwięk sza głę bo kość do 55
me trów, na stęp nie wy pły ca się do 35 i da -
lej znów opa da do głę bo ko ści 50 me trów w
od le gło ści oko ło 500 me trów od otwo ru.

Na de ser, na przy kład w dro dze po wrot -
nej do do mu, war to od wie dzić bar dzo
atrak cyj ne miej sce – Tor ren te Asti co. Pi sa -
łem już na ła mach „Nu ra sa” o tym uro czym
stru mie niu, oszczę dzę Wam więc po wtó rek
i ogra ni czę się do szcze gó łów tech nicz -
nych.

Z Val sta gny na le ży je chać w kie run ku
Bas sa no del Grap pa, na stęp nie ob wod ni cą
Bas sa no na Vi cen za. Za raz za Bas sa no jest
od bi cie w pra wo (dro go wska zy na Schio i
Thie ne). W Thie ne na le ży się kie ro wać naMapa Grotta dei Fontanazzi

Fontanazzi – wewnątrz jaskini
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Pio ve ne Roc chet ta. W Pio ve ne bę dą już
zna ki na Ar sie ro. Po do tar ciu do Ar sie ro na -
le ży kie ro wać się na Tren to. Za raz za miej -
sco wo ścią jest skrzy żo wa nie, na któ rym
na le ży skrę cić w pra wo. Po zje cha niu ser -
pen ty na mi w dół, do cie ra my do par kin gu
przy Par ku Pria. Na te re nie te go par ku znaj -
du je się Tor ren te Asti co. W Ar sie ro mo żna
py tać miesz kań ców o Park Pria – ka żdy wie,
gdzie to jest.

Od le głość Ar sie ro -Val sta gna to oko ło 40
km.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne par kin gu przy
Par ku Pria: 45 49,15N 11 22,03E

Tor ren te Asti co to gór ska rze ka z kry sta -
licz nie przej rzy stą wo dą. Na te re nie Par ku
Pria znaj du ją się trzy nie sa mo wi te, pod -
wod ne ka nio ny (trzy je zior ka prze dzie lo ne
krót ki mi od cin ka mi by strzy i pły cizn). Głę -
bo kość mak sy mal na to oko ło 10-11 me -
trów. Tem pe ra tu ra wo dy 7-12 stop ni.
Wi docz ność? Jak się do brze tra fi – nie ogra -
ni czo na.

Bę dąc na miej scu war to zna leźć miej sce,
gdzie bę dzie my mo gli na ła do wać bu tle. Po -
le cam cen trum nur ko we BLUE DE EP. Sym -
pa tycz na Sa bri na z uśmie chem sprze da
sprzęt, któ ry po ła ma li ście pod czas ak cji i

na ła du je bu tle ta ki mi ga za mi, ja kie chce cie.
Od le głość od Val sta gny to oko ło 15 km.

Na le ży je chać na Bas sa no del Grap pa, na -
stęp nie ob wod ni cą Bas sa no. Kie dy ob wod -
ni ca z czte ro pa smo wej zwę zi się do
dwu pa smo wej, na le ży wy pa try wać zjaz du
ze zna kiem „Ro sa 1” – śli ma kiem w pra wo.

Cen trum znaj du je się oko ło 500 me trów
od roz jaz du (roz jaz dem wje żdża my do
miej sco wo ści i za 500 me trów ma my Blue
De ep – po le wej stro nie). Cen trum jest
czyn ne przez sześć dni w ty go dniu (oprócz
nie dziel) w go dzi nach 9.00 – 12.30 oraz
16.00 – 19.30. Do stęp ne są w nim: po wie -
trze, ni trox do 50% oraz tri mix.

UWA GA!
Tlen – nie do stęp ny!
Tri mix – do stęp ny po wcze śniej szych

uzgod nie niach.
Blen ding trwa oko ło 24 godz!
Współ rzęd ne geo gra ficz ne: 45 43,47N

11 45,41E
Opi sa ne prze ze mnie miej sca do star czą

Wam wiel kich nur ko wych emo cji i nie la da
atrak cji na ca łą, ty go dnio wą wy pra wę. Ży -
czę mi łej i bez piecz nej za ba wy!

Michał Winek
Fontanazzi – gdzieś w głębi…
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Pod czas trwa nia Tar gów Nur ko wych
Pod wod na Przy go da by ła mo żli wość
uczest ni cze nia w wie lu in spi ru ją cych
spo tka niach, wy kła dach, warsz ta tach.
W związ ku z tym, chcia ła bym przy -
bli żyć te mat nur ko wań w zim nych
wo dach na pod sta wie re la cji z dwóch
wy kła dów dr. An dreya Bi zy uki na, eks -
per ta bra nży nur ko wej w Ro sji, eks -
plo ra to ra głę bo kich ja skiń, dzien ni ka-
rza i fo to gra fa pod wod ne go.

Część pierw szą re la cji sta no wi stresz cze -
nie so bot nie go wy kła du za ty tu ło wa ne go:
„O Ja ski ni Or dyń skiej i in nych ja ski niach na
te re nie Ro sji”, któ ry prze niósł nas w miej -
sca od le głe i nie do koń ca od kry te.

Ja ski nia Or dyń ska – to naj dłu ższy zna ny
w Ro sji pod wod ny la bi rynt ko ry ta rzy i kom -

Fenomeny natury

Jaskinia Ordyńska

dno pokryte pyłem
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nat. O je go fe no me nie świad czy fakt, że jest
to ja ski nia gip so wa. Co się z tym wią że,
wnę trze nie przy po mi na zna nych nam ty -
po wych ja skiń ze zja wi ska mi kra so wy mi w
po sta ci sta lak ty tów, sta lag mi tów. W Ja ski ni
Or dyń skiej for ma cje skal ne ukła da ją się w
po sta ci blo ków gip so wych, two rząc nie spo -
ty ka ny ni gdzie in dziej, uni ka to wy kra jo braz
pod wod ny.

„Cud Ura lu” – jak mó wią o niej, znaj du -
je się w Ro sji, na po gra ni czu Eu ro py i Azji.
Do kład nie u pod nó ża ural skie go pa sma od
stro ny za chod niej. Do stać się tam mo żna
sa mo lo tem – lą du jąc w Perm a na stęp nie ja -
dąc oko ło dwóch go dzin dro gą lą do wą do
wio ski Or da. Wej ście do ja ski ni zlo ka li zo -
wa ne jest oko ło 1,5 km na pół noc ny -za -
chód od wio ski, na te re nie pła sko wy żu

po mię dzy dwie ma rze ka mi: Iren i Kun gur
(w po sta ci dość spo re go otwo ru w kli fie od
stro ny rze ki Kun gur).

Z uwa gi na to, że wa run ki pa nu ją ce w
gro cie są dość wy ma ga ją ce, nur ko wa nie w
tym miej scu za le ca się tyl ko do świad czo -
nym, „zim no lub nym” nur kom. Tem pe ra tu -

Mousetrap -  pułapka na myszy Andrei Bizukin -  Wooden Helmet
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ra wo dy to 4 stop nie Cel sju sza w okre sie let -
nim oraz 7-8 stop ni Cel sju sza zi mą. Oko ło
sze ścio ki lo me tro wy od ci nek pod wod ne go
la bi ryn tu ro bi wra że nie!

Kil ka słów z hi sto rii, czy li o tym, jak zo -
sta ła od kry ta Ja ski nia Or dyń ska.

Wła ści wie mo żna po wie dzieć, że lo kal -
nej lud no ści by ła zna na od wie ków. Pierw -

sze wzmian ki o gro cie zo sta ły opu bli ko-
wa ne w 1969 ro ku. W1993 ro ku, za spra wą
Igo ra La vro va, po wstał to po gra ficz ny plan
su chej czę ści ja ski ni, obej mu ją cy trzy stu -
me tro we ko ry ta rze, przej ścia oraz trzy pod -
wod ne je zio ra. W mar cu 1994 ro ku nu rek
ja ski nio wy Vik tor Ko ma rov do ko nał pierw -
szej pod wod nej eks plo ra cji, za nu rza jąc się

w ukry tym we wnątrz ja ski ni je zio rze. Od -
krył wów czas ogrom ny pod wod ny tu nel,
jed nak zde cy do wał się ukry wać tę in for ma -
cję przez ko lej ne trzy la ta. W tym cza sie do
gro ty przy by wa ły ko lej ne eks pe dy cje. Miej -
sce przy cią ga ło jak ma gnes, by ło kom plet -
nie dzie wi cze, nie zba da ne, we wnątrz
nie od kry te. Co się z tym wią że, zu peł nie

okna skalne otwory w dnie
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nie przy sto so wa ne do przyj mo wa nia go ści
w po sta ci eks plo ra to rów. Nie by ło po rę czó -
wek, lin, stop ni, po któ rych w mia rę bez -
piecz nie mo żna by ło by zejść w głąb.
Pierw si zwia dow cy do ko ny wa li eks plo ra cji
w zu peł nych ciem no ściach, prze ci ska jąc
się z peł ny mi bu tla mi nur ko wy mi na ple -
cach po mię dzy wą ski mi, śli ski mi prze smy -

ka mi skal ny mi. Dziś wspo mi na ją ten czas z
roz ba wie niem, ma jąc rów no cze śnie sa tys -
fak cję by cia pierw szy mi eks plo ra to ra mi
miej sca, któ re okre śli li ja ko naj ciem niej sze
na na szej pla ne cie. Rów nież tech ni ka i
sprzęt wów czas uży wa ny bu dzą ak tu al nie
uśmiech na twa rzach wie lu nur ków ja ski -
nio wych. Wła ści wie mo żna po wie dzieć, że

w więk szo ści po słu gi wa li się wła sno ręcz nie
zbu do wa ny mi ze sta wa mi ty pu twin set z
ma ły mi bu tla mi, la tar ka mi i ko ło wrot ka mi
wła snej pro duk cji.

Prze wod ni kiem eks plo ra to rów pod wod -
nych w 1999 r. i czło wie kiem, któ ry naj bar -
dziej za pi sał się w kar tach hi sto rii Ja ski ni
Or dyń skiej był Eu ge ny Vo ida kov – je mu za -
wdzię cza się od kry cie pod wod ne go po łą -
cze nia po mię dzy trze ma je zio ra mi w
ja ski ni. On rów nież wy ty czył ko lej ne eta py
ko ry ta rzy oraz na niósł je na ma pę to po gra -
ficz ną. Pierw si wy szko le ni nur ko wie tech -
nicz ni po ja wi li się w Ja ski ni Or dyń skiej w
ro ku 2000. Obec nie jest to dość po pu lar ne
miej sce i do sko na le przy go to wa ne do przy -
ję cia ma łych grup nur ków ja ski nio wych.
Scho dy pro wa dzą 70 m w dół, ca ła tra sa
zej ścia jest wy po sa żo na w po rę cze. Przed
wej ściem do wo dy znaj du je się wy god na
plat for ma dla nur ków, wnę trze jest oczy wi -
ście oświe tlo ne. Głów ne je zio ro, bę dą ce
wej ściem do pod wod ne go la bi ryn tu, wy glą -
da wspa nia le. Po ziom wo dy przy wej ściu
rów na się po zio mo wi wo dy w po bli skiej
rze ce Kun gur. Obec nie, na wet do naj dal -
szych za kąt ków ja ski ni, po cią gnię te zo sta ły
po rę czów ki.

typowe formacje
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Su fit ja ski ni w czę ści za la nej wo dą znaj -
du je się na głę bo ko ści 6 me trów. Śred nia
głę bo kość dna to 15-18 me trów, osią ga ją ca
swo je mak si mum na 20 me trach.

Wi docz ność – przy ostro żnym po ru sza -
niu się w ja ski ni – za chwy ca i do cho dzi do
45 me trów!

W Ja ski ni Or dyń skiej znaj dzie my za pie -
ra ją ce dech w pier siach, uni kal ne pod wod -
ne kra jo bra zy, na któ re skła da ją się:
ogrom ne bia łe tu ne le i pio no we pęk nię cia
skal ne, okna w ścia nach, łu ki, pod wod ne
skal ne ogro dy, nie zwy kłych kształ tów for -
ma cje.

Po ru sza nie się po ja ski ni wy ma ga od nur -
ka swo istej de li kat no ści – po wie trze wy dy -
cha ne z au to ma tów, zwłasz cza gdy
prze pły wa się bar dzo bli sko ska ły, wcho dzi
w re ak cję z gip sem, po wo du jąc od cza su do
cza su chmu rę za wie si ny wo kół nur ka. Nie -
któ re prze smy ki są na praw dę wą skie, ale są

pierwsi eksploratorzy

pierwsi eksploratorzy

złoto jaskini
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to krót kie od cin ki i sta no wią wstęp do ob -
szer nych kom nat. W nich ka żdy, na wet naj -
bar dziej do świad czo ny nu rek ja ski nio wy,
mo że po czuć się ma lut ki i za gu bio ny w
ciem no ściach. Jed no z ta kich wą skich
przejść nur ko wie na zwa li „Mo use trap” – pu -
łap ka na my szy – po nie waż wzbu dza uczu -
cie przy ci śnię cia wręcz przez blo ki skal ne.
W wie lu miej scach ja ski ni, pod su fi tem, spo -

tkać mo żna po wietrz ne ko mo ry. Z ko lei dno
jest w więk szo ści mu li ste i za py lo ne w wy -
ni ku kru sze nia, od ry wa nia się gip su. Rów -
no cze śnie w wie lu miej scach mo że my
spo tkać mniej sze lub więk sze ka wał ki skal -
ne le żą ce na dnie, któ re ode rwa ły się z su fi -
tu. Nie któ re są dość świe że, nie po kry te
jesz cze war stwą py łu, co świad czy o tym,
że od pa dły nie daw no i zja wi sko to trwa.

W wy ni ku od kry cia cha rak te ry stycz nych
for ma cji skal nych, na ro dzi ła się no wa teo ria
o po wsta niu te go ty pu ja ski ni. Mia no wi cie
za kła da się ist nie nie pod wod nych źró deł, z
któ rych wo da wy do sta jąc się, żło bi ska ły.
W Ja ski ni Or dyń skiej od kry to ma łe otwo ry
w dnie, gdzie gips zo stał roz pusz czo ny.

komnata

oderwane bloki

unikalne formacje
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Otwo ry te nie są też po kry te py łem, co
świad czy o sta łym wy do sta wa niu się wo dy.

Ko lej ną cie ka wost ką Ja ski ni Or dyń skiej
są krą żą ce opo wie ści o praw dzi wym zło cie
ukry tym w ska łach. Lo kal na lud ność nie
opo wia da o tym chęt nie, trak tu jąc to ja ko
pil nie strze żo ną ta jem ni cę. Praw dą jest, że
znaj dzie my miej sca pod su fi tem ja ski ni,
któ re wy glą da ją jak żół ta po ły sku ją ca pla -
ma na ska le.

W kil ku miej scach Ja ski ni Or dyń skiej
znaj du ją się su che kom na ty, w któ rych mo -
żna swo bod nie wy nu rzyć się, od po cząć na
ska le.

Kie dy po ziom wo dy w są sia du ją cej z Ja -
ski nią Or dyń ską rze ce Kun gur opa da, w ja -
ski ni rów nież dzie je się to sa mo. Wte dy
blo ki skal ne za wie szo ne pod su fi tem sta ją
się cię żkie, od ry wa ją się i opa da ją na dno.
Naj czę ściej dzie je się to wio sną i je sie nią.

W ten spo sób gro ta ca ły czas ży je a jej kra -
jo braz zmie nia się co ro ku.

Ja ski nia Or dyń ska jest obec nie po pu lar -
nym miej scem or ga ni za cji szko leń dla nur -
ków ja ski nio wych. Re gu lar nie by wa tu
Pas cal Bar na be. Miej sce jest rów nież uwiel -
bia ne przez fo to gra fów pod wod nych, ist nie -
je wie le pu bli ka cji na je go te mat.

Ar ty kuł po wstał na pod sta wie pre zen ta -
cji dr. An dreya Bi zy uki na i jest stresz cze -
niem wy kła du bę dą ce go czę ścią Nur ge su
na Tar gach Nur ko wych Pod wod na Przy go -
da. Dr An drey Bi zy ukin przy je chał na za -
pro sze nie Cen trum Nur ko we go Na uti lus.

Go sia Ko peć

go sia@na uti lus.com.pl

Fo t.: dr An drey Bi zy ukin

gol den me dia1@gma il.com

wejście

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://cave-diving.pl
http://wtzketrzyn.pl
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Zi ma w tym se zo nie nie po stra szy -
ła. Śnie gu by ło jak na le kar stwo, a
mroź ne no ce zda rza ły się nie zwy kle
rzad ko… Wszyst ko to gro zi ło bra kiem
lo du i mo gło unie mo żli wić wy ko na nie
mo ich ulu bio nych pod lo do wych nur -
ków. W mo jej wie lo let niej ka rie rze
nur ko wej (choć sam je stem bar dzo
mło dy) zi ma bez lo du zda rzy ła się
tyl ko raz.

Jak to w ży ciu by wa, wa run ków nie by ło,
ale zgło si ła się spo ra ilość chęt nych do
szko le nia. Sa la na sze go klu bu le d wo
wszyst kich zmie ści ła, a wy kład po ka zał, że
nur ko wa nie pod lo do we to nie żar ty, trze ba
się do nie go od po wied nio przy go to wać i
po znać wszyst kie re gu ły. Pre zen ta cja, mo je
do świad cze nia, zdję cia i opo wie ści z po -
przed nich nur ko wań da ły chy ba wszyst kim
przed smak te go, co mia ło się wy da rzyć.
Tyl ko dłu go przy szło nam na to cze kać...
Od po wied nie wa run ki za ist nia ły do pie ro

czte ry ty go dnie po na szych stycz nio wych
wy kła dach i to w wy bra nych miej scach.
Nie by ło wy bo ru, „zmu sze ni” zo sta li śmy
udać się do Kul ki nad jez. Łęsk.

Krzy chu, go spo darz ba zy Ne mo, obie cał
przez te le fon, że wa run ki są… Na in nych
je zio rach ich nie by ło, bo lód był za sła by
al bo po pro su już się roz to pił. W Kul ce za -

Sezon podlodowy 2015
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pla no wa li śmy od ra zu noc leg, sku sze ni
przez go ścin ne go go spo da rza ru ską ba nią…
Jak się oka za ło, fak tycz nie po kry wa lo do wa
wy no si ła ok. 20 cm. U nas ta ki mi kro kli mat,
rzu cił uśmiech nię ty Krzy sio…

Pierw sza gru pa kur san tów ocho czo (ina -
czej na pi sać nie wy pa da) za bra ła się do
przy go to wa nia sta no wi ska. Krzy sio od pa lił
pi łę łań cu cho wą, chłop cy ogar nę li li ny, ko -

ło wrot ki, de ski i śru by lo do we. Część eki py
od śnie ży ła li nie i ko ła wo kół prze rę bla. Cie -
ka we, ja ka mo że być wi zu ra…, po my śla -
łem. Wa run ki do te go ty pu nur ków w Kul ce
są wy śmie ni te. By ło gdzie od po cząć po
ogar nię ciu prze rę bla i nie zbęd ne go osprzę -
tu. Ogrze wa na i prze stron na sa la po zwa la -
ła ta kże na kom for to we przy go to wa nie
sprzę tu nur ko we go i ubra nie się.

Pierw sze za nu rze nie i skie ro wa nie oka
na li nę -mar ker – przej rzy stość wo dy po wa -
la ła. Szko da tyl ko, że był to po chmur ny
dzień.
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Pod prze rę blem mie li śmy ok. 15 me trów
i pro szę so bie wy obra zić, że z sa me go dna
wi dać by ło ide al nie prze rę bel oraz od śnie -

żo ne krę gi i li nie… Aż chcia ło wy piąć się z
uprzę ży, że by po czuć wię cej wol no ści i
swo bo dy…

Na sie dzia łem się w wo dzie chy ba ze trzy
go dzi ny. Dzię ki nie sa mo wi tej przej rzy sto -
ści by łem bar dzo za do wo lo ny, zdję cia po -
win ny wyjść do brze. Kur san tom też się
po do ba ło. Wi dzia łem ich mi ny, gdy z dna
spo glą da li w stro nę po wierzch ni, gdzie wy -

raź nie wi dać by ło wy ko na ne ko ła i li nie
bez pie czeń stwa oraz snop świa tła bi ją cy z
trój kąt ne go prze rę bla… By ły to dla mnie i
ca łej eki py nie za po mnia ne ob raz ki.

Nie ste ty dwa ty go dnie póź niej wi docz -
ność wró ci ła do nor my. Ra fał i Mi łosz, dla
któ rych by ły to pierw sze pod lo do we nur ko -
wa nia i tak by li za do wo le ni, bo sa mo przy -
go to wa nie miej sca, a póź niej pły wa nie na
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li nie w za mknię tej prze strze ni mu si ro bić
wra że nie… Dru gi week end też wy padł za -
wo do wo i dał nam do bry re set i od skocz -
nię… Ba nia i ogni sko ze skor pe no wą eki pą
trwa ły do póź nej no cy.

Te go rocz ni kur san ci pod lo do wi, w re kor -
do wej w tym se zo nie ilo ści, po win ni być
za do wo le ni. Kurs prze pro wa dzi li śmy ksią -
żko wo, uni ka jąc ja kich kol wiek pro ble mów.

Mie li śmy spo ro szczę ścia z po go dą, bar dzo
do bre, a za dru gim ra zem co naj mniej przy -
zwo ite wa run ki pod wo dą, su per eki pę i
pro fe sjo nal ny ośro dek – cze go za tem wię -
cej trze ba. Po zo sta ło tyl ko cze kać na na -
stęp ny se zon i wró cić pod lód jak
naj szyb ciej.

Mi łosz Dą brow ski
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Ko niec świa ta! Tu jesz cze le ży
śnieg! Kil ka na ście mi nut te mu je cha -
li śmy krę tą dro gą przez las – moc -
no wy pa ko wa nym, wo nie ją cym kil ku -
dnio wym nur kiem au tem – a tu na -
gle nie spo dzian ka. Upał ze lżał. Kar -
ko no sze po tra fią za sko czyć!

Za trzy ma li śmy się na pu stym par kin gu, na
skra ju la su, gdzie mie li śmy za cze kać na ko le -
gę, któ ry nas od bie rze i wska że dal szą dro gę.
Ro zej rza łam się z cie ka wo ścią. Po kil ku
dniach przy go to wań – i nur ko wa nia w in -
nych, ta kże skry tych pod strop miej scach –
przy szedł czas na słyn ne Ko wa ry! Mia łam
spo ro szczę ścia, że tu taj tra fi łam, a wszyst ko
dzię ki wy pra wie zor ga ni zo wa nej przez GNJ
– Gru pę Nur ków Ja ski nio wych. O ich wcze -
śniej szych wy pra wach i wy jaz dach sły sza łam
bar dzo du żo, a zdję cia i fil my tyl ko pod sy ca -
ły mój ape tyt na dzi siej sze nur ko wa nie.

