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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Po ło wa wa ka cji za na mi. Nie co ma rud ny i mo kry li piec na szczę ście ustą pił miej sca go rą ce mu, sło -

necz ne mu, praw dzi wie wa ka cyj ne mu sierp nio wi. Szczę ścia rze, któ rzy wła śnie te raz roz po czy na ją urlo py
bę dą mieli oka zję do świad czyć pol skich tro pi ków, zja wi ska dość nie co dzien ne go w na szej sze ro ko ści geo -
gra ficz nej. 

Po go dyn ki wszyst kich sta cji ostrze ga ją przed upa ła mi, za le ca ją cień i du że ilo ści wo dy, ale nam prze -
cież nie trze ba te go dwa ra zy tłu ma czyć… Jak nikt in ny po tra fi my do ce nić nie sa mo wi tą ci szę i orzeź wia -
ją cy chłód, zwłasz cza na szych ro dzi mych zbior ni ków. 

Gdy by nie pew ne ogra ni cze nia zmu sza ją ce nas do po wro tu na po wierzch nię – wśród któ rych mo żna
wy mie nić: brak czyn ni ka od de cho we go, głód, kwa śną mi nę znu dzo ne go le że niem na pla ży to wa rzy sza ży -
cia – pew nie zna ko mi ta więk szość z nas nie wy cho dzi ła by z wo dy, praw da? Ży cząc wszyst kim uda ne go
wy po czyn ku, nie sa mo wi tych pod wod nych wra żeń, po ry wa ją cych przy gód, nie ustan nie przy po mi na my, aby
mi mo wa ka cyj nej bez tro ski nie za po mnieć o bez pie czeń stwie i od po wie dzial no ści nie tyl ko za sie bie, ale
rów nież za współ to wa rzy szy nur ko wań.

Pa mię taj cie rów nież, że na sza przy go da i od po czy nek ni gdy nie po win ny od by wać się kosz tem in nych
stwo rzeń. Sta raj my się jak naj mniej za kłó cać spo kój miesz kań ców głę bin, to wła śnie ich pięk no i go ścin -
ność spra wia ją, że tak chęt nie wra ca my pod po wierzch nię. Cze ka my na Wa sze re la cje z wa ka cyj nych wo -
ja ży. Do zo ba cze nia pod wo dą!
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Więk szość z nas ma rzy o tym, by
zo ba czyć choć raz w ży ciu sta do
del fi nów. Ich in te li gen cja, uśmiech i
nie sa mo wi te uspo so bie nie wy wo łu ją
po zy tyw ne wi bra cje. Śnią o nich dzie -
ci i do ro śli. Płe two nur ko wie wy pa tru -
ją ich z utę sk nie niem i otwie ra ją
szam pa na, jak uda się na nie tra fić
pod wo dą. Ci, któ rzy z wo dą nie ma -
ją wie le wspól ne go, cho dzą do par -
ków roz ryw ki i oglą da ją ich
przed sta wie nia. A ja ka jest ludz ka
świa do mość o tym, co prze ży wa ją te
wspa nia łe ssa ki w nie wo li?

Od za wsze ko cha łam del fi ny. Pew nie
więk szość z nas tak ma. Zwy czaj nie. By łam
ja ko dziew czyn ka w za gra nicz nych par -
kach roz ryw ki i oglą da łam, jak prze ska ku ją
przez za wie szo ne ko ła, ro bią sal ta czy je -
dzą ryb kę w na gro dę. 

Wte dy jesz cze nie by łam świa do ma jak
cier pią, jak się du szą w ma łych ba se nach,

jak są tre no wa ne i że wie le z nich zo sta ło
wy ło wio nych z ich praw dzi we go śro do wi -

ska mor skie go. Co wię cej, na wet prze cho -
dzi ło mi przez myśl, że by być tre ner ką i

Delfinarium – mit czy hit?
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móc mieć stycz ność z del fi na mi na co
dzień!

Ko lej ny etap za ko cha nia uak tyw nił się
wie le lat póź niej w Mar sa Alam. Tam mia -
łam z ni mi stycz ność wie lo krot nie na wol -
no ści pod czas snor ke lin gu oraz pod czas
nur ko wa nia i by ły to naj pięk niej sze chwi le!

Wi dzia łam del fi nie ma my z mło dziut ki mi
przy ich bo ku, sam ców chro nią cych ro dzi -
ny, ca łe sta da po 60 sztuk czy po je dyn cze
osob ni ki, któ re gdzieś się za błą ka ły.
Wszyst kie by ły cie kaw skie, wca le się nie
ba ły, ra czej przy glą da ły z za in te re so wa -
niem. Cza sem krą ży ły wo kół mnie, jak by

za chę ca ły do za ba wy. In nym ra zem czte ry
sztu ki za ba wia ły mnie pod czas nur ko wa nia
so lo, trak tu jąc mnie jak jed ną ze swo ich.
Ich akro ba cje nie mia ły koń ca, a za ra zem
usta wi ły się tak, bym do łą czy ła do ich gro -
na i pły nę ła na rów ni z ni mi. Do zna nia z
del fi na mi cię żko po rów nać do cze go kol -
wiek in ne go.

Sa ma nie wiem, dla cze go pod czas po by -
tu w Da ha bie wy my śli łam, że mo żna po je -
chać do del fi na rium w Sharm -el -She ikh. Z
jed nej stro ny chcia łam coś faj ne go po ro bić
w uro dzi ny, z dru giej stro ny cię żko wy my -
ślić coś po za nur ko wa niem. W nor mal nej
sy tu acji chcia ła bym zro bić nur ko wa nie 100
m na Blue Ho le, bo wi dok łu ku z do łu jest
nie sa mo wi ty. Jed nak na ja kiś czas mu sia łam
za po mnieć o nur ko wa niu. Efekt był ta ki, że
po je cha li śmy do del fi na rium. Ba łam się te -
go spo tka nia, a za ra zem chcia łam zo ba -
czyć, jak pro spe ru ją del fi ny, jak to wszyst ko
wy glą da. Do wy bo ru jest kil ka pro gra mów:
show, pły wa nie, te ra pia, dzień ja ko tre ner
del fi nów, a na wet nur ko wa nie z ni mi.
Umó wi li śmy pięt na sto mi nu to we pły wa nie.
Po wiem szcze rze, że ude rzy ło mnie to, co
zo ba czy łam na miej scu. Ma lut ki ba sen, a w
nim czte ry del fi ny. Mia łam strasz nie mie -
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sza ne uczu cia – wejść do wo dy czy uciec.
Osta tecz nie we szłam, by ło mi tak prze raź -
li wie zim no, że pra wie nie wy trzy ma łam
tych kil ku mi nut. Del fi ny po dzie lo no na
dwie gru py, za tem na czte ry oso by przy pa -
da ły dwa del fi ny. Pro gram wy glą dał w ten
spo sób, że ka żdy z nas mógł po gła skać del -
fi na, po tem by ło kil ka „za baw” z mo żli wo -
ścią więk sze go kon tak tu ze zwie rza kiem.
By ło pły wa nie z jed nej stro ny ba se nu na
dru gą trzy ma jąc bie da ka za płe twę, by ła ka -
ru ze la trzy ma jąc go za dwie bocz ne płe twy,
czy rzu ca nie pił ką, któ rą on za ka żdym ra -
zem prze chwy ty wał. Del fi ny ro bi ły do kład -
nie to, cze go zo sta ły na uczo ne, żad nych
na tu ral nych od ru chów. Za te atrak cje za pła -
ci li śmy 1000 fun tów egip skich za dwie oso -
by. To o po ło wę mniej niż w cen ni ku.
Dzwo niąc pod nu mer po da ny na stro nie in -
ter ne to wej, roz ma wia li śmy z ja kimś me na -

ge rem, któ ry chy ba wziął te pie nią dze do
kie sze ni. Pod czas se an su by ły ro bio ne fot ki.
Jed na wy wo ła na sztu ka to bo da jże 5 eu ro.
Ca ły kom plet 25 eu ro. Oczy wi ście za rob ki
spro wa dza ją się też do sprze da ży tan det -
nych ma sko tek, pa mią tek i go rą cej ka -
wy/her ba ty, co by ło zba wie niem w zi mo we
tem pe ra tu ry. Był za kaz ro bie nia pry wat nych
zdjęć, przy naj mniej mię dzy se an sa mi, kie -
dy to del fi ny mia ły pię cio mi nu to wą prze -
rwę po wcze śniej szym po ka zie i se sji
zdję cio wej z dzieć mi. Uda ło się nam jed -
nak uwiecz nić wy gląd del fi na rium. Ssa ki
po zo wa ły do obiek ty wu nie tyl ko w wo -
dzie, ale też na obrze żach ba se nu, jak by
wy ska ku jąc z nie go na po sadz kę. Wy glą da -
ło to na bar dzo mę czą ce. W oczach del fi -
nów wi dzia łam smu tek i przy zwy cza je nie.
Naj gor sze jed nak, że mia łam wra że nie, że
są na fa sze ro wa ne le ka mi, co pew nie nie by -
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ło da le kie od rze czy wi sto ści. Po „przed sta -
wie niu” by ło mi strasz nie przy kro. Do tknę -
łam del fi na, cze go ni gdy nie zro bi łam na
wol no ści, choć mo gła bym zro bić to dzie -
siąt ki ra zy. Ten do tyk jed nak spo wo do wał
żal. Nie wiem, jak one się czu ją w tak ma -
łej prze strze ni, w ba se nie o głę bo ko ści 1,5

m je dząc zde chłe ry by. Chy ba strasz li wie.
W Do lphi na Par ku ży ją trzy czter na sto -

let nie del fi ny: Ste ven, Sta cha i Ma ria oraz
trzy let ni Mi zo. Nie ma po da nej in for ma cji
skąd się wzię ły owe osob ni ki.

Ostat nio w Pol sce gło śno jest na te mat
del fi na riów za spra wą pla no wa nej in we sty -

cji w Msz czo no wie. Or ga ni za cje WWF
oraz Gre en pe ace sta ra ją się prze ko nać do
pod pi sa nia pe ty cji prze ciw bu do wie del fi -
na rium. Skąd ta ka eko lo gicz na na gon ka?
Prze cież głów nym po wo dem in we sty cji jest
del fi no te ra pia – for ma re ha bi li ta cji dla cho -
rych. Daw niej my śla łam, że to fak tycz nie
cu dow na spra wa dla bied nych i scho ro wa -
nych dzie ci. Dziś mo żna prze czy tać po wa -
żne ar ty ku ły na te mat wąt pli wo ści za rów no
sku tecz no ści del fi no te ra pii, jak i za kła da -
nych del fi na riów. Ich głów nym ce lem bo -
wiem nie jest re ha bi li ta cja cho rych. Jest ona
tyl ko pre tek stem do za ło że nia del fi nie go
biz ne su, gdzie w rze czy wi sto ści i tak cho -
dzi o za ra bia nie na tu ry stach, or ga ni zo wa -
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nie show i sprze daż fo tek z del fi nem. Na
świe cie ra czej za my ka się te go ty pu par ki
roz ryw ki, uczy ssa ki na no wo żyć na wol -
no ści, aby je po tem wy pu ścić do ich na tu -
ral ne go śro do wi ska. W Pol sce jest trend
od wrot ny – u nas się del fi na rium otwie ra…

W jak okrut ny spo sób po ła wia się del fi ny
do par ków roz ryw ki mo gli ście zo ba czyć w
opi sa nym w ostat nim nu me rze Nu ras.in fo
fil mie – „Za to ce Del fi nów.” Sze ro kiej wie -
dzy do star cza ta kże stro na in ter ne to wa

www.del fi na ria.pl oraz www.czy del fi no te -
ra pia.pl. O in te li gen cji tych ssa ków, po wro -
cie po la tach na wol ność, czy pod wa ża niu
in we sty cji roz pi su ją się ta kie ga ze ty jak: Na -
tio nal Geo gra phic Pol ska, New swe ek Pol -
ska, Ga ze ta Wy bor cza czy Me tro. O co
cho dzi? Po pierw sze, del fi ny świa do me
swo jej sy tu acji cier pią w środ ku lą du, a my
pła cąc za przed sta wie nie czy pły wa nie z
del fi nem – osta tecz nie pła ci my za ich cier -
pie nie, za ra zem przy czy nia jąc się do nie -

bo tycz nych zy sków wła ści cie li del fi na riów.
Są del fi na ria z wy dzie lo ną stre fą w mo rzu,
czy li ma ją tro chę wię cej swo bo dy, a za ra -
zem wi dzą za ogro dze niem wol ność i daw -
ny świat. Są del fi na ria, jak to w Shar mie,
gdzie ssa ki ma ją ma leń ki ba sen, któ ry prze -
pły ną ma cha jąc trzy ra zy płe twa mi. Nie je -
stem na ukow cem ani te ra peu tą i nie mnie
jest oce niać sku tecz ność sa mej del fi no te ra -
pii, ale tak na ro zum: sko ro jest do go te ra pia
czy hi po te ra pia ze zwie rzę ta mi na uczo ny mi
żyć przy czło wie ku, to dla cze go za mę czać
tak mą dre zwie rza ki jak del fi ny i za my kać je
w be to no wych ścia nach? Del fi ny po zna ją
oto cze nie za spra wą echo lo ka cji. We dług dr
Agniesz ki Ser giel z In sty tu tu Ochro ny Przy ro -
dy PAN zwie rzę ta te czu ją się w ba se nie tak,
jak czło wiek za mknię ty w ga bi ne cie lu ster,
gdyż wszyst kie dźwię ki od bi ja ją się od ścian.
Prze ra ża ją ce. W ostat nich la tach na ukow cy
udo wad nia ją, że del fi no te ra pia nie jest wca -
le bar dziej sku tecz ną me to dą te ra pii niż po -
zo sta łe i nie ma po trze by trzy mać w nie wo li
tak in te li gent nych zwie rząt, zu peł nie od lu -
dzi nie za le żnych.

Po wo dów by bro nić del fi niej wol no ści
jest znacz nie wię cej. Krót szy wiek ży cia,
mózg w le tar gu, za tra ce nie in stynk tu, fa sze -
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ro wa nie le ka mi, stres, złe wa run ki, cza sa mi
bi cie przez tre ne rów, nie do wa ga, neu ro -
tycz ność, przy zwy cza je nie do nie wol ni -
czych ry tu ałów. Ssa ki za po mi na ją, że
po ży wie niem są ży we ry by, a ich ży cie za -
miast pod wo dą to czy się na po wierzch ni.
O ich in te li gen cji świad czy jed nak fakt, że
po tra fią na uczyć się żyć na no wo. Przy kła -
dem są Tom i Mi sha z tu rec kie go par ku roz -
ryw ki. Przy go to wa nie ich do po wro tu na
wol ność trwa ło 20 mie się cy i po chło nę ło
mi lion do la rów (znacz nie wię cej niż za kła -
da no). Del fi ny mu sia ły przejść in ten syw ne
tre nin gi, by przy po mnieć so bie, jak wy glą -
da dzień w mo rzu. Mi sja za koń czy ła się
suk ce sem. Oba osob ni ki przy sto so wa ły się
do wol no ści.

In we sty cji w Msz czo no wie sprze ci wi ło
się do tej po ry po nad 87 tys. Po la ków. Pry -

wat na spół ka Ma zo wiec kie Cen trum Edu ka -
cji i Ochro ny Mórz, któ rej tam tej szy sa mo -
rząd sprze dał już 5,5 tys. m kw. grun tu,
re kla mu je przed się wzię cie ja ko szan sę: set -
ki miejsc pra cy, miej sce edu ka cji, re ha bi li -

ta cji i roz ryw ki. W ostat nich la tach par ki
roz ryw ki czy aqu apar ki sta ły się bar dzo po -
pu lar ne i ro dzi ny z dzieć mi chęt nie spę dza -
ją tam czas. Stąd po mysł, by do ist nie ją cych
już term do łą czyć del fi ni kom pleks roz ryw -
ko wy z ba se na mi i wi dow nią na 1200
miejsc oraz do dat ko wym od kry tym ba se -
nem dla 200 wi dzów. Oczy wi ście urzęd ni -
cy z Msz czo no wa tłu ma czą, że to nie
bę dzie cyrk wod ny, ale ośro dek słu żą cy
szczyt ne mu ce lo wi re ha bi li ta cji dzie ci. Po -
ja wia się jed nak spo ro nie pre cy zyj nych in -
for ma cji. Mó wio no, że del fi ny i tre ne rzy
zo sta ną spro wa dze ni z Ukra iny, a w do ku -
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men ta cji po da no, że z Li twy. Nie wia do mo
ta kże, czy bę dą to del fi ny uro dzo ne w nie -
wo li, czy też odło wio ne.

Płe two nur ku, je śli nie jest Ci obo jęt na te -
go ty pu in we sty cja, za chę cam do pod pi sa -
nia pe ty cji prze ciw bu do wie del fi na rium na
stro nach in ter ne to wych:

www.gre en pe ace.org/po land/pl
www.nie dla del fi na rium.pl
www.pe ty cja.wwf.pl/wol ne -del fi ny.
Je śli ma rzysz, by zo ba czyć del fi ny, to po -

le cam wy pa try wa nie ich na wol no ści. Naj -
bli żej i ra czej naj ła twiej spo tkać je mo żna
w wo dach Mo rza Czer wo ne go. Obie cu ję,

że sa tys fak cja, ra dość i emo cje są o nie bo
wy ższe niż te pod czas tu ry stycz ne go spo -
tka nia z mo żli wo ścią je go po gła ska nia.

Uwol nij my del fi ny!
Pau la An drze jew ska

pau la@ava lon di vers.com
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Wszyst kich nas ma gne ty zu ją del fi ny. To
wiel ka fraj da móc je spo tkać, po dzi wiać ich
gra cję, ich ewo lu cje. Wie lu z nas wi dzia ło
je w del fi na riach, gdzie za glą da my ta kże
pod czas ró żnych wy praw nur ko wych, ale
pod pa tru jąc je w nie wo li ni cze go się o nich
nie do wie my. Zo ba czy my tyl ko cyr ko we,
wy uczo ne sztucz ki, któ re zwie rzę ta wy ko -

nu ją, aby do stać w na gro dę ko lej ną por cję
ryb. Ja cqu es May ol, je den z naj słyn niej -
szych fre edi ve rów na świe cie, zwa ny czło -
wie kiem -del fi nem, któ ry ja ko pierw szy
osią gnął głę bo kość stu me trów na wstrzy -
ma nym od de chu, po wie dział kie dyś:

– Naj lep szym spo so bem wy ra że nia na -
szej wdzięcz no ści dla del fi nów by ło by zo -

sta wie nie ich w spo ko ju. To czło wiek po -
trze bu je del fi nów, a nie na od wrót. Cze go
mo że my na uczyć del fi ny, co by ło by dla
nich ko rzyst ne? No sić me lo nik, jak to ro bią
pod czas ko mer cyj nych spek ta kli w wiel kich
oce ana riach? Czło wiek uwiel bia del fi ny!
Oczy wi ście, tyl ko że ro bi to dla swo je go za -
do wo le nia, aby zro bić z nich wa sa li, lo ka -
jów, nie wol ni ków... Ja ką far są i cy ni zmem

Wadi Lahami
spotkanie z delfinami południowego Egiptu

„Bę dzie my chro nić tyl ko to, co ko cha my;
Bę dzie my ko chać tyl ko to, co ro zu mie my;
Bę dzie my ro zu mieć tyl ko to, co po zna my”.
Ba ba Dio um – dzia łacz na rzecz ochro ny przy ro dy
Na wo łu ją się „po imie niu”. Uży wa ją na rzę dzi. Po sia da ją wła sny sys tem ko -

mu ni ka cji, ale też po tra fią zro zu mieć sztucz ny ję zyk ge stów i struk tu ry gra -
ma tycz ne. Prze ka zu ją so bie wie dzę i umie jęt no ści z po ko le nia na po ko le nie.
Ma ją sa mo świa do mość. To wa rzy szą lu dziom na mo rzu od ty się cy lat, a jed -
no cze śnie tak ma ło o nich wie my…
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jest na zy wa nie swo imi „wod ny mi przy ja -
ciół mi” istot, któ re schwy ta li śmy i wy tre so -
wa li śmy. Czyż nie sta ły się one już tyl ko
klow na mi w par kach wod nych wie lu za kąt -
ków „cy wi li zo wa ne go świa ta”?

Dla te go chce my Was pro sić, aby ście ni -
gdy nie od wie dza li del fi na riów. Za pra sza -

my na spo tka nie z dzi ki mi del fi na mi, w ich
wła snym śro do wi sku i na ich wła snych za -
sa dach. Nur ku jąc na wciąż jesz cze świet -
nie za cho wa nych ra fach po łu dnio we go
Egip tu, z da la od ku ror tów, mi ło śni cy del fi -
nów ma ją szan sę na co dzien ne spo tka nia z
ty mi pięk ny mi ssa ka mi. Co ja ko nur ko wie

mo że my zro bić, aby dbać o ich do bro? Na
pew no war to za cząć od te go, by po głę bić
swo ją wie dzę o ich bio lo gii, za cho wa niach,
o tym jak mo że my je chro nić. Naj le piej zro -
bić to prze by wa jąc wśród nich. Mo że cie
pod pa try wać je na przy kład na ta kich le -
gen dar nych ra fach jak Sha ab Sa taya i Sha ab
Sa ma dai. Mo żna tam spo tkać przede
wszyst kim del fi ny dłu go dzio be (Ste nel la
lon gi ro stris), naj po pu lar niej sze w obu tych
miej scach. Cza sem uda się wy pa trzeć
gdzieś na obrze żach ra fy bu tlo no sa zwy -
czaj ne go (Tur siops trun ca tus) lub bu tlo no sa
in do -pa cy ficz ne go (Tur siops adun cus). Te
dwa sie dli ska, obok Sha ab El Erg w po bli żu
Hur gha dy, to jed ne z nie wie lu miejsc na
świe cie, gdzie mo żna spo tkać jed no cze śnie
tak wie le dzi kich del fi nów, przy glą dać się
ich ży ciu spo łecz ne mu, in te rak cjom, do bo -
we mu ryt mo wi funk cjo no wa nia. Oczy wi -
ście mo że zda rzyć się dzień, że nie
spo tka my żad ne go osob ni ka, ale za zwy czaj
po ja wia ją się ca łe kla ny po kil ka na ście
sztuk, a łącz nie na da nej ra fie w cią gu do -
by mo że ope ro wać ich na wet po nad 300.

Del fi ny dłu go dzio be są smu klej sze niż
po wszech nie zna ne bu tlo no sy. Do ro słe
mie rzą po nad dwa me try, a ich wa ga do -
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cho dzi do 100 kg. Ma ją cha rak te ry stycz ne
kon tra stu ją ce umasz cze nie: ciem no sza re
pa sy od gó ry prze cho dzą w ja sne bo ki i
jesz cze ja śniej szy spód cia ła. Ży wią się
głów nie ry ba mi i gło wo no ga mi ło wio ny mi
w cza sie noc nych po lo wań, pro wa dzo nych
na głę bo ko ści na wet do 200 m. Prze miesz -
cza ją się w du żych sta dach sku pia ją cych

wie le grup ro dzin nych. Ta kie sta da po tra fią
li czyć od 50 do 170 osob ni ków. Nie jest to
jed nak ga tu nek mi gru ją cy. Za zwy czaj
dzien nie po ko nu ją oko ło 100 km, ale ży ją
na okre ślo nym te ry to rium. Ra fy Sha ab Sa -
ma dai i Sha ab Sa taya są dla nich miej scem
od po czyn ku. To tu mo gą się schro nić, aby

w bez piecz nym miej scu od po czy wać, spać,
pro wa dzić in ten syw ne ży cie spo łecz ne.
Ukształ to wa nie tych raf po wo du je, że dla
del fi nów są one na tu ral nym re fu gium.

Po in ten syw nych po szu ki wa niach po kar -
mu w no cy, na du żej głę bo ko ści, gdzie sa -
me też na ra żo ne są na ata ki in nych
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mor skich dra pie żni ków, del fi ny po trze bu ją
wy tchnie nia. I wła śnie w ta kich chwi lach
od po czyn ku naj le piej im to wa rzy szyć.

Ka żde nur ko wa nie czy snor ke ling mo gą
być do sko na łą oka zją do po zna nia ko lej ne -
go ele men tu ży cia del fi nów. Dla te go przed
nur ko wa nia mi war to do wie dzieć się: na co
zwra cać uwa gę, cze go szu kać, cze go wy -
pa try wać. Z pew no ścią spo tka nie oko w

oko z del fi na mi bę dzie du żo więk szym
prze ży ciem, je śli wcze śniej po szu ka cie in -
for ma cji na te mat bio lo gii, be ha wio ru del fi -
nów i ich in te rak cji z ludź mi. Li sta py tań,
któ re bę dą się po ja wia ły przy oka zji wi zy ty
w del fi niej kra inie mo że być nie skoń czo -
na…

Jak za cho wu ją się del fi ny, gdy śpią? Co
to są gru py chu li gań skie? Skąd na cie le del -

fi nów ta kie bli zny? Jak od ró żnić sam ca od
sa mi cy? Czy nur ko wie prze szka dza ją del fi -
nom? Czy del fi no te ra pia ma sens i dla cze go
jest czę ścią krwa we go del fi no we go biz ne -
su? Co tak na praw dę dzie je się z del fi na mi
w nie wo li? Co ka żdy z nas mo że zro bić,
aby ra to wać po pu la cję dzi kich del fi nów?
Gdzie po głę biać swą wie dzę o del fi nach…
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Z pew no ścią prę dzej czy póź niej po ja wi
się ta kże py ta nie – jak do łą czyć do mię dzy -
na ro do we go gro na „do lphin de fen ders” –
osób, któ re bro nią del fi nów przed bar ba -
rzyń ski mi dzia ła nia mi czło wie ka, prze my -
słu roz ryw ko we go i tu ry stycz ne go.

Ja kub Ba na siak
Zo op sy cho log, ab sol went psy cho lo gii za -

cho wań zwie rząt na SWPS, kur su bio lo gii
del fi nów i del fi no te ra pii przy Uni wer sy te cie

Ben Gu rion w Izra elu oraz Bri tish Di vers
Ma ri ne Li fe Re scue. Płe two nu rek. Od pra -
wie 10 lat zaj mu je się te ma tem ochro ny
del fi nów i wal ką z del fi na ria mi. Uczest nik
wie lu ba dań te re no wych nad po pu la cja mi
dzi kich del fi nów na M. Śród ziem nym i M.
Pół noc nym. Czło nek Pol skie go To wa rzy -
stwa Eto lo gicz ne go, Born Free Fo un da tion i
Do lphi na ria -Free Eu ro pe Co ali tion. Pro wa -
dził wy kła dy do ty czą ce do bro sta nu del fi -
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nów, pro ble mów del fi no te ra pii i od po wie -
dzial ne go wha le & do lphin wat ching –
wcze śniej na SGGW, po tem na stu diach
dzien nych i po dy plo mo wych na Col le gium
Hu ma ni ta tis. Współ twór ca i współ au tor
stron del fi na ria.pl, czy del fi no te ra pia.pl i
nie dla del fi na rium.pl.

Wol ne, szczę śli we del fi ny cze ka ją na
Was w oa zie ci szy i spo ko ju, gdzie nie ma

tu ry sty ki ma so wej, ko mer cji, ho te li ze „zło -
ty mi klam ka mi” i for mu łą All In c lu si ve…
czy li w Wa di La ha mi. Miej scu od da lo nym o
180 km na po łu dnie od Mar sa Alam, nie da -
le ko gra ni cy z Su da nem. W za sa dzie nie
znaj dzie my tu nic wię cej po za piasz czy stą
pu sty nią i cud ny mi ra fa mi ko ra lo wy mi. To
tu taj mo żna od dać się pa sji nur ko wa nia,
po dzi wia jąc dzie wi cze ra fy słyn nej Fu ry

Sho als (La ha mi Re ef, La ha mi Sha bro ur, Sha -
ab Man so ur, Abu Ga la wa, Clau dia Re ef,
Play gro und Re ef i wie le in nych), od da lo nej
6 km od brze gu, bę dą cej schro nie niem dla
wie lu ga tun ków ryb. Nie są rzad ko ścią spo -
tka nia z du ży mi ga tun ka mi pe la gicz ny mi –
tuń czy ka mi, ostro bo ka mi, re ki na mi i ra ja -
mi. Twar de ko ra low ce, bu du ją ce ra fy Fu ry
Sho als, uwa ża ne są za uni ka ty w ska li świa -
to wej ze wzglę du na swo je pięk no. Chy ba
ża den in ny ob szar Mo rza Czer wo ne go nie
mo że po szczy cić się tak wspa nia łą ra fą.
Wa di La ha mi to przy jem ne miej sce na fan -
ta stycz ny po byt nur ko wy dla osób, któ re nie
lu bią lub nie po trze bu ją zbęd nych wy gód.
Tu jest po pro stu nie sa mo wi ty kli mat…
Pięk ne ogro dy ko ra lo we nie znisz czo ne
przez tu ryst kę nur ko wą, du żo „zwie rza”,
gro ty, ja ski nie a’la ce no ty i ła twość miejsc
nur ko wych – cha rak te ry zu je sys tem raf Fu -
ry Sho als.

Do Wa di wra cam ze stę sk nio nym ser cem
ka żde go ro ku! Tym ra zem wy bie ram się na
warsz ta ty do ty czą ce ochro ny del fi nów. To
przed się wzię cie je dy ne w swo im ro dza ju.

Ania z Ac ti vto ur

a.so lo du cha@ac ti vto ur.pl
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Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada -
mem Paw li kiem o je go eks plo ra cji
ja ski ni Vi roit w Al ba nii do 201 me -
trów

Ra dek Bi zoń: Cześć, z te go co ko ja rzę,
to chy ba nie pierw sza Two ja wi zy ta w tej
al bań skiej ja ski ni?

Adam Paw lik: Cześć. Tak, roz po czę li śmy
jej eks plo ra cję w ze szłym ro ku, po prze ka -
za niu nam przod ków przez wło ską eki pę
nur ków ar che olo gów, któ rzy prze rwa li eks -
plo ra cję ze wzglę du na du żą głę bo kość.

RB: Jak wy glą da ła pod róż, to ka wał dro gi?

AP: Po je cha li śmy bu sem Dar ka, za co
przy oka zji bar dzo mu dzię ku ję. Tra sa wio -
dła przez Sło wa cję, Wę gry, Ser bię, Ma ce -
do nię i Gre cję. Jak zwy kle, nie omi nę ło nas

Wyjście z mroku – Projekt Viroit
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ma ru dze nie cel ni ków, że za du żo sprzę tu,
jak na tak ma łą gru pę, ale po krót kich tłu -
ma cze niach je cha li śmy da lej. Nie li cząc kil -
ku krót kich przerw na je dze nie i to a le tę,
je cha li śmy bez prze rwy. Za ję ło nam to
dwa dzie ścia sześć go dzin.

RB: Spa li ście pod ja ski nią, tak jak w ze -
szłym ro ku?

AP: Nie. Tym ra zem sko rzy sta li śmy z po -
le co ne go przez Pio tra ho te lu. Za kil ka na ście

eu ro mie li śmy kli ma ty zo wa ny po kój ze
śnia da niem. Dzię ki te mu by li śmy wy po czę -
ci i wy spa ni, co w tak upal nych wa run kach
by ło bar dzo wa żne. Sa ma ja ski nia jest na te -
re nach re kre acyj nych Gji ro ka stry, oko ło
trzech ki lo me trów od cen trum mia sta. Ho tel
jest mo że ki lo metr od ja ski ni, więc bar dzo
kom for to wo.

RB: Po wiesz kil ka słów o sa mej ja ski ni?
AP: To ty po wa ja ski nia tek to nicz na o

cha rak te rze za wa li sko wym. To dwie stud -
nie po łą czo ne dość cia snym łącz ni kiem.
Jed na z nich jest wy eks plo ro wa na prze ze
mnie, w ro ku 2014, do koń ca, czy li do 114
me trów głę bo ko ści. Dru ga z nich jest nie co
ob szer niej sza. W ze szłym ro ku uda ło mi się
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do trzeć na głę bo kość 142 me trów, a w tym
do 201 me trów. Im da lej w głąb ja ski ni, tym
spo ty ka łem wię cej form kra so wych. Vi ro it
nie na le ży do cia snych ja skiń, jest ra czej
ob szer na i wy god na, po za kil ko ma krót ki -
mi od cin ka mi. Pew nie jest to uza le żnio ne

od prą du, ale dla obie gów otwar tych mo że
oka zać się nie go ścin na.

RB: Ja kie wa run ki za sta łeś w ja ski ni?
AP: Vi ro it to ka pry śna ja ski nia. Je śli w gó -

rach pa da deszcz, jest nie do stęp na przez

sil ny prąd, któ ry unie mo żli wia wpły nię cie
do środ ka. Je śli nie pa da, wo da sta je się
męt na, a ja ski nia nie cie ka wa.

RB: Wi dzia łem film z tej eks plo ra cji.
Chy ba mia łeś du żo szczę ścia?

AP: Tak, do sta łem od Pio tra in for ma cje o
wa run kach. Piotr był ty dzień wcze śniej w
Al ba nii i zdał nam szcze gó ło wą re la cję, za
co je ste śmy mu bar dzo wdzięcz ni. Po je cha -
li śmy, jak wi dzisz, nie w ciem no. Do te go
odro bi na szczę ścia – przez ca ły nasz po byt
nie pa da ło i dzię ki te mu uda ło się zre ali zo -
wać pla ny. Nie ste ty wszyst kie po rę czów ki,
któ re po ło ży łem w ze szłym ro ku by ły po -
zry wa ne, a ich kłę bo wi sko po mię dzy 140 a
150 me trem mo gło być nie bez piecz ne.

RB: 201 me trów w ja ski ni to im po nu ją cy
wy nik.

AP: Z ofi cjal nych re je strów wy ni ka, że to
34 wy nik w ja ski ni na świe cie.

RB: Przy go to wy wa łeś się ja koś spe cjal -
nie do te go nur ko wa nia?

AP: Szko lę du żo nur ków tri mi xo wych,
więc je stem za wsze roz nur ko wa ny i na bie -
żą co z du ży mi głę bo ko ścia mi. Oczy wi ście
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po maj stro wa li śmy nie co przy mo im re bie,
ale ja koś spe cjal nie się nie przy go to wy wa -
łem.

RB: Jak znio słeś za nu rze nie, bio rąc pod
uwa gę nar ko zę i HPNS?

AP: Je stem wy jąt ko wo od por ny na nar ko -
zę i HPNS. Je stem skłon ny za ry zy ko wać
stwier dze nie, że nie mia łem ani odro bi nę
przy tłu mio nej orien ta cji. Mam ja ko in struk -
tor jed nak świa do mość, że pra wie ka żdy,
kto do świad cza nar ko zy twier dzi, że jej nie
miał. Mi mo iż zde cy do wa łem się na bar dzo
bo ga ty tri mix pod czas za nu rze nia, nie
drgnął mi ani je den mię sień.

RB: Z te go co wi dzia łem, mia łeś świet ny
ze spół.

AP: Tak, to moi wy cho wan ko wie. Bar dzo
do bra eki pa, zgra na i per fek cyj na. Są bar -
dzo kre atyw ni i czę sto po ro zu mie wa my się
bez słów. Po za tym to świet ni nur ko wie ja -
ski nio wi o du żej od por no ści psy chicz nej.

RB: Jak dłu go trwa ło nur ko wa nie?
AP: Po nie waż czu ję się już w Vi ro it dość

kom for to wo, uda ło mi sie do trzeć na dwu -
set ny metr w szes na stej mi nu cie. Dzię ki tak
spraw ne mu za nu rze niu, ca łe nur ko wa nie za -
mknę ło się w nie speł na pię ciu go dzi nach.
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RB: Mia łeś ja kieś kom pli ka cje?
AP: Nie ste ty, mia łem pro blem ze ska fan -

drem. Nie dość, że za mek za czął prze cie -
kać, to jesz cze gdy spoj rza łem w gó rę na
sa mym do le, wo da wla ła mi się przez kry zę.
W tej sy tu acji po sta no wi łem nie uży wać
ogrze wa nia i, de li kat nie mó wiąc, tro chę
zmar z łem.

RB: Ja ką tem pe ra tu rę wo dy za no to wa łeś?
AP: Tem pe ra tu ra wo dy 10 stop ni, po wie -

trza pra wie 40. Du ża ró żni ca tem pe ra tur
pod czas wcho dze nia do wo dy ra czej prze -
szka dza ła, na to miast po wyj ściu by ła zba -
wien na.

RB: Do bie ra łeś w ja kiś szcze gól ny spo -
sób sprzęt na to nur ko wa nie?

AP: Tak. Nie ste ty więk szość kom pu te rów
tri mi xo wych koń czy swe al go ryt my w gra -
ni cach 140 m. Za bra łem więc już nie pro -
du ko wa ny X1 i oczy wi ście wzmoc nio ne
hand se ty. Bar tek z Mi ran dy zro bił dla mnie
spe cjal nie lam py, któ re prze szły po zy tyw -
nie test na 250 m.

RB: Jak się czu łeś po nur ko wa niu?
AP: Od pew ne go cza su sto su ję nie co
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zmo der ni zo wa ną de kom pre sję pod czas
dłu gich nur ko wań. Chy ba do brze ją pod
sie bie do pa so wa łem, bo czu ję się świet nie
i nie mam naj mniej szych ob ja wów zmę cze -
nia, a je stem wręcz po bu dzo ny.

RB: Spo ty kasz ja kieś ży cie pod czas nur -
ko wań w Vi ro it?

AP: Tuż za wej ściem krę ci się spo ro ma -
łych ry bek. Głę biej kil ka ra zy spo ty ka łem
wę go rze, ale za to w je zior ku pod czas de -
kom pre sji jest co oglą dać – wod ne wę że,
żół wie i ca łe ma sy wie lu ga tun ków ryb.

RB: Jak przy ję li Was miej sco wi?
AP: Je śli py tasz o nur ków – to je dy ny nu -

rek, ja kie go zna li śmy, wy je chał do USA.
Nie sły sza łem o żad nym cen trum nur ko -
wym w oko li cy. Nur ko wa nie ja ski nio we
jest ra czej ni szo we (po za Mek sy kiem oczy -
wi ście). Gdy zaś w ra mach re lak su wy bra li -
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śmy się, by po pły wać w mo rzu, wi dzia łem
spo ro re klam. Sa mi „tu byl cy” są bar dzo
kon tak to wi, mi li i cie ka wi. Za ga dy wa li nas,
chcie li oglą dać zdję cia i fil my. Kil ka dziew -
czyn py ta ło na wet o in tro.

RB: Czy mu sie li ście zdo by wać ja kieś ze -
zwo le nia?

AP: By li śmy na po li cji, by do stać ze zwo -
le nia na wjazd na te ren re kre acyj ny, gdyż
od ze szłe go ro ku ca ły te ren stał się par kiem
za mknię tym szla ba na mi.

RB: Pla nu jesz tam jesz cze wró cić?
AP: Tak, mu szę się le piej przyj rzeć tej

szcze li nie na do le. Od wczo raj Břeti slav
Va isar ro bi dla mnie SM CCR -a, któ ry mam
na dzie ję, za stą pi ucią żli we bu tle ba ilo uto -
we. Nie na stą pi to pew nie w tym ro ku, ale
w przy szłym jest du ża szan sa.

RB: W ta kim ra zie ży czę Ci po wo dze nia
i re ali za cji pla nów. Mam na dzie ję, że opo -
wiesz o swo ich na stęp nych eks plo ra cjach
na na szych ła mach.

AP: Dzię ku ję.

W pro jek cie udział wzię li:
Adam „Zio ło” Paw lik CN Ana con da / TKTJ

Agniesz ka Do brzań ska CN Ana con da / Spe le oklub

Ol kusz

Ja cek „Ho mer” Strej czyk CN Ana con da / Aven

Mi chał Le siak CN Ana con da

Krzysz tof Czy żyk CN Ana con da / KKJ

Ja kub Czy żyk CN Ana con da / KKJ

Po dzię ko wa nia dla:

eNu rek.pl za pro fe sjo nal ny sprzęt

Mes ser Pol ska za ga zy

Mi ran da za oświe tle nie.
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Po mysł wy jaz du zro dził się pod czas
po przed niej wy pra wy let niej, w za sa -
dzie był to po wrót w miej sca nam
już zna ne. Je go ce lem by ła kon ty nu -
acja eks plo ra cji sy fo nu w głę bi ja ski -
ni – w przy pad ku Ko so wa, po szu ki-
wa nie zu peł nie no wych otwo rów ja -
ski nio wych – w przy pad ku Al ba nii, a
ta kże in te gra cja człon ków na szej gru -
py – był to nie ko mer cyj ny wy jazd dla
osób ze SPE LE Onur ko wa nia. Fi nal nie
roz sze rzy li śmy skład o kil ka osób bę -
dą cych na szy mi przy ja ciół mi, ale nie -
zrze szo nych.

Naj pierw po je cha li śmy do po łu dnio wej
Al ba nii, gdzie przez ty dzień nur ko wa li śmy
re kre acyj nie w zna nych nam już z po przed -
nich wy jaz dów ja ski niach: Vi ro it, Sko ti ni i

SPELEOnurkowanie
lipcowa wyprawa na Bałkany

wywierzysko Petranik
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Pe tra nik. Ćwi czy li śmy i do sko na li li śmy
tech ni ki nur ko wa nia ja ski nio we go w sys te -
mach spe le olo gicz nym i part ner skim, po -
zna wa li śmy pięk ne ja ski nie te go re gio nu.
Kil ka osób, ko rzy sta jąc z do sko na łych wa -
run ków wod nych, cie szy ło się ro bie niem
zdjęć. Wiel kim szczę ściem by ła obec ność
pa sjo na tów fo to gra fii: Ire ny Stan gier skiej,
Wieś ka Za ho ra i Łu ka sza Stel masz czy ka.

Mój plan sku pie nia się na po szu ki wa niu no -
wych miejsc, w któ rych mo żli we by ło by
nur ko wa nie, mu siał ulec mo dy fi ka cji ze
wzglę du na fakt, iż ko le ga z au tem te re no -
wym był zmu szo ny do po zo sta nia w kra ju.
Dru gie au to o wy ższym za wie sze niu nie by -
ło do koń ca te re no we, do dat ko wo wła ści -
ciel wy ra żał oba wę co do uży cia go po za
dro ga mi as fal to wy mi i nie włą czy li śmy go

do ak cji. W związ ku z tym nie mo gli śmy w
peł ni sko rzy stać z do kład nej ma py re gio nu
z za zna czo ny mi kil ku na sto ma punk ta mi,
któ re wy glą da ją bar dzo obie cu ją co. W kil -
ka miejsc uda li śmy się sa mo cho da mi oso -
bo wy mi, ale żad ne z nich nie nada wa ło się
do nur ko wa nia. Pod czas ca łe go ty go dnio -
we go po by tu słoń ce pra ży ło nie mi ło sier nie,
nie któ rych ra to wał tyl ko po kój ho te lo wy z
kli ma ty za cją. Pod czas pię ciu dni ka żdy wy -
ko nał co naj mniej pięć nur ko wań w wy bra -
nych przez sie bie ja ski niach. Dwie oso by,
uczest ni czą ce wcze śniej w pro wa dzo nych
prze ze mnie Warsz ta tach Spe le onur ko wa -
nia i kur sach ca vern NA UI, wy ka za ły się
umie jęt no ścia mi po zwa la ją cy mi na przy -
zna nie im stop ni ja ski nio wych. I gdy by nie
sprę żar ka, bi ją ca śmier dzą ce ole jem po wie -
trze, nikt nie mógł by na rze kać na to, co
dzia ło się pod wo dą. Naj głę biej, do 104
me trów, nur ko wał An drzej, po sia da ją cy re -
bre ather HH. Resz ta wy ko ny wa ła nur ko wa -
nia po wietrz ne do swo ich li mi tów
głę bo ko ści. Ja oso bi ście nur ko wa łem do 32
m w Vi ro it i do 43 m w Pe tra ni ku. Do Sko -
ti ni nie po je cha łem tym ra zem.

Vi ro it jest pięk ną, pio no wą ja ski nią o kry -
sta licz nie czy stej wo dzie, z dwie ma stud -

jeziorko wywierzyskowe Viroit
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nia mi po łą czo ny mi krę tym ko ry ta rzy kiem
na głę bo ko ści oko ło 45 m. Jej bia łe ścia ny
zbu do wa ne są ze ska ły ro bią cej wra że nie
ma łych ce gie łek. To na praw dę nie sa mo wi -
ty wi dok. Po zio ma szcze li na bę dą ca wej -
ściem do ja ski ni znaj du je się na głę bo ko ści

oko ło 26 m, wy żej jest pięk ne je zior ko wy -
wie rzy sko we z mnó stwem ró żnych ar te fak -
tów. Nur ko wa nie tam jest praw dzi wą
przy jem no ścią. Zwłasz cza te raz, gdy już
zna my jej se kre ty. Rok te mu, ta kże w lip cu,
człon ko wie na szej gru py eks plo ro wa li ko -

ry tarz łą czą cy dru gą stud nię do dna, a
pierw szą stud nię do głę bo ko ści prze kra cza -
ją cej 140 m. Na si człon ko wie by li pierw -
szy mi nur ka mi, któ rzy się tam zna leź li
(do kład na re la cja w Nu ras.in fo nr 57 –
9/2014).

Sko ti ni to na tu ral na ja ski nia, któ rej wej -

Autor w ViroitNurkowie w Viroit                                                       fot. Łukasz Stelmaszczyk
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ście zo sta ło po sze rzo ne i wy rów na ne tech -
ni ka mi gór ni czy mi – znaj du je się tam sta re
uję cie wo dy i plat for my z ró żne go ro dza ju
urzą dze nia mi do jej prze pom po wy wa nia.
Po ziom wo dy wa ha się znacz nie w za le -
żno ści od po ry ro ku i wa run ków me te oro lo -
gicz nych. Po dob nie jak Vi ro it, jest to
pio no wa ja ski nia z dwie ma stud nia mi po łą -
czo ny mi ko ry ta rzy kiem, choć w nie co in -
nym ukła dzie. W ma ju 2014 ro ku by li śmy
tam pierw szy mi nur ka mi od lat (opis tych
nur ko wań w Nu ras.in fo nr 54 – 6/2014) – w
2007 ro ku eks plo ro wa li ją nur ko wie wło -
scy.