Po za ła do wa niu qu ada sprzę tem, uda je -
my się na krót ki spa cer (jak to w gó rach by -

wa – pod gó rę) do wy jąt ko we go miej sca,
któ re jak ma gnes przy cią ga nur ków ja ski -
nio wych. Od by ło się tu taj naj głęb sze pol -
skie nur ko wa nie ja ski nio we, a zdję cia

za miesz cza ne przez szczę śliw ców, któ rzy
mie li oka zję za nur ko wać w sta rej ko pal ni
ura nu od ja kie goś cza su nie da wa ły mi spać
po no cach. Je ste śmy tu umó wie ni z Da nie -

W kopalni Podgórze
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lem i Fi li pem, opie ku na mi i „ku sto sza mi”
te go nur ko we go przy byt ku. W trak cie spa -
ce ru i przy przy go to wa niach do nur ko wa -
nia za po zna ją nas z hi sto rią i to po gra fią
te go miej sca.

Ko pal nia Pod gó rze to dru ga pod wzglę -
dem wiel ko ści ko pal nia w oko li cy i je dy na
zbu do wa na w ca ło ści już po woj nie. Dzia -
ła ła w la tach 1950 – 1958, kie dy to wy czer -

pa ły się za so by wy do by wa nej ru dy ura nu i
ko pal nię za mknię to. Póź niej, kie dy w la tach
70. stwo rzo no tam in ha la to rium ra do no we,
wy do by to jesz cze nie wiel kie ilo ści ru dy
ura nu, ale był to już w za sa dzie ko niec. Te -
raz ca ły obiekt prze kształ co no w atrak cję
tu ry stycz ną. Ob szer ne, ciem ne tu ne le,
oświe tlo ne i do pa so wa ne do zwie dza ją -
cych, two rzą obec nie tra sy spa ce ro we. Za
kra tą, od dzie la ją cą ja sny świat ze wnętrz ny
od ciem nych tu ne li, za miesz ka ły ma łe, za -
spa ne nie to pe rze, któ rych wy pa tru ję w trak -
cie kil ku mi nu to we go spa ce ru. 

Mi ja my przy go to wa ne dla zwie dza ją -
cych atrak cje – zdję cia, wnę ki z urzą dze -
nia mi i wy do by wa ny mi tu taj mi ne ra ła mi.
Mo ją szcze gól ną we so łość bu dzą, znaj du -
ją ce się nie mal na sa mym koń cu tra sy, sta -
lo we le ża ki. Jak się do wia du ję od Fi li pa,
któ ry nas opro wa dza, są po zo sta ło ścią po
in ha la to rium ra do no wym, któ re dzia ła ło tu
od 1974 ro ku, aż do 1989. Wy glą da ją na
wy god ne, co obie cu ję so bie wy pró bo wać
przy na stęp nej oka zji. Nic tyl ko le żeć i się...
in ha lo wać! Zwłasz cza po nur ko wa niu. Do -
cie ra my do miej sca, w któ rym cze ka na nas
sprzęt. Czas naj wy ższy wszyst ko skrę cić i
przy go to wać.
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Tuż nad sa mym szy bem cze ka na nas ko -
lej na nie spo dzian ka w po sta ci jed ne go z
naj ory gi nal niej szych eks po na tów. Bom ba!

Za po zna je my się naj pierw z ma pą pierw -
sze go po zio mu, znaj du ją ce go się na 30 me -

trach głę bo ko ści i pla nu je my tra sę zgod nie
z su ge stia mi Da nie la i Fi li pa, któ rzy czu ją
się tu taj jak u sie bie w do mu. Nur ku je my w
trój kę, z Mir kiem Ko per tow skim, któ ry pod
wo dę wcho dzi na swo im re bri de rze. Szyb
jest wą ski, więc za nu rza my się po ko lei, Mi -
rek pierw szy, póź niej ja, a za mną Se ba -
stian. Nie ma tu miej sca na przy ję cie
po pu lar nej po zy cji spa do chro nia rza. Emo -
cje spra wia ją, że za nu rzam się tak szyb ko,
jak po zwa la ją mi za to ki. Pa mię tam przy
tym, że by trzy mać się twa rzą do bom by, z
tej stro ny znaj dę wyj ście. Ze wzglę du na in -
ny plan nur ko wa nia roz dzie la my się pod
wo dą na dwa ze spo ły. Mi rek opa da nie co
ni żej, pusz cza jąc mnie przo dem.

Na 30 me trach otwie ra się przede mną
wej ście na pierw szy po ziom ko pal ni. Z wra -
że nia na chwi lę za po mi nam o od dy cha niu
i za trzy mu ję się w miej scu. Ja skra wa, po ma -
rań czo wa po rę czów ka pro wa dzą ca w głąb
od ci na się od ciem no zie lo nej resz ty. Wi -
docz ność za pie ra dech w pier siach. De cy -
du je my się na nie spiesz ne zwie dza nie,
naj pierw oglą da my głę bo ki szyb po pra wej
stro nie. Jest tu bar dzo du żo miej sca, dość,
że by się spo koj nie wy mi nąć. Obok mnie
bez sze lest nie prze pły wa Mi rek.

Pły nie my da lej, mi ja jąc pierw sze skrzy -
żo wa nie, przy któ rym do strze gam dwa mar -
ke ry. Wzro kiem prze śli zgu ję się po
wszyst kich ko ry ta rzach, któ re mi ja my, po
bel kach, ka mie niach, roz bie ra nych przez
dzia ła ją cy tu dziel nie ze spół eks plo ra cyj ny,
ta mach otwie ra ją cych no we przej ścia. Pły -
nie my za po ma rań czo wą lin ką, skrę ca my
po tem w le wo, w ko ry tarz na zy wa ny „bak -
te ryj nym”, nie co wę ższy od po przed nich.
Mo że my tu zo ba czyć ma ty bak te ryj ne, od
któ rych ko ry tarz ten zy skał swo ją nie for mal -
ną na zwę. Te ży ją ce w trud nych wa run kach
or ga ni zmy nie po trze bu ją ani tle nu, ani
świa tła. Z opo wie ści Da nie la wiem, że ba -
da niem uni kal nych mat bak te ryj nych zaj -
mu je się od ro ku PAN. Mo że my więc
cze kać cier pli wie na efek ty ba dań na uko -
wych, któ re przy bli żą spe cy fi kę ko war skich
„zwie rza ków”. Tym cza sem przy glą dam się
im z za cie ka wie niem. W in nych oko licz no -
ściach nie zwró ci ła bym na nie więk szej
uwa gi, kon cen tru jąc się na su ro wym i
chłod nym uro ku te go miej sca.

Wi docz ność jest bar dzo do bra. Z cie ka -
wo ści do ty kam be lek i ścian rę ką, że by
spraw dzić, czy i ja kie osa dy mo gą się pod -
nieść. Tro chę cię żkich far foc li le ni wie uno si
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się, by szyb ko opaść. Cię żko by ło by na mą cić
tu taj tak bar dzo, że by wi docz ność spa dła do
ze ra. Tym nie mniej war to pły wać ostro żnie i
roz glą dać się, że by nie za li czyć dość nie -
ocze ki wa ne go spo tka nia z któ rąś z be lek.

Gdzieś po trzy dzie stu mi nu tach, z praw -
dzi wym ża lem, za rzą dza my po wrót, uwa -
run ko wa ny ogra ni cze nia mi ga zo wy mi. To
miej sce przy cią ga nie sa mo wi tą at mos fe rą i
wi do ka mi. Ko pal nia Pod gó rze jest obec nie
jed nym z naj cie kaw szych „ja ski nio wych”
miejsc nur ko wych w Pol sce. Cią gną ce się
ki lo me tra mi ko ry ta rze i znacz ne głę bo ko ści
ku szą wi zją kil ku let nich eks plo ra cji oraz
cią głych wy zwań za rów no nur ko wych, jak
i lo gi stycz nych. Po ten cjał miej sca jest, jed -
nym sło wem, ogrom ny! Łącz na głę bo kość
wy no si po nad 500 me trów. Ko ry ta rze wod -
ne 2 i 3 pro wa dzą do naj ni ższych po zio -
mów, do głę bo ko ści 242 me trów. Z tych
ko lej ne ta kie lu fy pro wa dzą jesz cze ni żej,
aż do 500 me trów, cze go do wie dzieć się
mo że my z pla nów.

Ko pal nia ura nu ro bi wra że nie. Przede
wszyst kim cho dzi o roz miar, świa do mość
jak wiel ki te ren stoi przed na mi otwo rem,
ile ko ry ta rzy mo żna od wie dzić, na ile po -
zio mów za nur ko wać i co jesz cze zo ba czyć.
Cię żko to na wet po rów ny wać do in nych,
zde cy do wa nie mniej szych i skrom niej szych
(choć peł nych uro ku!) miejsc, któ re uda ło
mi się wcze śniej od wie dzić. Pod gó rze swo -
im roz ma chem rzu ca na ko la na, nie od par -

cie przy cią ga i po wra ca w my ślach dłu go
po wyj ściu z wo dy. Spe cy fi ka te go miej sca
spra wia, że to za ba wa na dłu gie la ta. Zdo -
by wa nie do świad czeń i umie jęt no ści po -
zwa la się gać da lej i nur ko wać głę biej,
od kry wa jąc co raz to now sze miej sca. Ta kie
my śli to wa rzy szą mi pod czas ostat nich mi -
nut nur ko wa nia. Sie dzę (do słow nie, na bel -
ce i ze zwie szo ny mi no ga mi) na sze ściu
me trach, na ostat nim przy stan ku de kom pre -
syj nym. Ma cham płe twa mi i py ta ją co zer -
kam na Se ba stia na, któ ry lek kim ski nie niem
gło wy od po wia da na nie za da ne py ta nie.
Tak, jesz cze tu wró ci my.

Da ria Bo ru ta

Zdję cia: To masz Ru bryc ki, Krzysz tof Do bro wol ski, 

Da niel „Ko wi” Ko wal ski
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Wsia dam do sa mo cho du. Obok
mnie sie dzi już Ma riusz Lin ke. Miej -
sca ma my tyl ko z przo du – ca ły tył
(ba ga żnik i sie dze nia pa sa że rów)
zo sta ły za wa lo ne sprzę tem nur ko -
wym.

Na dwo rze, jak to zi mą, jest ciem no,
zim no i wietrz nie. Nor mal ni lu dzie sie dzą
wte dy w cie płym fo te lu i po pi ja ją ka kao.
My ru sza my do Ko war, nur ko wać w za la -
nej ko pal ni. Jest pią tek, 30 stycz nia, go dzi -
na moc no wie czor na. Do punk tu
do ce lo we go ma my oko ło 350 ki lo me trów.
Do je żdża my w no cy. W miej scu, gdzie ma -
my się za kwa te ro wać cze ka już resz ta wy -
pra wy: Wie siek Za hor i Ma rek Ma tych
„GUE”.

So bo ta, 1 lu te go. Wsta je my wcze snym
ran kiem i ru sza my do ko pal ni. W Ko wa rach
jest ty le śnie gu, że le d wo uda je się nam
pod je chać pod wy zna czo ne miej sce. Sa mo -
cho dy zo sta wia my na stro mym i ośnie żo -
nym pod jeź dzie. Eki pa z ko pal ni

przy je żdża po nasz sprzęt sku te rem śnie -
żnym i te re nów ką z łań cu cha mi na ko łach.
W ten oto spo sób do sta je my się pod wej ście
do Ko pal ni.

Ko pal nia „Pod gó rze” uzna na jest za dru -
gą co do wiel ko ści ko pal nię wy do by wa ją -
cą uran znaj du ją cą się w gra ni cach
pań stwa. Tra sa tu ry stycz na, któ ra zo sta ła

od da na do zwie dza nia prze bie ga ła przez
sztol nię nr 19a. Po wsta ła w la tach 50. XX
wie ku. Zło ża pier wiast ka pro mie nio twór -
cze go eks plo ato wa no tam aż do 1958 ro ku.
Póź niej w la tach 1974-1989 miej sce to wy -
ko rzy sty wa ne by ło ja ko In ha la to rium Ra do -
no we. Po zo sta ło ścia mi te go są choć by
cał kiem nie źle za cho wa ne ste la że po roz -

SPELEOnurkowanie w kopalni uranu

fot. Jakub Maciejewski
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kła da nych le ża kach, na któ rych ku ra cju sze
w spo ko ju i ci szy po pi ja li so bie zim ne piw -
ko, in ha lu jąc się przy tym wszyst kim ra do -
nem.

Dla nas prze wi dzia no zu peł nie in ne
atrak cje. Ko pal nia po ni żej chod ni ka 19a
jest cał ko wi cie za la na. Po nie waż by li śmy
tam pierw szy raz, udo stęp nio no nam do
zwie dza nia ko ry ta rze na 30 me trze głę bo -
ko ści. Tra sa, któ rą mie li śmy pły nąć w cza sie
pierw sze go nur ko wa nia mia ła nam za jąć od
45 mi nut do go dzi ny. Po dzie li li śmy się na

dwa ze spo ły. Wie siek i GUE chcie li zro bić
kil ka do brych zdjęć, więc we szli pierw si. Ja
z Ma riu szem – póź niej.

Ku na sze mu za sko cze niu, przed wej -
ściem do szy bu, któ rym mie li śmy za nu rzyć
się na do ce lo wą głę bo kość stoi dum nie re -
pli ka bom by ato mo wej, któ rą zrzu co no na
Hi ro szi mę.

Czas na nur ko wa nie. Szyb u gó ry jest na
ty le sze ro ki, że dwie oso by mo gą się jed no -
cze śnie spo koj nie szy ko wać do za nu rze nia.
Tak też jest do głę bo ko ści 24 me tra. Póź niej

ro bi się znacz nie cia śniej. Miej sca jest aku -
rat na jed ną oso bę, któ ra mu si się trosz kę
po przy tu lać do ścian szy bu.

Do tar li śmy do 30 me tra – tu taj za czy na
się na sze pod wod ne zwie dza nie. Wo da jest
kry sta licz nie czy sta, ale nie ste ty się mą ci.
Je den nie uwa żny ruch po wo du je pod nie sie -
nie się osa du z dna, co znacz nie zmniej sza
wi docz ność. Ko ry ta rze są bar dzo prze stron -
ne – sze ro ko ścią i wy so ko ścią do cho dzą
mniej wię cej do dwóch me trów, więc ni -
gdzie nie mu si my się prze ci skać. Pły nie my
bar dzo po wo li. Oglą da my ko ry ta rze, zwa -
lo ne bel ki i sta lo we przę sła. Do pły wa my ta -
kże do ko lej ne go szy bu. Ten we dług map i
pla nów pro wa dzi na głę bo kość się ga ją cą
oko ło 70 me trów. Pa trzy my przez chwil kę
w dół i od pły wa my da lej. Gdzie nie gdzie

fot. Jakub Maciejewski

Mariusz Linke
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wi dać jesz cze ta my gór ni cze, któ re mia ły
za trzy mać wo dę w cza sie eks plo ata cji ko -
pal ni. Koń czy się nam czas. Krót ka de kom -
pre sja i znów je ste śmy twa rzą w twarz z
bom bą ato mo wą.

Dru gie nur ko wa nie by ło krót sze, lecz nie
ró żni ło się znacz nie od te go pierw sze go.

Mo im skrom nym zda niem, ko pal nia ro bi
cał kiem du że wra że nie. Za la ne ob sza ry są
tak du że, że spo koj nie mo żna je bę dzie eks -
plo ro wać przez kil ka lat.

Trze cie go dnia (nie dzie la, 2 lu te go) po sta -
no wi li śmy trosz kę po zwie dzać. Po je cha li śmy
oba dać trzy in te re su ją ce nas miej sca. Pierw -
szym by ła opusz czo na ko pal nia wę gla i ura -
nu w Okrze szy nie. Wej ście do sztol ni
znaj du je się w ma łej wio sce, na prze ciw ko
opusz czo ne go ko ścio ła ewan ge lic kie go, co
jesz cze bar dziej pod kre śla cha rak ter te go
miej sca. Ko lej nym cie ka wym i war tym zo ba -
cze nia miej scem na ma pie jest, znaj du ją cy
się w miej sco wo ści Je dli na -Zdrój, naj dłu ższy

w Pol sce tu nel ko le jo wy (1601 me trów). Wy -
drą żo ny zo stał w la tach 1909-1912. W cza -
sie dru giej woj ny miał słu żyć ja ko schron dla
nie miec kich po cią gów pan cer nych. Smacz -
ku wszyst kie mu na da ją ró żne ozna cze nia
we wnątrz tu ne lu, któ re na pi sa ne by ły słyn ną
hi tle row ską czcion ką.

Ostat nim miej scem, do któ re go do tar li śmy,
by ła sztol nia Ru di ge ra. Mie ści się ona po dru -
giej stro nie tu ne lu, od stro ny Wał brzy cha.
Wej ście jest pra wie cał ko wi cie za sy pa ne. W
środ ku jest je den tu nel, o dłu go ści kil ku dzie -
się ciu me trów, któ ry koń czy się za la nym szy -
bem. Ja ka jest głę bo kość szy bu? Nie
wia do mo. Wia do mo na to miast, że 30 me -
trów szpul ki nie star czy ło, by do tknąć dna.

Tak oto za koń czy li śmy na szą wy pra wę.
W do mach by li śmy póź ną no cą.

Ja kub Ma cie jew ski

fot. Jakub Maciejewski
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Cię żko od dy cham, umę czo na wbi -
ja niem się w nur ko wy szpej. Ca ła je -
stem spo co na. Ubra na w kil ka
warstw cia snych pia nek, nie bar dzo
mo gę schy lić się, że by po pra wić
uwie ra ją cy w kost kę za mek od bu ta.
W do dat ku je stem ści śnię ta pa sem,
na któ ry na wle czo ne jest kil ka na ście
ki lo gra mów oło wiu tak gę sto, że nie
mo gę na brać tchu.

Oło wia ne kloc ki wbi ja ją mi się w ko ści
mied ni cy przy ka żdym gwał tow nym ru chu.
Do ty łu cią gnie cho ler nie cię żka bu tla przy -
pię ta do ka mi zel ki. A w ka mi zel ce ca ły czas
coś dyn da. Coś, cze go nie mo gę przy po -
rząd ko wać żad nej funk cji nur ko wej. I zno -
wu mam nie od par te uczu cie, że w tym
ca łym maj da nie – ani chy bi – uto pię się.
Nie dźwi gnę te go wszyst kie go. Z ka żdą
chwi lą jest co raz go rzej. Za czy nam scho -

Startegie nurkowe

Na wyciągnięcie ręki – pierwsze kroki
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dzić po schod kach ku po wierzch ni je zio ra
i ser ce wa li mi moc niej niż tuż przed pre -
mie rą na wiel kiej sce nie. Już w ogó le nie
mo gę za ła pać tchu ani uspo ko ić od de chu.
Na pom po wa na ka mi zel ka ści ska że bra nie -
mi ło sier nie. Je stem na po wierzch ni. Chłod -
na wo da wci ska się tu i ów dzie, da jąc
chwi lo we wy tchnie nie. In struk tor spraw dza
sprzęt. Spraw dzo ny. Te raz już nie ma od -
wro tu. Bo ję się strasz li wie. Wkła dam au to -
mat do ust i wy da je mi się, że tym
po wie trzem nie da się od dy chać. Jest ta kie
cię żkie i... ja kieś in ne. Ale te raz nie ma już
od wro tu. Trze ba za nu rzyć się i znik nąć pod
po wierzch nią. Od wle kam ten mo ment, ile
tyl ko się da. In struk tor po ma ga mi pod jąć
osta tecz ną de cy zję – na ci ska gu zik upu sto -
wy in fla to ra. Cię żar sprzę tu wcią ga mnie
pod po wierzch nię. Ogar nia mnie głu cha ci -
sza, a gę sta wo da ota cza z ka żdej stro ny.
Ro bi się nie co sen nie i za czy nam się uspo -
ka jać. Ko ją cy jest ten spe cy ficz ny dźwięk
po bie ra nia po wie trza z au to ma tu od de cho -
we go. Sły szę go i wiem, że jesz cze ży ję.
Nie śmia ło zer kam do oko ła. Pra wie nic nie
wi dać. Męt nie, ciem no i obrzy dli wie. In -
struk tor gme ra chwi lę przy mo jej ka mi zel -
ce, po czym chwy ta mnie za rę kę. Okej.

Sta ram się nie ści skać jej zbyt moc no. Znak,
że pły nie my. Ma cham no ga mi. Pły nę. Ja -
koś. Już le piej. Gdy by nie ta rę ka, na tych -
miast zgi nę ła bym w od mę tach te go ba jo ra.
Przy naj mniej mam ta kie prze świad cze nie.
Ja kaś brud na, ob ro śnię ta i za mu lo na łódź.
Fuj! Wła śnie ta kiej za wsze się strasz nie
brzy dzi łam… By le wy trwać do koń ca. By le
wy trzy mać. Od dy chać! Od dy chać! Ko niec.
Uff, wresz cie na po wierzch ni!