Pe tra nik Dol ny to pięk ne je zior ko wy wie -
rzy sko we o błę kit nej wo dzie wpa da ją cej do
mu li stej rze ki. Je zior ko koń czy się prze wę -
że niem na oko ło 16 m głę bo ko ści, da lej
pro sty i ob szer ny ko ry tarz bie gnie stop nio -
wo w dół, by za krę cić w pra wo. Prąd tam
jest sil ny. Nie po zwo lił nam zaj rzeć za na -
sy pi sko ka mie ni i zwę że nie ko ry ta rza na
głę bo ko ści oko ło 45 m.

Po wrót do otwo ru trwał za le d wie krót ką
chwi lę – prąd nie po zwa lał się za trzy mać
ani na mo ment.

Ogól nie rzecz bio rąc, Al ba nia to kraj bar -
dzo mi łych, cie ka wych świa ta i otwar tych

Nurkowie schodzą do Viroit                                               fot. Łukasz Stelmaszczyk
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lu dzi. Spo ty ka li śmy się z ich życz li wo ścią
na ka żdym kro ku. Współ pra ca z ni mi to
praw dzi wa przy jem ność, choć or ga ni za cja
wy jaz du to za wsze pro ces cza so - i pra co -
chłon ny. Trze ba umó wić lu dzi do po szcze -
gól nych aut, zgrać ich wszyst kich w jed nym
cza sie, a ta kże usta lić z lo ka le sa mi mo żli -
wo ści noc le go we, spo sób dzia ła nia i po -
zwo le nia – by nikt nie za rzu cał sa mo wo li
na nie swo im te re nie itd. Zwy kle jest to nie -
do ce nia ny, a wa żny ele ment wy pra wy.

W tej czę ści wy pra wy bra li udział: Ire na
Stan gier ska, Wie siek Za hor, Piotr Kar piń ski,
Łu kasz Stel masz czyk, An drzej Za lew ski,
Wal dek Kró lak, Ra fał Ka li now ski „Baj łan”
oraz mo ja skrom na oso ba – Do mi nik Gra -
czyk „Hon zo”.

Po pię ciu dniach spę dzo nych w Al ba nii
ru szy li śmy wraz z „Baj ła nem” do Ko so wa.
Chcia łem ko niecz nie za nur ko wać po dro -
dze w je zio rze Ohrid, dla te go czas go nił
nas moc no, by zdą żyć tam za dnia. Fi nal -
nie spóź ni li śmy się 15 mi nut i je dy na w
oko li cy ba za nur ko wa by ła już za mknię ta.
Za nur ko wa łem z pla ży, choć po cząt ko wo
nie za po wia da ło się do brze, wo da o przej -
rzy sto ści za le d wie pół me tra nie wró ży ła
przy jem ne go nur ko wa nia. Sko ro jed nak

tam przy by li śmy, nie wy pa da ło od je chać z
peł ny mi flasz ka mi. Oka za ło się, że po prze -
bi ciu się przez 1,5-me tro wy ko żuch wpa -
dłem do błę kit nej wo dy o przej rzy sto ści co
naj mniej 10 me trów! Po de mną roz po ście -
ra ły się ja sno zie lo ne łą ki pod wod nej ro ślin -

no ści, któ re nie prze rwa nie cią gnę ły się do
10 m głę bo ko ści. Po tem za czy na ło się
piasz czy ste dno opa da ją ce do znacz nych
głę bo ko ści – je zio ro ma w naj głęb szym
miej scu 289 m, a je go śred nia głę bo kość to
164 me try!

Andrzej i Waldek w studni Viroit                                          fot. Łukasz Stelmaszczyk
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W no cy do tar li śmy do Ko so wa i wy po -
czy wa li śmy, cze ka jąc na ma ją cych tu przy -
być człon ków na szej gru py – ja dą cych z
nur ko wań ja ski nio wych w Bo śni, spe le -
onur ków Ma te usza Po pka „Bo be ra”, Ku bę
Ma cie jew skie go i Wik to ra Tro ja now skie go.

Ocze ku jąc na nich zro bi li śmy wy pad re ko -
ne san so wy do ma łej ja ski ni znaj du ją cej się
w Ma li she vie, gdzie jak wieść gmin na nie -
sie, w ska le jest dość du że je zior ko z pod -
wod ny mi ko ry ta rza mi, ale stan wo dy był
zbyt wy so ki, by tam do trzeć. Wy bra li śmy

się ta kże do ja ski ni Gry ka e Ma dhe – ce lu
na szych przy szłych kil ku dnio wych zma gań.

Przed otworem Viroit                                                    fot. Łukasz Stelmaszczyk Bajlan w Viroit         fot. Łukasz Stelmaszczyk
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By ła to pierw sza wi zy ta Baj ła na w su chej
ja ski ni. By ło mę czą co, ale prze cież „nie
przy je cha li śmy tu dla przy jem no ści”. Po
zja wie niu się ocze ki wa nych ko le gów ak cję
za pla no wa li śmy na trzy dni. Pierw szy dzień
to trans port gra tów dla trzech spe le onur ków
do sy fo nu – 600 me trów prze dzie ra nia się
przez ja ski nię. Dzień dru gi to ak cja nur ko -
wa i ostat nie go dnia re trans port gra tów z
po wro tem na po wierzch nię. Wy ro bi li śmy
się, mi mo prze szkód – bra ku spe le odra bin -
ki, któ ra nie do je cha ła wraz z ko le gą, bra ku
prą du w chwi li, gdy ją ro bi li śmy i in nych te -
go ty pu zda rzeń. Po do nie sie niu sprzę tu na
miej sce – do po cząt ku pierw sze go sy fo nu
zwa ne go Wstęp nia kiem – na le ży się prze -
brać i za nur ko wać. Wstęp niak koń czy się
trzy me tro wą pio no wą ścia ną wy cho dzą cą
z wo dy. Trze ba się ro ze brać ze sprzę tu w
wo dzie, wspiąć i wcią gnąć sprzęt na gó rę.
Do wtar ga nia był twin set 2x12 oraz bu tle
12 i 6 li trów. Na stęp nie, scho dząc śli ską po -
chyl nią kil ka me trów w dół, osią ga się wo -
dę Wiel kie go Sy fo nu. Do tej chwi li
wy eks plo ro wa ny był on prze ze mnie do 55
m głę bo ko ści przy ok. 200 m dłu go ści.
Dość szyb ko scho dzi do 40 m i cią gnie się
w po zio mie przez nie mal 100 m. Ten ciąg

koń czy się sa lą z wie lo ma od no ga mi, na -
zwa ną Sa lą Hy dry. Od no ga idą ca pio no wo
w dół jest tą pro wa dzą cą w głąb ja ski ni.
Scho dzi ko ry ta rzem do 55 m głę bo ko ści i
idzie po zio mo przez oko ło 10 me trów. Ko -
ry tarz skrę ca ostro w pra wo i to ostat ni
punkt do ja kie go do sze dłem eks plo ru jąc ten
sy fon przez kil ka lat. Nur ko wa nie za pla no -
wa łem do mak sy mal nej głę bo ko ści 70 m.
Po przy go to wa niu się, przy wy dat nej po mo -
cy Ma te usza i Ku by, za nu rzy łem się w wo -
dach Wiel kie go Sy fo nu. Nie by łem tam dwa

la ta. Prąd był nie znacz ny, pły ną łem więc
szyb ciej niż prze wi dy wa łem. W ósmej mi -
nu cie już wią za łem po rę czów kę w Sa li Hy -
dry i za nu rza łem się w szcze li nę bę dą cą
ak tyw nym cią giem te go sy fo nu. Szyb ko do -
sze dłem do za krę tu i tu za czę ło się NO -
WE… To nie sa mo wi te uczu cie znaj do wać
się w miej scu, gdzie ni ko go nie by ło od
stwo rze nia świa ta… Nie by ło jed nak cza su
na roz ko szo wa nie się, to zo sta je na póź niej.
W da nej chwi li trze ba by ło wy szu ki wać
naj lep szej dro gi, naj lep szych punk tów sta -

Speleonurek w suchych partiach jaskini                                        fot. Mateusz Popek
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bi li za cji po rę czów ki, naj bar dziej per spek ty -
wicz ne go kie run ku. No wo po zna ne par tie
to pio no we stud nie w czar nej ska le z
ogrom ny mi żło bie nia mi, któ re są dzie łem
nie zwy kle sil ne go prą du dzia ła ją ce go na
ska łę przez ty siąc le cia. Pierw sza scho dzi do
60 m, idzie ka wa łek w po zio mie i prze cho -
dzi w kil ka rów no le głych stud ni do cho dzą -
cych do dna na 70 me trach głę bo ko ści.
Wszyst ko o go tyc kich kształ tach, ta kże frag -
ment po zio my, któ ry nik nie gdzieś w od da -
li, tam gdzie świa tło la tar ki już nie się ga ło…

Na zwa łem je „Czar na Ka te dra”. Li mit ga zu
na ka zy wał zbie rać się do po wro tu. Mo głem
wpraw dzie za nur ko wać ka wa łek da lej i nie -
co głę biej niż wi sia łem w to ni, jed nak znaj -
du jąc się w głę bi su chej ja ski ni, ma jąc
jesz cze je den sy fon do prze nur ko wa nia w
dro dze po wrot nej i oko ło pół go dzi ny de -
kom pre sji przed so bą, nie wy da wa ło mi się
to roz sąd ne. Ta kich rze czy nie ro bi się dla
re kor du, nie nur ku je my tu po cy frę na kom -
pu te rze ani po me da le. Zwy cię stwem i na -
gro dą jest po zna nie no we go frag men tu

ja ski ni, za pa mię ta nie go, zmie rze nie i jak
naj do kład niej sze na ry so wa nie w opar ciu o
te po mia ry. Zro biw szy wszyst ko, co w tam -
tej chwi li by ło do zro bie nia, roz po czą łem
po wrót. Po 76 mi nu tach nur ko wa nia wy nu -
rzy łem się, wy do sta łem z wo dy z po mo cą
Ma te usza i Ku by, a na stęp nie go dzi nę od -
po czy wa łem le żąc na po chyl ni, od cza su
do cza su od dy cha jąc tle nem. Ku ba wró cił
do Wik to ra cze ka ją ce go przed Wstęp nia -
kiem, a ja kiś czas póź niej do łą czy li śmy my
z Ma te uszem. Jesz cze 40 mi nut mar szu i
by li śmy na po wierzch ni. Zro bio na przez
nas na szyb ko spe le odra bin ka spraw dzi ła
się do sko na le. Trze cie go dnia re trans por to -
wa li śmy sprzęt i za czę li śmy zbie rać się do
po wro tu. Ak cja tam to nie tyl ko pro ble my
zwią za ne z głę bo kim nur ko wa niem, trud -
no ścią jest umiej sco wie nie sy fo nu w głę bi
ja ski ni, fakt, że jest to dru gi sy fon z ko lei,
pio no wa ścian ka po mię dzy sy fo na mi oraz
brak spe cja li stycz nych słu żb ra tow ni czych
– ra tow ni ków ja ski nio wych i gór skich. Nu -
rek mu si więc za cho wać du żo da lej idą cą
ostro żność – jest sam i nikt mu nie po mo że
pod wo dą, gdyż sprzęt do głę bo kie go nur -
ko wa nia trans por tu je się tyl ko dla jed nej
oso by. We dług mnie nie mo żna po rów ny -

Montaz sprzetu na pochylni                                                   fot. Mateusz Popek
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wać ta kie go nur ko wa nia do nur ko wa nia do
po dob nych głę bo ko ści w wo dach otwar -
tych lub na wet w pio no wych ja ski niach wy -
wie rzy sko wych, ja kie są w Al ba nii.

W dro dze po wrot nej roz dzie li li śmy się
na dwie gru py. My z Baj ła nem za trzy ma li -
śmy się w Ser bii – le d wo uda ło mi się go do
te go na mó wić. Jest tu ja ski nia Vre lo Crnog
Ti mo ka, któ rą eks plo ru ję od 2008 ro ku, po
ka wa łecz ku, na spo koj nie. W tej chwi li ma
450 m dłu go ści i koń czy się szcze li ną, któ -
rą trze ba po ko nać pły nąc do gó ry. Nie by -
łem za do wo lo ny, gdy stwier dzi łem, że
stra ża cy w Ko so wie nie na peł ni li mo ich ma -
łych 7-li tro wych bu tli na full. Za nur ko wa -
łem jed nak, do tar łem do przod ka i
roz po czą łem wy nu rza nie się ową szcze li -
ną. Za czę ło się tam mą cić znacz nie bar -
dziej niż nor mal nie po dro dze, więc
uzna łem, że ak tyw ny ciąg mu si znaj do wać
się gdzie in dziej. Ład nych pa rę mi nut za ję -
ło mi prze szu ka nie ca łe go stro pu te go frag -
men tu ja ski ni, jed nak bez re zul ta tu. Li mit
na ka zy wał wra cać, choć tak bar dzo chcia -
łem po pły nąć dro gą, któ ra w tej chwi li wie -
dzia łem, że jest je dy na.

Ma jąc jesz cze gaz w du żych bu tlach, po -
sta no wi łem wy ko rzy stać go na nur ko wa nie

do 70 m w ja ski ni Vre lo Kru pa je. Upał prze -
kra czał 40 stop ni. Po do tar ciu na miej sce
prze trans por to wa łem sprzęt nad wo dę i roz -
po czą łem nur ko wa nie. Ja ski nia o czar nej
ska le, po ko ry ta rzach po zio mych, „za win -
klem” ma stud nię o głę bo ko ści 125 m. Zje -
cha łem nią na 68 m, na ty ka jąc się na
prze wę że nie, po czym roz po czą łem wy nu -

rza nie. Je dy nym utrud nie niem pod czas te -
go nur ko wa nia by ły dwie po rę czów ki roz -
cią gnię te w stud ni – mo men ta mi by ły dość
da le ko od sie bie, a uwa żać trze ba by ło na
oby dwie.

Po tym nur ko wa niu za pa ko wa li śmy au to
i ru szy li śmy w dro gę po wrot ną do Pol ski.
Mi nę ła ona dość szyb ko i mie li śmy jesz cze

Autor we Velo Krupaje                                                      fot. Rafal Kalinowski
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czas, by od po cząć przed pra cą roz po czy -
na ją cą się w po nie dzia łek ra no.

Ta kie wy pra wy za wsze po zo sta wia ją nie -
do syt, za wsze ma się po czu cie, że mo żna
by ło zro bić wię cej, le piej itd. Wa żne jest

dla mnie, by po zo stać ak tyw nym i dzia łać,
czy li nur ko wać – bo to lu bię naj bar dziej,
eks plo ro wać – bo spra wia mi to fraj dę,
szko lić – bo chcę prze ka zy wać swo ją wie -
dzę i do świad cze nie in nym i pod ró żo wać –

bo pod ró że kształ cą i we ry fi ku ją po dej ście.
Dzię ku je my za wspar cie sprzę to we wy -

pra wy fir mom:
San ti – su che ska fan dry i ocie pla cze
Am mo ni te Sys tem – oświe tle nie
mlin ke si de mo unt – sprzęt do nur ko wa nia
ja ski nio we go
Kli ni ka Me dycz na IBIS – za bez pie cze nie
tle no we wy pra wy

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia ja ski nio we go

NA UI i CMAS oraz za ło ży cie lem gru py SPE LE Onur -

ko wa nie, zaj mu ją cej się m.in. eks plo ra cją pod wod -

nych ja skiń i wy pra wa mi nur ko wy mi do ja skiń w

ró żnych re jo nach świa ta.

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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Tuż obok sa mo cho du le ży stos
bu tli, wor ków ja ski nio wych, ple ca ków,
sprę żar ka, na miot, dia beł je den wie
co jesz cze. Nie chce mi się wie rzyć,
że za chwi lę to wszyst ko i nas
trzech, czyli Wik tor, Ku ba i ja, wej -
dzie do te go bied ne go Su va. Ja kieś
20 mi nut póź niej uda je nam się za -
krzy wić cza so prze strzeń i spa ko wać
wszyst ko. Przed na mi 1300 km dro -
gi na po łu dnie. Kie ru nek – ja ski nie
Bo śni.

Trud ne po cząt ki
Po dwu dzie stu go dzi nach pod ró ży sa mo -

cho dem wje żdża my do pięk nej, gó rzy stej
Bo śni. Ku na sze mu zdzi wie niu, nie ma my
naj mniej szych pro ble mów na gra ni cy. Nasz
wy pa ko wa ny po dach dziw nym sprzę tem
sa mo chód nie bu dzi za in te re so wa nia stra -
ży gra nicz nej. Kil ka na ście ki lo me trów od
gra ni cy znaj du je się pierw sze wy wie rzy sko
z na szej li sty – Izvor Klo kot. Dro ga bie gnie

wzdłuż rze ki o nie sa mo wi cie czy stej wo -
dzie. Jed nak wej ście do ja ski ni blo ku je go -
spo dar stwo ry bac kie, któ re go wła ści ciel na
py ta nie, czy mo że my za nur ko wać, od po -

wia da sta now czym „nie”. Bez dys ku sji za -
wi ja my się i je dzie my do punk tu nu mer 2 –
Vre lo Kru sni ca. Po dob nie jak do więk szo -
ści wy wie rzysk, rów nież do te go pro wa dzi

Bośnia cave diving trip
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krę ta, stro ma dro ga sto kiem do li ny, na któ -
rej koń cu wi dać rze kę. Na na szej dro dze
po now nie sta je go spo dar stwo ry bac kie, tym
ra zem nie czyn ne, ale za to dro ga prze gro -
dzo na jest łań cu chem. Po sta na wia my przyj -
rzeć się ja ski ni. W rze ce wi dzi my nie sa -

mo wi tą ilość pstrą gów, któ re w tej krysz ta -
ło wej wo dzie mo żna by ła pać rę ko ma.
Otwór ja ski ni ogra ni czo ny jest stop niem
wod nym, prąd nie wy glą da na bar dzo sil ny,
co za chę ca do nur ko wa nia. Mu si my się jed -
nak obejść sma kiem i ru szać do ko lej ne go
ce lu. Czy żby śmy mie li nie za nur ko wać w
Bo śni?

Vre lo Dra bar
Trze cim punk tem na na szej li ście jest ja -

ski nia Dra bar. Gdy do niej zje żdża my, sło -
wa „stro ma” i „krę ta” dro ga na bie ra ją zu peł -
nie no we go zna cze nia. Jed nak ner wy, któ -
re prze ży wa my pod czas tej prze pra wy re -
kom pen su je wi dok na dnie do li ny. Wy wie-
rzy sko znaj du je się pod stro mą ska łą, na po -
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cząt ku bar dzo głę bo kiej do li ny, w któ rej
pły nie rze ka. Tuż obok wy wie rzy ska czuć
po wiew zim ne go po wie trza. To z otwo ru
su chej ja ski ni o wy so ko ści ja kichś 30 me -
trów wie je zim ny wiatr. Zwie dza jąc ją, we -
wnątrz znaj du je my cał kiem du że ja ski -
nio we je zior ko. Roz bi ja my obóz tuż obok i

za bie ra my się za nur ko wa nie. Z da nych po -
zy ska nych wcze śniej wy ni ka, że ja ski nia
ma głę bo kość 60 m. Jed nak nie ma my żad -
ne go pla nu ko ry ta rzy. Od otwo ru ja ski ni
do syć szyb ko opa da ko ry tarz o ścia nach i
spą gu z bia łej wy my tej ska ły. Nie ma ani
gra ma mu łu. Sta ra po rę czów ka jest miej sca -

mi po zry wa na, więc za kła da my swo ją. Od
trzy dzie ste go me tra ko ry tarz się po zio mu je,
a ska ły zmie nia ją ko lor na brą zo wy i ma ją
bar dzo ostre kra wę dzie wy rzeź bio ne pły ną -
cą bar dzo szyb ko wo dą. W okre sie desz -
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czo wym mu si tu być ostro. Pró bu je my zna -
leźć przej ście do głęb szych par tii ja skiń,
jed nak na czter dzie stym me trze opły wa my
skal ny fi lar i tra fia my na swo ją po rę czów -
kę. Tym ra zem nic z te go. Na stęp ne go dnia
nur ku je my dru gi raz. W pew nym mo men -
cie wi dzę tyl ko płe twy Ku by wy sta ją ce z ja -

kie goś cia sne go otwo ru. Gdy się z nie go
wy nu rza, w je go oczach wi dzę, że zna lazł
przej ście do głęb szych par tii ja ski ni. Pe ne -
tru je my jesz cze przez chwi lę ko ry ta rze i
uda je nam się spo tkać i sfo to gra fo wać Od -
mieńc ka Ja ski nio we go (Pro teus an gu inus) –
śle pe go pła za ogo nia ste go za miesz ku ją ce -

go za la ne ja ski nie. Po nur ko wa niu zwi ja my
sprzęt i ru sza my da lej.

Vre lo Oko
Do wy wie rzy ska Oko pro wa dzi do syć

dłu ga, trud no do stęp na ście żka w le sie. Na
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jej koń cu wi dok za pie ra dech w pier siach.
Jest to ogrom ny lej kra so wy o śred ni cy oko -
ło 80 me trów. Wi docz ne są ko lej ne war -
stwy skał wy my wa ne przez wo dę przez
ty sią ce lat. Na sa mym dnie le ja znaj du je się
wy wie rzy sko. Gdy tam do cie ra my, po ziom

wo dy jest bar dzo ni ski, a jej ko lor nie za chę -
ca ją cy do nur ko wa nia. Ja ski nia ta ma mieć
15 me trów głę bo ko ści i 450 m dłu go ści.
Mo że in nym ra zem…

Vre lo Sa ni ca
Prze no si my się na po łu dnie do ja ski ni Sa -

ni ca. Gdy tam do cie ra my, wy pływ wo dy z

wy wie rzy ska jest do syć du ży. Po mi mo te go
po sta na wia my zro bić re ko ne sans. Aby nie
tra cić cza su na no sze nie trzech kom ple tów
sprzę tu, w przy pad ku gdy by nur ko wa nie
oka za ło się nie mo żli we, ro bi my lo so wa nie.
Los wy bie ra mnie do te go nur ko wa nia. Ze
wzglę dów lo gi stycz nych wy bie ra my kon fi -
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gu ra cję si de mo unt (a ra czej jej cha łup ni czą
wer sję) i dwie 4-li tro we bu tle. Z pla nów wy -
ni ka, że dziu ra mo że być do syć cia sna i
twin set tam się nie przy da. Trans port to ja -
kieś 500 me trów ście żką wzdłuż rze ki, ale
we trzech idzie szyb ko i spraw nie. Ubie ram
się, wcho dzę do dziu ry, za wią zu ję ko ło -

wro tek z po rę czów ką, któ ry za cho wu je się,
jak by sam chciał wy sko czyć z ja ski ni. Nie
zra ża mnie to i po dej mu ję pró bę za nu rze -
nia. Prąd wy py cha mnie z ja ski ni. Ko lej na
pró ba, tym ra zem je stem bar dziej za wzię ty
i trzy ma jąc się skał wci skam się metr pod
lu stro wo dy. To był błąd. Prąd „ła pie” mo je

płe twy i wy rzu ca mnie z ja ski ni, na be to no -
wy pro żek przed. Su nę jesz cze kil ka me -
trów, za nim uda je mi się za trzy mać.
Po mi mo szcze rych chę ci, z te go nur ko wa -
nia nic nie wyj dzie. Kie dy sie dzi my przed
ja ski nią, pod cho dzi dwój ka miej sco wych i
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py ta co tu ro bi my. Gdy opo wie dzie li śmy o
na szej pró bie, zo sta łem po kle pa ny po ra -
mie niu, a star si pań stwo z lek ko drwią cym
uśmie chem od cho dzą. Czas na ko lej ną
dziu rę…

Vre lo Ba sta si
Do cie ra my do mia sta Drvar, gdzie szu ka -

my ko lej ne go wy wie rzy ska o na zwie Ba sta -
si. Punk tem orien ta cyj nym jest sta ry ho tel

sto ją cy obok rze ki. Znaj du je my go z ła two -
ścią. Da lej ście żka pro wa dzi do sta re go nie -
czyn ne go już mły na i pro sto pod
wy jąt ko wej uro dy ja ski nię. Pod czas trans -
por tu sprzę tu za cze pia nas miej sco wy sta -
ru szek ostrze ga jąc, że miej sce to jest
uję ciem wo dy pit nej i nie mo żna tam nur -
ko wać. Ale dzię ki wro dzo ne mu ta len to wi
do dy plo ma cji i zna jo mo ści pię ciu słów w

lo kal nym ję zy ku, star szy pan prze ko na ny o
na szych do brych za mia rach ży czy nam po -
wo dze nia i trzy ma kciu ki za nur ko wa nie. W
po rów na niu z in ny mi miej sca mi to jest wy -
jąt ko wo tu ry stycz ne i gdy za nu rza my się w
ja ski ni, od pro wa dza nas do ping wło skiej
wy ciecz ki szkol nej. Pierw sza par tia to do -
syć lek ko po chy la ją cy się bar dzo sze ro ki tu -
nel o bia łej, gład kiej ska le. W od ró żnie niu
od in nych ja skiń, tym ra zem na spą gu znaj -
du je się war stwa mu łu. Jed nak tu nel jest na
ty le sze ro ki, że spo koj nie mie ści trzy oso bo -
wy ze spół. Oko ło 30 me tra za czy na się
prze past na stud nia i ko mo ra tak du ża, że jej
prze ciw le głych ścian nie je ste śmy w sta nie
do strzec. Tu taj ska ła jest rów nie ja sna, ale
z bar dzo ostry mi wy sta ją cy mi kra wę dzia mi.
Stud nia się ga do 60 me trów, na stęp nie
prze cho dzi w po zio my ko ry tarz. Gdy się
wy nu rza my, wło skiej wy ciecz ki już nie ma,
ale za to po ja wia ją się miej sco wi, wy py tu -
jąc co ro bi my. Do cie ra do nas, że za czę li -
śmy wzbu dzać tro chę za du żo nie zdro wej
uwa gi, dla te go zbie ra my za baw ki i ru sza my
na po łu dnie.