Po po ran nym nur ko wa niu mam w so bie
nie co wię cej wia ry w to, że da się unieść
ca ły ten sprzęt, a przede wszyst kim, że da
się opa no wać wła sne ner wy. Pierw sze ćwi -
cze nia za nu rza nia idą mi bar dzo śred nio.
Mam na so bie tyl ko 9 kg ba la stu, więc nie
jest pro sto pójść pod wo dę w ta kiej ilo ści
pia nek. I w do dat ku nie umiem wy czuć tej
cho ler nej pły wal no ści. To wszyst ko dzie je
się za szyb ko. Mam zde cy do wa nie za ma ło
cza su na oswo je nie się z ćwi cze nia mi i ka -
żdym „kro kiem” jesz cze na po wierzch ni.
Za nu rze nie. Pły nie my. Czu ję się bar dzo
nie pew nie. Jak by za raz mia ło się coś stać.
Co chwi lę ła pię in struk to ra za rę kę. Mam
wra że nie, że to je dy ny kon takt ze świa tem
ży wych. Do pły wa my do pod wod nej plat -
for my. Sta ram się na śla do wać in struk to ra i

nie ma chać rę ka mi, choć nie jest to ta kie
pro ste. Ca ły czas le cę w któ rąś stro nę, mi mo
że wca le te go nie chcę. Nie mo gę utrzy mać
rów no wa gi. Pró bu ję skrę cić płe twa mi. Na -
wet trosz kę mi ten ma newr wy cho dzi. Ale
strasz nie klabz dro wa to. W le wo jest tak ja -
koś od ru cho wo, ale w pra wo pew nie się nie
uda. Na wet nie umiem sa ma so bie wy tłu -
ma czyć, w ja ki spo sób uda ło mi się skrę cić.
Te raz ro bi my dam skie pomp ki nad plat for -
mą. Cho dzi o to, że by po czuć za le żność
mię dzy wy de chem i opa da niem oraz wde -
chem i pod nie sie niem się do gó ry. Mam
wra że nie, że ła pię o co cho dzi. Za do wo lo -
na za czy nam my śleć o oto cze niu…

Stres to wa rzy szy nur ko wi już od je go
pierw sze go kro ku w stro nę pod wod nej
przy go dy. I wca le nie jest to ne ga tyw na
wia do mość. To do brze. Od po wied ni po -
ziom stre su jest nie zbęd ny w nur ko wa niu,
po nie waż wła śnie on mo że uchro nić nas
przed po peł nie niem błę dów, włą czyć in -
stynkt sa mo za cho waw czy oraz uru cho mić
my śle nie i pra wi dło we dzia ła nie. Ale co
zro bić, że by je go po ziom nie prze kro czył
po żą da nej daw ki? Jak sku tecz nie po ra dzić
so bie z je go opa no wa niem? Po sta raj my się
wspól nie za sta no wić i ko rzy sta jąc z do -
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świad czeń po cząt ku ją ce go nur ka, spró buj -
my zna leźć naj lep sze roz wią za nie dla Cie -
bie.

Mon taż i za kła da nie sprzę tu
Przy mon to wa niu sprzę tu wa żną ro lę od -

gry wa pre sja cza su. A ra czej jej brak. Spo -
kój, sku pie nie, sta ran ność po łą cze nia ka żde -
go ele men tu spra wi, że ode rwie my się od
nur tu ją cych nas obaw, a jed no cze śnie po -
czu je my się pew niej z po wo du rze tel ne go
wy ko na nia za da nia. Naj pierw skrę ca my
sprzęt, po tem za kła da my pian kę czy su chy
ska fan der. Dzię ki te mu unik nie my zmar z -
nię cia/ prze grza nia i dys kom for tu zwią za ne -
go z ewen tu al nym nie do pa so wa niem stro ju
nur ko we go. Pa mię taj my o tym, że dys kom -
fort nie do pa so wa nej pian ki znik nie czę ścio -
wo po za nu rze niu, więc do pew ne go sto-
p nia mo że my go za ak cep to wać. Zwra caj my
uwa gę, aby śmy wszyst kie czyn no ści przy -
go to wu ją ce do nur ko wa nia wy ko ny wa li w
tem pie zbli żo nym do tem pa part ne ra. Do -
bra współ pra ca part ne rów na po wierzch ni
za po wia da kom for to we sa mo po czu cie i
sku tecz ną ko mu ni ka cję pod wo dą.

Cię żar i nie wy go da
Pa mię taj my, że part ner stwo w nur ko wa -

niu za czy na i koń czy się na po wierzch ni.

Nie wa haj my się po pro sić ko le gi o po moc
w pod nie sie niu bu tli czy ko le żan ki o po pra -
wie nie kap tu ra. We dwój kę na praw dę jest
ła twiej, raź niej i lżej. Wszyst kie czyn no ści
mon ta żu, spraw dze nia i za kła da nia wy ko -
nu je my w od po wied niej ko lej no ści. Zaw sze
w ta kiej sa mej. Nic nie ro bi my „na skró ty”.
Dzię ki te mu nie za po mni my żad ne go ele -
men tu wy po sa że nia, po praw nie spraw dzi -
my sprzęt i na bie rze my pew no ści, że nad
wszyst kim pa nu je my. Za nim za ło ży my na
sie bie ca ły ten cię żar, upew nij my się, że
wszyst kie dro bia zgi ma my zgro ma dzo ne w
jed nym miej scu, a wszyst kie ele men ty ekwi -
pun ku są przy go to wa ne do uży cia na nur -
ko wa niu. Od po cząt ku wy ra biaj my so bie
do bre na wy ki, któ re w nie da le kiej przy szło -
ści znacz nie uła twią nam nur ko we ży cie.

Ale nie przej muj my się, kie dy znów oka -
że się, że wła śnie koń czy my do pi nać kla -
mer ki w jac ke cie i spo strze ga my, że
za po mnie li śmy za ło żyć pas ba la sto wy.
Wiem, wiem, to bar dzo iry tu ją ce, ale nie -
do pa trze nia zda rza ją się ka żde mu. W ta kiej
sy tu acji naj le piej jest zdjąć ka mi zel kę i po -
rząd nie za ło żyć pas, a nie upy chać go na
oślep, na ra ża jąc się, że przez ca łe nur ko -
wa nie bę dzie nam spa dał.

Nie rób my ni cze go by le jak. Nie rób my
też te go, co znacz nie prze kra cza na sze si ły.
Je śli na praw dę ma my po czu cie, że nie da -
my ra dy – ko mu ni kuj my to. Pro blem na
pew no da się ja koś roz wią zać, ale trze ba
dać szan sę na udzie le nie po mo cy przez
part ne ra czy in struk to ra.

Zau fa nie do in struk to ra
Sta wia jąc pierw sze kro ki w nur ko wa niu,

mu si my mieć za ufa nie do in struk to ra, któ -
re go przed tem sta ran nie so bie wy bra li śmy.
To ona/ on na uczą nas wszyst kie go co nie -
zbęd ne do bez piecz ne go i sa mo dziel ne go
nur ko wa nia. Ale to, w ja kim tem pie prze ka -
żą nam wie dzę i ja ki efekt przy nie sie ona w
prak ty ce w du żej mie rze za le ży od nas sa -
mych. Od chę ci słu cha nia, po ko ry przyj mo -
wa nia kon struk tyw nej kry ty ki, mo ty wa cji i
chę ci szli fo wa nia umie jęt no ści.

Sta raj my się sku piać na ka żdej czyn no -
ści, któ rą de mon stru je in struk tor. Je śli nie je -
ste śmy cze goś pew ni – pro śmy o po wtó-
rze nie. Upew niaj my się, że do brze zro zu -
mie li śmy. Pod pa truj my lep szych od sie bie,
ale nie roz glą daj my się za nad to na bo ki.
Uczmy się na błę dach współ kur san tów.
Ana li zuj my i myśl my o ka żdej czyn no ści,
któ rą ma my wy ko nać pod wo dą i któ rą już
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wy ko na li śmy. A przede wszyst kim py taj my,
py taj my i py taj my. Naj le piej swo je go oso -
bi ste go in struk to ra. W do bie nie ogra ni czo -
nej do stęp no ści do za so bów wie dzy w
in ter ne cie mo żna wpaść w pu łap kę zbyt niej
ró żno rod no ści od po wie dzi na te sa me py -
ta nia. Po szu ki wa nie in for ma cji nie jest złe,
ale sprzecz ność od po wie dzi na ró żne wąt -
pli wo ści na pew no spo wo du je mę tlik i nie -
pew ność. Miej my za ufa ną oso bę, któ ra
zwłasz cza na po cząt ku na szej dro gi nur ko -
wej bę dzie pew nym źró dłem wy ja śnia nia
na szych wąt pli wo ści. Do bry in struk tor za -
wsze znaj dzie czas na roz mo wę o nur ko -
wa niu. Je śli nie bę dzie mógł po roz ma wiać
na tych miast – zro bi to póź niej.

Po zwól my in struk to ro wi tro chę na mi po -
kie ro wać. Do świad cze nie i ob ser wa cja na -
szych za cho wań pod po wie mu, na ile
mo żna nas przy ci snąć, a kie dy trze ba od pu -
ścić. I pa mię taj my, że nasz roz wój bę dzie
na stę po wał tyl ko wte dy, kie dy krok po
krocz ku bę dzie my prze kra czać na sze ogra -
ni cze nia.

Dla cze go chcę wam po móc? Już na mo -
ich pierw szych za ję ciach kur su pod sta wo -
we go („pły wa nie w sprzę cie nur ko wym po
po wierzch ni za łód ką”) od kry łam, że za -

cho wu ję się ina czej niż in ni kur san ci. Za -
miast cał ko wi cie sku piać się na stra chu, nie -
do god no ściach i wła snych ogra ni cze niach
– oglą dam się za naj słab szą i naj bar dziej
ze stre so wa ną ko le żan ką. Od ru cho wo. Jej
roz pacz li wa mi na jed no znacz nie wska zy -
wa ła, że ona nie na dą ża za gru pą, nie da je
ra dy opa no wać sprzę tu w na rzu co nym tem -
pie, jest na gra ni cy roz pła ka nia się, re zy gna -
cji i wyj ścia z wo dy. Nie umiem wy ja śnić,
cze mu aż tak przej mo wa łam się nią. Ale
świa do mość, że mo ja wy cią gnię ta rę ka po -
ma ga jej iść do przo du – do da wa ła mi
skrzy deł i zmu sza ła do pa no wa nia nad wła -
sny mi sła bo ścia mi. Zwłasz cza nad nie chę -
cią do... zaj rze nia pod wo dę, w któ rej by ło
ciem no, a z po wo du kwit nie nia ro ślin nie
by ło wi dać dło ni na koń cu tej mo jej wy cią -
gnię tej rę ki. Od chwi li, w któ rej uświa do -
mi łam so bie, że je stem czy jąś pod po rą –
mia łam po dwój ny cel na kur sie: opa no wać
jak naj le piej to, co jest wy ma ga ne, po to,
że by mieć si łę i umie jęt no ści do po mo cy in -
nym.

Dziew czy no, je śli chcesz po roz ma wiać
o swo ich oba wach, bo mia łaś po dob ne od -
czu cia na nur ko wa niu i nie wiesz, jak so bie
po ra dzić ze swo im stra chem – na pisz do

mnie i za py taj. Chło pa ku, je śli wsty dzisz się
za py tać swo je go in struk to ra o to, dla cze go
czu jesz się tak a nie ina czej i bo isz się te go,
że nie za wsze je steś me ga odwa żny – na pisz
do mnie. Choć by ano ni mo wo. Po sta ram się
po móc i roz wiać jak naj więk szą ilość Wa -
szych wąt pli wo ści... Cze kam na Wa sze li -
sty.

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

Mar gi ta@xdi vers.pl
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Opo wiem praw dzi wą hi sto rię, któ -
ra – jak są dzę – wy ja śni spra wę.
Pew ne jej szcze gó ły, umo żli wia ją ce
iden ty fi ka cję osób, zo sta ły zmie nio ne,
bo obie ca łem to ro dzi com głów ne go
„bo ha te ra”.

Otóż przy je chał do ba zy sa mo bój ca.
Mia łem na kur sie osiem na sto lat ka. Wy -

da wał się nie co dziw ny, nie sia dał z na mi
przy ogni sku, z ni kim się nie przy jaź nił, do
ni ko go się nie od zy wał… Ty po wy in dy wi -
du ali sta, my ślę so bie, lecz prze cież nic w
tym złe go. Na wszel ki jed nak wy pa dek, na
nur ko wa nia dwu dzie sto me tro we, koń czą ce
kurs P1, wzią łem go me to dą „sam na sam”.
Wsie dli śmy kil ku oso bo wą gru pą na pon ton
i po pły nę li śmy na pio no wą, mar glo wą ścia -
nę na je zio rze (by ło to ład nych pa rę lat te -

mu, ma jąc znacz nie mniej sze niż dziś do -
świad cze nie po peł nia łem jesz cze ten błąd,
by nur ko wa nia kur so we wy ko ny wać przy
pio no wej ścia nie – już ni gdy po tem nie od -
wa ży łem się na to). Wy sa dzi łem eki pę na
brzeg i z ka żdą pa rą po ko lei nur ko wa łem
na ścian ce. Smut ne go in dy wi du ali stę zo sta -
wi łem so bie na ko niec.

Kie dy przy szła je go ko lej, by łem już po tę -
żnie zmę czo ny i na sy co ny (mi mo ni trok su).

Za nur ko wa li śmy na prze pięk nej ścian ce,
po dziu ra wio nej przez mię tu sy – no po pro -
stu wspa nia łej! I mu szę przy znać, że chy ba
na uła mek se kun dy zde kon cen tro wa łem
się, bo nasz bo ha ter zdo łał mnie prze chy -
trzyć.

Zer wał mi ma skę (w dół na twa rzy, tak że
do dat ko wo wy trą cił mi au to mat z ust) i
uciekł w dół! Z pu stym jac ke tem, wy ko nu -

jąc coś na kształt „scy zo ry ka”, czy li szyb -
kie go za nu rze nia gło wą w dół. Kie dy prze -
dmu cha łem ma skę, zo ba czy łem już tyl ko
czub ki je go moc no pra cu ją cych płetw. Za -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Czy nurkowie mają instynkt samozachowawczy

i czy on chroni ich przed wypadkami?
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nim spu ści łem po wie trze i za czą łem dra nia
go nić, mi nął ko lej ny uła mek se kun dy. Gdy
go wresz cie do pa dłem, by ło już dwa dzie -
ścia pa rę, pew nie bli żej trzy dzie stu me trów,
a my wciąż pręd ko opa da li śmy. By ło już
bar dzo nie wie le świa tła i wzbi ty tu man mu -
łu (bo na pół kach pod ścia ną jest muł, nie -
ste ty).

Za ata ko wał mnie no żem. Po pro stu wy -
cią gnął nóż i pró bo wał mnie dźgnąć! Wy -
krę ci łem mu rę kę i nóż wy padł. Wte dy
znów ze rwał mi ma skę i wy trą cił au to mat,
ale już dra nia nie pu ści łem. Wlo kłem go do

gó ry, pra cu jąc sil nie płe twa mi, opę dza jąc
się od je go rąk – nie mo głem na wet ka mi -
zel ki do pom po wać. Nie mia łem też w
ustach au to ma tu ani mo żli wo ści się gnię cia
po za pas – pod czas wy nu rze nia wy ko ny wa -
łem cią gły wy dech. Ma jąc ma skę gdzieś po -
ni żej no sa, nie mo głem ob ser wo wać
wska zań przy rzą dów, oce nia łem więc
pręd kość wy nu rze nia na pod sta wie te go,
jak ro bi się co raz ja śniej.

Gdy śmy się wresz cie wy nu rzy li (a trwa ło
to ja kieś 1000 lat), spraw dzi łem, czy jest
przy tom ny i nie krwa wi w śli nie po czym,
przy zna ję, pu ści ły mi ner wy. Zer wa łem mu
ma skę i sprze da łem ta ką pią chę w nos, że
istot nie krwa wić za czął…

Po cząt ko wo go ho lo wa łem, po tem sam
za czął pły nąć i tak do tar li śmy do po bli skie -
go brze gu. Eki pa na brze gu w ogó le nie za -
uwa ży ła ni cze go nie zwy kłe go w na szym,
ewi dent nie awa ryj nym, wy nu rze niu (ob ser -
wa tor -chro no me tra ży sta ze brał ode mnie za
to po tem osob ny ochrzan). I tak, nic nie mó -
wiąc, do tar li śmy do obo zu, gdzie wzią łem
go ścia na roz mo wę w czte ry oczy. Oczy wi -
ście pierw sze py ta nie ja kie za da łem brzmia -
ło – dla cze go chcesz się za bić na mój
ra chu nek?

On na to, że prze cież nikt nie mógł by
mnie za nic wi nić, bo on jest peł no let ni i
zo sta wił po że gnal ny list. Ja ki list? Ano fak -
tycz nie, zo sta wił w na mio cie list za czy na ją -
cy się od słów „pro szę ni ko go nie wi nić” –
cie ka we z ja kie go har le qu ina to prze pi sał.
Otóż, pro szę Pań stwa, smark ten wy my ślił
so bie, że uciek nie in struk to ro wi i (cy tu ję!)
„zgi nie w nar ko zie azo to wej”.
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Za dzwo ni łem do je go ro dzi ców, przy je -
cha li pręd ko (w cią gu kil ku go dzin) i za bra -
li go wraz z tym li stem.

Ży cie, jak to ży cie, do pi sa ło do spra wy
swój iro nicz ny ko men tarz. Nie dłu go po tem
chło pak ten na pi sał w In ter ne cie, że „mu się
w ba zie Ac ti ve Di vers nie po do ba ło, bo
Stru gal ski sto su je ka pral skie me to dy”. Tak

był ła skaw się wy ra zić. Mia łem na wet przez
chwi lę ocho tę od na leźć go i ka zać zjeść
wy druk te go po stu, ale da łem spo kój. Po la -
tach wi dzę, że słusz nie. Po lek tu rze ko men -
ta rzy na fo rach in ter ne to wych wi dzę, że
zbyt wie le osób za słu gi wa ło by na kar mie -
nie…

Na py ta nie – czy nur ko wie ma ją in stynkt
sa mo za cho waw czy i czy on chro ni ich
przed wy pad ka mi – od po wie dzą so bie Pań -
stwo sa mi. Ja do dam tyl ko ty le, że za sa dy
bez pie czeń stwa w mo jej ba zie są bar dzo
su ro we. Ka żdy, kto chce wejść do wo dy,
mu si po wie dzieć z kim, do kąd, jak głę bo ko
itd. Mu si uczest ni czyć w od pra wie (punk -
tu al nie na nią przyjść!) i za po znać się z pro -
ce du rą ewa ku acyj ną. Mu si po znać
in struk to rów, zo ba czyć gdzie stoi tlen, wpi -
sać się do kar ty nur ko wań itd.

Sta ran nie spraw dza my upraw nie nia
(wbrew plot kom, ho no ru je my wszyst kie fe -
de ra cje – choć oczy wi ście są pro gra my
szko leń gor sze i lep sze), skła dy ze spo łów,
czy stość ga zów, kon fi gu ra cje sprzę tu itd.
Oprócz kon tro li sa mych upraw nień ob ser -
wu je my ta kże, jak się da ny nu rek przy go to -
wu je do wej ścia, jak kon fi gu ru je sprzęt, jak
się ubie ra – po tym wszyst kim do świad czo -

ny szko le nio wiec po zna, czy ten nu rek na -
praw dę skoń czył kurs, czy tyl ko ku pił
gdzieś sam do ku ment, co nie ste ty nie rzad -
ko się zda rza.

Tak jest i ina czej nie bę dzie. Dzię ki tym
me to dom wy ko na li śmy w cią gu ostat nich
dwu dzie stu lat po nad osiem dzie siąt ty się cy
bez piecz nych oso bo nur ko wań i, jak do tąd,
włos ni ko mu z gło wy nie spadł.

Je śli ktoś nie chce słu chać do świad czo -
ne go za wo dow ca – niech nie słu cha. Ni ko -
mu nie ka żę do mnie przy je żdżać. Oso ba,
któ ra ma ży cze nie nur ko wać me to dą „im -
pre zo wo -ro ken dro lo wo -spon ta nicz ną” i w
kon se kwen cji uto pić się jak kot w wor ku –
ma do te go kon sty tu cyj ne pra wo.

Go rą co pro szę jed nak, by nie ro bi ła te go
w mo im nur ko wi sku, na mój ra chu nek.

To masz Stru gal ski

strugalski@vp.pl

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty ksią -
żki To ma sza Stru gal skie go, pt.: „Wszy scy
mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i
in ne ksią żki te go au to ra mo żna ku pić tu:
http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se arch?se -
arch=Stru gal ski

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski


http://aquasklep.pl
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Warsz ta ty, któ re zor ga ni zo wa li śmy
na ba se nie, by ły oka zją do bez piecz -
ne go wy pró bo wa nia no we go sprzę tu.
Pod okiem do świad czo nych ko le gów
mo żna by ło po pły wać w su chym
ska fan drze, dwu bu tlo wym ze sta wie na
ple cach czy też kon fi gu ra cji bocz nej
Si de Mo unt.

Ka żdy, kto tru dził się z cię żkim twi nem
na ple cach, do ce ni ten spo sób kon fi gu ra cji.
Bu tle mo że my no sić so bie na ra ty i do piąć
je już w wo dzie, nie ob cią ża my dzię ki te -
mu krę go słu pa. Ko lej ny plus to umiej sco -
wie nie za wo rów i pierw szych stop ni
au to ma tu w za się gu wzro ku i rąk. Ka żdy,
kto miał kło pot z się ga niem do za wo rów w
twi nie, tu taj bę dzie po pro stu za chwy co ny.
Je den z na szych warsz ta tow ców pod kre ślał

Warsztaty basenowe – twinset
– sidemount – suchy skafander
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po za ję ciach wła śnie tę za le tę… Trze ba tu -
taj też do dać, że przy ko rzy sta niu z dwóch
bu tli, ma my zdu blo wa ne i nie za le żne źró -
dła ga zu. Ła twość przy bie ra nia do wol nej
po zy cji i do bry trym zna la zły po twier dze -
nie już po kil ku na stu mi nu tach pły wa nia –
Krzy siek, pły wa ją cy do tej po ry z jed ną bu -
tlą, nie chciał od dać ze sta wu S/M…

Te stu ją cy twi ny za uwa ży li, że ła twiej o
sta bil ną po zy cję pod wo dą, ale trze ba po -

pra co wać nad wy wa że niem i try mem, na -
le ży ina czej uży wać płetw, któ re też po win -
ny być in ne niż dłu gie re kre acyj ne…

Su chy ska fan der to oczy wi ście in na tech -
ni ka i ko niecz ność po rząd ne go prze szko le -
nia, ale ba se no wa pró ba mo że być
wspa nia łym te go po cząt kiem.

Py ta nia, opi nie, wy mia na do świad czeń,
przy go to wa nie sprzę tu, a po tem sa mo pły -
wa nie trwa ły bli sko trzy go dzi ny…

Pa trząc na za in te re so wa nie i za do wo le -
nie na szych nur ku ją cych przy ja ciół, warsz -
ta ty bę dzie my po wta rzać.

Mi łosz Dą brow ski
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Umie jęt ność pra wi dło we go wy wa -
ża nia się za rów no przez nur ków re -
kre acyj nych, jak i tech nicz nych jest
jed ną z naj wa żniej szych. Gwa ran tu je
ona kom fort i pod sta wy do zdo by -
wa nia ko lej nych nur ko wych wy zwań.
Po ni ższy tekst od zwier cie dla nie tyl -
ko wie lo let nie do świad cze nie in struk -
tor skie, ale przede wszyst kim ty sią ce
go dzin spę dzo nych pod wo dą.

Pra gnę tyl ko pod kre ślić, że po da ne po ni żej
po ra dy wy ma ga ją za wsze in dy wi du al ne go
spraw dze nia w wo dzie. Nie ma nie ste ty jed -
no znacz nej i uni wer sal nej me to dy wy li cze nia
i roz ło że nia ba la stu bez wcho dze nia do wo dy.

Dla cze go tak się dzie je?
Od po wiedź na po wy ższe py ta nie jest

jed na, dla te go że ka żdy z nas jest in dy wi -
du al ny, in dy wi du al na jest rów nież na sza
kon fi gu ra cja sprzę to wa oraz za po trze bo wa -
nie na to, jak pod wo dą bę dzie my usta wie -
ni. Nie bez zna cze nia jest śro do wi sko, w
któ rym bę dzie my nur ko wać.

Gę stość cia ła
Jak już wspo mnia łem, ka żdy z nas jest in -

ny. Jed ni są wy żsi, in ni nie, ma my oso by
bar dzo szczu płe oraz oso by z de li kat ną
(bądź nie de li kat ną) na tu ral ną ochro ną
ciepl ną. Ma my też coś, cze go nie wi dać na

ze wnątrz. To gę stość cia ła, któ ra w ogrom -
nym stop niu jest od po wie dzial na za na szą
wy por ność – i co za tym idzie – za ilość ba -
la stu po trzeb ną do uzy ska nia neu tral nej pły -
wal no ści. Na sza na tu ral na pły wal ność nie
jest sta ła. Są oso by, któ re sa me z sie bie uno -

Wyważanie się i pozycja pod wodą
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szą się w słod kiej wo dzie jak ko rek (nie mó -
wiąc o sło nej) oraz ta kie, któ re w ta kiej sa -
mej wo dzie już tak bar dzo się nie uno szą.
Sam za li czam się do ta kich. Po mi mo du żej
ilo ści tkan ki o du żym wy po rze, mam bar -
dzo du żą gę stość cia ła i w słod kiej wo dzie
nie pły wam jak ko rek...

Bu do wa cia ła
Tak jak ka żdy z nas ma in dy wi du al ną gę -

stość, tak ka żdy z nas ma in dy wi du al ną bu -

do wę cia ła. Do ty czy to też ró żnic w bu do -
wie ana to micz nej mię dzy ko bie ta mi a mę -
żczy zna mi. Bar dzo czę sto na szym
Sza now nym Pa niom le cą do gó ry no gi.
Dzie je się tak dla te go, że sta ty stycz nie (pod -
kre ślam – sta ty stycz nie) ko bie ty ma ją wię -
cej tłusz czu i wo dy w no gach oraz pu pie,
choć wie lu z na szych pa nów po sia da du żo
lek kiej tkan ki (tej cie plut kiej) wła śnie na pu -
pie.

Śro do wi sko
Gę stość wo dy w akwe nach nur ko wych

jest ró żna, co prze kła da się na licz bę ki lo -
gra mów, któ re mu si my ze so bą za brać. Wo -
da słod ka ma naj mniej szą gę stość i do niej
po trze bu je my naj mniej ba la stu. Na sze ko -
cha ne je zio ra po zwa la ją nam na za bra nie
do słow nie pa ru ki lo gra mów. Licz ba ki lo gra -
mów ro śnie, gdy ro śnie za so le nie wo dy. Już
na Bał ty ku mo że się oka zać, że po trze ba
wię cej że la za. Nur ku jąc w uko cha nym Mo -
rzu Czer wo nym – gdzie za so le nie jest
ogrom ne – za bie rze my naj wię cej oło wiu.
Nie mó wiąc o skraj nych przy pad kach nur -
ko wa nia w eks tre mal nie za so lo nych akwe -
nach jak Mo rze Mar twe czy Wie licz ka.

Kon fi gu ra cja sprzę to wa
Tu rów nież ma my wie le mo żli wo ści i

opi szę te naj wa żniej sze.
Zacz nie my od bu tli – w nur ko wa niu po -

za ul tra lek ki mi stra żac ki mi bu tla mi (bar dzo
rzad ko sto so wa ny mi) uży wa my bu tli sta lo -
wych (o naj ró żniej szej gę sto ści) oraz alu mi -
nio wych (ta kże o ró żnych gę sto ściach).
Ge ne ral nie ze wzglę du na wła ści wo ści ma -
te ria łów uży tych do pro duk cji bu tli wie my,
że bu tle alu mi nio we są bar dziej wy por ne
od sta lo wych, ge ne ral nie, choć nie za wsze.
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Bu tle alu mi nio we ma ją zde cy do wa nie
grub sze ścian ki (ze wzglę du na mniej szą
wy trzy ma łość alu mi nium). Co za tym idzie,
przy tej sa mej ob ję to ści wod nej są po pro -
stu więk sze. Ma my za tem więk szy wy pór i
wię cej ob cią że nia jest nam po trzeb ne w po -
rów na niu do sta ló wek. Cza sa mi ma my do
czy nie nia z bu tla mi o ci śnie niu ro bo czym
300 bar, wte dy są one zde cy do wa nie cię -
ższe od swo ich słab szych sióstr i da je nam
to mo żli wość za bra nia mniej szej ilo ści że la -
stwa. Cie ka wy jest fakt, że nie któ re bu tle
(bar dzo cię żkie na po wierzch ni), kie dy są
pu ste – pły wa ją. Nie któ re bu tle przy pew -
nym ci śnie niu są neu tral ne lub tak ma ło do -
dat nie/ujem ne, że wy da ją się neu tral ne.
Bar dzo jest to przy dat ne przy bu tlach bocz -
nych lub ca łej kon fi gu ra cji bocz nej (si de -
mo unt).

Na ko niec sło wo o bu tlach stra żac kich
(kew la ro wych). Wy da wa ły by się one, na
pierw szy rzut oka, ide al ne, lecz fi zy ki się
nie oszu ka. Je że li zdej mie my pe wien cię żar
z bu tli, to mu si my go wy rów nać oło wiem. I
ty le. Kew la rów ki w nur ko wa niu ma ją za sto -
so wa nie przy wie lo bu tlo wych (np. 10 sztuk)
kon fi gu ra cjach do eks tre mal nych nur ko wań
lub przy trans por cie lot ni czym, przy ko rzy -

sta niu z obie gów za mknię tych, kie dy nie
ma mo żli wo ści po ży cze nia bu tli do na sze -
go re ba lub do swo ich je ste śmy bar dzo
przy wią za ni.

Kom bi ne zon, bu ty, rę ka wicz ki i kap tur –
są to bar dzo wa żne ele men ty, w zna czą cym
stop niu de cy du ją ce o wy wa że niu w na szej
kon fi gu ra cji. Już cien ka pian ka do snor ke -
lin gu da je nam dość du ży wy pór, nie mó -

wiąc o peł nej 7 mm, plus so lid ny kap tur,
bu ty, rę ka wicz ki i czę stym do cie ple niu (ży -
le ta czy ove rall). Za sa da jest pro sta – im
wię cej neo pre nu (czy li spie nio nej gu my),
tym więk szy kom fort ciepl ny i więk szy wy -
pór. Po dob nie jest z su chym. Sam su chy
mo że nie być bar dzo do dat ni, lecz ocie -
placz (im zim niej, tym grub szy) da je du ży
wy pór.
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Płe twy – lek kie i czę sto pły wa ją ce płe twy
re kre acyj ne ta kże po wo du ją ko niecz ność
za bra nia np. 0,5 kg oło wiu wię cej. Z ko lei
cię żkie Jet -y po zwa la ją na od ję cie czę ści
ba la stu.

Urzą dze nie wy por no ścio we (BCD, wo -
rek, wor ki, pły ta, za bu do wa na pły ta) – lek -
kie ka mi zel ki wy por no ścio we mo gą być

do dat nie. Wor ki i pły ty uży wa ne w kom ple -
cie za rów no przez nur ków tech nicz nych,
jak i re kre acyj nych sta ją się ujem ne. Przy
wy li cza niu oło wiu na le ży spoj rzeć na za -
bu do wę lub wy ście ła nie pły ty. Czę sto mi -
lut kie gąb ki po wo du ją ko niecz ność
za bra nia do dat ko we go oło wiu. Ma te riał
uży ty do pro duk cji pły ty też jest wa żny –
lek kie alu mi nium, czy wręcz kom po zy ty, są
ko rzyst ne przy usta le niu ba ga żu lot ni cze go,
lecz wa żą mniej od po rząd nej, gru bej kwa -
sów ki.

I te raz, zna jąc swo ją kon fi gu ra cję, mu si -
my się za nu rzyć.

Sa mo wy wa że nie po win no się od by wać
pod pew ny mi wa run ka mi – naj mniej ko -
rzyst ny mi ze wzglę du na pły wal ność.

Pu ste BCD/wo rek – mo że być pu sty;
Ga zu w su chym po win no być ty le, by za -

pew nić nam kom fort. Ile? To już ka żdy sam
mu si so bie do pom po wać;

Spraw dza my ob cią że nie przy PEŁ NYCH
PŁU CACH – w pew nym mo men cie płu ca
MUS ZĄ być peł ne;

Na głę bo ko ści 3 m – głę biej ska fan der
bę dzie bar dziej ści śnię ty, co za tym idzie,
bar dziej ne ga tyw ny;

WSZYST KIE na sze bu tle mu szą po sia dać

mi ni mal ne ci śnie nie – czy li oko ło 30 bar –
po nie waż gaz od de cho wy WA ŻY i to nie -
ma ło!!! Na le ży li czyć 1,3 kg/m3, czy li pod
ko niec nur ko wa nia (200 bar/ 15 l) je ste śmy
lżej si o oko ło 3 kg (2,250 m3 * 1,3 kg/m3).
Do ty czy to rów nież nur ków tech nicz nych,
któ rzy swo je wy wa że nie po win ni zro bić ze
wszyst ki mi mo żli wy mi do uży cia w bie żą -
cej kon fi gu ra cji bu tla mi.

Tu taj ma ła uwa ga. Na po cząt ku nur ko -
wa nia je ste śmy w ta kim ra zie cię żsi, w tym
przy pad ku o oko ło 3 ki lo. Pa mię taj my o
tym, gdy roz po czy na my nur ko wa nie,
szcze gól nie to pierw sze po dłu giej prze -
rwie, kie dy na sza gru ba pian ka jest tak su -
cha, jak tyl ko mo że być i ma ogrom ny
wy pór.

Opi sa na w pię ciu punk tach sy tu acja jest
naj mniej ko rzyst na ze wzglę du na wy por -
ność. Je że li bę dzie my głę biej, to kom bi ne -
zon bę dzie moc niej ści śnię ty i utra co ną
pły wal ność mo że my nad ro bić su chym lub
BCD. To sa mo do ty czy więk szej ilo ści ga -
zu w bu tlach. Tu taj mo że my się za sta no -
wić, jak moc no nur ko wie tech nicz ni są
prze wa że ni na po cząt ku nur ko wa nia (cza -
sem sześć lub wię cej bu tli, ka żda po oko ło
2-3 ki lo ga zu) i zro zu mieć ogrom ną cza sem
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po jem ność wor ków wy por no ścio wych.
Kie dy już bę dzie my pod wo dą i osią gnie -

my stan pię ciu punk tów (cza sem czte rech,
bez su che go), na le ży po wo li wyj mo wać na -
sze od wa żni ki (naj le piej z po mo cą part ne -
ra) aż do mo men tu, kie dy ro biąc wdech,
za cznie my się wy nu rzać. Na le ży wte dy
wrzu cić so bie 0,5-1 kg i ma my na sze wy -
wa że nie.

Ktoś po wie, po co??? Prze cież mo żna za -
rzu cić na sie bie 12 czy 16 kg i tak wo rek to
prze nie sie. Zgo da, prze nie sie, a wła ści wie
utrzy ma. A sa mo prze nie sie nie w po zio mie
po zo sta nie dla nas!!! Czy li prze nie sie nie cię -
ża ru na od le głość. To nic in ne go jak de fi ni cja
pra cy!!! Po co ją nie po trzeb nie wy ko ny wać i
prze ko ny wać, że „oło wi ca” to nie pro blem?

Na ko niec chciał bym na pi sać, jak roz ło -
żyć ba last i ja ką po zy cję przy jąć pod wo dą.

Roz ło że nie ba la stu po win no być przede
wszyst kim sy me trycz ne (chy ba że świa do -
mie chce my, że by nas pod wo dą prze krę -
ca ło na jed ną stro nę), na to miast je go
po ło że nie i na sza po zy cja pod wo dą po -
win ny od po wia dać na szym za po trze bo wa -
niom. Wie lo krot nie nur ko wa łem z po zy cją
pra wie pio no wą, gdyż ta ka i wła śnie ta ka
pa so wa ła mi ja ko in struk to ro wi na kur sach

pod sta wo wych. To sa mo do ty czy fo to gra -
fów, któ rzy nie ko niecz nie mu szą mieć ide -
al nie po zio mą syl wet kę do ro bie nia
fo to gra fii na ko ra lo wych ścia nach.

Jak już wie my, ile ba la stu nam po trze ba
i wie my, że ma być uło żo ny sy me trycz nie,
po zo sta je nam od po wied nie je go umiej sco -
wie nie.

Przy nur ko wa niu re kre acyj nym naj po pu -
lar niej szym spo so bem (ale pew nie już nie -
dłu go) jest tra dy cyj ny pas i oło wia ne
ob cią żni ki (cza sem la mi no wa ne). Ob cią -
żni ki oło wia ne ma ją po stać ko stek o wa dze
od 0,5 kg do oko ło 2 kg. Spo ty ka ne też są
ob cią żni ki wy gię te (ner ki) o wa dze od 2 do
5 kg. Pew nym udo god nie niem jest pas ba la -
sto wy z kie sze nia mi i ob cią żni ki pod po sta -
cią wo recz ków ze śru tem oło wia nym.
Po pra wia to wy go dę i eli mi nu je mo żli wość
prze su wa nia ob cią żni ków. Sam ba last na -
le ży roz mie ścić w miej scach, któ re nie
prze szka dza ją, czy li w oko li cach ne rek i na
pod brzu szu. Umiej sco wie nie ka fla na krę -
go słu pie mo że (choć nie mu si) po wo do wać
bar dzo du żą nie wy go dę.

Zy sku ją cym ogrom ną po pu lar ność jest
zin te gro wa ny sys tem ba la sto wy z BCD.
Wów czas na le ży po sia dać (wy po ży czyć)

ka mi zel kę (lub pły tę z uprzę żą) wy po sa żo -
ną w sys tem od po wied nich kie sze ni ba la -
sto wych z mo żli wo ścią szyb kie go (ale nie
przy pad ko we go) zrzu tu ba la stu. Ta kie sys te -
my ma w swo jej ofer cie ka żda zna czą ca fir -
ma pro du ku ją ca sprzęt nur ko wy oraz
ist nie je mo żli wość do ku pie nia osob no kie -
sze ni (np. do już po sia da nej uprzę ży). W
ce lu po pra wie nia po zy cji pod wo dą, zna -
ko mi ta więk szość ka mi ze lek ze zin te gro wa -
nym sys te mem ba la sto wym po sia da ta kże
kie sze nie na ple cach (tzw. try mu ja ce), któ -
re cza sa mi bar dzo się przy da ją. Po za jed -
nym zna nym mi przy pad kiem (pew nie jest
ich wię cej) nie po sia da ją one jed nak mo żli -
wo ści szyb kie go zrzu tu.

Przy za ku pie (bądź wy po ży cze niu) ka mi -
zel ki na le ży zwró cić uwa gę, czy po sia da
ona ten bar dzo wy god ny sys tem. Ogrom ną
za le tą te go sys te mu jest też od cią że nie krę -
go słu pa. Przy zin te gro wa nym ba la ście ca ły
cię żar nie sie my na ple cach (gdzie je ste śmy
dość sil ni), a nie na na szym bied nym krę go -
słu pie.

Na ko niec te go te ma tu pa rę słów o na -
szych nie fa brycz nych spo so bach prze cho -
wy wa nia oło wiu przy nur ko wa niu re kre -
acyj nym. Umiesz cze nie ka fli w kie sze niach
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BCD (ale nie ba la sto wych) jest pro sze niem
się o zgu bie nie oło wiu. Kie sze nie te nie są
prze zna czo ne (ani uszy te), by zno sić du że
ob cią że nie. Wło że nie tam 1 kg, w ce lu wy -
wa że nia, nie po win no sta no wić pro ble mu
pod czas pierw sze go nur ko wa nia. Cie ka wą
opcją jest umiesz cze nie dwóch ka fli bez po -
śred nio na pa sie BCD -bu tla. Wy ma ga to
jed nak wpra wy i po zba wia nas mo żli wo ści
zrzu tu te go ba la stu.

Pe wien pro blem przy nur ko wa niu re kre -
acyj nym ma ją oso by ze zbyt du żą ilo ścią
tkan ki cie płej. Sta wia nas to w sy tu acji, gdy
trze ba za brać np. 16 kg, a pas nie ma się
gdzie trzy mać! Je że li nie ma my od po wied -
niej BCD, to ma my kło pot, z któ re go mo żna
wy brnąć sto su jąc spe cjal ne szel ki z ogrom -
ny mi i bar dzo wy trzy ma ły mi kie sze nia mi
(rów nież z mo żli wo ścią zrzu tu).

Przy nur ko wa niach tech nicz nych sys tem
pa sa prak tycz nie nie jest sto so wa ny, zbyt ła -
two go przy pad ko wo od piąć. Rów nież kie -
sze nie na ba last nie są zbyt po pu lar ne, choć
wie le firm pro du ku ją cych sprzęt de dy ko wa -
ny do nur ko wań tech nicz nych ofe ru je ró -
żne go ro dza ju kie sze nie. Naj roz sąd niej-
szym sys te mem jest V -we ight czy od po -
wied nio wy la ny i wy pro fi lo wa ny ba las

umiesz czo ny mię dzy bu tla mi (po mię dzy ni -
mi, w środ ku ze sta wu) lub po mię dzy bu tla -
mi a wor kiem wy por no ścio wym. Na ryn ku
do stęp nych jest wie le naj ró żniej szych ob -
cią żni ków te go sys te mu i do bra nie od po -
wied nie go dla sie bie nie sta no wi żad ne go
pro ble mu. Ja dąc w ró żne miej sca na świe -
cie, war to za py tać, czy ta kie roz wią za nie
bę dzie do stęp ne. Je śli nie, to mo żna je za -

stą pić umiesz cze niem ka fli oło wia nych na
pa sach bez po śred nio na ze sta wie, w do -
wol nym, wy god nym dla nas miej scu.

I na sam ko niec do cho dzi my do jed nej z
naj wa żniej szych spraw – czy li świa do mej i
uło żo nej po zy cji w nur ko wa niu tech nicz -
nym, choć do ty czy to też nur ków re kre acyj -
nych. Pod ko niec nur ko wa nia, kie dy bu tle są
w znacz nej mie rze opró żnio ne, kła dą nas
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za wo ra mi do do łu. Dzie je się tak dla te go, że
gaz z bu tli zo stał (w pew nej czę ści) zu ży ty (i
jest przez to lżej szy), a za wo ry na gó rze są
da lej tak sa mo cię żkie jak na po cząt ku nur -
ko wa nia. Do te go do cho dzi  po zy cja uży -
tych już bu tli bocz nych, rów nież cią gną cych
nas pu pą do gó ry. Na le ży wów czas tak do -
brać ob cią że nie (na do le ze sta wu dwu bu tlo -
we go), by na po cząt ku nur ko wa nia kła dło
nas ra czej no ga mi do do łu. Wów czas pod -
czas za nu rza nia i po cząt ko wej fa zy den nej
mo że my wlać so bie tro chę wię cej po wie trza
w no gi i być po zio mo. Na de kom pre sji, kie -
dy wy ma ga my naj wię cej spo ko ju, bę dzie my
już ide al nie po zio mo. Do ty czy to, rzecz ja -
sna, sy tu acji, kie dy uży wa my su che go ska -
fan dra. Użyt kow ni cy pia nek nie ste ty nie
mo gą nic po ra dzić.

Mam na dzie ję, że w tym krót kim opi sie
po mo głem Wam zro zu mieć ideę roz sąd ne -
go wy wa ża nia. Na ko niec pod kre ślam: żad -
na teo ria nie za stą pi nur ko wa nia
spraw dza ją ce go! Co nie prze szka dza mieć
w log bo oku za pi sa ne, ile do da nej kon fi gu -
ra cji po trze bu je my oło wiu.

Ju nior

in fo@ava lon di vers.com

http://www.avalondivers.com
http://www.pronatura.info.pl
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się 

na łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku łów.

Je że li znasz się na fo to gra fii pod -

wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur -

ko wym, szko le niu płe two nur ków  i

chcesz za ist nieć w świe cie na pisz

do nas. Twój ar ty kuł mo że być

opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi

nie jest od płat na. W za mian za to

ofe ru je my Ci jed nak pro mo cję w

re no mo wa nym ma ga zy nie, za -

miesz cze nie Two je go zdję cia oraz

da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły

cze ka my do 20 każ de go mie sią ca

pod ad re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
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Kon ty nu ując cykl Pra ca in struk to ra za
gra ni cą, chciał bym przed sta wić Wam Asię
Zie liń ską, in struk tor kę PA DI MSDT, ab sol -
went kę Szko ły In struk to rów Nur ko wa nia.
Asia pro wa dzi ba zę nur ko wą za gra ni cą.

Igor Ni co la os: Asiu, je steś współ wła ści -
ciel ką pol skiej ba zy nur ko wej na Lan za ro -
te. Skąd po mysł, że by otwo rzyć ba zę na
Ka na rach, za miast np. w Egip cie?

Jo an na Zie liń ska: Szu ka li śmy miej sca,
któ re bę dzie ory gi nal ne, gdzie nie bę dzie
in nej pol skiej ba zy nur ko wej, ale przede
wszyst kim miej sca, któ re bę dzie ca ło rocz -
ną al ter na ty wą dla Egip tu. A co nas prze ko -
na ło osta tecz nie do Lan za ro te? Nie zli czo ne
ła wi ce ryb, ośmior ni ce, kra by, sko re do za -
baw flą dry i ba jecz nie ko lo ro we pa pu go ry -
by. To wszyst ko mo żna tu zo ba czyć,
za nu rza jąc się pod wo dę za le d wie kil ka na -
ście me trów od brze gu. Fe eria pod wod nych
ko lo rów i kry sta licz nie czy sta wo da uczy ni -
ły tę wy spę jed nym z dzie się ciu naja trak cyj -
niej szych miejsc nur ko wych na świe cie,
obok Ma le di wów czy wysp Ga la pa gos. Ni -

ska, bia ła za bu do wa i moc dys cy plin spor -
to wych, ja kie mo żna tu upra wiać spra wia -
ją, że Lan za ro te prze ła mu je ste reo typ na
te mat Wysp Ka na ryj skich. Jest dla mło dych

i ener gicz nych, ma swój ar chi tek to nicz ny,
nie ba nal ny cha rak ter i… drze mie pod nią
nie spo ży ta moc po nad 300 uśpio nych wul -
ka nów. Nie zep su ta przez ma so wą tu ry sty -

Praca instruktora za granicą cz. 5



Nuras.info 3/2015

67

kę wy spa, wraz z pa smem wy brze ża, ze
wzglę du na uni ka to we wa run ki na tu ral ne
jest Re zer wa tem Bios fe ry UNE SCO i spra -
wia, że chce się na niej żyć.