Dro ga na po łu dnie
Opusz cza my pół noc no -wschod nią część

Bo śni i prze miesz cza my się w kie run ku po -
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łu dnio wym, do mia sta Mo star. Na po cząt -
ku dro ga pro wa dzi przez do syć dzi kie gó -
ry, któ re po ko nu je my szu tro wy mi „dro ga-
mi”, mi ja jąc po dro dze jed no czy dwa po la
mi no we i mnó stwo pu sto sta nów. Po opusz -
cze niu gór tra fia my na ogrom ny, nie za -
miesz ka ły pła sko wyż, któ re go pro sty mi tym
ra zem dro ga mi je dzie my w stro nę na stęp -
nych mie nią cych się na ho ry zon cie gór. W
mie ście Ja blia ni ca wje żdża my w Al py Dy -
nar skie, a kra jo braz zmie nia się nie do po -
zna nia. 

Pod ró żu je my dnem do li ny w dół rze ki
Na vrat, a ścia ny do li ny bu du ją ogrom ne
szczy ty Gór Dy nar skich. Zmie nia się też

pro fil spo łecz ny, mia sta są czę ściej i w koń -
cu po ja wia ją się re stau ra cje, któ rych na pół -
no cy by ło jak na le kar stwo. Mi ja my
ogrom ną elek trow nię wod ną, to nasz dro -
go wskaz do ko lej nej dziu ry.

Crno Oko
To wy wie rzy sko le ży w do li nie Na vra tu i

bez po śred nio za si la jej wo dy. Nad sa mą ja -
ski nią jest sta ry dro go wy most, a ście żka do
wej ścia pro wa dzi przez do syć du że ska ły.
Nie ste ty czas nas go ni i nie mo że my tu taj
za nur ko wać. Ca łe szczę ście ja ski nie ni -
gdzie nie uciek ną.
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Crno Vre lo
Na szym głów nym ce lem jest Crno Vre lo.

Ja ski nia, po dob nie jak po przed nia, bez po -
śred nio za si la wo dy rze ki Na vrat. Za trzy mu -
je my się w za tocz ce przy głów nej dro dze.
Jest 40 stop ni Cel sju sza. Trans port sprzę tu
za czy na my od twin se tów. Naj pierw ska li sta
ście żka pro wa dzi w dół, na stęp nie skrę ca w
le wo i ostro pod gó rę, nad wej ście do ja ski -
ni. Po tem jesz cze tyl ko raz ostro w dół, pa -
rę kro ków po gła zach i wi dać za tocz kę z

łu kiem skal nym su ge ru ją cym ist nie nie w
tym miej scu ja ski ni. Gdy tam do cie ra my, je -
ste śmy wy koń cze ni, upał jest nie zno śny, a
to do pie ro po czą tek ak cji trans por to wej. Po
ja kichś 30 mi nu tach wcho dze nia i scho dze -
nia po ska łach w upa le sprzęt jest już na
miej scu. 

Kla ro wa nie ze sta wów prze ry wa bli skie
spo tka nie z wę żem, któ re na szczę ście koń -
czy się tyl ko odro bi ną stra chu. Nur ko wa nie
za czy na my w wo dach rze ki, w któ rej – de -
li kat nie mó wiąc – nic nie wi dać. Jed nak na -

gle, na głę bo ko ści oko ło trzech me trów,
wy stę pu je ha lo kli na i wo da sta je się du żo
zim niej sza i kry sta licz nie czy sta. Sze ro ki,
szyb ko opa da ją cy ko ry tarz two rzy bia ła,
wy my ta ska ła. Na spą gu nie ma w ogó le
mu łu, to ozna ka sil nych prą dów, któ re mu -
szą tu wy stę po wać. 

Na 40 me trach po chyl nia zmie nia się w
stud nię, a ra czej w wiel ką ko mo rę, któ ra
opa da do 70 me trów i jed no cze śnie wy pły -
ca się do 10 me trów. Po tak do brym nur ku
re trans port sprzę tu jest znacz nie przy jem -
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niej szy. Ru sza my do ostat nie go miej sca na
li ście na szej ja ski nio wej wy ciecz ki.

Vre lo Bu na
Wy wie rzy sko rze ki Bu na znaj du je się w

miej sco wo ści Bla gaj, na po łu dnie od Mo -
sta ru. Ja ski nia ma cał kiem in ny cha rak ter
niż po przed nie. Nad sa mym wej ściem znaj -
du je się dom Der wi szy, któ ry jest atrak cją
tu ry stycz ną. Na to miast wzdłuż rze ki cią gnie
się nie koń czą cy pa saż re stau ra cji, knaj pek i
ka wia re nek ofe ru ją cych wszyst kie bał kań -
skie przy sma ki. To pierw sze na praw dę tu -
ry stycz ne miej sce, któ re spo tka li śmy w
Bo śni. Znaj du je my noc leg, o któ ry tu nie -

trud no, i przy go to wu je my się men tal nie na
pod róż do Ko so wa, na ko lej ną cześć wy pra -
wy…, ale to już cał kiem in na hi sto ria.

Epi log
Na sza pierw sza wy pra wa na nur ko wa nie

ja ski nio we do Bo śni prze bie gła bar dzo sa -
tys fak cjo nu ją co. Ja ski nie są atrak cyj ne i do -
syć ła two do stęp ne, a do te go z do brą
wi zu rą. Nie ste ty, nie we wszyst kich uda ło
nam się za nur ko wać. Bo śnia nie jest przy -
go to wa na na przyj mo wa nie tu ry stów,
zwłasz cza w jej pół noc nej czę ści, gdzie
trud no o ho tel czy re stau ra cje. Dla jed nych
mo że być dzię ki te mu bar dzo atrak cyj na,

dla dru gich wręcz prze ciw nie. Nas ta dzi -
kość i nie do stęp ność bar dzo po cią ga. Sy tu -
acja zmie nia się na po łu dniu kra ju w
oko li cach Mo sta ru, któ ry jest przy go to wa ny
na przyj mo wa nie du żych ilo ści tu ry stów. Je -
dze nie jest do syć ta nie i bez pro ble mo wo
mo żna ko rzy stać z eu ro ja ko wa lu ty. Miej -
sco wa lud ność jest bar dzo przy ja zna, po mi -
mo śla dów nie daw nej woj ny, któ re
spo ty ka li śmy na ka żdym kro ku. Wszyst ko
wska zu je na to, że tam jesz cze wró ci my…

W wy pra wie wzię li udział: Ja kub Ma cie -
jew ski, Wik tor Tro ja now ski, Ma te usz Po pek

Mateusz Popek
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków Active Divers

kursy płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.enurek.pl
http://www.activtour.pl/10.10-17.10.2015-egipt-wadi-lahami-na-spotkanie-z-delfinami
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://www.avalondivers.com


http://aquasklep.pl
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Se zon wa ka cyj ny to czas re lak su,
od po czyn ku od szko ły i wszel kich
obo wiąz ków. Dzie cia ki z nie cier pli wo -
ścią i wiel kim en tu zja zmem wy cze ku -
ją wspa nia łych, wol nych dni. W okre -
sie wa ka cyj nym nie ma nic bar dziej
atrak cyj ne go i eks cy tu ją ce go niż mo -
żli wość nur ko wa nia i po dzi wia nia
pod wod ne go świa ta w to wa rzy stwie
wła snych dzie ci. To przede wszyst kim
wspól ne wy pra wy nur ko we, czas spę-
dzo ny na ło dzi, mo men ty kla ro wa nia
i za kła da nia sprzę tu nur ko we go, wza -
jem na po moc, opie ka i ase ku ra cja. 

Póź niej, już po nur ko wa niu, se lek cjo no -
wa nie fo to gra fii do al bu mu ro dzin ne go i
mon to wa nie te le dy sku dla bab ci, dziad ków,
cioć i wuj ków. To ele men ty, któ re na do bre
ce men tu ją uczu cie bli sko ści w ro dzi nie,
uczą sza cun ku młod szych wo bec star szych

i spra wia ją, że chce my być ra zem i wspól -
nie spę dzać czas i chwi le, któ re ni gdy nie
umkną z pa mię ci.

Jak więc po móc wła snym dzie ciom roz -
po cząć ka rie rę nur ko wą?

Obec nie ry nek atrak cji wa ka cyj nych ofe -
ru je ró żno rod ne for my ak tyw ne go spę dza -
nia cza su wol ne go dla ro dzin, wśród
któ rych mo żna zna leźć rów nież nur ko wa -
nie. Wpi su jąc w wy szu ki war ce in ter ne to wej

Nurkowanie Dzieci czyli Płetwonurek Młodzieżowy

w Komisji Działalności Podwodnej CMAS ZG PTTK
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ha sło „kur sy nur ko wa nia dla dzie ci”, znaj -
dzie cie mnó stwo pro po zy cji ofe ro wa nych
przez ró żno rod ne klu by i cen tra nur ko we
re pre zen tu ją ce roz ma ite fe de ra cje nur ko we.
Wy bór jest do praw dy ogrom ny. Czym się
więc kie ro wać i ja ką ofer tę osta tecz nie wy -
brać? To bar dzo trud na de cy zja!

Ja ko wie lo let ni na uczy ciel i szko le nio -
wiec pol skiej fe de ra cji nur ko wej KDP,
chcia ła bym za chę cić Czy tel ni ków do szko -
le nia swo ich po ciech wła śnie w na szej – ro -
dzi mej or ga ni za cji. KDP/CMAS ZG PTTK to
jed na z naj star szych pol skich fe de ra cji nur -
ko wych. Jej pro gram szko le nio wy opar ty

jest na wy tycz nych ogól no świa to wej, po -
wsta łej ja ko pierw sza, fe de ra cji nur ko wej
CMAS. Mo del szko le nia do sto so wa ny jest
do lo kal nych po trzeb i wa run ków hy dro bio -
lo gicz nych pa nu ją cych w na szej stre fie kli -
ma tycz nej.

Szko le nie na sto pień Płe two nur ka Mło -
dzie żo we go KDP otwie ra dro gę do no wej
przy go dy i do brej za ba wy, a ta kże wie lo let -
niej pa sji. Dzię ki przy na le żno ści do klu bów
bądź cen trów nur ko wych, ofe ru je rów nież
mo żli wość po zna nia wspa nia łych lu dzi i
nur ku ją cych ró wie śni ków. Po zna wa nie taj -
ni ków wie dzy nur ko wej, eks plo ro wa nie
ma gicz ne go pod wod ne go świa ta i prze ży -
wa nie nie po wta rzal nych do świad czeń,
wraz z ko le ga mi w gru pie, za wsze po tę gu -
je po zy tyw ne do zna nia i spra wia, że dzie ci
na dłu go za cho wu ją je w pa mię ci, a pro ces
na uki jest na tu ral nie sty mu lo wa ny.

Kurs na sto pień Płe two nur ka Mło dzie żo -
we go KDP (PM) po dzie lo ny jest na trzy eta -
py, któ re w pro gra mie okre ślo ne są ja ko
stop nie: brą zo wy, srebr ny i zło ty. Do bór
stop nia uwa run ko wa ny jest wie kiem bądź
wcze śniej szą ka rie rą nur ko wą dziec ka. Re -
ali zu jąc po ziom brą zo wy uczest nik kur su
mu si mieć ukoń czo ne 8, srebr ny 9, a zło ty
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11 lat. Po nad to ka żdy kan dy dat po wi nien
umieć pły wać w stop niu wy star cza ją cym
(tu de cy du je oce na in struk to ra) i obo wiąz -
ko wo przed sta wić ak tu al ne za świad cze nie
le kar skie o bra ku prze ciw wska zań do upra -
wia nia nur ko wa nia oraz zgo dę na udział
dziec ka w szko le niu, pod pi sa ną przez ro -
dzi ców, ewen tu al nie praw nych opie ku nów.

Szko le nie na ka żdy sto pień prze bie ga w
sys te mie teo re tycz no -prak tycz nym, co
ozna cza, że oprócz za jęć prak tycz nych w
wo dzie są jesz cze za ję cia teo re tycz ne i pra -
ca z pod ręcz ni kiem, a wszyst ko koń czy się
spraw dzia nem wie dzy teo re tycz nej.

Szcze gó ło wy pro gram po szcze gól nych
eta pów edu ka cji nur ko wej do sto so wa ny
jest do po trzeb i ocze ki wań dzie ci, a uzy -
ska ne upraw nie nia po kur sie od po wia da ją
fi zjo lo gii i spraw no ści po szcze gól nych grup
wie ko wych. W związ ku z po wy ższym dzie -
ci ośmio let nie mo gą nur ko wać tyl ko do 2
me trów w wa run kach ba se no wych lub po -
dob nych. Dzie ci od 9 lat otrzy mu ją upraw -
nie nia po zwa la ją ce na nur ko wa nie do
głę bo ko ści 6 me trów, a dzie ci naj star sze,
któ re ukoń czy ły 11 lat uzy sku ją upraw nie -
nia do nur ko wa nia do 12 me trów głę bo ko -
ści. Na le ży do dać, że dzie ci za wsze mu szą

nur ko wać w to wa rzy stwie oso by do ro słej,
ale szcze gó łów do wie cie się u in struk to rów
pro wa dzą cych szko le nie. Po ukoń cze niu
kur su uczest nik otrzy mu je Ksią żecz kę Płe -

two nur ka Mło dzie żo we go, od po wied ni cer -
ty fi kat i pa kiet płe two nur ka, w któ rym jest
wie le nie spo dzia nek i cie ka wych ga dże tów
nur ko wych.
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Sa mo szko le nie na po szcze gól ne stop nie
nur ko we ob fi tu je w wie le ćwi czeń i za dań,
któ re po cie chy bę dą mu sia ły wy ko nać. Ka -
żde za ję cia po prze dzo ne są po ga dan ką na
te mat bez pie czeń stwa, a wie dza teo re tycz -
na zdo by ta pod czas wy kła dów w znacz -
nym stop niu uła twia ro zu mie nie i od biór
sztu ki nur ko wej. Dzię ki teo rii dzie ci le piej
ro zu mie ją „dla cze go tak ma być”, „cze go

na le ży uni kać”, czy „jak nie wol no po stę -
po wać” i „o czym za wsze pa mię tać”. Ele -
men ty roz ryw ki i za ba wy pod czas ka żde go
nur ko wa nia za wsze uatrak cyj nia ją i uła -
twia ją trud ne ćwi cze nia.

Zdo by cie upraw nień Płe two nur ka Mło -
dzie żo we go w KDP w przy pad ku ka żde go
dziec ka pro wa dzi do ogrom nej sa tys fak cji i
za do wo le nia. Udział w kur sie spra wia, że

na sze po cie chy bu du ją po czu cie wła snej
war to ści w spo sób na tu ral ny, po przez ob -
ser wa cję swo ich mo żli wo ści i wia ry we
wła sne si ły i zdol no ści. To do sko na le rzeź -
bi mło dy cha rak ter i bu du je oso bo wość.
Współ pra ca z in struk to rem i ko le ga mi –
part ne ra mi nur ko wy mi – zwięk sza świa do -
mość od po wie dzial no ści za sie bie i dru gą
oso bę, do da je od wa gi w sy tu acji, kie dy na -
le ży po móc ko muś w po trze bie. Mo żli wość
prze by wa nia pod wo dą wpły wa na wy -
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obraź nię i uczy ochro ny te go pięk ne go, jed -
nak de li kat ne go i kru che go, śro do wi ska.

Wię cej in for ma cji na te mat szko le nia
uzy ska cie na stro nie www.cmas.pl, gdzie
znaj dzie cie rów nież ad re sy klu bów i cen -
trów nur ko wych, a ta kże in struk to rów po -
sia da ją cych od po wied nie kwa li fi ka cje w
dzie dzi nie szko le nia dzie ci. W za kład ce
szko le nia/ma te ria ły szko le nio we znaj dzie -

cie szcze gó ło we pro gra my kur su – nie tyl ko
Płe two nur ków Mło dzie żo wych.

Nur ko wa nie dzie ci – przy dat ne wska -
zów ki dla ro dzi ców

Oto kil ka przy dat nych wska zó wek dla
ro dzi ców bądź opie ku nów praw nych.

1. Oceń, czy Two je dziec ko in te re su je
się świa tem pod wod nym i wy ra ża chęć

udzia łu w szko le niu nur ko wym. Je że li nie
ma ele men tu za in te re so wa nia lub dziec ko
uni ka roz mo wy na ten te mat, to nie oszu -
kuj się i nie sta raj się na si łę wma wiać, że
świat pod wod ny jest pięk ny. Mo że jesz cze
nie nad szedł ten mo ment, mo że za wcze -
śnie. Odłóż spra wę na ja kiś czas.

2. Je że li pla nu jesz roz po cząć kurs pod -
czas wa ka cji, to za chę caj swo ją po cie chę
do wspól nych wy pa dów na ba sen bądź do
aqu apar ku pod czas mie się cy zi mo wych i
wio sen nych. Dzię ki te mu do star czysz Wam
du żej daw ki ćwi czeń i pod nie sie cie swo ją
kon dy cję fi zycz ną. Po ba se nie, w dro dze do
do mu, mo żna już roz po cząć roz mo wy o te -
ma ty ce pod wod nej. Ta kie dzia ła nie ma za -
wsze do bry efekt, po wo li i sys te ma tycz nie
bu du je mo ty wa cję.

3. Oceń psy chi kę i doj rza łość swo je go
dziec ka. Czy we dług Cie bie jest go to we, by
zmie rzyć się z no wym wy zwa niem, uczu -
ciem lę ku i czy jest na ty le od wa żne, by za -
ufać in struk to ro wi pro wa dzą ce mu szko le -
nie? Dzie ci w tym okre sie ma ją ró żną bu -
do wę cia ła. Czy jest już na ty le sil ne, by po -
ra dzić so bie ze sprzę tem nur ko wym? Po ro-
z ma wiaj z le ka rzem, za py taj czy war to
prze pro wa dzić ja kieś ba da nia.
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4. Roz pocz nij po szu ki wa nia do bre go
klu bu lub cen trum nur ko we go. Sprawdź
czy po sia da ją spe cja li stów wy kwa li fi ko wa -
nych w dzie dzi nie szko le nia dzie ci. Do dat -
ko wo za in te re suj się, czy po sia da ją
od po wied ni sprzęt nur ko wy prze zna czo ny
wy łącz nie dla dzie ci. To bar dzo wa żne,
cho dzi tu o bez pie czeń stwo i wy go dę Two -
je go dziec ka.
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5. Kie dy już po znasz in struk to ra pro wa -
dzą ce go szko le nie, po roz ma wiaj i spró buj
trosz kę tę oso bę po znać i choć tro chę za -
przy jaź nić się. Na ko lej ne spo tka nie przy -
go tuj so bie li stę py tań do ty czą cych
prze bie gu szko le nia, cer ty fi ka cji, upraw nień
po kur sie, itp. Nie wstydź się py tać, tu nie

ma „głu pich” py tań, prze cież od da jesz te -
mu czło wie ko wi pod opie kę swój naj więk -
szy skarb, więc py taj o co chcesz. Po proś,
aby opo wie dział coś na te mat wcze śniej -
szych szko leń z dzieć mi, po proś o fo to gra -
fie bądź fil mi ki, na pew no ta kie po sia da.
Po sta raj się uzy skać kon takt do in nych ro -

dzi ców w ce lu usły sze nia opi nii o szko le -
niu. W ta kich sy tu acjach ro dzi ce chęt nie
roz ma wia ją. To bar dzo wa żne!!!

6. Ustal cie ter min szko le nia kie ru jąc się
do brem dziec ka, np. wa ka cje, du żo wol ne -
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go cza su, mo żli wość sku pie nia ca łej uwa gi
na teo rii.

7. Do wiedz się, czy bę dziesz mógł z eki -
pą szko le nio wą kon ty nu ować i roz wi jać
edu ka cję nur ko wą swo je go dziec ka.
Sprawdź, czy jest już eki pa nur ku ją cych
mło dzi ków, tak by w ze spo le ró wie śni ków

roz wi jać swo ją pa sję. Pa mię taj, zro bie nie
sa me go kur su i za prze sta nie nur ko wa nia
jest bez sen sow ne. Jest to sport, któ ry na le ży
roz wi jać i nie ustan nie prak ty ko wać, naj le -
piej w ze spo le.

8. Je że li po pierw szych za ję ciach spo -
tkasz się z uczu ciem nie za do wo le nia lub

nie chę ci dziec ka, to odłóż te mat na ja kiś
czas. Nie na ma wiaj na si łę. Je że li dziec ko
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się raz znie chę ci, to od bu do wa nie za ufa nia
i za in te re so wa nia jest bar dzo trud ne, cza -
sem wy ma ga na wet wie lu lat. Bądź cier pli -
wy.

9. Bez względ nie uni kaj wy jaz do wo -
-wcza so wych ofert ty pu: „Dar mo we In tro

Nur ko we”. To cie ka wa ofer ta, jed nak nie w
przy pad ku dzie ci, któ re ab so lut nie ni gdy
nie są na ta ki wy czyn go to we.

Za chę cam Pań stwa do pod ję cia no we go
wy zwa nia i roz po czę cia szko le nia nur ko -
wa nia w na szej or ga ni za cji KDP/CMAS ZG

PTTK. Szko le nie w tym sys te mie to gwa ran -
cja wy so kiej ja ko ści i bez pie czeń stwa.

Mał go rza ta De rek -No wo dy ła

In struk tor Nur ko wa nia M1 KDP PTTK

In struk tor Nur ko wa nia Dzie ci KDP PTTK

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/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Po mysł za ło że nia no wej fe de ra cji
nur ko wej wy da wał mi się po cząt ko -
wo dość eg zo tycz ny i na sta wio na
by łam, de li kat nie mó wiąc, scep tycz nie.
Z dru giej stro ny wszyst kie wiel kie,
do bre, nie zwy kłe idee i po my sły ma -
ją gdzieś swój po czą tek. W gło wie
mia łam py ta nia, któ re chcia łam za dać
po my sło daw com tej ini cja ty wy. Dla -
cze go chce cie za ło żyć no wą fe de ra -
cję? Jak to ma dzia łać? Czy na ryn ku
jest miej sce na coś no we go? I
wresz cie – co ta kie go mo że cie za -
pro po no wać NAM – nur kom i in -
struk to rom?

O to wszyst ko za py ta łam jed ne go
z za ło ży cie li, Bła że ja...

Da ria Bo ru ta: Czym jest IDF?
Bła żej Pru ski: W ma kro ska li to po nadna -

ro do wy pro jekt współ two rzo ny przez pol -
skich in struk to rów, ma ją cy na ce lu po wo -
ła nie do ży cia no wej fe de ra cji, czer pią cej

do bre wzor ce z te go, co już wy my ślo no i
eli mi nu ją cej po wszech nie zna ne sła bo ści
ist nie ją cych już agen cji szko le nio wych.
Mó wiąc pro ściej – jest to no wo cze sna i bez -
piecz na plat for ma roz wo ju dla nur ków oraz

so lid ny, wia ry god ny part ner dla in struk to -
rów.

DB: Skąd po mysł na no wą fe de ra cję?
BP: Po mysł zro dził się z kry tycz nej ana -

Budujmy Mosty
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li zy do stęp nej na ryn ku ofer ty szko le nio wej.
W na szym od czu ciu jest spo ro do zro bie nia
w za kre sie po pra wy ja ko ści i bez pie czeń -
stwa pro wa dzo nych kur sów.

DB: Ja kie jest Wa sze do świad cze nie w
bra nży nur ko wej?

BP: W pro jekt za an ga żo wa nych jest wie -
le osób, więc cię żko w zwię zły spo sób od -
po wie dzieć na tak po sta wio ne py ta nie.

Mo gę mó wić wy łącz nie o so bie – jest to kil -
ku dzie się cio let nia dzia łal ność in struk tor ska
obej mu ją ca współ udział w cer ty fi ko wa niu
kil ku set in struk to rów i kil ku ty się cy płe two -
nur ków od po zio mu pod sta wo we go do
stop ni tri mi xo wych, re bre athe ro wych i ja -
ski nio wych. Roz pa tru jąc do świad cze nie or -
ga ni za cyj nie, są to dzie siąt ki lat dzia łal no ści
w ró żnych ofi cjal nych struk tu rach nur ko -
wych, w tym wie lo let nie peł nie nie funk cji

sze fa szko le nia jed nej z naj więk szych fe de -
ra cji w Pol sce, gdzie nie ste ty z po wo dów
nie za le żnych nie uda ło się wpro wa dzić
więk szo ści po my słów. Pa trząc w ka te go -
riach me ry to rycz nych – kil ka ty się cy nur ko -
wań w akwe nach ca łe go świa ta.

DB: Czy uwa żasz, że jest jesz cze miej -
sce na ko lej ną fe de ra cję?

BP: Na ta ką jak IDF – zde cy do wa nie tak!

DB: Czy są dzisz, że w tej bra nży mo że
po ja wić się jesz cze coś no we go?

BP: Ależ to się wła śnie sta ło! Ewo lu cja
wciąż trwa, ży je my w cza sach dy na micz -
ne go roz wo ju tech no lo gicz ne go, za któ rym
na dą żać mu szą też stan dar dy szko le nio we.
Gdy by śmy by li za blo ko wa ni na in te rak cje
z rze czy wi sto ścią, przy je chał bym na wy -
wiad Żu kiem za ła do wa nym Kaj ma na mi.
Kur sy nur ko wa nia to już nie obo zy, gdzie
jest je den ze staw sprzę tu, w któ rym nur ku -
je in struk tor, pod czas gdy kur san ci bie ga ją
do oko ła je zio ra i ro bią pomp ki. 

A, prze ry so wu jąc, wła śnie tak wy glą da ło
to jesz cze nie daw no. Wte dy też mó wio no,
że nie ma w Pol sce miej sca na ko lej ną fe de -
ra cję.



Nuras.info 8/2015

62

DB: Co ma Was wy ró żnić spo śród po zo -
sta łych fe de ra cji?

BP: W sfe rze stric te nur ko wej – in no wa -
cyj ne po dej ście do kwe stii szko le nia prze ja -
wia ją ce się w wie lu dro bia zgach, jak
choć by umo żli wie nie re ali za cji wszyst kich
kur sów, z wy jąt kiem OWD, w kon fi gu ra cji
si de mo unt. W sfe rze ogól nej – otwar tość,
krót kie pro ce sy de cy zyj ne i wy ko naw cze,
pro ste pro ce du ry, ja sne za sa dy współ pra cy,
opty ma li za cja ście żki roz wo ju, dba łość o
bez pie czeń stwo i ja kość szko leń. Krót ko
mó wiąc – pro fe sjo na lizm. Za miast wzno sić
mu ry, wo li my bu do wać mo sty.

DB: Co chce cie za ofe ro wać nur kom i in -
struk to rom?

BP: Ofe ru je my prze my śla ny, bez piecz ny
i przy sta ją cy do rze czy wi sto ści sys tem szko -
le nia. Ufa my, że za rów no nur ko wie, jak i
in struk to rzy bę dą po tra fi li to do ce nić. Zna -
la zło się w nim miej sce za rów no na cie ka -
we, zmo dy fi ko wa ne wzglę dem in nych fe -
de ra cji ście żki tech nicz ne, jak i na cie ka wy
pro gram Scu ba Sco uts dla naj młod szych, z
któ re go je ste śmy naj bar dziej dum ni. Bar dzo
cie płe przy ję cie, z ja kim spo ty ka my się w
ostat nich dniach upew nia nas, że kro czy my

wła ści wą dro gą i war to w dal szym cią gu
po dej mo wać ten trud.

DB: Co chce cie zmie nić na ryn ku?
BP: Udo wod ni my, że eko no mi ka szko leń

nie mu si być bi lan so wa na kosz tem ich po -
zio mu i bez pie czeń stwa – zgod nie z na -
szym ha słem – SA FE TY FIRST.

DB: Opo wiedz mi o pro gra mie szko le -
nia. Czy coś w nim mo że nas za sko czyć?

BP: Na pew no jest w nim kil ka ele men tów,
któ re na pierw szy rzut oka mo gą bu dzić zdzi -
wie nie. Dzie je się tak dla te go, że funk cjo nu -
jąc w śro do wi sku nur ko wym je ste śmy od
sa me go po cząt ku kar mie ni pew ny mi do gma -
ta mi, któ re oka zu ją się non sen sem, je że li kry -
tycz nie się nad ni mi po chy lić. Już Ein ste in
za uwa żył, że je że li po dą ża się za tłu mem,
mo żna dojść je dy nie tam, gdzie tłum – co
pra wie ni gdy nie sprzy ja roz wo jo wi.

DB: W po rów na niu do nie któ rych fe de -
ra cji nie ma cie zbyt wie lu kur sów w ofer -
cie. Czy to ce lo wy za bieg?

BP: Mno gość ró żnych ro dza jów szko leń
po zor nie słu ży zwięk sza niu do cho dów fe -
de ra cji lub in struk to rów. Po zor nie, gdyż

ilość prze pro wa dza nych dzię ki te mu szko -
leń nie jest w sta nie zrów no wa żyć utra co -
ne go przez kur san tów za ufa nia, któ rzy
otwar cie mó wią, że czu ją się na cią ga ni. Po -
sta no wi li śmy zre du ko wać ilość spe cja li za -
cji do nie zbęd ne go mi ni mum, ka żdą przy
oka zji roz bu do wu jąc o mo duł ra tow ni czy.

DB: Zre zy gno wa li ście ze stop nia
AOWD. Z cze go to wy ni ka?

BP: Sto pień Ad van ced Open Wa ter Di ver
z sa mej swo jej na zwy da je złud ne wra że -
nie, że po sia dacz jest już za awan so wa nym
nur kiem, pod czas gdy jest to sto pień czę sto
ro bio ny w pa kie cie z OWD. Ana li za sta ty -
styk wy pad ków wska zu je, że ta wła śnie gru -
pa jest naj bar dziej za gro żo na – po ja wia się
prze ko na nie o wy so kim po zio mie wła snych
kom pe ten cji nie po par te rze tel ną wie dzą i
do świad cze niem. Po sta no wi li śmy ten sztu-
cz ny twór za stą pić ście żką spe cja li za cyj ną,
któ ra po pierw sze zwięk sza ilość nur ko wań,
po dru gie wy mu sza ćwi cze nia ra tow ni cze,
po trze cie wresz cie – wska zu je kon kret nie,
w ja kim za kre sie użyt kow nik jest kom pe -
tent ny. SA FE TY FIRST!

DB: Czym jest sto pień Ma ster Di ver?
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BP: Ma ster Di ver to no wość. Kurs spi na -
ją cy do tych cza so we kwa li fi ka cje w jed ną
ca łość – two rząc go, in spi ro wa li śmy się w
du żej mie rze GUE Fun da men tals. Chce my,
by oso ba osią ga ją ca ten po ziom, mak sy mal -
ny dla nur ka re kre acyj ne go, re pre zen to wa -
ła po ziom umie jęt no ści po zwa la ją cy z
miej sca brać udział w szko le niach tech nicz -
nych lub di ve ma ster skim – po sia da ła do sko -
na łe umie jęt no ści ra tow ni cze, umie jęt ność
pla no wa nia i wy ko ny wa nia nur ko wań do
głę bo ko ści 50 me trów, per fek cyj ny warsz -
tat tech nicz ny w za kre sie me tod po ru sza nia
się, pły wal no ści, try mu…

DB: Dość kon tro wer syj ne jest uję cie kur -
su tri mik so we go w jed nym stop niu. Skąd
ten po mysł?

BP: Uwa ża my, że roz bu do wa ny pro gram
szko le nia na kur sach po prze dza ją cych po -
zwo li użyt kow ni kom płyn nie i w krót kim
cza sie po siąść wie dzę i umie jęt no ści do użyt -
ko wa nia mie sza nek he lo wych, tak hi pok -
sycz nych jak i nor mok sycz nych. Dzię ki te mu
szko le nia tri mi xo we mo gą stać się zde cy do -
wa nie tań sze. Ja ko in ży nier wiem, że ar chi -
tekt pro jek tu jąc chod ni ki mo że przy jąć dwa
po dej ścia – za ob ser wo wać, gdzie lu dzie wy -
dep tu ją traw ni ki i zbu do wać je wła śnie tam

lub zbu do wać je w in nym miej scu i la ta mi
in sta lo wać ko lej ne ta blicz ki in for mu ją ce o
za ka zie dep ta nia tra wy. Prze kła da jąc to na
grunt nur ko wy, mu si my po wie dzieć so bie
wprost, że w prak ty ce więk szość nur ków na
po zio mie nor mo xic tri mix nur ku je rów nież
na miesz kach hi pok sycz nych nie bę dąc do
te go, głów nie ze wzglę dów oszczęd no ścio -
wych, prze szko lo ny mi. Za miast wal czyć z
prze kra cza niem upraw nień, wo li my ich w
tym za kre sie prze szko lić. Po dob nie rzecz się
ma z kur sem Ad van ced Ice – sko ro wie le
osób nur ku je z wy ko rzy sta niem ko ło wrot ka i
tech nik po rę czo wa nia pod lo dem, to nie mo -
że my uda wać, że to zja wi sko nie ist nie je. Za -
miast te go za bra niać, wo li my na uczać, jak
ro bić to bez piecz nie. SA FE TY FIRST!

DB: Jesz cze jed no ze szko leń przy ku ło
mo ją uwa gę. Czym jest sto pień Expe di tion
Ca ve?

BP: Expe di tion Ca ve to ab so lut ny szczyt
w nur ko wa niu ja ski nio wym – wie lo ga zo we
nur ko wa nia eks plo ra cyj ne w trud no do stęp -
nych ja ski niach, sku te ry, kon fi gu ra cje si de
mo unt, no mo unt. Ma my do te go bar dzo
kom pe tent ne ka dry i nie mo że my zmar no -
wać ta kie go po ten cja łu.

DB: Nad czym te raz pra cu je cie?
BP: Pra cu je my nad od sło ną na sze go por -

ta lu in ter ne to we go. Chce my, by by ło to
miej sce przy ja zne dla od wie dza ją cych nur -
ków i funk cjo nal ne dla użyt kow ni ków – in -
struk to rów. Sza tę gra ficz ną za pew nia ją
nie sa mo wi te fo to gra fie Ire ny Stan gier skiej i
Ma cie ja Ko la siń skie go. Ma my na dzie ję, że
por tal ten bę dzie god ną i efek tow ną wi zy -
tów ką nie tyl ko fe de ra cji, ale przede wszyst -
kim na szych in struk to rów.

DB: Ja kie są Wa sze pla ny na przy szłość?
BP: Na wią za nie współ pra cy z pro du cen -

ta mi obie gów za mknię tych, ce lem stwo rze -
nia do brych pro gra mów szko le nio wych na
po szcze gól ne jed nost ki.

DB: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę po wo -
dze nia!
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Mar cin Trzciń ski: Trosz kę to trwa ło, nim
się zgra li śmy z tym wy wia dem.

Ja cek Ma dej ski: Nie ste ty, tak się grze ba -
łem, że wy szło jak wy szło…

MT: No to stan dar do wo za cznę py ta -
niem…

JM: O po cząt ki… To py ta nie o hi sto rię,
mo żna by rzec, dość za mierz chłą. Za czą -
łem fo to gra fo wać otrzy ma nym od ta ty apa -
ra tem Smie na 8M. Oka zją by ła oczy wi ście
Pierw sza Ko mu nia. Wte dy stan dar dem był

ze ga rek i apa rat fo to gra ficz ny. Po ze gar ku
już daw no ślad za gi nął, a apa rat dzia ła do
dzi siaj. Oj ciec też był mo im pierw szym i je -
dy nym na uczy cie lem. Go dzi ny spę dzo ne w
ple ne rze, a po tem no ce w ciem ni, tzn. w
za ciem nio nej ko ca mi ła zien ce. Wszyst kie
zdję cia wy wo ły wa li śmy przy uży ciu po -
więk szal ni ka, któ ry był rę ko dzie łem mo je go
ta ty. Je dy nie obiek tyw zo stał za ku pio ny w
skle pie Fo to -Opty ki. Po la tach na by łem le -
gen dar ne go dziś Ze ni tha 12 XP i kil ka szkieł
do nie go. Po tem przy szedł czas na lu strzan -

kę Ni ko na z pół au to ma ty ką. Po la tach
ukoń czy łem też kurs fo to gra fii pod wod nej,
któ ry pro wa dził Ja rek Sam sel. My ślę, że na -
uki ni gdy zbyt wie le. Utrzy mu ję kon takt z
wie lo ma czo ło wy mi fo to gra fa mi pod wod -
ny mi w Pol sce. Ka żde spo tka nie, ka żda wy -
sta wa spra wia, że po zna jąc punkt wi dze nia
ich obiek ty wu, mam oka zję po sze rzyć wła -
sną per spek ty wę.

Uchwycić głębię
Jac ka po zna łem wie le lat te mu na Za krzów ku. Ja już wte dy by łem „cy fro -

wy”, on wciąż dziel nie bro nił ho no ru swo jej żół tej Mo to Ma ri ne. I jak to by -
wa mię dzy fo to gra fa mi, za czę li śmy się „ob wą chi wać”. Roz mo wa dość szyb ko
prze szła z grzecz no ścio wych slo ga nów na kon kre ty zwią za ne z za ba wą w
pod wod ną fo to gra fię. I tak już zo sta ło do dziś. Cza sem oso bi ście, czę ściej
przez te le fon roz ma wia my o sprzę cie, ró żnych tech ni kach, miej scach nur ko -
wych czy do świad cze niach spod wo dy. Dla te go ucie szy ła mnie in for ma cja, że
Ja cek zgo dził się po dzie lić z in ny mi swo ją wie dzą i po dej ściem do pod wod -
nej fo to gra fii.
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MT: A po tem zsze dłeś z tym sprzę tem
pod wo dę…

JM: Pod wo dą fo to gra fu ję od 2000 ro ku.
Wła śnie wte dy ku pi łem pierw szy apa rat do
fo to gra fii pod wod nej – Sea&Sea Mo to Ma -
ri ne II EX. No cóż, naj pierw by ło po tę żne
roz cza ro wa nie, a na wet złość. Nie wy cho -
dzi ło do słow nie nic, al bo na świe tle nie by ło
złe, al bo ostrość gdzieś ucie kła. A jak uda -

ło się do brze usta wić pa ra me try, to już daw -
no nie by ło fo to gra fo wa ne go obiek tu. Na -
wet pró by na ba se nie oka za ły się
kom plet nym fia skiem. Po ja wi ło się zwąt pie -
nie we wła sne umie jęt no ści. Ca ły czas wi -
dzia łem fan ta stycz ne fo ty za miesz cza ne w
pra sie pod wod nej, czy li jed nak się da, trze -
ba tyl ko tro chę bar dziej chcieć. Po tem, w
mia rę upły wu cza su, wo dy oraz me trów ne -

ga ty wów, po wo li na fo to gra fiach za czę ło
po ja wiać się coś, co przy odro bi nie wy -
obraź ni mo żna by ło na zwać „pod wod nym
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świa tem”. Z cza sem prze sia dłem się na
Sea&Sea Mo to Ma ri ne III. To już był in ny
świat. Żad nych pro ble mów z usta wie nia mi.

To by ło jak przej ście z Tra ban ta do Mer ce -
de sa, choć i jed no, i dru gie to nie miec kie
au ta. W koń cu tak przy zwy cza iłem się do
swo je go ana lo ga, że by łem chy ba jed nym
z ostat nich fo to gra fów, któ rzy pod wo dą za -
czę li uży wać kor pu sów cy fro wych. Ale jak
już za czą łem uży wać, to był to wte dy apa -
rat z gór nej pół ki: Ca non 20D z obiek ty -
wem 10-20 mm w obu do wie Sea&Sea. I

kor pus, i obiek tyw da ły mi du żo sa tys fak cji.
Przej ście na „cy frę” spra wi ło, że mo głem
pod wo dą swo bod nie po eks pe ry men to wać
z usta wie nia mi, bez obaw, że ma gicz na cy -
fer ka „36” wy zna czy prak tycz nie ko niec
nur ko wa nia. Sam przy znasz, że dal szy po -
byt pod wo dą, bez mo żli wo ści „pstry ka -
nia”, nie miał sen su. Póź niej fo to gra fo -
wa łem Ca no nem 5D w obu do wie Se acam.
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Pew nie te raz spy tasz, dla cze go za czą łem
w ogó le fo to gra fo wać…

MT: Sko ro na le gasz, to ok. Dla cze go?
JM: Od po wiem krót ko – bo mia łem apa -

rat… i prze mo żną chęć utrwa la nia chwi li.
Dziś mo je zdję cia tra fia ją do ka len da rzy,
prze wod ni ków. Fo to gra fo wa łem dla Cen -
tral ne go Mu zeum Mor skie go. Swo im do -

świad cze niem sta ram dzie lić się z in ny mi.
Pro wa dzę kur sy fo to gra fii pod wod nej. W
mia rę mo żli wo ści do ra dzam za przy jaź nio -
nym nu ra som w do bo rze sprzę tu.

MT: Czy li po wo li sta ło się to ja kąś czę -
ścią ży cia za wo do we go?

JM: Fo to gra fo wa nie pod wo dą to dla
mnie nie tyl ko hob by. Jest spo so bem spę -

dza nia wol ne go cza su, za ba wą…, w ja kimś
stop niu jest czę ścią mo je go ży cia. By łem
sta łym współ pra cow ni kiem Wiel kie go Błę -
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ki tu, na któ re go ła mach zaj mo wa łem się
opi sy wa niem te go, co lu bię naj bar dziej:
miejsc nur ko wych w Pol sce. Wpro wa dza -
łem młod szych ko le gów w pa sjo nu ją ce nur -
ko wa nia na wra kach Bał ty ku, za rów no tych
bli ższych, w Za to ce Gdań skiej, jak i tych na
otwar tym mo rzu. Lu bię być na ło dzi, lu bię
bu ja nie, na wet to moc ne, lu bię być pod
wo dą i lu bię ten bał tyc ki pół mrok, z któ re -

go naj pierw wy ła nia się za rys wra ku, po tem
spoj rze niem ogar niasz co raz wię cej, by w
koń cu zna leźć się na wra ku i pe ne tro wać
je go za ka mar ki.

MT: Co do pod wod ne go Bał ty ku to zgo -
da, ale z tym bu ja niem prze sa dzi łeś. To są
mo je naj czar niej sze wspo mnie nia. Pa mię -
tam, jak kie dyś le d wo ży jąc le ża łem na ław -

ce i pa trzy łem, jak fa la za bie ra ła mo je bu -
ty. Prze su wa ły się po wo li w kie run ku bur -
ty, a ja nie mia łem si ły, by po nie się gnąć.
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W koń cu od pły nę ły, na brze gu mu sia łem
po ży czyć klap ki od ko le gi. Ale wróć my do
fo to gra fii i nur ko wa nia.

JM: Bez apa ra tu nie scho dzę pod wo dę.
Nie mam naj mniej sze go po wo du, że by zry -
wać się ra no z cie płe go łó żecz ka, go nić
gdzieś przez pół Pol ski, a po tem, tak po pro -
stu, wejść do wo dy. Do pie ro spoj rze nie
przez wi zjer na da je mo je mu nur ko wa niu
sens. Po szu ki wa nie ka dru, świa tła, uję cia to
jest to, cze go szu kam pod wo dą. Od pew -
ne go cza su od cho dzę od uży wa nia lamp
bły sko wych. Ko rzy stam z oświe tle nia ge ne -
ro wa ne go przez la tar kę mo je go part nu ra.
Efek ty są ró żne, ale na ty le za chę ca ją ce, że
pró bu ję da lej.

MT: No wła śnie, Two je zdję cia, wbrew
ogól nym tren dom, są ge ne ral nie po zba wio -
ne świa tła bły sko we go. Ale nie za wsze
prze cież tak by ło.