IN: Czy przy otwie ra niu ba zy na po tka li -
ście du żo biu ro kra tycz nych prze szkód?

JZ: Oj tak. Mo że nie ty le biu ro kra tycz -

nych prze szkód, co do brze po zna li śmy
hisz pań ską men tal ność. Tu ży cie pły nie
wol niej i wszyst ko da się odło żyć na póź -
niej. „Ma ńa na, ma ńa na” – do brze zro zu -
mie li śmy zna cze nie tych hisz pań skich słów.
Na przy kład, na pod łą cze nie si ły do kom -
pre so ra cze ka li śmy dwa mie sią ce, bo jak
nie biu ro, to elek tryk nie miał cza su lub wy -

bie rał się na urlop. Urzę dy i in sty tu cje pań -
stwo we w Hisz pa nii czę sto czyn ne są od
godz. 9 do 14, do te go ma ją sje stę. W Pol -
sce jest to nie do po my śle nia i z na szym za -
pa łem i za bie ga niem cię żko by ło się do
te go przy zwy cza ić.

IN: Czy pod czas za trud nia nia in struk to -
rów w ba zie ma cie ja kieś spe cy ficz ne wy -
ma ga nia od no śnie upraw nień? Czym
kie ru jesz się pod czas po dej mo wa nia de cy -
zji o za trud nie niu in struk to ra?

JZ: Przy za trud nia niu in struk to rów szcze -
gól ną uwa gę zwra ca my na do świad cze nie
w pra cy w cen trum nur ko wym za gra ni cą –
jest to dość spe cy ficz ny kli mat, bar dzo du -
ży ruch i czę sto sy tu acje, któ rych nie da się
wcze śniej prze wi dzieć. Ale oczy wi ście da -
je my szan sę mło dym in struk to rom na zdo -
by cie do świad cze nia. Za le ży nam na tym,
aby mieć zgra ny i uśmiech nię ty ze spół, któ -
ry bę dzie pro fe sjo nal nie ob słu gi wał ka żde -
go klien ta.

IN: Ja kie są wy ma ga nia od no śnie zna jo -
mo ści ję zy ków ob cych?

JZ: Ję zyk an giel ski jest pod sta wo wym ję -
zy kiem ob cym, któ re go wy ma ga my, ale np.
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w chwi li obec nej ma my za po trze bo wa nie
na in struk to rów i di ve ma ste rów ze zna jo -
mo ścią ję zy ka nie miec kie go i fran cu skie go.

IN: Czy je że li chce my pra co wać na Ka -
na rach, mu si my mieć po zwo le nie na pra cę?

JZ: Nie trze ba mieć po zwo le nia na pra cę
– za trud nia my in struk to rów i po ma ga my za -
ła twić wszyst kie for mal no ści.

IN: Jak wy glą da dzień pra cy in struk to ra
w Wa szej ba zie?

JZ: Pra cę za czy na my o 8.30. Oso ba od -
po wie dzial na za przy wie zie nie klien tów z
ho te li do ba zy za czy na o 7.30. W tym cza -
sie po zo sta łe oso by pa ku ją sprzęt i przy go -
to wu ją się do przy ję cia klien tów. Oko ło 9
ra no ba za za peł nia się urlo po wi cza mi, któ -
rzy za chwi lę po raz pierw szy zej dą pod
wo dę. Tu taj Zu za, na sza pra wa rę ka ad mi -
ni stra cyj na, zaj mu je się wy peł nia niem do -
ku men tów z klien ta mi. Na stęp nie prze pro-
wa dzo ny jest brie fing, czę sto w kil ku ję zy -
kach. W tym sa mym cza sie sprzęt prze wo -
żo ny jest na pla żę i przy go to wy wa ny do
nur ko wa nia. W oko li cach godz. 10 do ba -
zy przy wo że ni są nur ko wie cer ty fi ko wa ni,
któ rzy po ka wie i cia stecz kach wy ru sza ją

na wy pra wę. Rów no le gle klien ci prze cho -
dzą oko ło 50 me trów z ba zy na pla żę i tam
już po ko lei, ka żdy 1 na 1, wcho dzą do wo -
dy. Oczy wi ście kur san ci, któ rzy w tym cza -
sie za li cza ją kur sy są w ba zie na wy kła dach
al bo w wo dzie na nur ko wa niu. Po za tym,
jak wia do mo, pół dnia z ży cia nur ka to
prze cież na wią zy wa nie cie ka wych re la cji,
dla te go po nur ko wa niach ra zem z na szy mi
go ść mi go dzi na mi prze sia du je my, bie sia du -
je my i chil lu je my na ka na pach w ba zie.

IN: Ja kie są śred nie za rob ki in struk to rów

i di ve ma ste rów pra cu ją cych na Wy spach
Ka na ryj skich?

JZ: In struk to rzy za ra bia ją śred nio 900 do
1500 eu ro, na to miast di ve ma ste rzy w gra -
ni cach od 700 do 1300 eu ro.

IN: Jak kształ tu ją się mie sięcz ne kosz ty
utrzy ma nia?

JZ: Wy na ję cie miesz ka nia z dru gą oso bą
to śred nio 250 eu ro od oso by. Je że li cho dzi
o in ne kosz ty utrzy ma nia ,ta kie jak wy ży -
wie nie, to wy cho dzi mniej wię cej ty le sa -
mo co w Pol sce.
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IN: Po mi mo że ba za na Lan za ro te ist nie -
je od nie daw na, bar dzo szyb ko się roz wi ja
i sta je cie się co raz bar dziej po pu lar ni. Jak
my ślisz, co sta no wi o suk ce sie przy pro wa -
dze niu ba zy nur ko wej za gra ni cą?

JZ: Co ol Di ve na Lan za ro te ist nie je od
kwiet nia 2013 ro ku. Od sa me go po cząt ku
wspól nym za ło że niem by ło to, że chce my
mieć ba zę o wy so kim stan dar dzie. Ta ką,
któ ra bę dzie nio sła no wą ja kość – w któ rej
świet nie bę dzie się czuł nu rek z do świad -
cze niem i bez, ta ką któ rą bę dą chcie li od -

wie dzać „zna ni i lu bia ni”. W któ rej od naj -
dzie się za rów no sza lo ny tu ry sta, jak i ar ty -
sta po trze bu ją cy in tym nej at mos fe ry. Z tym
suk ce sem jesz cze bym się tak nie wy ry wa -
ła, ale fak tem jest, że ro ku je my. To nic in ne -
go jak za pał i de ter mi na cja lu dzi, któ rzy to
pro wa dzą. To przede wszyst kim po mysł na
mar kę, któ rą two rzy my. Od sa me go po cząt -
ku dą ży li śmy wspól nie do jed ne go ce lu, to
za tem też kon se kwen cja. Przed na mi jesz -
cze du żo pra cy i na uki. Słu cha my lu dzi i
wy cią ga my wnio ski. Nie uda je my, że je ste -

śmy do sko na li. Wszy scy ma na ge ro wie wie -
dzą, że suk ces fir my to uszy ty na mia rę ze -
spół, ota cza nie się ludź mi, któ rzy są
eks per ta mi w da nej dzie dzi nie. To, że my
umie my nur ko wać, nie mu si ozna czać, że
zna my się np. na mar ke tin gu.

IN: Wspo mnia łaś, że nur ku ją z Wa mi
„zna ni i lu bia ni”. Czy mo żesz zdra dzić coś
wię cej?

JZ: Li sta jest już dość dłu ga: re ży ser Ja cek
Bor cuch, ak tor ka Ol ga Frycz – to na si kur -
san ci. To swo ją dro gą pięk na hi sto ria, my
za ko cha li śmy się w nich, a oni w nas. Ak -
tor ka So nia Bo ho sie wicz i jej sio stra, ak tor -
ka, Ma ja Bo ho sie wicz – kie dy dziew czy ny
do nas tra fi ły, mia ły już za so bą kil ka na ście
nur ko wań. Nie ba wem opu bli ku je my ma te -
riał, w któ rym bę dzie mo żna zo ba czyć, jak
opo wia da ją o swo ich nur ko wych do świad -
cze niach i przy go dzie z na mi. Ak tor ka An -
na De re szow ska ra zem z ak tor ką
Mag da le ną Ró żcz ką od wie dzi ły nas we
wrze śniu, Ania zro bi ła AOWD. Mag da to
nasz ma ły suk ces, po nie waż ona po ja wi ła
się z czy stej przy jaź ni, z gó ry de kla ru jąc, że
nie ma ta kiej si ły, któ ra wcią gnie ją pod wo -
dę. I ja z nią tam by łam! Wszyst ko wska zu -
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je na to, że jesz cze do nas wró ci. Pio sen -
kar ka Ha li na Frąc ko wiak zro bi ła in tro i już
cze ka my na jej po wrót. Ka mil Dur czok
przy je chał za nur ko wać z sy nem pod czas
wa ka cji, a re por ter ka Kin ga Bu rzyń ska nie -
dłu go tra fi do nas na li stę re kor dów po wro -
to wych – od kwiet nie by ła już trzy ra zy i
za po wia da się, że to nie ko niec. Na chwi lę
obec ną li stę za my ka An drzej Chy ra, któ ry
wy brał się z na mi na wy pra wę do Chor wa -
cji. Po za po sta cia mi zna ny mi sze ro kiej pu -
blicz no ści mie li śmy oka zję go ścić zna nych
sty li stów, fry zje rów, fo to gra fów i ope ra to -
rów. Na Lan za ro te, przy na szym wspar ciu,
od by ło się rów nież kil ka se sji mo do wych.
Naj bar dziej uro cze jest to, że wszy scy na si
zna ni go ście przy je żdża ją ja ko gwiaz dy, ale
wy je żdża ją ja ko przy ja cie le, któ rzy póź niej
wra ca ją do nas ze swo imi bli ski mi. Suk ces
ten za wdzię cza my na szej Asi Ku li kow skiej,
któ ra zaj mu je się u nas PR i mar ke tin giem.
Jest ab so lut nym spe cja li stą w tej dzie dzi nie.
Po przez tak sze ro kie dzia ła nia pro mo cyj ne
chce my nie tyl ko re kla mo wać na szą ba zę,
ale rów nież po pu la ry zo wać w Pol sce nur -
ko wa nie re kre acyj ne. Chce my po ka zać lu -
dziom, że nur ko wa nie to nie sport
wy czy no wy, ale czy sta re kre acja, któ rej

przy za cho wa niu okre ślo nych za sad, spró -
bo wać mo że ka żdy.

IN: Jak wy glą da nur ko wa nie na Lan za ro -
cie? 

JZ: Wul ka nicz ne pod ło że wo kół wy spy
spra wia, że wo da wo kół Lan za ro te nie ma
szan sy być zmą co na pia chem. Jej przej rzy -
stość jest za dzi wia ją ca, a wi docz ność się ga
aż 70 me trów. Pod wo dą mo żna po dzi wiać
nie sa mo wi te łu ki skal ne, gro ty i ró żno kształt -

ne za chwy ca ją ce two ry, któ re wy ro sły tu nie -
gdyś z go rą cej la wy. Mo żna nur ko wać w ol -
brzy mich tu ne lach la wo wych bę dą cych
grat ką dla nur ków ja ski nio wych. Nur ko wie,
któ rzy umi ło wa li so bie wra ki rów nież znaj dą
tu taj licz ne nur ko wi ska te go ty pu. Wo kół
wy spy jest po nad 100 miejsc do nur ko wa -
nia. Gran Ca na ria jest trzy ra zy więk sza od
Lan za ro te, a prze wod nik nur ko wa nia wo kół
wy spy to ksią żecz ka li czą ca za le d wie 25
stron. Z ko lei prze wod nik dla nur ków na
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Lan za ro te jest gru bym 140-stro ni co wym to -
mem. To za po wiedź moc nych wra żeń. Jak
tyl ko cho wa my gło wę pod wo dę, po ra ża nas
licz ba pod wod nych zwie rząt i ko lo rów.
Man ty ma ją tu na wet sześć me trów roz pię to -
ści. Na pla ży mo żna spo tkać gło wo ry by,
czy li tzw. „mo la -mo la”. Te ol brzy mie, okrą -
głe ry by o śred ni cy dwóch me trów wy grze -

wa ją się tu na słoń cu, że by po zbyć się do ku -
cza ją cych im pa so ży tów. Po ką pie lach sło -
necz nych za nu rza ją się z po wro tem pod
wo dę. Od Lan za ro te na pół noc roz po ście ra
się naj więk szy pod wod ny re zer wat w Eu ro -
pie wo kół ar chi pe la gu wy se pek El Chi ni jo.
Nur ku jąc tam, mo żna li czyć na praw dzi wy
spek takl, bo wie le ga tun ków przy by wa tu na

swo je go dy. Ta kże del fi ny, wie lo ry by, kre -
wet ki. Więk szość przy by wa ją cych tu po raz
pierw szy nur ków dzi wi się, że mo żna zo ba -
czyć… ra fy ko ra lo we. Ma ją ko lor po ma rań -
czo wy. Mno gość miejsc nur ko wych spra wia,
że za rów no nur ko wie po cząt ku ją cy, za awa -
na so wa ni i tech nicz ni znaj dą tu coś dla sie -
bie.

IN: Asiu, cof nij my się do sa me go po cząt -
ku. Jak za czę ła się Two ja przy go da z nur ko -
wa niem?

JZ: Mo ja przy go da z nur ko wa niem za -
czę ła się za spra wą mo je go bra ta Krzyś ka,
któ ry na ma wiał mnie że bym spró bo wa ła,
ale przez bar dzo dłu gi czas wca le te go nie
chcia łam. Zim no, wo da, glo ny to nie dla
mnie, tak twier dzi łam. Był pe wien epi zod
Krzyś ka z cen trum nur ko wym w Pol sce i
tam po pro stu zo sta łam przez nie go „zmu -
szo na” do zro bie nia kur su. Po ko cha łam
nur ko wa nie na wy jeź dzie do Egip tu, gdzie
mia łam swój pierw szy tzw. Fun Di ve. Mia -
łam już wte dy sto pień AOWD i zro zu mia -
łam, ja kie to jest pięk ne…

IN: Kie dy stwier dzi łaś, że chcesz zo stać
in struk to rem nur ko wa nia?
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JZ: Po przed nio pra co wa łam w du żej fir -
mie, gdzie mię dzy in ny mi zaj mo wa łam się
szko le nia mi. Zaw sze bar dzo lu bi łam prze -
ka zy wać wie dzę in nym i zro zu mia łam, że
chcia ła bym po ka zy wać lu dziom pod wod -
ny świat. Na kurs di ve ma ste ra zde cy do wa -
łam się już z my ślą, że jest to tyl ko ko lej ny
krok do zo sta nia in struk to rem. Jak wi dać,
nie by ła to mi łość od pierw sze go wej rze nia,
ale my ślę, że pa mię ta jąc swo je oba wy i lę -
ki z po cząt ków nur ko wa nia, le piej po tra fię
cza sem zro zu mieć kur san tów.

IN: Jak wspo mi nasz swój kurs in struk to -

ra nur ko wa nia?
JZ: Wspo mi nam go bar dzo po zy tyw nie,

ale śmie ję się czę sto, że stres mia łam więk -
szy niż na ma tu rze. Kurs ro bi łam w Szko le
In struk to rów Nur ko wa nia im. Wit ka Śmi -
łow skie go. 

Pro wa dził go Mi chał Ko sut i to je go pro -
fe sjo na lizm i spo kój przy go to wał nas tak
do brze do eg za mi nu. By ły to dwa fan ta -
stycz ne ty go dnie mo je go ży cia. Pra cy i na -
uki by ło bar dzo du żo, co dzien nie do sta-
wa li śmy ogrom ną daw kę wie dzy, ale zna -
ko mi ta ka dra spra wi ła, że ze wszyst kim
świet nie so bie ra dzi li śmy.

IN: Co w pra cy in struk to ra po do ba Ci się
naj bar dziej?

JZ: To, że przez ży cie idę w klap kach, to
że co dzien nie spo ty kam no wych lu dzi, to
że ktoś ufa mi bez gra nicz nie po zwa la jąc się
za brać pod wo dę, no ale przede wszyst kim
ten „ba nan” na twa rzy po wyj ściu z wo dy.
Zaw sze twier dzę że mam pra cę, w któ rej
pre mię do sta ję za raz po wy ko na niu za da -
nia.

IN: Co mo gła byś do ra dzić in struk to rom
nur ko wa nia szu ka ją cym pra cy za gra ni cą?

JZ: Że by się do nas zgło si li. Po za tym, że -
by uczy li się ję zy ków.

IN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Z ra do ścią in for mu ję, że w SMS -owym gło so wa niu czy tel ni ków Nu ras.in fo, naj -
więk sze go pol skie go ma ga zy nu nur ko we go, oraz użyt kow ni ków Fo rum Nu ras, naj -
po pu lar niej sze go fo rum in ter ne to we go bra nży nur ko wej, nasz wy na la zek – lu ster ko
wstecz ne OL W360 – za ję ło pierw sze miej sce!

Nie zmier nie cie szy mnie ten traf ny wy bór. Mam na dzie ję, że na stęp ne wy da nie
ksią żki pt. Wy pad ki Nur ko we, na pi sa nej przez Nur ko wą Oso bo wość Ro ku 2014
To ma sza Stru gal skie go (gra tu lu ję ser decz nie!), bę dzie po zba wio ne roz dzia łu zwią -
za ne go z za gu bio nym part ne rem. Z na szym lu ster kiem zda rzyć się to nie mo że.
Kon ku ren cja by ła bar dzo sil na, tym bar dziej cie szy nas za ję cie pierw sze go miej sca.
Co wa żne, suk ces za wdzię cza my prak tycz nie ca łej spo łecz no ści pol skich nur ków,
gdyż Nu ras.in fo z na kła dem 60000-90000 (ty le po brań ga ze ty no to wa nych jest co
mie siąc) tra fia do kom pu te rów więk szo ści nur ko wej bra ci.
Dzię ku ję za to wa żne wy ró żnie nie.

Mar cin Kręt 
mar cin@360ob se rve.com
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Pod wod na Przy go da 2015 kil ka dni
te mu do bie gła koń ca. Szó sta edy cja
znacz nie ró żni ła się od po przed nich.
Tym ra zem, wszy scy któ rzy nie zbyt
uwa żnie śle dzili in for ma cje do ty czą ce
przy go to wań do do rocz ne go nur ko -
we go świę ta i skie ro wali się tra dy cyj -
nie w stro nę Pa ła cu Kul tu ry i Na uki,
uca ło wa li klam kę strze li ste go gma -
szy ska, po czym wpi sali w na wi ga cję
EXPO XXI. 

Po do tar ciu na miej sce cze ka ło ich ko lej -
ne za sko cze nie – nie by ło go dzin nych ko le -
jek, tło ku, nie trze ba by ło prze ci skać się
mię dzy zwie dza ją cy mi, aby do trzeć do
upa trzo nej z da le ka pian ki czy po roz ma -
wiać o pro mo cyj nych nur ko wa niach na Ku -
bie. Nie wy ni ka ło to by naj mniej z bra ku
za in te re so wa nia ofer tą te go rocz nych tar -
gów. 

Zmia na miej sca na peł ne prze strze ni
cen trum wy sta wien ni cze zde cy do wa nie po -

pra wi ła kom fort za rów no kil ku dzie się ciu
wy staw ców, jak rów nież po nad 3000 od -
wie dza ją cych. Nie mo żna nie wspo mnieć

o sil nej gru pie 742 in struk to rów nur ko wa -
nia, któ rzy swo ją obec no ścią nie wąt pli wie
pod kre śli li wa gę wy da rze nia. Wzię li udział

Podwodna Przygoda 2015
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mię dzy in ny mi w spo tka niach fe de ra cji
IANTD, KDP CMAS, PA DI.

Ko lej ną no wo ścią by ła zmia na or ga ni za -
cyj na i wy dłu że nie im pre zy do czte rech
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dni, w tym prze zna cze nie jed ne go dnia na
spo tka nia i ne go cja cje bra nżo we. Bar dzo
do bre po su nię cie, zwa żyw szy na to, że w
po przed nich la tach wy staw cy czę sto mu sie -
li się roz dwa jać, aby ser decz nie po wi tać
daw no nie wi dzia nych ko le gów z bra nży,
jed no cze śnie za pra sza jąc nie co za gu bio ne -
go, przy szłe go nur ka na wio sen ny kurs
OWD.

Jak co ro ku, tu więk szej zmia ny nie da ło
się za uwa żyć, by ło w czym wy bie rać – ofer -
ta kil ku set ma rek, w tym kil ka po raz pierw -
szy na Pod wod nej Przy go dzie, cen tra i
skle py nur ko we, ba zy z Pol ski i naj od le glej -
szych za kąt ków świa ta, pro du cen ci i bez -
po śred ni im por te rzy sprzę tu z kom plet ną
ofer tą, biu ra pod ró ży, peł na ofer ta szko le -
nio wa nur ko wa nia re kre acyj ne go, tech nicz -
ne go, ja ski nio we go i osób nie peł no spra-

w nych, na po zio mie nur ków i in struk to rów:
KDP CMAS, PA DI/DSAT, SDI/TDI, IANTD,
SSI, HSA, CE DIP, IT DA… mo żna chcieć
wię cej?

Mo żna!
Do daj my więc do te go wy bit nych przed -

sta wi cie li świa ta nur ko we go, z któ ry mi mo -
żna by ło po roz ma wiać, wy mie nić po glą dy,
czy choć by uści snąć dłoń. Cykl po ucza ją -
cych wy kła dów cie szył się jak zwy kle
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ogrom nym za in te re so wa niem. W tym ro ku
na Nur gre sie, mi mo ogrom nej fre kwen cji,
miej sca dla ni ko go nie za bra kło.

Mie li śmy oka zję wy słu chać mię dzy in ny -
mi dwóch pre lek cji Nu no Go me sa, któ ry w
2005 r. za nur ko wał na głę bo kość 318,25 m.
Re kord ten zo stał po bi ty do pie ro we wrze -
śniu 2014 r. Przed i po wy kła dach, wiecz -
nie uśmiech nię ty au tor wy da nej nie daw no

ksią żki „Po za Błę ki tem” roz ma wiał z od -
wie dza ją cy mi tar gi, roz da wał au to gra fy i
chęt nie po zo wał do wspól nych zdjęć.

Spo re za in te re so wa nie wzbu dzi ły też wy -
kła dy An dreya Bi zy uki na o Ja ski ni Or dyń -
skiej i in nych ja ski niach na te re nie Ro sji, a
ta kże o nur ko wa niach w Baj ka le, Mo rzu
Ba rent sa i na Kam czat ce. Co cie ka we, dr n.
med. An drey V. Bi zy ukin, pod wod ny fo to -

graf, eks plo ra tor głę bo kich ja skiń, za wo do -
wy dzien ni karz i in struk tor nur ko wa nia
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tech nicz ne go, nur ku je ta kże w drew nia nym
heł mie.

Na Nur gre sie nie za po mi na no oczy wi ście
o zdro wiu. Po ru szo ne by ły ró żne aspek ty na -
szych nur ko wych bo lą czek. Te ma ty kę pro -
ble mów usznych u osób nur ku ją cych
przy bli żył dr n. med. Mi ro sław Szcze pań ski
– spe cja li sta la ryn go log, nu rek. Wszy scy
chęt ni mo gli zgło sić się na ba da nia słu chu
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wraz z oce ną trą bek słu cho wych. Ochot ni -
cy, przy oka zji pod da nia kon tro li swo ich
uszu, przy czy ni li się do roz wo ju na uki.

Dr n. med. Woj ciech Ma ciak, le karz, nu -
rek try mik so wy – spe cja li sta re ha bi li ta cji
me dycz nej, po le cił z ko lei na szej uwa dze,
na ra żo ny na wie le nie bez pie czeństw, krzyż
nur ka.

Nie zwy kle po ru sza ją ce wy stą pie nie wy -
gło si ła Jo an na He re ta Pre zes Sto wa rzy sze -
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nia TO MA SENS. Z wy kształ ce nia oli go fre -
no pe da gog, z pa sji aqu ate ra peut ka z ośmio -
let nią prak ty ką pro wa dze nia za jęć w
wo dzie, od sze ściu lat re ali zu ją ca ma rze nie
ży cia –del fi no te ra pię. Z ogrom ną de ter mi -
na cją wal czy o po pra wę ży cia osób nie peł -
no spraw nych, co do ce ni li za rów no
ofia ro daw cy atrak cyj nych przed mio tów
prze zna czo nych na li cy ta cję na rzecz Sto -
wa rzy sze nia, jak rów nież li cy tu ją cy, któ rzy
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szczo drze wspar li swo ich nie peł no spraw -
nych nur ku ją cych przy ja ciół.

Jak zwy kle, pod czas wy kła dów Krzysz to -
fa Star naw skie go, płe two nur ka, spe le olo ga,
ta ter ni ka, ra tow ni ka TOPR i in struk to ra nur -
ko wa nia, sa la by ła wy peł nio na do ostat nie -
go miej sca. Słu cha cze z za par tym tchem
da li się po nieść opo wie ściom o taj ni kach
nur ko wa nia ja ski nio we go, mię dzy in ny mi
w Al ba nii, Wło szech i Cze chach.
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Nie mo gło oczy wi ście za brak nąć pre lek -
cji na te mat tech nik nur ko wa nia, bez pie -
czeń stwa i sprzę tu, mię dzy in ny mi la ta rek,
re bre athe rów i wszyst kie go, co uła wia nam
od kry wa nie głę bin, nie spo sób jed nak w tak
krót kim pod su mo wa niu wy mie nić wszyst -
kich za gad nień, ja kie by ły po ru sza ne.

Spo re wra że nie zro bi ła rów nież wy sta wa
zdjęć Mar ci na Trzciń skie go i Woj cie cha

Zgo ły, tłu ściut kie fo ki z Far ne Is lands, mo że
fi gu rą nie przy po mi na ły słyn nych mo de lek,
ale po zo wa ły bar dzo pro fe sjo nal nie.

Tra dy cyj nie już wy staw cy i go ście mo gli
od po cząć po tar go wym zgieł ku pod czas
wie czor ne go, so bot nie go Ma ra to nu Fil mów
Pod wod nych. Wiel ki błę kit, szum au to ma -
tu, po za tym ci sza… Nie zwy kłe uko je nie po
dniach peł nych emo cji.
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A tych prze cież nie bra ko wa ło. Zwłasz -
cza pod czas ogło sze nia wy ni ków ple bi scy -
tu na Oso bo wość i Pro dukt Ro ku 2014,
prze pro wa dzo ne go wśród użyt kow ni ków
Fo rum Nu ras i Czy tel ni ków ma ga zy nu Nu -
ras.in fo.

Oso bo wo ścią Ro ku 2014 zo stał wie lo let -
ni in struk tor nur ko wa nia To masz Stru gal ski.
Wy ró żnie nie w tej ka te go rii tra fi ło na rę ce
Ma te usza Ma li ny, re kor dzi sty w nur ko wa -
niu na jed nym od de chu. Ma my na dzie ję, że
w przy szłym ro ku przed sta wi cie le pol skie go
fre edi vin gu, któ rzy od no szą ogrom ne suk -
ce sy na ska lę świa to wą, sze rzej za pre zen -
tu ją się na Pod wod nej Przy go dzie.

W ka te go rii Pro dukt Ro ku 2014 naj wię -
cej gło sów uzy ska ły lu ster ka nur ko we Ob -
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se rve 360, za raz za ni mi zna lazł się kom pu -
ter Black EANX fir my xDe ep. Wszyst kim
jesz cze raz ser decz nie gra tu lu je my!

Z pew no ścią uczest ni cy te go rocz nej Pod -
wod nej Przy go dy opu ści li war szaw ską ha lę
EXPO XXI z du żą daw ką rze tel nej wie dzy,
pa kie tem nie co dzien nych pro mo cji i po my -
słów na naj bli ższy se zon oraz za strzy kiem
po zy tyw nej ener gii, któ rą pa sjo na ci głę bin
wza jem nie się za ra ża ją. Z ro ku na rok naj -
więk sza nur ko wa im pre za w Pol sce co raz
bar dziej się roz wi ja i wpi su je w pla ny wie lu
nur ków ja ko obo wiąz ko wy punkt w ka len da -
rzu wy da rzeń. Pod wod na Przy go da jest je dy -
ną oka zją do spo tka nia tak licz nej nur ko wej
bra ci w jed nym miej scu. Dzię ki te mu od na -
wia ją się sta re przy jaź nie, ła go dzą wir tu al ne
spo ry, po wsta ją no we, wspól ne pro jek ty.

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy od wie dzi -
li na sze sto isko, bar dzo mi ło by ło Was zo -
ba czyć. Dzię ku je my za rów no za sło wa
uzna nia, jak rów nież za wska zów ki od no -
śnie ma ga zy nu Nu ras.in fo, któ ry wspól nie z
na mi two rzy cie już od po nad 5 lat.

Do zo ba cze nia nad i pod wo dą oraz za
rok na ko lej nej edy cji Tar gów Nur ko wych
Pod wod na Przy go da!

AB

Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się

na fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i

chcesz za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny. Współ -

pra ca z na mi nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci jed nak pro mo cję w re no -

mo wa nym ma ga zy nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de go mie sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://godiving.pl
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To był praw dzi wy spon ta nicz ny po -
mysł, uknu ty wspól nie z Do mi ni ką
pod czas ostat nie go wi gi lij ne go spo -
tka nia. Olsz tyń ska eki pa skocz ków
za pro si ła mnie na uro czy ste spo tka -
nie opłat ko we, zor ga ni zo wa ne w Ta -
wer nie go ścin ne go KKS War mia, na
ul. Że glar skiej w Olsz ty nie. Po czę -
ści ofi cjal nej rzu ci łem Do mi ni ce ha -
sło – a mo że ra zem, wy skocz ko wie,
plus że gla rze i nur ki mo że my ra zem
coś zor ga ni zo wać. I tak część na -
szych lu dzi ska cze, nur ku je i pły wa
na ża glach, więc wspól na ini cja ty wa
tyl ko mo że po móc…

Ka len darz, trzy mi nu ty rzu ca nia po my -
sła mi i bły ska wicz nie po wstał plan wa len -
tyn ko wo -kar na wa ło wej im pre zy.
Oczy wi ście z je go re ali za cją tak gład ko już
nie po szło.

Spo ro by ło utrud nień i prze szkód w trak -
cie przy go to wań, ale ko men ta rze wy cho -
dzą cych po im pre zie go ści zre kom pen so-

wa ły nam ca ły trud i wy si łek wło żo ny w jej
or ga ni za cję. Za ło żo ny sce na riusz wy peł ni -
li śmy w 100%, wszyst ko wy szło nad wy raz
spraw nie i nie by ło żad nych więk szych pro -

Ekstremalne Walentynki
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ble mów – ani tech nicz nych, ani or ga ni za -
cyj nych.

Im pul sem dla nas, aby po łą czyć si ły ekip
sku pia ją cych się wo kół nur ko wa nia, sko -
ków spa do chro no wych i że glar stwa by ła in -
te gra cja i do bra za ba wa. Nie za po mnia na
im pre za i za do wo le ni go ście to rów nież
pro mo cja na szych dys cy plin, po pu la ry za cja
przy sta ni i pro pa go wa nie ak tyw ne go sty lu

ży cia. No, oczy wi ście ktoś ze zna jo mych
skry ty ko wał mo je my śle nie, za uwa ża jąc, że
prze cież ska ka nie i ża gle to kon ku ren cja dla
nur ko wa nia, po co więc pro mu jesz kon ku -
ren cyj ne spor ty – usły sza łem… A po to, że
sta wiam na lu dzi i klien tów my ślą cych i
świa do mych. Jak ma ją nur ko wać, to sko ki i
ża gle, czy in ne za ję cia, nie bę dą im w tym
prze szka dzać. Co wię cej, po wie dzia łem, że

w dłu ższej per spek ty wie ka żdy klient po wi -
nien do ce nić, że Aqu adi ver Klub jest otwar -
ty, nie boi się kon ku ren cji i sam dzia ła jąc
naj le piej jak mo żna, współ pra cu je z in ny -
mi. To ma być świa dec two na sze go pro fe -
sjo na li zmu. No, a je śli klient bę dzie
wy bie rał mię dzy dys cy pli na mi – trud no. Je -
śli ma do nas tra fić, i tak prę dzej czy póź niej
to zro bi… Współ pra ca przy pie czę to wa na
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Eks tre mal ny mi Wa len tyn ka mi, mam na -
dzie ję, nie raz jesz cze spro ku ru je do bry ba -
let!

Pierw szym pro ble mem pod czas pla no -
wa nia sce na riu sza i kosz tów zwią za nych z
na szy mi sza lo ny mi po my sła mi by ły oba wy
o fre kwen cję… Nikt z nas nie spo dzie wał
się ta kiej ilo ści chęt nych i ogrom ne go za in -
te re so wa nia. Już 10 dni przed im pre zą za -

mknę li śmy li sty, wia do mo by ło, że uda się
spiąć bu dżet, że sprze da li śmy kom plet, aż
150 miejsc! Mo żna by ło za tem spo koj nie
wszyst ko przy go to wy wać.

Piotr, Do mi ni ka i ja, jak się oka za ło, traf -
nie prze wi dzie li śmy, co mo że być ma gne -
sem… Kul to wa już w śro do wi sku nur ko -
wym na sze go klu bu (mo ja oso bi sta za słu ga,
mu szę się po chwa lić…) Łyd ka Gru ba sa i
dziew czy ny z gru py Fla me przy cią gnę ły na -
wet eki pę te le wi zyj ną, któ ra to z lek kim nie -
do wie rza niem, ale też sza cun kiem, przy ję ła
in for ma cję o po łą cze niu sił przed sta wi cie li
ró żnych spor tów „eks tre mal nych” i im pre -
zo wa niu na przy sta ni War mii w Olsz ty nie.
„Te le wi zo ry” dłu go na gry wa li ma te riał,
prze pro wa dza li wy wia dy, chwa ląc po mysł
i im pre zę, nie wy obra żal nie łech cąc na sze
ego… Kry ty ki nie by ło, bo na si gwiaz do rzy
roc ka i pięk nie dziew czy ny, wy rwa ne jak by
z in nej baj ki (bra zy lij skie go kar na wa łu)
nada ły od po wied ni ton i wła ści wy kli mat.
Ta kże DJ Ma rian Ko niusz ko, wy stę pu ją cy
pu blicz nie po raz du gi w ży ciu, nie mu siał
się bar dzo wy si lać, ani ni czym mar twić,
więk szość ska ka ła na par kie cie/de skach jak
trze ba… Uda ło mu się ze brać na wet pa rę
zło tych, za pio sen ki na ży cze nie, dla za -

przy jaź nio ne go z nur ka mi Łu ka sza Pie kar -
skie go (https://www.fa ce bo ok.com/pro fi le.
php?id=100008593506054&fref=ts) na je -
go kosz tow ne le cze nie. Sce na riusz wa len -
ty nek prze bie gał bez po śli zgów i wtop, o co
za dba ła pro wa dzą ca Mał go rza ta Sa dow ska.
Kon kurs ste po wa nia w płe twach wy padł za -
baw nie, a cen ne na gro dy (skok tan de mo wy
ze spa do chro nem i in tro nur ko we) na pew -
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no ura do wa ły zwy cięz ców. Cie ka we, co
po wie po zre ali zo wa niu na gro dy zwy cięz -
ca kon kur su ka ra oke, prze pro wa dzo ne go
przez Łyd kę Gru ba sa… Otóż do pio sen ki:
RA PA PA RA uczest ni cy kon kur su, za miast
Hi pi sa, wy ko ny wa li re fren: Ra pa pa ra, Ra pa -
pa ra mia ła ry ja jak ko pa ra… Zwy cięz ca, ja -
ko na gro dę, otrzy mał mo żli wość pro wa -
dze nia przez 15 mi nut ko par ki…

Kon kur sy, po ka zy przy go to wa ne przez
gru pę Fla me i kon cert za koń czy ły się przed
pół no cą, od ra zu roz po czę ła się dys ko te ka.
W mię dzy cza sie re stau ra cja Ta wer na wy da -

wa ła swoj skie ja dło: pysz ny bi gos i wy śmie -
ni tą gro chów kę. Na peł nie ni do brym je dze -
niem i trun ka mi, eks tre mal ni wa len tyn ko-
wi cze za koń czy li ostat ko we ba le ty kwa -
drans po trze ciej… Zo sta ła co praw da jesz -
cze spo ra gru pa nie do bit ków, ale DJ Ma rian
Ko niusz ko, zmę czo ny lecz za do wo lo ny,
za mknął play li stę i wy łą czył gło śni ki. Stra -
ty nie ste ty by ły: zła ma na no ga Ju sty ny, któ -
ra spa dła z po mo stu na lód, brud ne tramp ki
DJ Ma ria na, kil ka po bi tych szkla nek, 43
pęk nię te ba lo ny, kil ka pa no ra mi xów na
chod ni ku i du ży kac u więk szo ści uczest ni -
ków.

Obie cu je my jed no, nie jest to ostat nie
sło wo Aqu adi ve ra, eki py Sko ocz.pl i War -
mii – bę dzie my dzia łać da lej!

Mi łosz Dą brow ski

fot.: Do mi ni ka Bal le

http://xdivers.pl
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Ka li ski Okrę go wy Zwią zek Że glar -
ski i Ka li ski Klub Wod ny „FA LA” 14
mar ca 2015 ro ku or ga ni zu je IX Spływ
Twar dzie li rze ką Pro sną im. Ja na Pa -
sia.

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich, któ -
rzy chcą po znać si łę wła sne go cha rak te ru i
wy trzy ma łość or ga ni zmu na eks tre mal ne
wa run ki. Je śli je steś prze ko na na/prze ko na -
ny, że w mo krym ska fan drze i ABC prze pły -
niesz Pro sną 4 ki lo me try w tem pe ra tu rze
wo dy 3 stop nie Cel sju sza, to jest im pre za
dla Cie bie!

Cze ka my na śmiał ków! Po twier dzić swój
hart du cha mo że za rów no ko bie ta, jak i mę -
żczy zna w ka żdym wie ku. W po przed nich
edy cjach roz pię tość wie ku wy no si ła od 12
do 63 lat.

Zbiór ka uczest ni ków o go dzi nie 09.30
przy bu dyn ku Te atru im. Woj cie cha Bo gu -
sław skie go w Ka li szu.

Za pew nia my świet ną za ba wę, cer ty fi kat

za świad cza ją cy o zdo by ciu ty tu łu Twar -
dzie la, go rą ce na po je i po si łek na me cie. W
trak cie uro czy ste go obia du, pod su mo wu ją -
ce go im pre zę, od bę dzie się lo so wa nie, w
któ rym uczest nik ma szan sę na cen ne upo -
min ki: mię dzy in ny mi au to ma ty od de cho -
we fir my „AQU ALUNG”.

Po twier dze nie wła snych mo żli wo ści bę -
dzie przy jem niej sze, je że li od bę dzie się w
to wa rzy stwie przy ja ciół i zna jo mych. Po -
wia dom ich o im pre zie i za chęć do udzia -
łu. Oso bom to wa rzy szą cym za pew ni my
atrak cje w po sta ci mię dzy in ny mi: prze jaz -
dów za przę giem kon nym, wy sta wy sprzę tu

Zaproszenie
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nur ko we go, kier ma szu, po ka zów mo de li
pły wa ją cych. Roz lo su je my rów nież 5 dar -
mo wych in tro nur ko wych.

Start spły wu o go dzi nie 11.00, za koń cze -
nie oko ło go dzi ny 13.30.

Uczest ni ka mi spły wu mo gą być oso by,
któ re ukoń czy ły 18 lat, a ta kże oso by nie -
peł no let nie po sia da ją ce pi sem ną zgo dę ro -
dzi ców lub opie ku nów.

Koszt udzia łu w im pre zie:
uczest nik bio rą cy udział w spły wie 90 zł;
oso ba nie bio rą ca udzia łu w spły wie, ale

uczest ni czą ca w lo so wa niu upo min ków 80 zł;
oso ba to wa rzy szą ca, któ ra bę dzie uczest -

ni czy ła w uro czy stym obie dzie 35 zł.
Chęt nych do wzię cia udzia łu we wspól -

nej za ba wie pro si my o kon takt z or ga ni za -
to ra mi:

Krzysz tof No wa kow ski tel. 601-162-420
krzy siek.no@in te ria.pl,

Bog dan Olej nik tel.601-561-390 da go -
r3@yma il.com

Ad res do po bra nia do ku men tów spły wu:
www.kkw fa la.ka lisz.pl

Pro si my o do ko ny wa nie wpłat na kon to
nr 56 1240 2946 1111 0000 2880 5359

do dnia 14 marca 2015 r.
do star cze nie wy peł nio nych do ku men tów

z za łącz ni ków naj póź niej do dnia 14 mar ca
2015 r. do go dzi ny 09.00.

* Uwa ga!!!
Ze wzglę du na wa run ki po go do we (za -

mar z nię te ko ry to rze ki) or ga ni za to rzy za -
strze ga ją so bie pra wo zmia ny ter mi nu
im pre zy.

http://www.kkwfala.kalisz.pl
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Trzy ty sięcz ni ki, dzie więt na ście par -
ków na ro do wych, ko lo ro we ra fy ko -
ra lo we i dzie wi cze pla że przy cią ga ją
do Re pu bli ki Do mi ni kań skiej przede
wszyst kim mi ło śni ków przy ro dy i
pod ró żni ków, któ rzy uwiel bia ją przy -
go dy. Re pu bli ka Do mi ni kań ska wpro -
wa dzi ła sys tem ochro ny na tu ral nych
eko sys te mów już w 1962 r., a z cza -
sem sta ła się naj licz niej od wie dza ną
eko tu ry stycz ną de sty na cją w re gio nie
Ka ra ibów.

„W la tach 60. Re pu bli ka Do mi ni kań ska
przy ję ła roz po rzą dze nie, na pod sta wie któ -
re go po wsta ły w su mie osiem dzie siąt trzy
te re ny chro nio ne, dzie więt na ście par ków
na ro do wych, trzy dzie ści dwa po mni ki przy -
ro dy, sześć re zer wa tów i dwa mor skie ob -
sza ry chro nio ne“ – mó wi Le ila Bo asier
Bu dec ker, dy rek tor ka przed sta wi ciel stwa
Re pu bli ki Do mi ni kań skiej z sie dzi bą w Pra -
dze. I do da je: „W wy ni ku współ pra cy rzą du
z or ga ni za cja mi zaj mu ją cy mi się ochro ną

śro do wi ska na tu ral ne go i z pod mio ta mi pry -
wat ny mi po wstał ta kże sys tem ochro ny za -
gro żo nych ga tun ków zwie rząt“.

Je śli masz du szę pod ró żni ka, w Re pu bli -
ce Do mi ni kań skiej cze ka na Cie bie du żo
prze pięk nych i nie od kry tych miejsc, gdzie
prym wie dzie przy go da. Wspo mnia ne miej -
sca mo żna od wie dzić na wła sną rę kę, in dy -
wi du al nie, jak rów nież z biu rem pod ró ży.
Ilość tu ry stów w tych re gio nach jest ogra ni -
czo na i ry go ry stycz nie kon tro lo wa na.

Naj wy ższe i naj ni ższe miej sce na Ka ra -
ibach

W Re pu bli ce Do mi ni kań skiej znaj du je się
naj wy ższy punkt i naj ni żej po ło żo ne miej sce
w ca łym re gio nie Ka ra ibów. Na gó rę Pi co
Du ar te (3175 m n.p.m.) w Par ku Na ro do -
wym Ar man do Bermúdez wdra pu ją się
przede wszyst kim złak nie ni przy gód tu ry ści
z ca łe go świa ta. Na szczyt, któ re go na zwa
po cho dzi od „oj ca na ro du“ Ju ana Pa blo Du -
ar te, wejść mo żna w to wa rzy stwie prze wod -
ni ka. Trek king trwa od dwóch do czte rech
dni, w za le żno ści od wy bra nej tra sy.

En ri qu il lo to z ko lei naj więk sze sło ne je -
zio ro na Ka ra ibach (o po wierzch ni 350
km2), jest też naj ni ższym punk tem w ca łym

Republika Dominikańska – oaza ekoturystyki
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re gio nie (40 m pod po zio mem mo rza). Sze -
ro kość je zio ra się zmie nia, ale zwy kle wy -
no si od 15 do 20 km. Na je zio rze po ło żo ne
są trzy wy spy. Naj więk sza Is la Ca bri tos (24
km2) jest schro nie niem dla fla min gów, le -
gwa nów i kro ko dy li ame ry kań skich.