JM: Pierw szym zdję ciem, z któ re go by -
łem bar dzo dum ny, by ła fo to gra fia skrzy dli -
cy pstrej przy cza jo nej na ra fie.
Zau wa żyw szy mnie, swo im zwy cza jem na -
stro szy ła kol ce i po wo li za czę ła prze miesz -
czać się w mo ją stro nę. W po śpie chu
usta wi łem pa ra me try na świe tle nia, wy cią -

gną łem rę kę i… z nie cier pli wo ścią cze ka -
łem na re zul tat (z uwa gi na nie naj lep szą
opi nię o la bach w Egip cie, mu sia łem wy -
trzy mać do po wro tu do kra ju). War to by ło.
Jed na z pięk niej szych, mo im zda niem, ryb
w peł nej kra sie. Urok te go zdję cia do ce nił
Ma ga zyn Nur ko wa nie. Dość szyb ko jed nak
fo to gra fo wa nie flo ry i fau ny Mo rza Czer wo -
ne go prze szło w fa scy na cję ro dzi mą przy -

ro dą. Za czą łem po zna wać pol skie je zio ra.
Do dziś lu bię się w nich za nu rzyć, ob ser -
wo wać wi szą ce w to ni szczu pa ki, czy cie -
kaw skie oko nie. Ostat nio naj wię cej
sa tys fak cji spra wia mi fo to gra fo wa nie bał -
tyc kich wra ków.

MT: Two je ulu bio ne zdję cie to…?
JM: Gdy bym mu siał wy brać jed no zdję -
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cie, to by ła by to fo to gra fia nur ka oglą da ją -
ce go ko twi cę „tan kow ca”, a w tle ko lej ny,
moc no już roz my ty nu rek wi szą cy w to ni.

Ale mam ogrom ną na dzie ję, że naj cie kaw -
sze nur ko wa nie jest jesz cze przede mną. I
to naj lep sze zdję cie też.

MT: Spo ro jeź dzisz. I po kra ju, i po świe -
cie. Mógł byś wska zać ja kiś ulu bio ny
akwen?

JM: Któ re z miejsc nur ko wych jest naj cie -
kaw sze? To bar dzo trud ne py ta nie. Nie da

się na nie jed no znacz nie od po wie dzieć. Fo -
to gra fo wa łem pod wod ne ścian ki na je zio -
rach: Trze śniow skim, Wdzy dzach, Wi grach
i oczy wi ście na Hań czy, ale cię żko zde cy -
do wać, któ re jest naj cie kaw sze. Lu bię fo to -
gra fo wać słyn ne ko par ki, tak la tem, jak i
zi mą. Od pew ne go cza su fo to gra fu ję bał -
tyc kie wra ki, za rów no te z za to ki, jak i te z
otwar te go mo rza. I też nie od po wiem, któ -
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re z nich są naj cie kaw sze. Ka żde z nur ko -
wań, na wet na tym sa mym wra ku, jest in ne.
In na jest po wierzch nia, in na jest przej rzy -
stość, in ne na świe tle nie. Ge ne ral nie kon -
cen tru ję się na ciem nych, zim nych wo dach.
Pró bu ję po znać akwen Mo rza Bał tyc kie go.
Nur ko wa łem już na Bor hol mie, na Go tlan -
dii, w oko li cach Ny ny sham w Szwe cji. Fo -
to gra fo wa łem też wra ki Nar vi ku oraz le żą cy
nie opo dal wrak JU -52. By łem też na słyn -
nym ko twi co wi sku w Sca pa Flow. Tam fo to -
gra fo wa łem, po mi mo nie naj lep szej

wi docz no ści, po zo sta ło ści wra ków nie -
miec kiej Flo ty Ce sar skiej. Tam też prze ży -
łem za la nie apa ra tu. Nie wąt pli wie jed no z
mo ich naj gor szych do świad czeń nur ko -
wych. W cią gu se kun dy Ca non D5 z obiek -
ty wem 15 mm „ry bie oko” stał się bez u ży -
tecz ną atra pą. Ale od tej po ry wiem, że fo -
to graf na ło dzi przed wej ściem do wo dy
mu si sku pić się mak sy mal nie na so bie i na
spraw dze niu sprzę tu, na wet po raz set ny.
Chy ba że szu ka pre tek stu do wy mia ny apa -
ra tu na now szy mo del.

MT: Ży czę Ci za tem sa mych fa scy nu ją -
cych pod wod nych do świad czeń i ko lej nych
nie zwy kłych ujęć.
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To by ło trzy ty go dnio we sa fa ri nur -
ko we w Egip cie. Pod czas ostat nie -
go wie czo ru (przed ostat nim dniem
nur ko wań) od by ła się du ża im pre za
po że gnal na – by ło spo ro al ko ho lu,
kil ka osób bra ło nar ko ty ki. Ra no w
ba zie pa no wał to tal ny cha os, nikt
nie mógł zna leźć swo je go sprzę tu,
wszy scy byli ska co wa ni.

Mia ło to być ostat nie, bar dzo ła twe nur -
ko wa nie. Wresz cie prze wod nik zde cy do wał:

– No do bra, bierz my ten sprzęt, któ ry
jest. Resz ta znaj dzie się póź niej, bo ina czej
ni gdy nie zro bi my te go nu ra.

Po do pły nię ciu na nur ko wi sko część
osób jed nak zre zy gno wa ła z wej ścia do wo -
dy, z po wo du bar dzo złe go sa mo po czu cia.
Mia ło to swo je do bre stro ny, bo dzię ki te -
mu uda ło się skom ple to wać sprzęt dla resz -
ty eki py. Do wo dy we szło ośmio ro nur ków:
prze wod nik, je den nu rek wy so kie go stop -
nia, dwie dziew czy ny, dwóch chło pa ków
oraz oj ciec z sy nem.

Ra fa mia ła być na głę bo ko ści 12-15 me -
trów. Wy sko czy li z ło dzi. Po roz po czę ciu
za nu rze nia prze wod nik zo rien to wał się, że

łódź przy pły nę ła do nie wła ści we go miej -
sca. Pod ni mi by ła toń o nie zna nej, bar dzo
du żej głę bo ko ści. Pró bo wał ze brać gru pę

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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ra zem, jed nak by ło to bar dzo trud ne, bo
wszy scy już le cie li w dół. Do go nił pa rę, w
któ rej by li oj ciec z sy nem i ka zał im wra cać
na gó rę. Po tem zo ba czył pa rę chło pa ków –
by li du żo głę biej pod nim. Do padł do nich
i też po le cił się wy nu rzyć. Po wy nu rze niu
kom pu ter prze wod ni ka po ka zał mak sy mal -
ną osią gnię tą głę bo kość 82 me try.

W tym cza sie dru gi nu rek wy so kie go
stop nia pró bo wał do go nić pa rę dziew czyn.
Naj wi docz niej zna leź li się ja koś, być mo że
pró bo wa li dzie lić się po wie trzem i wy nu -
rzać. Nie wia do mo, co do kład nie się sta ło.
Ciał ko biet nie od na le zio no ni gdy, zaś nu -
rek wy nu rzył się bez sprzę tu (nie miał ma ski,
apa ra tu ani pa sa) i ze śla da mi wal ki (miał

po dra pa ną twarz). Zmarł na po wierzch ni na
roz le gły uraz ci śnie nio wy płuc.

Z po zo sta łych nur ków trzech za cho ro -
wa ło na cho ro bę de kom pre syj ną (prze wod -
nik i dwóch chło pa ków). By li le cze ni
hi per ba rycz nie i zo sta li wy le cze ni.

Ko men tarz
To tra gicz ne zda rze nie wy ni ka, jak zwy -

kle, ze zło że nia kil ku kwe stii.
Po pierw sze – ostat ni dzień wy jaz du nur -

ko we go. Bar dzo czę sto tak jest, że ostat nie go
dnia week en du, kur su czy urlo pu ma ją miej -
sce wy pad ki. Trud no po wie dzieć, z cze go to
wy ni ka. Praw do po dob nie ma tu zna cze nie
at mos fe ra roz luź nie nia i de kon cen tra cji spo -
wo do wa na bli skim po wro tem do do mu. Nur -
ko wie nie my ślą o szcze gó łach przy go to wy-
wa nej i wy ko ny wa nej ak cji, lecz wła śnie o
tym, że wkrót ce wy je żdża ją. Zda rza się rów -
nież, że or ga ni za tor bar dziej za ję ty jest li cze -
niem pie nię dzy, któ re wła śnie za ro bił, niż
przy kła da niem się do swej ro bo ty.

Po dru gie – al ko hol i nar ko ty ki. Jed nym
z naj trud niej szych i naj smut niej szych obo -
wiąz ków sze fa szko le nia ba zy jest za bra nia -
nie nur ko wa nia tym, któ rzy nur ko wać nie
po win ni. Zwy kle or ga ni za tor, któ ry te go za -
bra nia za ra bia so bie w ten spo sób na opi -
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nię „fa szy sty” czy „ka pra la” i prze sta je być lu bia ny. Nie ste ty wiem
coś o tym. Trud no. Al ter na ty wą jest wy pa dek nur ko wy.

Ko lej ny błąd zo stał po peł nio ny przez ster ni ka ło dzi, któ ry po pro -
stu przy pły nął nie tam, gdzie trze ba.

Rów nież obaj prze wod ni cy po peł ni li błąd, za nu rza jąc się z da le -
ka od swych grup – ze spo ły po win ny oczy wi ście za nu rzać się bli -
sko sie bie. Pod czas za nu rza nia na le ży trzy mać się ra zem, sta ran nie
kon tro lu jąc tem po za nu rza nia (wy glą da na to, że nikt z nur ków bio -
rą cych udział w ak cji te go tem pa nie kon tro lo wał!). Tech ni ka za nu -
rze nia ty pu: „to cześć, spo ty ka my się na do le!” jest nie do pusz czal na.
W osta tecz no ści mo żna, bar dzo ostro żnie, za sto so wać ją, gdy by
dno znaj do wa ło się na głę bo ko ści kil ku me trów i by ło do sko na le
wi docz ne z po wierzch ni. Przy przej rzy sto ści, ja ka zwy kle wy stę pu -
je w tych re jo nach, ra fa znaj du ją ca się pod nur ka mi na głę bo ko ści
12-15 me trów po win na być do sko na le wi docz na z po wierzch ni.
Gdy by któ ryś z prze wod ni ków po pro stu za nu rzył gło wę pod wo dę
i spoj rzał w dół zo ba czył by, że dna nie ma. Tym cza sem au tor opi -
su po da je, że sta ło się to ja sne do pie ro „po roz po czę ciu za nu rze nia”
– za póź no. Ten błąd za de cy do wał o wy stą pie niu wy pad ku.

To masz Stru gal ski

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, ad wo ka tem i dok to rem na uk praw nych, na pi sał

wie le be st sel le ro wych pod ręcz ni ków nur ko wych, np.: Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz -

kich do świad czeń; Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia; czy Ni trox i wstęp do

in nych mie sza nin – pod ręcz nik nur ka. Obec nie jest kie row ni kiem kie run ku Po dy plo mo -

wych Stu diów Pra wa w Spo rcie i Re kre acji w Uni wer sy te cie SWPS w War sza wie. Link

do pod ręcz ni ków nur ko wych To ma sza Stru gal skie go: www.ksie gar nia.iknt.pl

Tomasz Strugalski

FILOZOFIA NURKOWANIA

-

www.nurek.pl

OWOZOFIA NURKFIL

omasz StrugalskiTTomasz Strugalski

ANIAOWOWANIA

.pl.nurekwwwwww.nurek.pl

-

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

http://www.activtour.pl/10.10-17.10.2015-egipt-wadi-lahami-na-spotkanie-z-delfinami
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
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Moi mi li, wie lu z Was sły sza ło o
ho ke ju, ale tak na praw dę ni gdy nie
wi dzia ło roz gryw ki, ani pod sta wo we -
go wy po sa że nia gra cza. Naj bli ższy
tur niej to „Pi ra nia CUP” – we Wro -
cła wiu, już 29 sierp nia 2015.

Aby ście mo gli oglą dać na sze zma ga nia
oraz na bie żą co śle dzić, co się dzie je na
dnie ba se nu, im pre za bę dzie trans mi to wa na
na ży wo, dzię ki Te le wi zji In ter ne to wej ITD
oraz ka me rom pod wod nym Gral ma ri ne.
War to to zo ba czyć, zwłasz cza że Pi ra nia

Podwodne… Co?
Czy li czym jest UWH – Un der wa ter Hoc key – Ho kej Pod wod ny
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CUP to je dy ny w Pol sce tur niej w wer sji
3x3, któ ry po ka zu je pięk no te go spor tu. Gra
jest przej rzy sta, bę dzie wi dać du żo tech ni -
ki ma new ro wa nia krą żkiem, strza ły na 2-3
me try, uciecz ki, go ni twy…

Czym jest ho kej pod wod ny?
Zacz nij my od za wod ni ka i je go wy po sa -

że nia, któ re czę ścio wo pew nie zna cie, ale
opi sze my wszyst ko po ko lei:

Faj ka – dzię ki niej mo że my sta le ob ser -
wo wać grę, rów no cze śnie od dy cha jąc.
Dzię ki obo wiąz ko we mu ochra nia czo wi nie

mu si my się mar twić o ewen tu al ne wi zy ty u
den ty sty;

Cze pek – ko lor bia ły/czar ny lub nie bie -
ski po zwa la na roz ró żnia nie za wod ni ków,
cze pek ko lo ru czer wo ne go no si sę dzia. Ka -
żdy po sia da ochra nia cze na uszy;

Ma ska – dwa osob ne szkieł ka ko niecz nie

z har to wa ne go ma te ria łu, mi mo iż strza ły w
oko li ce gło wy są za bro nio ne, nie mo żna
wy klu czyć tzw. „przy pad ków”;

Płe twy – do bie ra ne in dy wi du al nie (twar -
dość, dłu gość, ma te riał) do szyb kie go prze -
miesz cza nia się pod wo dą;

Kij – słu ży do kon tak tu z krą żkiem, po -
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dob nie jak cze pek mo że być w dwóch ko -
lo rach – czar ny bądź bia ły;

Krą żek – oko ło 1,5 kg oło wia ne go rdze -
nia ob le czo ne go two rzy wem sztucz nym;

Rę ka wi ca – ob la na si li ko nem chro ni pal -
ce amor ty zu jąc ude rze nia, któ rych w fer wo -
rze wal ki nie spo sób unik nąć.

Dro dzy sym pa ty cy, przy szli gra cze, po -
zy tyw nie za krę ce ni! Sprzęt już omó wi li śmy.
Te raz za ry su je my Wam ho kej, aby ście wie -
dzie li, cze go spo dzie wać się oglą da jąc lub
od wie dza jąc nas na tre nin gu! Oczy wi ście
w wiel kim skró cie. Ofi cjal ne prze pi sy zaj -
mu ją kil ka dzie siąt stron for ma tu A4. Dru ży -

na li czy 10 osób, 6 w grze + 4 zmien ni ków
(tur niej Pi ra nia CUP to 5 za wod ni ków 3 gra
+ 2 zmien ni ków). Ofi cjal nie gra zaj mu je
dwie po ło wy, ka żda po 15 mi nut, na to miast
pod czas tur nie jów gra my po 8-10 min. Dru -
ży na zdo by wa punkt (go la), gdy krą żek
wpa da ca łym ob wo dem do ryn ny lub ude -
rzy w pio no wą ścian kę bram ki. Ilość zmian
jest nie ogra ni czo na, jed nak mo gą od by wać
się tyl ko w wy zna czo nej stre fie ba se nu. Krą -
żkiem mo żna ma ni pu lo wać tyl ko za po mo -
cą kij ka. Pod sta wo we usta wie nie to 3:3,
czy li 3 oso by w ata ku i 3 oso by w obro nie
(tak, nie ma bram ka rza!). Oso ba z krą żkiem
nie mo że być ła pa na, spy cha na itp. Mo żna
ata ko wać tyl ko krą żek. Gra to czy się na ca -
łym ba se nie, a do kład niej na je go dnie. Wy -
miar bo iska to 25 m (dłu gość) x 12-15 m
(sze ro kość) x 2-3 m (głę bo kość). Na po trze -
by Pi ra nia CUP od po wied nio zmniej szy my
bo isko. Sę dzio wie są w wo dzie i na lą dzie.
Sy gnał dźwię ko wy za trzy mu je lub roz po -
czy na grę. Po ka żdym go lu krą żek wra ca na
śro dek bo iska, a dru ży ny usta wia ją się przy
ścia nach nad swo imi bram ka mi.

Ma my już in for ma cje o ekwi pun ku gra -
cza i za ry so wa li śmy po le oraz za sa dy gry.
Po ra na fau le, któ re to uwiel bia ją po peł niać
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no wi, i nie tyl ko, gra cze! Gdy ktoś my śli
„ho kej”, od ra zu w wy obraź ni po ja wia ją się
ły żwy, mia żdże nie prze ciw ni ka o ban dę, a
póź niej bi twa dwóch dru żyn na pię ści. W
ho ke ju pod wo dą emo cji jest ty le sa mo, jed -
nak po dej ście do prze wi nień dia me tral nie
się ró żni. Gracz pro wa dzą cy krą żek jest w
pe wien spo sób uprzy wi le jo wa ny, je go prze -
ciw ni cy nie mo gą go po py chać, ła pać, trzy -

mać, cią gnąć, przy gnia tać do dna itp. Mo -
żli wy jest atak tyl ko na krą żek i tyl ko ki jem.

Kij i rę ka wi ca to do sko na łe na rzę dzia sie -
ją ce znisz cze nie, dla te go na le ży ich uży -
wać zgod nie z prze zna cze niem. Wszel kie
ata ki ki jem w prze ciw ni ka, a nie na krą żek,
są ka ra ne je go stra tą. Rę ka wi ca ma ochra -
niać na sze pal ce przed zdra dli wym dnem i
przy pad ko wy mi otar cia mi, nie słu ży do

pro wa dze nia krą żka. Na za gra nia rę ka wi cą
na le ży uwa żać szcze gól nie przy ścia nie. Je -
śli nie po sia da my krą żka, a prze szka dza my
w je go zdo by ciu, ta kże jest to faul, po dob -
nie je śli po sia da my krą żek i wol ną rę ką za -
sła nia my do nie go do stęp. Je śli prze ciw nik
po dej mie pró bę prze ję cia i na tknie się na
na szą rę kę, gra jest prze rwa na i tra ci my krą -
żek. Te mat prze wi nień jest bar dziej roz wi -
nię ty i w mia rę na by wa nia do świad cze nia,
za wod nik ła twiej się w nim od naj du je. Tre -
ning czy ni mi strza, a mi strzow ska gra, to gra
fa ir -play!

A te raz zwięź le i na te mat o tym, czym
zaj mu je się na past nik. Ata ku je, prze szka -
dza, psu je, wy mu sza. Do bry na past nik nie -
ustan nie i bez li to śnie nę ka prze ciw ni ka, nie
da jąc mu chwi li wy tchnie nia. Wy mu sza re -
ak cję, błę dy, po da nia, sta ra się ode brać krą -
żek, unie mo żli wia czy ste po da nie. Że by
speł nić wszyst kie swo je ce le, mu si grać na
100%. Bar dzo wa żny pod czas gry w ro li
na past ni ka, gdy dru ży na tra ci krą żek, jest
szyb ki po wrót i pró ba wy gar nię cia krą żka
prze ciw ni ko wi, któ ry na tknął się na obro nę.
Do skrzy dło wych na le ży przede wszyst kim
zdo by wa nie po la gry, środ ko wy ma prócz
te go za za da nie wy brać stro nę, w któ rą gra
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bę dzie kie ro wa na. Wy mu sza to na nim dłu -
ższe i częst sze zej ścia pod wo dę. Wszyst -
kim ata ku ją cym ży czy my szyb kich płetw i
po wo dze nia w na tar ciu!

Dro dzy zwo len ni cy nie ty po wych spor -
tów eks tre mal nych! Atak ma my już za so -
bą, więc te raz na uczy my się jak dzia ła
obro na. Kontr uje, ha mu je, wspo ma ga.
Obroń ca w swo ich dzia ła niach jest prze ci -
wień stwem na past ni ka. Wspie ra atak swo ją
obec no ścią, a gdy przód stra ci krą żek, na -
tych miast przy pusz cza kontr atak, za nim
jesz cze no wy wła ści ciel zdą ży po pa trzeć
do oko ła sie bie. Gdy prze ciw na dru ży na
prze ję ła ini cja ty wę, sta ra się spo wol nić grę,
wręcz za trzy mać, by człon ko wie dru ży ny
mo gli po wró cić na swo je miej sce i pod jąć
dal szą wal kę. W tym wszyst kim wa żny jest
spo kój i chłod na kal ku la cja. Za obroń cą jest
już tyl ko bram ka, nie mo że więc do pu ścić
do sy tu acji, w któ rej krą żek zo sta nie mu
ode bra ny. Ce lem, któ ry po wi nien re ali zo -
wać obroń ca w trak cie po sia da nia krą żka,
jest szyb kie po zby cie się go na rzecz ata ku -
ją cych. Wszyst kim obroń com ży czy my do -
dat ko wych płuc i po wo dze nia w bro nie niu!�

Za pra sza my na tre nin gi! Je śli nie masz
żad ne go z ele men tów wy po sa że nia, a

chcesz spró bo wać swo ich sił, nie martw się,
je ste śmy na to przy go to wa ni.
Za pra sza my na tur niej Pi ra nia CUP:
Ter min:
29 sierp nia 2015 – so bo ta
Tur niej Ho ke ja Pod wod ne go.
go dzi na: 8.00-14.00.
Miej sce:
Kry ta pły wal nia AWF Wro cław, 
al. I.J. Pa de rew skie go 35
Dwa bo iska, plus ma ły ba sen na spró bo wa -
nie ho ke ja (in tro nur ko we), kon kur sy.
Ka te go rie:
1. ka te go ria OPEN UWH (od 18 lat),
2. ka te go ria Ju nior OPEN UWH (do 17 lat),
3. ka te go ria Wo men UWH – (pierw szy w
Pol sce tur niej w tej ka te go rii).

Prze wi du je my try bu ny pod wo dą al bo
nad wo dą z wi do kiem na ekran, na któ rym
wy świe tli my re la cję. Bę dzie rów nież mo żli -
wość śle dze nia re la cji na ży wo przed mo ni -
to ra mi w do mu, po przez stro nę
www.pi ra nia cup.pl

Ho no ro wy Pa tro nat nad Tur nie jem obej -
mie Dy rek tor Biu ra, Spor tu Tu ry sty ki i Re -
kre acji Urzę du Miej skie go Wro cław, pan
Piotr Ma zur. Pi ra nia CUP to wy da rze nie ad -
re so wa ne za rów no do mło dych lu dzi, dzie -

ci, stu den tów, jak i do osób star szych. Pra -
gnie my, aby przed się wzię cie to mia ło cha -
rak ter nie tyl ko
po pu la ry za tor sko -po znaw czy gry w ho ke ja
pod wod ne go, ale rów nież roz ryw ko wy.

Or ga ni za tor:
AKP „Pi ra nia” Wro cław
W imie niu Pi ra nii na tur niej za pra sza:
Pierw sza za wod nicz ka UWH Pi ra nia Jo lan -
ta Fran czak,
Ka pi tan dru ży ny Pi ra nii Ar tur Ste fań ski „Sni -
kers”
Za ło ży ciel sek cji ho ke ja pod wod ne go w
„Pi ra nii” pre zes Mar cin Re if.
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http://www.oceanx.pl
http://www.fotopodwodna.pl
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W dniach 27- 28 czerw ca 2015 r.
na te re nie Cen trum Re kre acyj no -
- Spor to we go Ukiel w Olsz ty nie od -
by ły się Tar gi Spor tów Wod nych
„Olsz tyn Wa ter Show”.

By ła to pierw sza te go ty pu im pre -
za w Olsz ty nie, któ ra za ra zem za in -
au gu ro wa ła no wo otwar tą ma ri nę i
ca łą in fra struk tu rę por to wą.

Olsztyn Water Show 2015
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Pod czas tar gów „Olsz tyn Wa ter Show”
mi ło śni cy spor tów wod nych, oprócz jach -
tów oraz ło dzi mo to ro wych, mo gli rów nież
za po znać się z ofer tą pro du cen tów sku te -
rów wod nych, ka ja ków, ka ta ma ra nów,
sprzę tu nur ko we go i wind sur fin go we go
oraz z ofer tą czar te ro wą.

Swo je naj now sze pro po zy cje za pre zen -
to wa ły ta kie fir my jak: Co brey, Do bre Jach -
ty, Cran chi, Pe ga zus, Yacht -Pol, Horn
Bo ats, Sie sta So le ma ran, Eska pa der, S -Lang,
Ata na, Ka ros, ZWM Doj ni kow scy, Ae ro se -
rvi ce, Scan di na via, Tau rus Sea Po wer,
A.M.S Bo ats i in ni.

Or ga ni za tor tar gów – fir ma Sa li ne Gro up
– przy go to wa ła dla wszyst kich zwie dza ją -
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cych ta kże do dat ko we atrak cje, m.in. po ka -
zy ra tow nic twa wod ne go WOPR, po ka zy
fly bo ar du, re ga ty Olsz tyn Wa ter Show Sa -
iling Cup w kla sie UKS i kla sie B, nur ko wa -
nie w heł mach dzwo no wych i za byt ko wych
kom bi ne zo nach nur ko wych, po kaz mo dy
Cam pio ne, se sje fo to gra ficz ne mo de lek w
stro jach ką pie lo wych Cal ze do nia, wy stę py
mu zycz ne i kon kur sy z na gro da mi dla pu -
blicz no ści.

W tar gach wzię ło udział po nad 50 wy -
staw ców, pre zen tu jąc sze ro ką ga mę asor ty -
men tu zwią za ną z kul tu rą spor tów wod nych
i nie tyl ko. Na tar gach mo żna by ło rów nież
zo ba czyć eks klu zyw ne au ta ta kich ma rek jak
Ben tley, Fer ra ri, Lam bor ghi ni.

Te go rocz na edy cja tar gów out do oro -
wych za koń czy ła się suk ce sem i już dzi siaj
ser decz nie za pra sza my na II edy cję Tar gów
Spor tów Wod nych Olsz tyn Wa ter Show.

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/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Z POŻÓŁKŁEGO ARCHIWUM 
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Jak wybrać odpowiedni ocieplacz do 
suchego skafandra? 

Planujesz zakup pierwszego lub nowego ocieplacza  
i zastanawiasz się jaki wybrać? 
Poniższe rady powinny okazać się pomocne przy zakupie.
Celem ocieplaczy jest przede wszystkim zapewnienie komfortu cieplnego podczas nurkowania. Nie ma jednak jednego 

1.
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1. Ochrona termiczna dostosowana do indywidualnych potrzeb

 
i miejsca nurkowania.

2. Odprowadzanie wilgoci

 

3. Wiatroszczelność 

2.
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4. Czas nurkowania i temperatura wody

ocieplacz. 

5. Rozmiar ocieplacza zapewniający swobodę ruchów 

 

6. Materiał

3.
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RODZAJ OCIEPLACZA
T E M P E R AT U R A  W O D Y

00C 10C 20C 30C 40C 50C 60C 70C 80C 90C 100C 110C 120C 130C 140C 150C 160C 170C 180C 190C 200C

LETNI

Light CDS 40

Comfort BZ 200

Flex 190

Extreme BZ 400/200

Extreme BZ 400

Extreme BZ 400 Heated

6.

Poniższa tabela prezentuje poglądowo jaki ocieplacz 
wybrać przy jakiej temperaturze wody. Pamiętaj jednak, 
jeśli cenisz sobie wysoki komfort cieplny, niezależnie od 
temperatury wody oraz czasu nurkowania, być może warto 
postawić na grubszy ocieplacz (na przykładzie ocieplaczy 
firmy SANTI).
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Przed na mi ko lej ny mie siąc wa ka -
cji. Jest to czas, gdy spo re gro no
mi ło śni ków fo to gra fii po szu ku je apa -
ra tu na wy jazd i czę sto w sfe rze za -
in te re so wań znaj du ją się mo de le
wo do od por ne, któ rym nie strasz ne
upad ki i tru dy pod ró ży. Jak co ro ku,
chce my uła twić Wam pod ję cie de cy -
zji za ku po wych i przy go to wa li śmy
ko lej ny test pod wod nych kom pak tów.
Tym ra zem w szran ki sta nę ły trzy
mo de le:

Ni kon CO OL PIX AW130
Olym pus To ugh TG -4 
Pa na so nic LU MIX FT30
Na te sty wy bra li śmy się na mal tań ską wy -

spę Go zo, gdzie wy ko na li śmy kil ka nur ko wań
w Mo rzu Śród ziem nym. Po go da do pi sa ła, wi -
docz ność by ła świet na, więc uda ło nam się
wy ko nać spo ro zdjęć te sto wych.

W kolejnym numerze za chę ca my do za -
po zna nia się z ta be lą, w któ rej po rów nać
mo żna będzie pod sta wo we pa ra me try te -
sto wa nych mo de li. Jak wi dać, wszyst kie
pro duk ty wy po sa żo no w ma try ce o roz -
dziel czo ści 16 Mpix wiel ko ści 1/2.3 ca la.
W Ni ko nie i Olym pu sie są to sen so ry
CMOS BSI, a w naj tań szym Pa na so ni ku
znaj dzie my sen sor ty pu CCD. Pa na so nic
od sta je ta kże tro chę pod wzglę dem wy trzy -
ma ło ści obu do wy, gdyż mo żna z nim nur -

ko wać tyl ko na głę bo ko ści 8 me trów. Jed -
nak zde cy do wa li śmy przyj rzeć mu się bli -
żej, gdyż jest on po nad dwu krot nie tań szy
od kon ku ren tów i z pew no ścią znaj dzie się
w sfe rze za in te re so wa nia osób dys po nu ją -
cych mniej szym bu dże tem.

Jak za wsze, kom pak ty prze te sto wa li śmy
pod czas nur ko wań w wo dach otwar tych,
bo wiem za nu rze nie się z ni mi na ba se nie
nie po zwa la na okre śle nie ich rze czy wi -
stych mo żli wo ści. Mie li śmy oka zję nur ko -

Test aparatów podwodnych 2015

Nikon COOLPIX AW130
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wać z ni mi w oko li cach wy spy Go zo, a ta -
kże w męt nych i zie lo nych wo dach ka szub -
skie go je zio ra Kłod no. Te sty trwa ły dość
dłu go, co po zwo li ło nam w mia rę do kład -
nie spraw dzić mo żli wo ści wszyst kich mo -
de li i oce nić je we dług na stę pu ją cej ska li:

Pa ra me try: 0-5 pkt;
Eks plo ata cja: 0-4 pkt;
Funk cje do dat ko we: 0-3 pkt;
Użyt ko wa nie pod wo dą: 0-5 pkt;
Ja kość zdjęć pod wod nych: 0-10 pkt;
Ja kość fil mów pod wod nych: 0-10 pkt;
Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0-10 pkt;
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0-10 pkt.
Ni kon CO OL PIX AW130
Se ria wo do od por nych apa ra tów CO OL -

PIX AW po ja wi ła się na ryn ku w sierp niu

2011 ro ku. Od te go cza su pro du cent za pre -
zen to wał już czte ry mo de le, a naj now szym
jest opi sy wa ny w tym ar ty ku le AW130. W
ta be li po rów nać mo żna pa ra me try wszyst -
kich pro duk tów z se rii CO OL PIX AW. Wi -
dzi my, że od sa me go po cząt ku pro du cent
kon se kwent nie wy ko rzy stu je w apa ra tach
16-me ga pik se lo wą ma try cę CMOS BSI

wspie ra ną przez pro ce sor EXPE ED C2. W
ubie głym ro ku w mo de lu AW120 po ja wił
się no wy, ja sny obiek tyw o od po wied ni ku
ogni sko wych 24–120 mm oraz świe tle
f/2.8–4.9 i ta sa ma kon struk cja zna la zła się
w naj now szym AW130. Cie szy ta kże fakt,
iż pra wie za ka żdym ra zem kon struk to rzy
de cy do wa li się na wzmoc nie nie obu do wy.

Gozo słynie z przepięknych skalnych wybrzeży,
które pod wodą tworzą ciekawe formacje i
jaskinie idealne dla nurków.
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----- R E K L A M A -----

Producent Nikon Nikon Nikon Nikon

Model Coolpix AW100 Coolpix AW110 Coolpix AW120 Coolpix AW130

Data premiery 2011-08-24 2013-01-29 2014-02-07 2015-02-10

Liczba pikseli 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci brak danych • 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2272 x 1704

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4608 x 2592 (16:9)

• 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2272 x 1704

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2272 x 1704

• 1600 x 1200

• 640 x 480

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

PORÓWNANIE APARATÓW

REDAKCJA REKLAMA KONTAKT RSS

ZALOGUJ ZAREJESTRUJ

AKTUALNO�CI TESTY ARTYKUŁY APARATY OBIEKTYWY LORNETKI SŁOWNICZEK RANKINGI FAQ FORUM FOTOMISJE
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Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3 1/2.3 cala, CMOS BSI, 4:3, całkowita liczba

pikseli: ok. 16.79 MPix

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

pikseli: ok. 16.79 MPix

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

pikseli: ok. 16.76 MPix

Procesor obrazu EXPEED C2 EXPEED C2 EXPEED C2 EXPEED C2

Format zapisu brak danych • Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF, MPF)

Zdj�cia 3D: MPO

• Filmy: MPEG-4 AVC H.264 (MOV)

• D�wi�k: AAC stereo filmy, WAV notatki

głosowe

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF)

• Filmy: MOV (MPEG-4 AVC / H.264)

• D�wi�k: WAV (notatki głosowe) / LPCM

stereo (filmy)

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF)

• Filmy: MOV (MPEG-4 AVC / H.264)

• D�wi�k: LPCM stereo (filmy)

Zakres ISO Auto (125-400, 125-800 ISO), 125, 200, 400,

800, 1600, 3200* ISO

* - rozdzielczo�� ograniczona do 4608 x 3456

pix

125 – 1600 ISO

3200 ISO (dost�pne w trybie Automatyczny)

125 - 1600 ISO;

ISO 3200

ISO 6400 (dost�pna w trybie automatycznym)

125 - 1600 ISO;

ISO 3200

ISO 6400 (dost�pna w trybie automatycznym)

Migawka brak danych Migawka mechaniczna i elektroniczna CMOS

• 1 s - 1/1500 s (w trybie Auto)

• 4 s (program tematyczny Sztuczne ognie)

Migawka mechaniczna i elektroniczna CMOS

• 1 s - 1/1500 s (w trybie Auto)

• 4 s (program tematyczny Sztuczne ognie)

Migawka mechaniczna i elektroniczna CMOS

• 1/1500-1 s

• 1/4000 s (najkrótszy czas podczas

szybkiego wykonywania zdj�� seryjnych)

• 4 s (program tematyczny Sztuczne ognie)

Konstrukcja obiektywu Zoom-NIKKOR

11 elementów w 9 grupach

(dwie soczewki ze szkła ED)

Zoom-NIKKOR

11 elementów w 9 grupach

(dwie soczewki ze szkła ED)

Zoom-NIKKOR

12 elementów w 10 grupach

(2soczewki ze szkła ED)

Zoom-NIKKOR

12 soczewek w 10 grupach

(2 soczewki ze szkła ED)

Ogniskowa obiektywu 5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu 35 mm)

5.0 – 25.0 mm

(ekwiwalent: 28 – 140 mm dla filmu 35 mm)

4.3 – 21.5 mm

(ekwiwalent: 24 – 120 mm dla filmu 35 mm)

4.3 – 21.5 mm

(ekwiwalent: 24 – 120 mm dla filmu 35 mm)

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

Zoom optyczny 5x 5x 5x 5x

Zoom cyfrowy 4x 4x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak Tak
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Zapis wideo • 1920x1080 (Full HD 1080p) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 1280x720 (HD 720p) z szybko�ci� 30 kl./s,

• 640x480 (VGA) z szybko�ci� 30 kl./s,

• 320 x 240 (QVGA) z szybko�ci� 30 kl./s,

• Szybkie filmy z szybko�ci� 15-240 kl./s bez

d�wi�ku.

Wbudowany mikrofon stereo.

• 1920x1080 (Full HD 1080p) z szybko�ci� 30

kl./s,

• 1280x720 (HD 720p) z szybko�ci� 30 kl./s,

• 640x480 (VGA) z szybko�ci� 30 kl./s,

• 960 x 540 (iFrame 540p) z szybko�ci� 30

kl./s,

Szybkie filmy:

• HS 240/8x: 320 x 240, 4:3,

• HS 480/4x: 640 x 480, 4:3,

• HS 720/2x: 1280 x 720, 16:9,

• HS 1080/0.5x: 1920 x 1080, 16:9

• 1920 x 1080 (Full HD 60i/50i)

• 1920 x 1080 (Full HD 30p/25p)

• 1280 x 720 (HD 30p/25p)

• 640x480 (VGA 30p/25p)

• iFrame 1280 x 720 (HD 30p/25p)

Tryb HS szybkich filmów:

• HS 240/8x: 320 x 240, 4:3

• HS 480/4x: 640 x 480, 4:3,

• HS 720/2x: 1280 x 720, 16:9,

• HS 1080/0.5x: 1920 x 1080, 16:9

• Full HD: 1920x1080 / 30p

• Full HD: 1920x1080 / 25p

• Full HD: 1920x1080 / 60i

• Full HD: 1920x1080 / 50i

• HD: 1280x720 / 30p

• HD: 1280x720 / 25p

• HS 1920x1080 / 15p

• HS 1920x1080 / 12.5p

• VGA 640x480 / 30p

• VGA 640x480 / 25p

• HS 640x480 / 100p

• HS 640x480 / 120p

Ogniskowanie brak danych AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby pól AF: Priorytet twarzy, automatyczny

(z 9 obszarów), centralny, r�czny z 99 polami

ostro�ci, �ledzenie obiektu w ruchu

• Tryby AF: normalny, makro

• Wspomaganie AF: wbudowana dioda

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby pól AF: Priorytet twarzy, wybór

manualny z 99 polami ostro�ci, centralny,

�ledzenie obiektów w ruchu, AF z

wyszukiwaniem celu

• Tryby AF: normalny, makro

• Wspomaganie AF: wbudowana dioda

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby pól AF: Priorytet twarzy, wybór

manualny z 99 polami ostro�ci, centralny,

�ledzenie obiektu w ruchu, AF z

wyszukiwaniem celu.

Pomiar �wiatła brak danych Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Centralnie wa�ony (zoom cyfrowy mniejszy

ni� 2x)

• Punktowy (zoom cyfrowy 2x i wi�kszy)

Tryby pomiaru:

• Matrycowy,

• Centralnie wa�ony (zoom cyfrowy mniejszy

ni� 2x)

• Punktowy (zoom cyfrowy 2x i wi�kszy)

Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Centralnie wa�ony (mniejszy ni� 2-krotny

zoom cyfrowy)

• Punktowy (co najmniej 2-krotny zoom

cyfrowy)

Ostro�� od • AF Normalny (szeroki k�t): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 100 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• AF Normalny (szeroki k�t): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 100 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• AF Normalny (szeroki k�t): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• AF Normalny (szeroki k�t): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Normalny (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci
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Balans bieli brak danych brak danych brak danych brak danych

Kompensacja ekspozycji brak danych • Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co 1/3

EV,

• Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co 1/3

EV,

• Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co 1/3

EV,

Programy brak danych Łatwa automatyka, Efekty specjalne, Portret

inteligentny, Automatyczny

• Programy tematyczne: Portret, Krajobraz,

Sport, Portret nocny, Przyj�cie/wn�trza,

Pla�a, �nieg, Zachód sło�ca, Zmierzch/�wit,

Krajobraz nocny, Makro, Muzeum, Sztuczne

ognie, Kopia czarno-biała, Zdj�cia pod

�wiatło, Zdj�cia panoramiczne, Portret

zwierzaka, Zdj�cia 3D, Podwodne,

Łatwa automatyka, Efekty specjalne, Portret

inteligentny, Automatyczny

• Programy tematyczne: Portret, Krajobraz,

Sport, Portret nocny, Przyj�cie/wn�trza,

Pla�a, �nieg, Zachód sło�ca, Zmierzch/�wit,

Krajobraz nocny, Makro, 	ywno��, Muzeum,

Sztuczne ognie, Kopia czarno-biała, Zdj�cia

pod �wiatło, Łatwa panorama, Portret

zwierzaka, Podwodny.

Łatwa automatyka, Efekty specjalne, Portret

inteligentny, Automatyczny, Scena

Zdj�cia seryjne Z szybko�ci� do 9.5 kl./s. • Szybkie (seria do 6 zdj�� z szybko�ci� ok. 8

kl./s),

• Wolne (seria do 37 zdj�� z szybko�ci� ok.

2,1 kl./s),

• Bufor zdj�� wst�pnych (maksymalnie 25

klatek z pr�dko�ci� do 15 kl./s),

• Szybkie: 120 kl./s (50 zdj�� z czasem

otwarcia migawki ok. 1/120 s lub krótszym),

• Szybkie: 60 kl./s (25 zdj�� z czasem

otwarcia migawki ok. 1/60 s lub krótszym),

• Funkcja Najlepsze zdj�cie BSS,

• Seria 16 zdj��

• Szybkie (seria do 5 zdj�� z szybko�ci� ok.

6.9 kl./s),

• Wolne (seria do 33 zdj�� z szybko�ci� ok.

2,2 kl./s),

• Bufor zdj�� wst�pnych (maksymalnie 25

klatek z pr�dko�ci� do 20 kl./s, w tym

maksymalnie 5 klatek w buforze zdj��

wst�pnych),

• Szybkie: 120 kl./s (50 zdj��),

• Szybkie: 60 kl./s (25 zdj��),

• Funkcja Najlepsze zdj�cie BSS,

• Seria 16 zdj��

Do 7 kl/s.

Lampa błyskowa brak danych Wbudowana lampa błyskowa, TTL

• Zakres (ISO auto): 0.5-5.2 m (szeroki k�t),

0.5-4.5 m (tele).

Wbudowana lampa błyskowa, błysk

automatyczny TTL z przedbłyskami

monitoruj�cymi

• Zakres (ISO auto): 0.5-5.2 m (szeroki k�t),

0.5-4.5 m (tele).

Wbudowana lampa błyskowa, błysk

automatyczny TTL z przedbłyskami

monitoruj�cymi

• Zakres (ISO auto): 0.5-5.2 m (szeroki k�t),

0.5-4.5 m (tele).

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

Samowyzwalacz brak danych 2 lub 10 s 2 lub 10 s 2 lub 10 s

Karta pami�ci Pami�� wewn�trzna: ok 83 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: ok 21 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: ok 329 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: ok. 473 MB

• Karty pami�ci: Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

LCD Stały, 3.0 calowy, kolorowy, TFT LCD (Clear

Color Panel), 460 000 punktów, powłoka

przeciwodblaskowa, mo�liwo�� regulacji

jasno�ci

Stały, 3.0 calowy, kolorowy, OLED, 614 000

punktów, powłoka przeciwodblaskowa, z

5-stopniow� regulacj� jasno�ci, pokrycie

kadru w trybie wykonywania zdj�� 97% w

pionie i poziomie

stały, 3.0 calowy, kolorowy OLED, 921.000

punktów, pole widzenia w trybie

fotografowania 98% w pionie i poziomie

powłoka przeciwodblaskow�, 5-stopniowa

regulacja jasno�ci

Stały, 3.0 calowy, kolorowy OLED, 921.000

punktów, pole widzenia w trybie

fotografowania 98% w pionie i poziomie

powłoka przeciwodblaskow�, 5-stopniowa

regulacja jasno�ci

Wizjer brak brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed,

wyj�cie mini HDMI

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed (MTP,

PTP) / wyj�cie audio-wideo (PAL/NTSC),

wyj�cie mikro HDMI (typu D),

• Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

• Wbudowany odbiornik GPS

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed (MTP,

PTP), wyj�cie mikro HDMI (typu D),

• Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

• Wbudowany odbiornik GPS/GLONASS

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed (MTP,

PTP), wyj�cie mikro HDMI (typu D),

• Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

• Wbudowany odbiornik GPS/GLONASS

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy EN-EL12

(pojemno�� 1050 mAh, wydajno�� ok 250

zdj��), ładowanie przez USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy EH-62F

Akumulator litowo-jonowy EN-EL12

(pojemno�� 1050 mAh, wydajno�� ok 250

zdj��), ładowanie przez USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy EH-62F

Akumulator litowo-jonowy EN-EL12

(pojemno�� 1050 mAh, wydajno�� ok 350

zdj��), ładowanie przez USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy EH-62F

Akumulator litowo-jonowy EN-EL12

(pojemno�� 1050 mAh, wydajno�� ok. 370

zdj��), ładowanie przez USB

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy EH-62F

Akcesoria Pasek aparatu AN-CP19, akumulator jonowo-

litowy EN-EL12 MH-65P, UC-E6, EG-CP16 i

UR-E23

Pasek aparatu do u�ycia na l�dzie,

akumulator jonowo-litowy EN-EL12 (z

pokrywk� styków), ładowarka MH-65 (z

kablem zasilaj�cym), adapter do filtra (z

dedykowanym sznurkiem), kabel USB, kabel

audio-wideo, p�dzel, dysk CD-ROM z

programem ViewNX 2, dysk CD-ROM z

dokumentacj� aparatu

Pasek aparatu do u�ycia na l�dzie,

akumulator jonowo-litowy EN-EL12,

ładowarka EH-71P, kabel USB UC-E21,

szczoteczka

Akumulator jonowo-litowy EN-EL12,

ładowarka EH-71P4, kabel USB UC-E21,

pasek aparatu do u�ycia na l�dzie,

szczoteczka
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Waga ok 178 g ok 193 g ok 213 g ok 221 g

Wymiary 110.1 x 64.9 x 22.8 mm 110.1 x 65.3 x 24.5 mm 110.1 x 66.0 x 25.8 mm 110.4 x 66.0 x 26.8 mm

Dodatkowe informacje Dost�pny w kolorze czarnym,

pomara�czowym i moro (kolory w zale�no�ci

od rynku).

Panorama 360°/180°

Wodoodporny do gł�boko�ci 10 m, odporny

na upadek z wysoko�ci 1.5 m i odporny na

nisk� temperatur� do -10°C.

Wbudowany moduł GPS i kompas

elektroniczny.

Dost�pny w kolorze czarnym, niebieskim,

pomara�czowym i moro (kolory w zale�no�ci

od rynku).

Panorama 360°/180°

Wodoszczelny do gł�boko�ci 18 metrów i

pracy do 60 min. (Ekw. JIS IPX8),

Odporny na prac� w temperaturach od -10 do

40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw. JIS IP6X)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2.0 m,

Wbudowany barometr, wysoko�ciomierz,

gł�boko�ciomierz i kompas elektroniczny.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym, niebieskim,

pomara�czowym i moro (kolory w zale�no�ci

od rynku).

Panorama 360°/180°

Wodoszczelny do gł�boko�ci 18 metrów i

pracy do 60 min. (Ekw. JIS IPX8),

Odporny na prac� w temperaturach od -10 do

40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw. JIS IP6X)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2.0 m,

Wbudowany barometr, wysoko�ciomierz,

gł�boko�ciomierz.

Polskie menu.