Za to ka Or łów
Da le ko od cy wi li za cji, na naj bar dziej

wy su nię tej na za chód czę ści wy spy, w Par -
ku Na ro do wym Ja ra gua znaj du je się dzie -
się cio ki lo me tro wa, opusz czo na pla ża
Za to ka Or łów (Bahía de las Águ ilas), jed na
z naj pięk niej szych na Ka ra ibach. Przy pla -
ży nie ma żad nych re stau ra cji czy ho te li.
Spe cy ficz ny su chy kli mat, bli skość la gu ny i
dzi kie ska ły two rzą ide al ne wa run ki do ży -
cia 130 ro dza jów pta ków, z któ rych aż 10
to ga tun ki en de micz ne. W ra fach ko ra lo -
wych pul su je pod wod ne ży cie.

Na pla żę mo żna się do stać ło dzią wy -
ciecz ko wą z miast Ba ra ho na, Pe der na les i
Ca bo Ro jo. W Par ku Na ro do wym Ja ra gua
znaj du ją się licz ne wy ko pa li ska ar che olo -
gicz ne z okre su przed ko lum bij skie go.

Wie lo ry bie ro man se i wo do spa dy na Sa -
ma nie

Pół wy sep Sa maná skry wa nie tyl ko dzie -
wi cze pla że, ale im po nu ją cy wo do spad El

Li món czy Park Na ro do wy Los Ha iti ses. Od
grud nia do mar ca przy pły wa ją tu na go dy
wie lo ry by. Spo dzie wać się mo żna wy jąt ko -
wych wi do ków: dwu dzie sto to no we dłu go -
płe twow ce pre zen tu ją akro ba tycz ne sko ki
przed swo imi przy szły mi part ner ka mi.

Nie za po mnia nym prze ży ciem jest ta kże
wy ciecz ka na ko niu lub ło dzią na raj ską

pla żę Rin con. W pro win cji Bay agu ana, na
po łu dnie od Sa ma ny, ukry wa ją się na tu ral -
ne wo do spa dy Mon te Pla ta. Źró dłem wo dy
jest rze ka So coa, któ ra za czy na swój bieg w
Par ku Na ro do wym Los Ha iti ses. Krysz ta ło -
wo czy sta la gu na pod wo do spa da mi za pra -
sza do od świe ża ją cej ką pie li.

Zie lo ne he ba now ce
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Tu ry ści, któ rzy ko cha ją przy ro dę i po zna -
wa nie no wych miejsc, nie mo gą omi nąć re -
gio nu Ja ra ba coa/Con stan za w łań cu chu
gór skim Cor dil le ra Cen tral. W re zer wa cie
Zie lo ny He ba no wiec ma ją swo je źró dła
rze ki Camú, Ji me noa i Ja tu bey, ro sną tu ta -
kże en de micz ne ga tun ki ro ślin.

Na wy so ko ści 100 m n.p.m. mo że cie od -
świe żyć się w na tu ral nej łaź ni Ar roy az
(14oC) lub Ba ńo de Nu bes, z któ rej roz cią ga
się ma je sta tycz ny wi dok na do li nę Ve ga Re -
al, a przy do brej wi docz no ści aż na za to kę
Sa maná. Za kwa te ro wa nie zna leźć mo żna
m.in. w drew nia nych chat kach na ran cho.
Do obo wiąz ko wych punk tów pro gra mu na -
le ży de gu sta cja upra wia nej tu ka wy.

O Re pu bli ce Do mi ni kań skiej
Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży do ulu -

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest,
po Ku bie, dru gim naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim, gdzie mó wi się po
hisz pań sku, a gdzie po dzi wiać mo żna ró -
żno rod ny kra jo braz. Zna leźć tu mo żna bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne
la sy tro pi kal ne i te re ny gór skie. Ruch tu ry -

stycz ny na le ży do naj szyb ciej roz wi ja ją -
cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni ka na ma
pięć re gio nów tu ry stycz nych: Pu er to Pla ta –
Ca ba re te – So sua, La Ro ma na – Bay ahi be,
Sa ma na – Las Ter re nas, Bo ca Chi ca – Ju an
Do lio i Pun ta Ca na.

Kontakt:
Mgr Leila Boasier Budecker

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią

Ministerstwo Turystyki Republiki Dominikańskiej /

Narodowa Centrala Turystyczna Republiki Dominikań-

skiej

Štěpánská 611/14, 110 00 Praga 1

Mgr Simona Juránková

Dział PR

Telefon: +420 222 231 078

Email: poland@godominicanrepublic.com

www.godominicanrepublic.pl

http://www.rafaldabrowski.pl
http://nautilus.com.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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Wo do od por ne apa ra ty se rii WG do
tej po ry po ja wia ły się z lo go ty pem
Pen tax. Jed nak wła ści ciel tej mar ki,
fir ma Ri coh Ima ging, po sta no wi ła ja -
kiś czas te mu, że kom pak ty opusz -
cza ją ce daw ne fa bry ki Pen tak sa bę dą
sy gno wa ne lo go ty pem Ri coh. I w ten
spo sób zo stał za pre zen to wa ny pierw -
szy pod wod ny apa rat se rii WG ofe -
ro wa ny pod no wą mar ką. Nie ule ga
jed nak wąt pli wo ści, iż jest na stęp cą
mo de lu Pen tax WG - 3, bo wiem ta be -
la po ka zu je, że zbyt nio nie ró żni się
on od swo je go po przed ni ka.

W apa ra cie znaj dzie my więc tę sa mą
ma try cę CMOS BSI wiel ko ści 1/2.3 ca la o
roz dziel czo ści 16 Mpix, a ta kże obiek tyw o
od po wied ni ku ogni sko wych 25-100 mm i
świe tle f/2.0-4.9 skła da ją cy się z dzie wię ciu
ele men tów uło żo nych w sied miu gru pach

(w tym czte ry ele men ty as fe rycz ne). Co cie -
ka we, pa ra me try to ru optycz ne go są iden -
tycz ne, jak w opi sy wa nym wcze śniej
Olym pu sie TG -3, co mo że świad czyć, iż w
oby dwu mo de lach za sto so wa no do kład nie
te sa me kon struk cje.

W Ri coh WG -4 znaj dzie my rów nież ten
sam 3-ca lo wy wy świe tlacz o roz dziel czo ści
460 tys. punk tów, a ta kże iden tycz ną obu -
do wę, któ ra po zwa la za nur ko wać na głę bo -
ko ściach do 14 me trów. Nie zmie ni ły się
ta kże ofe ro wa ne try by fil mo we, fil try ar ty -
stycz ne oraz za kres cza sów mi gaw ki. Co
no we go znaj dzie my więc w opi sy wa nym
mo de lu? Je dy ne, co rzu ca się w oczy, to
dwa no we try by zdję cio we. Pierw szy z nich
to prio ry tet mi gaw ki, a dru gi to tryb USER
po zwa la ją cy zde fi nio wać ze staw in dy wi du -
al nych usta wień. War te od no to wa nia jest,
iż w WG -4 za bra kło try bów „Cy fro we zdję -
cie sze ro ko kąt ne” oraz „Cy fro wa Pa no ra -

ma”. To w za sa dzie je dy ne ró żni ce w sto -
sun ku do po przed ni ka. Po ra więc przejść
do dal szej czę ści te stu.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia

Kor pus WG -4 zo stał wy ko na ny bar dzo
so lid nie. Na przed niej ścian ce zna la zła się
płyt ka z lek kie go me ta lu, a resz tę kor pu su
zbu do wa no z wy so kiej ja ko ści pla sti ku, któ -

Test aparatów podwodnych 2014 - część III

Ricoh WG-4
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ry jest twar dy i po ro wa ty, co w po łą cze niu
ze smu kłym kształ tem spra wia, iż apa rat do -
sko na le trzy ma się w dło ni. W obu do wie
nic nie skrzy pi i za cho wu je ona od po wied -
nią sztyw ność, a jej po szcze gól ne ele men -
ty zo sta ły do brze spa so wa ne.

Nie ste ty do bre wra że nie nie co psu je dość
mięk ka szyb ka chro nią ca ekran LCD, któ ra
nie zbyt do brze ra dzi so bie z na po rem wo dy.
Na głę bo ko ści nie speł na 14 me trów dość
moc no do ty ka ona po wierzch ni mo ni to ra, co
w dłu ższym okre sie cza su mo że spo wo do wać
je go od bar wie nie lub na wet uszko dze nie.

Kształt kor pu su i je go wy gląd wpi su je się
do sko na le w do tych cza so wą sty li sty kę pro -
duk tów z se rii WG. Ta kże układ przy ci sków

nie od bie ga znacz nie od te go, do cze go
przy zwy cza iły nas wcze śniej sze mo de le sy -
gno wa ne lo go ty pem Pen tax. Na gór nej
ścian ce tra dy cyj nie umiesz czo no włącz nik
oraz spust mi gaw ki, a na tyl nej, pa trząc od
gó ry, znaj dzie my:

– dźwi gnię do zmia ny ogni sko wej,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb pod glą du,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo,
– wy bie rak kie run ko wy da ją cy szyb ki do -

stęp do:
¤ usta wień lam py bły sko wej,
¤ usta wień sa mo wy zwa la cza,
¤ try bu ma kro,
¤ me nu wy bo ru try bu zdję cio we go,
– przy cisk ME NU,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb Zie lo ny i

po zwa la ją cy usu wać zdję cia w try bie pod -
glą du.

War to też do dać, iż zie lo ny przy cisk mo -
że ta kże peł nić ro lę gu zi ka zmie nia ją ce go
funk cje przy pi sa ne do przy ci sków kie run -
ko wych. A no wy ze staw funk cji mo że my
zde fi nio wać sa mo dziel nie w me nu, ko rzy -
sta jąc z dość dłu giej li sty do stęp nych opcji.

Na dol nej ścian ce apa ra tu umiesz czo no
spo rych roz mia rów klap kę, któ ra skry wa
złą cza USB 2.0 Hi -Spe ed oraz mi cro HDMI
ty pu D, a ta kże slot na kar tę pa mię ci
SD/SDHC/SDXC (w tym Eye Fi) i aku mu la -
tor li to wo -jo no wy D -LI 92 o po jem no ści 925
mAh i wy daj no ści ok. 240 zdjęć.

Na klap ce za sto so wa no blo ka dę po dob -
ną do tej z opi sy wa ne go wcze śniej Olym -
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pu sa. Choć jest ona wy raź nie więk sza i
przez to wy god niej sza w ob słu dze niż w
TG -3, to i tak w wo do od por nych kom pak -
tach zde cy do wa nie le piej spraw dza ją się
sa mo blo ku ją ce się po krę tła, któ re znaj dzie -
my np. w apa ra tach Fu ji film, czy Ni kon.

Na ko niec wy pa da jesz cze wspo mnieć o
pla sti ko wym gwin cie sta ty wo wym, któ ry
nie ste ty zna lazł się na skra ju dol nej ścian -
ki, czy li dość da le ko od osi obiek ty wu.

Eks plo ata cja
Wspo mnia ny wcze śniej, twar dy i po ro -

wa ty pla stik spi su je się bar dzo do brze w
trak cie użyt ko wa nia. Po na szym te ście na
tych ele men tach trud no by ło do strzec ja kie -
kol wiek ska zy. Nie ste ty nie mo że my po wie -
dzieć te go sa me go o me ta lo wym przo dzie,
na któ re go po wierzch ni po ja wi ło się kil ka
za dra pań, a ta kże o szyb ce chro nią cej
ekran LCD, któ ra oka za ła się bar dzo po dat -
na na za ry so wa nia. W re zul ta cie mu si my li -
czyć się z fak tem, że już po kil ku dniach,
czy na wet po pierw szej wi zy cie na pla ży i
upad ku w pia sek, na ekra nie po ja wi się spo -
ro rys i prze tarć.

Gdy chce my apa rat utrzy mać w czy sto -
ści, oka że się, iż wca le nie jest to ta kie ła -
twe. Je że li po nur ko wa niu w mo rzu za po-

mni my go opłu kać w słod kiej wo dzie, po ja -
wi się na nim spo ro osa dów z so li ukry tych
w licz nych za ka mar kach i za głę bie niach.
Nie ste ty agre syw ny wy gląd apa ra tów se rii
WG nie idzie w pa rze z ła two ścią czysz cze -
nia.

Funk cje do dat ko we
Z ca łą pew no ścią ten pod roz dział nie bę -

dzie tak roz bu do wa ny, jak w przy pad ku
Olym pu sa TG -3. W Ri coh nie znaj dzie my
bo wiem in ter fej su Wi Fi, ci śnie nio mie rza,
głę bo ko ścio mie rza czy kom pa su. W te sto -
wa nym przez nas mo de lu za bra kło na wet
od bior ni ka GPS, bo wiem użyt kow ni cy chcą -
cy sko rzy stać z do bro dziejstw geo ta go wa nia
mu szą na być Ri coh WG -4 GPS, któ ry od
opi sy wa ne go tu taj WG -4 ró żni się wła śnie
obec no ścią od bior ni ka sa te li tar ne go.

Jak już wspo mnie li śmy, w te sto wa nym
mo de lu za bra kło ta kże try bu zdjęć pa no ra -
micz nych, a na po cie chę pro du cen ci zo sta -
wi li nam je dy nie tryb HDR. Dzia ła on tak
jak w wie lu in nych mo de lach kon ku ren cji,
czy li po wci śnię ciu spu stu mi gaw ki apa rat
wy ko nu je kil ka eks po zy cji, któ re są na stęp -
nie skle ja ne w jed no zdję cie o zwięk szo nej
dy na mi ce to nal nej i peł nej roz dziel czo ści
16 Mpix.

Ko lej nym udo god nie niem ofe ro wa nym
przez Ri coh WG -4 są dio dy oka la ją ce obiek tyw.
Przy da ją się one w ma kro fo to gra fii, a po włą -
cze niu try bu „Mi kro skop cy fro wy” za pa la ją się
au to ma tycz nie i dość rów no mier nie oświe tla ją
obiekt fo to gra fo wa ny z bar dzo ma łej od le gło ści.

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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Użyt ko wa nie pod wo dą
Nie mal iden tycz ny układ przy ci sków, to

sa mo me nu i po dob ne wy pro fi lo wa nie obu -
do wy spra wia ją, że użyt ko wa nie WG -4 pod
wo dą jest zbli żo ne do te go, co ofe ro wał
nam te sto wa ny du żo wcze śniej WG -2. Je -

dy ne istot ne zmia ny w sto sun ku do wcze -
śniej sze go mo de lu to re zy gna cja z nie po -
trzeb ne go przy ci sku de tek cji twa rzy oraz
do da nie przy ci sku do re je stra cji wi deo. Ma -
newr ten z pew no ścią spra wił, iż krę ce nie
fil mów jest o wie le ła twiej sze, gdyż nie za -
wsze mu si my wcho dzić do me nu, aby sko -
rzy stać z te go try bu. Nie ste ty pro du cent nie
prze wi dział, że bę dąc pod wo dą bę dzie my

chcie li czę sto ko rzy stać z pod wod ne go try -
bu wi deo i na wet gdy ma my wy bra ny tryb
zdjęć pod wod nych, po na ci śnię ciu przy ci -
sku na gry wa nia re je stra cja bę dzie od by wać
się w try bie zwy kłym, co spo wo du je nie -
wła ści wy do bór ba lan su bie li.

Za tem chcąc na krę cić pod wo dą film w
ład nych ko lo rach, mu si my sko rzy stać z
przy ci sku MO DE, któ ry da je nam do stęp do

Zdjęcie makro w ciemnym pomieszczeniu

Zdję cie ma kro w ciem nym po miesz cze niu z wy -
ko rzy sta niem diod roz miesz czo nych wo kół obiek -
ty wu
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me nu wy bo ru try bu te ma tycz ne go i wy brać
w nim od po wied nią ikon kę. Me nu nie od -
bie ga wy glą dem od te go zna ne go z wcze -
śniej szych mo de li i znaj dzie my w nim tryb
„Zdję cia pod wod ne” oraz „Film pod wod -
ny”. Te dwie opcje na szczę ście zo sta ły
umiesz czo ne bli sko sie bie, więc dość szyb -
ko mo że my prze cho dzić z jed ne go try bu do
dru gie go. Nie jest to z pew no ścią zbyt wy -
god ne roz wią za nie, jed nak po ja wie nie się
przy ci sku do na gry wa nia wi deo na le ży za -
li czyć na plus, bo wiem uła twia ob słu gę na
po wierzch ni.

Za tem je że li oprócz ro bie nia zdjęć rów -
nież fil mu je my, to nur ku jąc z WG -4 mu si -
my li czyć się z ko niecz no ścią czę ste go
wcho dze nia do me nu. Na szczę ście chcąc
wy ko nać zdję cie za raz po wy nu rze niu się
spod wo dy, nie mu si my prze łą czać apa ra tu
w tryb P, bo wiem w try bie „Zdję cia pod -
wod ne” nie bę dzie on miał pro ble mów z

przy zwo itym od wzo ro wa niem barw, co ilu -
stru je po ni ższy przy kład.

Me nu głów ne ma do kład nie ta ką sa mą
bu do wę, jak wcze śniej sze mo de le se rii WG
i z pew no ścią na le ży po chwa lić je za sto -
pień roz bu do wa nia. Apa rat umo żli wia bo -
wiem do sto so wa nie kil ku opcji, któ rych

czę sto bra ku je w pro duk tach tej kla sy. Ma -
my tu na my śli np. za kres Au to ISO, po ziom
wy ostrze nia, czy try by sta bi li za cji.

Na po chwa łę za słu gu je smu kły kształt
obu do wy. Dzię ki nie mu, oraz za sto so wa niu
po ro wa te go pla sti ku, apa rat do brze trzy ma
się w dło niach. Roz wią za nie to ma jesz cze

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie „Zdjęcia podwodne”
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jed ną kon se kwen cję. Cho dzi o ekran LCD,
któ ry choć ma prze kąt ną wy no szą cą 3 ca le,
to jest pa no ra micz ny (pro por cje 16:9). W
re zul ta cie pod czas ka dro wa nia zdjęć (któ re
są w for ma cie 4:3) nie jest wy ko rzy sty wa na
ca ła je go po wierzch nia. Prze kąt na ob ra zu
ma wów czas ok. 6.1 cm, co da je 2.4 ca la.
W po rów na niu do Olym pu sa TG -3, gdzie
ob raz ma 3 ca le ró żni ca jest ko lo sal na, za -
tem ka dro wa nie te sto wa nym Ri coh nie jest

tak wy god ne, jak by śmy te go ocze ki wa li od
apa ra tu z 3-ca lo wym mo ni to rem.

Po na rze kać też mu si my na do łą czo ny do
apa ra tu pa sek. Tak jak we wcze śniej szych
mo de lach, nie jest to ty po wy pa sek na nad -
gar stek, a sze ro ka ta śma z ka ra biń czy kiem,
któ rej nie da się prze ło żyć przez rę kę.

Za tem je że li chce my, aby apa rat bez -
piecz nie za cze pio ny był do na sze go nad -
garst ka, mu si my po sił ko wać się opcjo nal-
nym pa skiem neo pre no wym, któ ry jest ofe -
ro wa ny ja ko do dat ko wo płat ne ak ce so rium.

Na ko niec war to po chwa lić WG -4 za

przy zwo itą szyb kość dzia ła nia. Pod czas
użyt ko wa nia nie da ły się za uwa żyć ja kie -
kol wiek iry tu ją ce opóź nie nia pod czas po -
ru sza nia się po me nu, fo to gra fo wa nia czy
za pi sy wa nia zdjęć na kar cie. Au to fo kus ta -
kże dzia łał szyb ko, a do te go cel nie i to na -
wet w sła bych wa run kach oświe tle nio -
wych, w któ rych Olym pus TG -3 nie za wsze
da wał so bie ra dę.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Już pierw sze spoj rze nie na zdję cia pod -

wod ne wy ko na ne WG -4 po zwa la ją stwier -
dzić, iż prio ry te tem dla pro gra mi stów z
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fir my Ri coh by ło po zby cie się nie bie skiej
do mi nan ty. Oczy wi ście naj ła twiej uzy skać
to po przez pod bi cie bar wy pur pu ro wej, co
też uczy nio no w tym wy pad ku. W re zul ta -
cie na wet na głę bo ko ści kil ku na stu me trów
apa rat jest w sta nie wy do być spo ro ko lo -
rów, cze go do wo dem jest po ni ższa fo to gra -
fia.

Nie ste ty pro gra mi ści trosz kę prze sa dzi li i
pod bi cie bar wy pur pu ro wej od by ło się
kosz tem utra ty ko lo ru głę bi mo rza, któ re za -
miast ciem no nie bie skie jest błę kit ne, a czę -
sto na wet lek ko zie lon ka we. Pro ble my
po ja wia ją się też na ma łych głę bo ko ściach,
gdzie za zwy czaj re je stru je my pod wod ne
ele men ty moc no za bar wio ne na ró żo wo.

O ile w przy pad ku Olym pu sa pi sa li śmy,
iż pod bi cie bar wy pur pu ro wej od by wa się z
wy czu ciem, co po zwo li ło za cho wać kom -
pro mis w przy zwo itym od wzo ro wa niu ko -
lo rów na ró żnych głę bo ko ściach, to w
przy pad ku WG -4 in ży nie ro wie nie co prze -
sa dzi li.

Cza sem mo żna mieć ta kże za strze że nia
do do bo ru pa ra me trów eks po zy cji, po nie -
waż zdję cia by wa ją prze świe tlo ne, ma ło
kon tra sto we i wy glą da ją dość bla do. O ile
Olym pus spi sy wał się przy zwo icie we
wszyst kich sy tu acjach, to w przy pad ku Ri -
coh mu si my uwa żać. Cza sem zda rzy mu
się wy ko nać prze pięk ne zdję cie, ale gdy
świa tło pa da nie z tej stro ny co trze ba, mo -
że my być dość moc no za wie dze ni.

Na szczę ście, gdy apa rat pra wi dło wo do -
bie rze usta wie nia, to ab so lut nie nie mo żna
mieć za strze żeń do po zio mu od wzo ro wa -
nia de ta li na fo to gra fiach, któ re wy da ją się
być bar dziej szcze gó ło we niż te za re je stro -
wa ne Olym pu sem.

Nie ste ty bar dzo za wie dli śmy się od wzo -
ro wa niem ko lo rów pod czas fo to gra fo wa nia
w je zio rze. Na fo to gra fiach po ja wi ła się wy -
raź na zie lo na do mi nan ta. Z ra cji te go, że
apa rat wy ka zy wał tam moc ne ten den cje do
prze świe tla nia ka drów, to w re zul ta cie
wszyst kie zdję cia z je zio ra aż ra żą ja sno zie -
lo ną bar wą. Jed nak ta kże i w tym wy pad ku
WG -4 po ka zał swo ją prze wa gę nad Olym -
pu sem, je że li cho dzi o od wzo ro wa nie
szcze gó łów.

Zdjęcie wykonane na głębokości 13 metrów

Zdjęcie wykonane metr pod powierzchnią

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze
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Szukaj:  Redakcja  | Reklama  | Kontakt

Zaloguj  | Zarejestruj

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

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

Liczba pikseli 13.6 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4228 x 3216

• 4224 x 2376 (16:9)

• 3216 x 3216 (1:1)

• 3072 x 2304

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 1024 x 768

• 640 x 480

• Tryby 16:9 z mniejsz�
rozdzielczo�ci�

• 4608x3456

• 4608x 2592 (16:9)

• 3456x3456 (1:1)

• 3072 x 2304

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 1024 x 768

• 640 x 480

• Tryby 16:9 z mniejsz�
rozdzielczo�ci�

• 4608 x 3456

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3072 x 2304

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 1024 x 768

• 640 x 480

• Tryby 16:9 z mniejsz�
rozdzielczo�ci�

• 4608 x 3456

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3072 x 2304

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 1024 x 768

• 640 x 480

• Tryby 16:9 z mniejsz�
rozdzielczo�ci�

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala, CCD, 4:3 1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3,

całkowita rozdzielczo��: 16.79 Mpix

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

całkowita rozdzielczo��: 16.79 Mpix

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

całkowita rozdzielczo��: 16.79 Mpix

Procesor obrazu brak danych brak danych brak danych brak danych

Aktualno�ci Testy Artykuły Poradniki Aparaty Obiektywy Lornetki Słowniczek Rankingi FAQ Forum
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Format zapisu • Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

2.0, DCF)

• Filmy: AVI (Motion JPEG)

• D�wi�k: WAV (PCM) mono

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

2.0, DCF)

Jako�� JPEG: good, better, best

• Filmy: MPEG-4 AVC/H.264

• D�wi�k: WAV (PCM) mono

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

2.0, DCF)

Jako�� JPEG: good, better, best

• Filmy: MPEG-4 AVC/H.264

• D�wi�k: 8/32KHz, 16bit, stereo

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF

2.0, DCF)

Jako�� JPEG: good, better, best

• Filmy: MPEG-4 AVC/H.264

• D�wi�k: 8/32KHz, 16bit, stereo

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

3200, 6400 ISO

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

125-1600, 125- 3200, 125-6400

ISO), 125 - 6400 ISO

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

125-1600, 125- 3200, 125-6400

ISO), 125 - 6400 ISO

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

125-1600, 125- 3200, 125-6400

ISO), 125 - 6400 ISO

Migawka 4 - 1/1500 s 1/4 - 1/4000 s

4 sek. (tryb nocny)

1/4 - 1/4000 s

4 sek. (tryb nocny)

1/4 - 1/4000 s

do 4 sek. (tryb nocny)

Konstrukcja obiektywu Zoom Zoom

11 elementów w 9 grupach (5

elementów asferycznych)

Zoom

9 elementów w 7 grupach (4

elementy asferyczne)

Ricoh zoom

9 elementów w 7 grupach (4

elementy asferyczne)

Ogniskowa obiektywu 5.0 - 25.0mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

5.0 - 25.0mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu

35 mm)

4.5 - 18.0mm

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

35 mm)

4.5 - 18.0mm

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

35 mm)

�wiatłosiła: f/3.5 - 5.5 f/3.5 - 5.5 f/2.0 - 4.9 f/2.0 - 4.9

Zoom optyczny 5x 5x 4x 4x

Zoom cyfrowy 7x 7.2x 7.2x 7.2x

Stabilizacja obrazu Nie Nie Tak Tak

Zapis wideo • 1280 x 720 (HD),

• 640 x 480 (VGA),

• 320 x 240 (QVGA),

z szybko�ci� 15 lub 30 kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD), z

szybko�ci� 30 kl./s

• 1280 x 720 (HD), z szybko�ci� 60

lub 30 kl./s

• 640 x 480 (VGA), z szybko�ci� 30

kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD), z

szybko�ci� 30 kl./s

• 1280 x 720 (HD), z szybko�ci� 60

lub 30 kl./s

• 1920 x 1080 (Full HD), z

szybko�ci� 30 kl./s

• 1280 x 720 (HD), z szybko�ci� 60

lub 30 kl./s

Ogniskowanie AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

MF

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

twarzy)

• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

strefowy), punktowy, z funkcj�

�ledzenia

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

MF

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

osób), zdj�cie na u�miech,

• Wykrywanie mrugni��
• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

strefowy), punktowy, z funkcj�

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

MF

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

osób), zdj�cie na u�miech,

• Wykrywanie mrugni��
• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

strefowy), punktowy, z funkcj�

AF TTL oparty o detekcje kontrastu,

MF

• Funkcja wykrywania twarzy (do 32

osób), zdj�cie na u�miech,

• Wykrywanie mrugni��
• Tryby pól AF: Wielopunktowy (9

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

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

1 cm, Nieskonczono��-krajobraz,

Pan Focus.

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

�ledzenia

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

1 cm, Nieskonczono��-krajobraz,

Pan Focus.

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

�ledzenia

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro

1 cm, Nieskonczono��-krajobraz,

Pan Focus.

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

Pomiar �wiatła Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Punktowy,

• Centralnie wa�ony.

Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Punktowy,

• Centralnie wa�ony.

Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Punktowy,

• Centralnie wa�ony.

Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Punktowy,

• Centralnie wa�ony.

Ostro�� od • AF Normalny: od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro: od 1 cm do 60 cm.

• AF Normalny: od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro: od 10 cm do 60 cm.

• AF Makro 1 cm: od 1 cm do 30 cm.

• AF Normalny: od 40 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro: od 10 cm do 50 cm.

• AF Makro 1 cm: od 1 cm do 30 cm.

• AF Normalny: od 40 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro: od 10 cm do 50 cm.

• AF Makro 1 cm: od 1 cm do 30 cm.

Balans bieli Auto, �wiatło dzienne, Cie�, �wiatło

jarzeniowe, 	arówka,

• ustawienia własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Cie�, �wiatło

jarzeniowe, 	arówka,

• ustawienia własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Cie�, �wiatło

jarzeniowe, 	arówka,

• ustawienia własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Cie�, �wiatło

jarzeniowe, 	arówka,

• ustawienia własne wg wzorca

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

co 1/3 EV

• Autobracketing

• Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem

co 1/3 EV

• Autobracketing

• Regulacja cieni i prze�wietle�

• Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem

co 1/3 EV

• Autobracketing

• Regulacja cieni i prze�wietle�

• Kompensacja: +/- 2 EV z krokiem

co 1/3 EV

• Autobracketing

Programy Green, Scena nocna, Film, Ramka

ozdobna, Krajobraz, Kwiat, Portret,

Cyfrowy mikroskop, Zdj�cie

podwodne, Film podwodny, Pla�a i

�nieg, Sport, Zwierz�ta, Dzieci,

Sztuczne ognie, 	ywno��, Tekst,

Cyfrowa stabilizacja obrazu,

Cyfrowe zdj�cie szerokok�tne,

Nocny portret, Panorama, Raport,

�wiatło �wiecy

Auto Picture, Program, Scena

nocna, Nocne zdj�cie z r�ki, Film,

Zdj�cie podwodne, Film podwodny,

Cyfrowy mikroskop, Krajobraz,

Kwiaty, Portret, Interwał, Interwał

filmu, Film High Speed, Cyfrowa

stabilizacja, Wysoki kontrast, Dzieci,

Zwierz�ta, Sport, �wiatło �wiec,

Sztuczne ognie, Nocny portret,

Tekst, 	ywno��, Cyfrowe zdj�cie

szerokok�tne, Panorama, Ramka

ozdobna, Raport, Zielony

(podstawowy)

• Filtry cyfrowe: B&W/Sepia, Aparat

zabawka, Retro, Kolor, Jeden kolor,

Auto Picture, Program, HDR, Nocne

zdj�cie z r�ki, Film, Zdj�cie

podwodne, Film podwodny, Cyfrowy

mikroskop, Krajobraz, Kwiaty,

Portret, Interwał, Interwał filmu,

Szybkie filmy, Film poklatkowy, Filmy

Makro 1 cm, Cyfrowa stabilizacja,

Pla�a i �nieg, Dzieci, Zwierz�ta,

Sport, Zdj�cia nocne, Sztuczne

ognie, Nocny portret, 	ywno��,

Cyfrowe zdj�cie szerokok�tne,

Cyfrowa Panorama, Raport, Zielony

• Filtry cyfrowe: B&W/Sepia, Aparat

zabawka, Retro, Kolor, Jeden kolor,

Wzmocniony kolor, Wysoki kontrast,

Auto Picture, Program, Priorytet

migawki, U�ytkownika, HDR, Nocne

zdj�cie z r�ki, Film, Cyfrowy

mikroskop, Krajobraz, Kwiaty,

Portret, Zdj�cia z interwałem,

Zdj�cie podwodne, Film podwodny,

Interwał filmu, Szybkie filmy, Film

poklatkowy, Filmy Makro 1 cm,

Cyfrowa stabilizacja, Pla�a i �nieg,

Dzieci, Zwierz�ta, Sport, Zdj�cia

nocne, Sztuczne ognie, Nocny

portret, 	ywno��, Raport, Zielony,

• Filtry cyfrowe: B&W/Sepia, Aparat

zabawka, Retro, Kolor, Jeden kolor,

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

Rozbłysk gwiazd, Zmi�kczenie,

Fish-eye, Jasno��, Miniatura

Rozbłysk gwiazd, Zmi�kczenie,

Fish-eye, Jasno��, Miniatura

Rozbłysk gwiazd, Zmi�kczenie,

Fish-eye, Jasno��, Miniatura

Zdj�cia seryjne • Tryb zdj�cia seryjne,

• Tryb szybkie zdj�cia seryjne,

• Zdj�cia z interwałem czasowym

• Tryb zdj�cia seryjne z szybko�ci� 1

kl./s,

• Tryb szybkie zdj�cia seryjne z

szybko�ci� 10 kl./s do 30 zdj��

brak danych tak

Lampa błyskowa Funkcje: Auto, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk wymuszony,

Błysk zmi�kczaj�cy, Brak błysku

• Zakres (czuło�� ISO Auto): do 3.9

m (szeroki k�t), do 2.5 m (tele).

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk wymuszony,

Brak błysku

• Zakres (czuło�� ISO Auto): od 0.2

do 5.5 m (szeroki k�t), od 0.2 do 3.5

m (tele).

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk wymuszony,

Brak błysku

• Zakres (czuło�� ISO Auto): od 0.2

do 10.4 m (szeroki k�t), od 0.2 do

4.2 m (tele).

Funkcje: Auto, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk wymuszony,

Brak błysku

• Zakres (czuło�� ISO Auto): od 0.2

do 10.4 m (szeroki k�t), od 0.2 do

4.2 m (tele).

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2 lub 10 s 2 lub 10 s 2 lub 10 s 2 lub 10 s, zdalne wyzwolenie

Karta pami�ci Pami�� wewn�trzna: 97 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

Pami�� wewn�trzna: 88.2 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

Pami�� wewn�trzna: 70 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

Pami�� wewn�trzna: 70 MB

• Karty pami�ci Secure Digital

(SD/SDHC/SDXC) w tym Eye Fi

LCD stały, 2.7 calowy, kolorowy TFT

LCD, 230.000 pikseli, format 16:9,

szeroki k�t podgl�du, powłoki

antyrefleksyjne

stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

LCD, 460.000 pikseli, k�t podgl�du

170 stopni, powłoki antyrefleksyjne

stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

LCD, 460.000 pikseli, k�t podgl�du

170 stopni, powłoki antyrefleksyjne

stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT

LCD, 460.000 pikseli, k�t podgl�du

170 stopni, powłoki antyrefleksyjne

Wizjer brak brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Zł�cze USB 2.0 / wyj�cie audio-

wideo(PAL/NTSC), wyj�cie micro

HDMI

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge), PIM III

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

zdalnego wyzwalania O-RC1

Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed / wyj�cie

audio-wideo(PAL/NTSC), wyj�cie

micro HDMI typu D

• obsługa wydruku PIM III

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

zdalnego wyzwalania O-RC1

Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed / wyj�cie

audio-wideo(PAL/NTSC), wyj�cie

micro HDMI typu D

• obsługa wydruku PIM III

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

zdalnego wyzwalania O-RC1

Zł�cze USB 2.0 Hi-Speed / wyj�cie

audio-wideo(PAL/NTSC), wyj�cie

micro HDMI typu D

• obsługa wydruku PIM III

• Opcjonalnie wodoodporny pilot

zdalnego wyzwalania O-RC1

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy D-LI92

(wydajno�� ok. 260 zdj��) ,

Akumulator litowo-jonowy D-LI92

(wydajno�� ok. 260 zdj��) ,

Akumulator litowo-jonowy D-LI92

(3.7V, pojemno�� 925mAh,

Akumulator litowo-jonowy D-LI92

(3.7V, pojemno�� 925mAh,
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• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC • Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC wydajno�� ok. 240 zdj��) ,

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC

wydajno�� ok. 240 zdj��) ,

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy AC

• Bezprzewodowe ładowanie

akumulatora metod� indukcji Qi

(inductive power standard)

Akcesoria Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

ładowarka, kabel USB, kabel audio-

wideo, pasek na nadgarstek, ta�ma

z karabinkiem do łatwego przypi�cia

aparatu, CD-ROM z

oprogramowaniem, instrukcja

Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

ładowarka, kabel USB, pasek na

nadgarstek, pasek z karabinkiem,

podstawka makro, instrukcja,

CD-ROM z oprogramowaniem:

• PC: MediaImpression 3.5 for

PENTAX

• Mac: MediaImpression 2.1 for

PENTAX

Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek

na nadgarstek, pasek z karabinkiem,

podstawka makro, CD-ROM z

oprogramowaniem:

• PC: MediaImpression 3.6.2 LE

• Mac: MediaImpression 2.2 LE *

Akumulator litowo-jonowy D-LI92 ,

adapter sieciowy, kabel USB, pasek

na nadgarstek, pasek z karabinkiem,

podstawka makro, CD-ROM z

oprogramowaniem:

• PC: MediaImpression 3.6.2 LE

• Mac: MediaImpression 2.2 LE *

Waga 143 g (bez akumulatora i karty)

ok. 163 g (z akumulatorem i kart�)

173 g (bez akumulatora i karty)

ok. 194 g (z akumulatorem i kart�)

209 g (bez akumulatora i karty)

ok. 229 g (z akumulatorem i kart�)

209 g (bez akumulatora i karty)

ok. 229 g (z akumulatorem i kart�)

Wymiary 115.5 × 59 × 28.5 mm 122.5 × 61.5 × 29.5 mm 125 × 64.5 × 32 mm 125 × 64.5 × 32 mm

Dodatkowe informacje Dost�pny w kolorze czarno-

srebrnym lub czarno-zielonym,

Wodoszczelny do gł�boko�ci 10

metrów i pracy do 2 godzin,

Odporny na prac� w temperaturach

od -10 do 45 stopni Celsjusza,

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

1.5 m,

Odporno�� na obci��enie 100 kg,

Funkcja wykrywania u�miechu i

mrugania oczami,

Cyfrowa stabilizacja obrazu,

Filtry cyfrowe.

Diody LED (5) na obiektywie

wspomagaj�ce o�wietlenie w

trudnych warunkach,

Wy�wietlanie czasu z alarmem.

Dost�pny w kolorze czarnym,

niebieskim lub czarno-czerwonym,

Wodoszczelny do gł�boko�ci 12

metrów i pracy do 2 godzin (Ekw.

JIS Class 8),

Odporny na prac� w temperaturach

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

1.5 m,

Odporno�� na obci��enie 100 kg,

Cyfrowa stabilizacja obrazu,

Diody LED (6) na obiektywie

wspomagaj�ce o�wietlenie do zdj��
makro,

Funkcja Cyfrowy mikroskop.

Dost�pny w kolorze czarnym lub

czarno-pomara�czowym,

Wodoszczelny do gł�boko�ci 14

metrów i pracy do 2 godzin (Ekw.

JIS Class 8),

Odporny na prac� w temperaturach

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw.

JIS Class 6)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2.0 m,

Odporno�� na obci��enie 100 kg,

Elektroniczna poziomica,

Diody LED (6) na obiektywie

wspomagaj�ce o�wietlenie do zdj��
makro,

Funkcja Cyfrowy mikroskop,

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze srebrnym lub

�ółtym,

Wodoszczelny do gł�boko�ci 14

metrów i pracy do 2 godzin (Ekw.

JIS Class 8),

Odporny na prac� w temperaturach

od -10 do 40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw.

JIS Class 6)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci

2.0 m,

Odporno�� na obci��enie 100 kg,

Elektroniczna poziomica,

Diody LED (6) na obiektywie

wspomagaj�ce o�wietlenie do zdj��
makro,

Funkcja Cyfrowy mikroskop,

Polskie menu.

Ocena u�ytkowników Brak ocen 4.60(1) Brak ocen Brak ocen
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W try bie ma kro te sto wa ny Ri coh po zwa -
la uzy skać przy zwo itą ska lę od wzo ro wa nia.
Choć nie jest ona tak im po nu ją ca, jak w
przy pad ku Olym pu sa, to trze ba pa mię tać,
iż fo to gra fie ma kro mo że my wy ko ny wać na
do wol nej ogni sko wej, co z pew no ścią eli -
mi nu je wie le pro ble mów z mo żli wo ścią po -
ru sze nia zdję cia, tak jak to mia ło miej sce w
TG -3, któ ry wy mu szał usta wie nie naj dłu -
ższej ogni sko wej.

Wbu do wa na w apa rat lam pa bły sko wa
spi su je się zna ko mi cie i na wet przy fo to gra -
fo wa niu z nie wiel kiej od le gło ści nie wpro -
wa dza ona wi nie to wa nia.

Z ja ko ścią fil mów pod wod nych jest po -
dob nie jak ze zdję cia mi. Znów da je się za -

uwa żyć sil ne pod bi cie bar wy pur pu ro wej,
któ re mści się na nie wiel kich głę bo ko ściach
w po sta ci ró żo we go za far bu. Ko lor głę bi
mo rza po zo sta wia spo ro do ży cze nia, a do
te go ob ra zy są czę sto prze świe tlo ne i po -
zba wio ne kon tra stu. Na szczę ście od wzo -

ro wa nie de ta li stoi na przy zwo itym po zio -
mie, a apa rat nie ma aż ty lu pro ble mów z
au to fo ku sem, tak jak to mia ło miej sce w
przy pad ku Olym pu sa. W zie lo nych i ciem -
nych wo dach je zio ra WG -4 re je stru je du żo
wię cej szcze gó łów niż TG -3, jed nak, tak jak
w przy pad ku zdjęć, znów na po ty ka my spo -
re pro ble my z pra wi dło wą re pro duk cją ko -
lo rów.

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

nia za let i wad.
Za le ty:
– wo dosz czel ność do 14 m;
– od por ność na na cisk 100 kg;
– szyb ki i cel ny au to fo kus w try bie zdję -

cio wym;
– bar dzo do bre od wzo ro wa nie de ta li na

zdję ciach pod wod nych;
– przy zwo ita ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny -

wa nych na więk szych głę bo ko ściach;
– bar dzo do bre od wzo ro wa nie de ta li na

fil mach pod wod nych;
– po praw na ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa -

nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym;
– funk cjo nal ny tryb HDR;
– współ pra ca z kar ta mi Eye -Fi;
– funk cjo nal ny tryb mi kro sko pu cy fro we go;

Maksymalna skala odwzorowania w trybie makro

Zdjęcie w trybie „Zdjęcia podwodne” bez lampy
błyskowej

Zdjęcie w trybie „Zdjęcia podwodne” z lampą
błyskową
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– bar dzo do bry tryb ma kro;
– lam pa bły sko wa uży tecz na w try bie

ma kro;
– do brze le ży w rę ku;
– chro po wa ty pla stik po pra wia chwyt w

mo krych dło niach;
– zie lo ny przy cisk z mo żli wo ścią two rze -

nia wła sne go me nu pod ręcz ne go.
Wa dy:
– zdję cia i fil my cza sem prze świe tlo ne i

ma ło kon tra sto we;
– zbyt du że pod bi cie bar wy pur pu ro wej

psu ją ce ko lo ry sty kę na wie lu zdję ciach i fil -
mach;

– nie wy god ne uru cha mia nie try bu fil -
mów pod wod nych;

– zbyt mięk ka szyb ka chro nią ca ekran LCD;
– ekran LCD po dat ny na za ry so wa nia;
– trud ny w czysz cze niu;
– ze wzglę du na pro por cje 16:9 ekran

LCD mógł by być więk szy;
– wy świe tlacz LCD mógł by mieć lep szą

roz dziel czość;
– nie zbyt wy god na w uży ciu klap ka

chro nią ca złą cza i aku mu la tor;
– brak try bu zdjęć pa no ra micz nych;
– ma ło funk cji do dat ko wych;
– brak w ze sta wie pa ska na nad gar stek;

– gwint sta ty wo wy umiesz czo ny na skra -
ju obu do wy.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że kon struk to rzy
WG -4 za sto so wa li w nim bar dzo do brą ma try -
cę. Two rzy ona zgra ny du et z ja snym i do brej
ja ko ści obiek ty wem, a gdy do da my do te go
przy zwo ity pro ce sor ob ra zo wy oraz szyb ki i
pre cy zyj ny au to fo kus, to otrzy mu je my bar dzo
przy zwo itą kon struk cję. Jed nak od no si my wra -
że nie, iż nie do koń ca wy ko rzy sta no jej po ten -
cjał. Pro gra mi ści zde cy do wa nie prze do brzy li
z ko lo ry sty ką zdjęć i fil mów pod wod nych, co
spo wo do wa ło, iż mo żna mieć tro chę za strze -
żeń do te go mo de lu. Ta kże je go funk cjo nal -
ność po zo sta wia wie le do ży cze nia, a
do dat ko wo użyt kow nik do sta je apa rat z bar -
dzo ubo gim ze sta wem funk cji spe cjal nych, bo -
wiem tryb HDR i cy fro wy mi kro skop to
zde cy do wa nie za ma ło jak na dzi siej sze cza sy.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014_2/filmy_w/ricoh3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014_2/filmy_w/ricoh3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014_2/filmy_w/ricoh2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014_2/filmy_w/ricoh1.MOV