Panorama 360°/180°

Wodoszczelny do gł�boko�ci 30 metrów i

pracy do 60 min. (Ekw. JIS IPX8),

Odporny na prac� w temperaturach od -10 do

40 stopni Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia (Ekw. JIS IP6X)

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2.0 m,

Wbudowany barometr, wysoko�ciomierz,

gł�boko�ciomierz.

Polskie menu.

Ocena u�ytkowników

[max. 5.00]

3.60 (5) 4.40 (3) Brak ocen Brak ocen

Test Test aparatu Test aparatu Test aparatu
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Nie ina czej by ło w tym wy pad ku i CO OL -
PIX AW130 mo że po chwa lić się naj lep szą
wo dosz czel no ścią wśród wszyst kich kom -
pak tów do stęp nych obec nie na ryn ku. Apa -
rat po zwa la na bez piecz ne wy ko ny wa nie
zdjęć na głę bo ko ści aż 30 me trów, co spra -
wia, iż mo że my go bez obaw za bie rać na
więk szość nur ko wań re kre acyj nych. Jed nak

czy przy tak du żym za nu rze niu apa rat po ra -
dzi so bie z wła ści wym od wzo ro wa niem
barw? Od po wiedź na to py ta nie po sta ra my
się zna leźć w ni niej szym te ście.

Budowa i jakość wykonania
Pod wzglę dem ja ko ści wy ko na nia Ni ko -

na AW130 mo żna uznać za wzór do na śla -
do wa nia. Kor pus apa ra tu zo stał zro bio ny z

do brej ja ko ści ma te ria łów, a po szcze gól ne
je go czę ści do sko na le spa so wa ne. Dzię ki
te mu obu do wa za cho wu je od po wied nią
sztyw ność i na wet pod spo rym na ci skiem
nic w niej nie skrzy pi. Przed nia ścian ka jest
chro nio na przez me ta lo wą płyt kę, a resz ta
kor pu su zo sta ła zro bio na z so lid ne go, twar -
de go pla sti ku.

Sty li sty ką AW130 na wią zu je do wcze -
śniej szych mo de li ze swo jej se rii, tym bar -
dziej że no wy apa rat mo że po chwa lić się
nie mal iden tycz nym ukła dem przy ci sków.
Na je go gór nej ścian ce znaj dzie my za tem
włącz nik oraz spust mi gaw ki, a na tyl nej
umiesz czo no (idąc od gó ry):
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dźwi gnię zmia ny ogni sko wej,
przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo,
przy cisk wy bo ru try bu fo to gra ficz ne go

SCE NE,
przy cisk włą cza ją cy pod gląd zdjęć,
przy ci ski kie run ko we po zwa la ją ce też na

zmia nę usta wień lam py bły sko wej, sa mo -
wy zwa la cza, try bu ma kro i kom pen sa cję
eks po zy cji,

przy cisk OK do za twier dza nia wy bo rów,
przy cisk ME NU,
przy cisk ko sza do usu wa nia zdjęć.
Wzo rem po przed ni ka, na jed nej z bocz -

nych ścia nek umiesz czo no do dat ko we gu -
zi ki. Pierw szy z nich od po wia da za
wy świe tle nie na ekra nie kom pa su lub wi do -
ku ma py, bo wiem apa rat wy po sa żo ny jest
w ma pę świa ta, któ ra współ pra cu je z od -
bior ni kiem GPS. Dru gi gu zik pro wa dzi nas
do me nu zwią za ne go z usta wie nia mi in ter -
fej su Wi Fi, a trze ci po zwa la ak ty wo wać ob -
słu gę apa ra tu za po mo cą po trzą sa nia i
stu ka nia.

Na dru giej z bocz nych ścia nek znaj dzie -
my po kaź nych roz mia rów klap kę, za my ka -
ną za po mo cą ob ro to we go za trza sku, za
któ rą umiesz czo no slot na kar tę pa mię ci
SD/SDHC/SDXC, uni wer sal ne złą cze USB

2.0 Hi -spe ed (MTP, PTP) / wyj ście au dio -wi -
deo (PAL/NTSC), wyj ście mi kro HDMI, a ta -
kże aku mu la tor li to wo -jo no wy EN -EL12 o
po jem no ści 1050 mAh. Jest to ta sa ma ba te -
ria, któ ra wy ko rzy sty wa na by ła we wcze -
śniej szych mo de lach, jed nak jej wy daj ność
przy współ pra cy z AW130 oce nio no na
oko ło 370 zdjęć. Tra dy cyj nie mu si my na pi -
sać kil ka słów po chwa ły na te mat me cha ni -
zmu za my ka nia i blo ka dy wspo mnia nej
klap ki. Te go ty pu roz wią za nie naj le piej
spraw dza się w wo dosz czel nych kom pak -
tach – po zwa la ono bo wiem na szyb kie i ła -
twe za mknię cie klap ki i jed no cze sne jej
za blo ko wa nie. Otwie ra nie ta kże jest dzie -

cin nie pro ste, bo wiem blo ka dę zwal nia się
po przez na ci śnię cie okrą głe go przy ci sku
we wnątrz za trza sku.

Na sło wa po chwa ły za słu gu je rów nież
szyb ka chro nią ca ekran LCD. Zo sta ła ona
wy ko na na z bar dzo sztyw ne go ma te ria łu,
dzię ki cze mu na wet na głę bo ko ści 30 me -
trów słup wo dy ugi na ją na ty le ma ło, że nie
do ty ka ona do po wierzch ni mo ni to ra.

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

Eks plo ata cja
Ty go dnio wy wy jazd na Mal tę i póź niej szy

ty dzień eks plo ata cji Ni ko na AW130 nie po -
zo sta ły bez wpły wu na wy gląd te sto wa ne go

apa ra tu. Naj więk szym pro ble mem oka za ły
się być na pi sy na nie sio ne na przed nią ścian -
kę, któ re wraz z upły wem cza su za czę ły od -
cho dzić. Po za tym na me ta lo wym ele men cie
umiesz czo nym z przo du po ja wi ło się kil ka
wgnie ceń. Na po chwa łę za słu gu ją na to miast
pla sti ki za sto so wa ne w obu do wie CO OL PIX -
-a, bo wiem na pró żno szu kać w nich ja kich -
kol wiek skaz i ubyt ków.

Po za koń cze niu te stów na ekra nie LCD
zna leźć mo żna by ło spo ro rys, jed nak nie -
mal wszyst kie (oprócz jed nej) mia ły cha rak -
ter po wierz chow ny i nie prze szka dza ły
pod czas ka dro wa nia.

Utrzy ma nie apa ra tu w czy sto ści ta kże nie
spra wia ło więk szych pro ble mów. Obu do -
wa AW130 co praw da peł na jest za ła mań i
za ka mar ków, gdzie mo gą gro ma dzić się
osa dy z so li, jed nak o dzi wo pro blem ten
zbyt nio nie do skwie rał pod czas użyt ko wa -
nia. War to do dać, że w ze sta wie z apa ra -
tem pro du cent ofe ru je spe cjal ną szczo te-
cz kę, któ ra ma uła twiać czysz cze nie.

Ma łe za strze że nia mo żna mieć je dy nie
do przy ci sków, pod któ ry mi lu bi gro ma dzić
się wo da. Zda rza ło się, że na wet dzień po
nur ko wa niu wy pły wa ła ona z obu do wy.

Funk cje do dat ko we
Choć pod wzglę dem funk cji do dat ko wych

w za sa dzie nic się nie zmie ni ło w po rów na -
niu do wcze śniej sze go mo de lu, to li sta opcji
ofe ro wa nych przez AW130 ro bi wra że nie. Je -
dy ną zmia ną, ja ką do strze ga my w sto sun ku
do AW120, jest im ple men ta cja tech no lo gii
NFC, któ ra umo żli wia wy god ne i bar dzo
szyb kie pa ro wa nie apa ra tu z urzą dze niem
mo bil nym. Tak więc w opi sy wa nym Ni ko nie
znaj dzie my ta kie do bro dziej stwa jak: wbu do -
wa ny in ter fejs Wi Fi oraz GPS, głę bo ko ścio -
mierz i ci śnie nio mierz, wbu do wa ną ma pę
świa ta z na nie sio ny mi punk ta mi POI, a ta kże
tryb zdjęć pa no ra micz nych i HDR.

Głębokość 13 metrów

Głębokość 30 metrów
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Jak już wspo mnie li śmy, wbu do wa ny GPS
zo stał zin te gro wa ny z ma pa mi. Dzię ki te mu
mo że my nie tyl ko geo ta go wać zdję cia, ale
rów nież wy świe tlić na sze obec ne po ło że -
nie. Ma pa jest dość do kład na, na nie sio no
na nią wie le obiek tów, ta kich jak: urzę dy,

szko ły, ho te le, re stau ra cje czy ga bi ne ty le -
kar skie.

Mo duł dzia ła bar dzo spraw nie, dzię ki
cze mu wy szu ki wa nie sa te li tów od by wa się
szyb ko i bez pro ble mo wo. Urzą dze nie zo -
sta ło wy po sa żo ne w opcję śle dze nia prze -
by tej tra sy, a użyt kow nik ma mo żli wość

okre śle nia cza su re je stra cji (do 74 go dzin)
oraz od stę pów po mię dzy ko lej ny mi lo go -
wa nia mi (od 5 do 60 s).

Zdję cia, któ re w me ta da nych ma ją za pi -
sa ne da ne o lo ka li za cji, mo że my wy świe -
tlać na ma pie przy po mo cy pro gra mu
Ni kon View NX. Po włą cze niu try bu pod -
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wod ne go apa rat py ta nas, czy chce my geo -
ta go wać zdję cia pod wod ne przy po mo cy
ostat nio za pi sa nych współ rzęd nych. Dzię -
ki te mu na wet zdję cia z na szych nur ko wań
mo że my po tem ozna czyć na ma pie.

Do EXIF -a apa rat za pi su je nie tyl ko
współ rzęd ne geo gra ficz ne, ale rów nież in -
for ma cje o wy so ko ści lub głę bo ko ści, na ja -
kiej fo to gra fia zo sta ła zro bio na. Wszyst ko
dzię ki wbu do wa ne mu w urzą dze nie głę bo -
ko ścio mie rzo wi/wy so ko ścio mie rzo wi.
Dzia ła on na ba zie po mia rów ba ro me trycz -
nych, dla te go ko niecz ne jest je go ka li bro -
wa nie. Przed wej ściem do mo rza mu si my
usta wić war tość 0 m, dzię ki te mu pod czas
nur ko wa nia bę dzie my mo gli cie szyć się
dość do kład ny mi po mia ra mi głę bo ko ści,

bo wiem do pie ro po ni żej głę bo ko ści 30 me -
trów ró żni ca mię dzy wska za nia mi kom pu -
te ra nur ko we go a apa ra tu prze kro czy ła 1
metr.

Za pi sy wa nie do da nych EXIF in for ma cji
o głę bo ko ści jest bar dzo przy dat ne, bo wiem
nie mu si my się gło wić, ile me trów pod wo -

dą zo sta ło wy ko na ne kon kret ne zdję cie.
Da ne o głę bo ko ści mo że my wy świe tlić w
pro gra mie Ni kon ViewNX.

Ko lej nym przy dat nym ga dże tem jest
wbu do wa ny kom pas. Apa rat umo żli wia
wy świe tle nie go na ekra nie pod czas ka dro -
wa nia, a ta kże na du żym ekra nie wraz z in -
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for ma cją o współ rzęd nych geo gra ficz nych,
ci śnie niu i wy so ko ści.

CO OL PIX AW130 zo stał wy po sa żo ny w
in ter fejs Wi Fi. Za po mo cą NFC, lub po usta -
wie niu w me nu da nych do ty czą cych sie ci
bez prze wo do wej, mo że my po łą czyć na sze -
go smart fo na lub ta blet z apa ra tem i sko rzy -
stać z do stęp nej dla An dro ida i iOS apli ka cji
Ni kon Wi re less Mo bi le Uti li ty. Po zwa la ona
nie tyl ko na zdal ne wy ko ny wa nie zdjęć z
uży ciem zoo ma, ale ta kże na prze glą da nie
fo to gra fii za pi sa nych na kar cie, zgry wa nie
ich i udo stęp nia nie w sie ci.

W AW130 nie za bra kło też try bu zdjęć
pa no ra micz nych. Z je go po mo cą mo że my
wy ko ny wać zdję cia o ką cie wi dze nia 180 i
360 stop ni, prze su wa jąc apa rat w pra wo z

wci śnię tym spu stem mi gaw ki. W tym dru gim
przy pad ku mu si my li czyć się z fak tem, że
dość czę sto na po tka my trud no ści w rów nym

pro wa dze niu apa ra tu i CO OL PIX prze rwie
pro ces re je stra cji zdję cia. Ja kość pa no ram
jest przy zwo ita, te sto wa ny mo del bar dzo do -
brze łą czy skła do we fo to gra fie, a za strze że -
nia mo że my mieć je dy nie do nie pra wi dło-
we go na świe tle nia pa no ra my. Pro blem ten
ob ja wia się w sy tu acji, gdy roz pocz nie my re -
je stra cję w zbyt ciem nym, bądź zbyt ja snym
oto cze niu, co po wo du je prze świe tle nie lub
nie do świe tle nie po zo sta łej czę ści ka dru,
gdyż eks po zy cja jest blo ko wa na po wci śnię -
ciu mi gaw ki. Dalej pre zen tu je my kil ka przy -
kła do wych pa no ram.
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Panorama 360 stopni.

Panorama 360 stopni.

Panorama 180 stopni.

Panorama 180 stopni.
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Ostat nią z przy dat nych funk cji jest tryb
zdjęć HDR, któ ry zo stał tu na zwa ny „Zdję -
cia pod świa tło”. Po je go wy bra niu i na ci -
śnię ciu spu stu mi gaw ki apa rat wy ko na kil ka
eks po zy cji o ró żnym po zio mie na świe tle -
nia. Na stęp nie na kar cie zo sta nie za pi sa ne
zdję cie stan dar do we oraz zdję cie HDR zło -
żo ne z kil ku skła do wych fo to gra fii.

W przy pad ku AW120 nie co na rze ka li -
śmy na ten tryb, gdyż apa rat był w sta nie
wy cią gnąć tyl ko nie co wię cej szcze gó łów z
prze pa lo nych frag men tów ka dru. Po wy ższy
przy kład po ka zu je, iż w AW130 za dzia łał
on zu peł nie od wrot nie. Trud no na zdję -
ciach do strzec ja ką kol wiek zmia nę w ja -
snych par tiach, na to miast za ciem nio ne
frag men ty ule gły roz ja śnie niu. Mi mo to na -
dal spo ro bra ku je do po zio mu, ja ki re pre -
zen tu je tu Olym pus TG -4.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Nie ste ty już chwi lę po wy ję ciu AW130 z

pu deł ka oka zu je się, że pro du cent wciąż
nie dba o mi ło śni ków nur ko wa nia. W ze -
sta wie z apa ra tem na pró żno szu kać opa ski
na nad gar stek, dzię ki któ rej mo że my zejść
do wo dy bez obaw o zgu bie nie na sze go
kom pak tu. W za mian pro du cent ofe ru je
nam zu peł nie nie przy dat ny, cie niut ki pa sek

dłu go ści oko ło me tra, któ re go nie da się
nor mal nie owi nąć wo kół rę ki, a gdy na po -
wierzch ni po wie si my apa rat na szyi, to i tak
bę dzie się on wrzy nał, co z pew no ścią nie
umi li nam fo to gra fo wa nia. W re zul ta cie,
po dob nie jak w przy pad ku AW120, sko rzy -
sta li śmy z pa ska na nad gar stek, któ ry do łą -
czo ny był do in ne go mo de lu.

In ży nie ro wie rów nież nie do ko na li
zmian w struk tu rze me nu i za pro po no wa li
nam po now nie pio no wy układ try bów te -
ma tycz nych i opcji w po szcze gól nych za -
kład kach, co zmu sza nas do cza so chłon -
ne go prze bi ja nia się przez li sty do stęp nych
opcji.

Ni kon CO OL PIX AW130, po dob nie jak
je go po przed ni cy, ofe ru je nam je den tryb

de dy ko wa ny do zdjęć pod wod nych. Zo stał
on na zwa ny „Pod wod ny”, a w in struk cji nie
znaj dzie my szcze gó łów do ty czą cych je go
dzia ła nia. Ta kże i w no wym mo de lu uru -
cho mie nie te go try bu nie na le ży do rze czy
naj przy jem niej szych. Opcja ta jest dość głę -
bo ko scho wa na – mu si my na ci snąć przy -
cisk SCE NE, na stęp nie wy brać dru gą ikon kę
od gó ry, co wy świe tli nam dłu gą li stę try -
bów te ma tycz nych, wśród któ rych znaj du -
je się ten de dy ko wa ny do fo to gra fii
pod wod nej. Co praw da in struk cja po da je,
że tryb pod wod ny uru cha mia się au to ma -
tycz nie po za nu rze niu apa ra tu w wo dzie,
jed nak pod czas nur ko wań nie uda ło nam
się po twier dzić te go fak tu. Nie za le żnie, czy
mie li śmy usta wio ny tryb au to ma tycz ny, czy
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tryb któ rej kol wiek ze scen, apa rat nie prze -
łą czał się au to ma tycz nie w tryb Pod wod ny.

Przy ci ski w AW130 są uło żo ne dość bli -
sko sie bie, co po wo do wa ło, że ich ob słu ga
w rę ka wi cach by ła dość utrud nio na. Do te -
go mu si my skry ty ko wać dźwi gnię do zmia -
ny ogni sko wej, któ ra nie zo sta ła umiesz czo -

na w zbyt er go no micz nym miej scu. Zmia na
ogni sko wej spra wia, że prze su wa jąc kciuk,
apa rat trzy ma się nie wy god nie i nie zbyt
pew nie. Trze ba też przy znać, iż dźwi gnia
oraz przy ci ski cho dzą dość cię żko, jed nak
jest to ko niecz ne do za pew nie nia pra cy na
głę bo ko ściach do cho dzą cych do 30 me -

trów, gdyż w prze ciw nym ra zie ci śnie nie
wo dy mo gło by wci skać przy ci ski po wo du -
jąc za wie sze nie apa ra tu. W przy pad ku Ni -
ko na pro blem ten się nie po ja wił i na wet na
32 me trach kom pakt dzia łał pra wi dło wo.

Ob słu gę AW130 nie co uła twia fakt, że
chcąc wy ko nać zdję cie po wy nu rze niu na
po wierzch nię, nie mu si my prze łą czać się w
tryb AU TO, bo wiem wy ko nu jąc je w try bie
„Pod wod ny” uzy ska my fo to gra fię o pra wi -
dło wej ko lo ry sty ce.

Szyb kość dzia ła nia apa ra tu nie da je nam
po wo dów do na rze kań. Au to fo kus dzia ła
bły ska wicz nie i w więk szo ści przy pad ków
tra fia bez błęd nie, na wet w męt nych i nie -
zbyt do brze oświe tlo nych wo dach je zio ra.
Ta kże za pis da nych na kar tę od by wa się
bez zbęd nych opóź nień. Po dob nie jest w
przy pad ku po ru sza nia się po me nu i prze -
glą da nia zdjęć.

Sa mo me nu głów ne swo ją bu do wą przy -
po mi na to ze star sze go mo de lu, zo sta ło ono
po dzie lo ne na pięć czę ści. Po świę co ne są
one: usta wie niom try bu fo to gra ficz ne go,
usta wie niom try bu wi deo, usta wie niom
GPS, usta wie niom Wi Fi oraz usta wie niom
apa ra tu. Po ni ższe zdję cie pre zen tu je je go
wy gląd.

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie „Podwodny”
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Trze ba jed nak przy znać, że me nu jest
dość ubo gie w opcje, bo wiem w try bie au -
to ma tycz nym (czy li w przy pad ku AW130
naj bar dziej za awan so wa nym), mo że my
zmie nić je dy nie: tryb ob ra zu, ba lans bie li,
czu łość, tryb AF i usta wić zdję cia se ryj ne.

Na ko niec te go pod roz dzia łu war to
wspo mnieć o ekra nie LCD, któ ry pod wo dą
spi sy wał się bar dzo do brze. Wy świe tla ny
na nim ob raz jest wy so kiej ja ko ści, roz dziel -
czość zna ko mi ta, a ja sność na ty le du ża, że
nie mie li śmy pro ble mów z ka dro wa niem
na wet w sil nym świe tle.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Pod wzglę dem od wzo ro wa nia de ta li na

zdję ciach pod wod nych no wy CO OL PIX re -
pre zen tu je po ziom zbli żo ny do wcze śniej -

sze go mo de lu oraz Olym pu sa TG -4. Fo to -
gra fie są bo ga te w szcze gó ły i w za sa dzie w
tym wzglę dzie trud no te sto wa ne mu Ni ko -
no wi co kol wiek za rzu cić.

W kwe stii ko lo ry sty ki do strze ga my pew ną
po pra wę w sto sun ku do AW120, bo wiem
nie bie ska do mi nan ta na zdję ciach po ja wia
się do pie ro po prze kro cze niu 10 me trów.
Nie ste ty na dal jest to spo ra bo lącz ka te go
mo de lu i pod wzglę dem od wzo ro wa nia
barw na zdję ciach pod wod nych Ni kon zde -
cy do wa nie od sta je od TG -4. Wy star czy
spoj rzeć na po ni ższą ta be lę po zwa la ją cą
po rów nać ko lo ry sty kę zdjęć wy ko na nych na
głę bo ko ściach od 5 do 30 me trów (w przy -
pad ku TG -4 na głę bo ko ściach 20 i 30 me -
trów ko rzy sta li śmy z do dat ko wej obu do wy

pod wod nej).Wi dać wy raź nie, że gdzieś
mię dzy 10 a 15 me trem na zdję ciach z Ni -
ko na za ni ka ją ko lo ry i je dy ne, co apa rat jest
w sta nie za re je stro wać, to od cie nie bar wy
nie bie skiej. W przy pad ku TG -4 ko lo ry mo -
żna roz ró żnić na wet na głę bo ko ści 30 me -
trów. Na po cie sze nie war to do dać, że
pro gra mi ści po pra wi li ko lo ry sty kę zdjęć wy -
ko ny wa nych na mniej szych głę bo ko ściach
i do 7–9 me trów Ni kon spi su je się tu taj tak
sa mo do brze jak Olym pus TG -4.

Przyj rzyj my się te raz ko lo ry sty ce zdję cia
wy ko na ne go w je zio rze.

W tym wy pad ku AW130 spi sał się bar -
dzo do brze, jed nak do ide ału trosz kę bra -
ku ję, gdyż prze szka dza tro chę zbyt sil na
zie lo na do mi nan ta.
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W try bie ma kro apa rat pra cu je zna ko mi -
cie, gdyż po zwa la on uzy skać bar dzo du żą
ska lę od wzo ro wa nia. Zdję cia mo że my wy -
ko ny wać z bar dzo ma łej od le gło ści, co pod
wo dą jest spo rą za le tą, gdyż pły wa jąc cię -
żko utrzy mać apa rat w jed nej po zy cji i przy
dłu ższych ogni sko wych czę sto po ja wia ją

się zdję cia po ru szo ne. Po ni żej przed sta wia -
my dwie fo to gra fie wy ko na ne w try bie ma -
kro.

Apa rat po zwa la rów nież na sko rzy sta nie
pod wo dą z wbu do wa nej lam py bły sko wej,
jed nak ze wzglę du na umiesz cze nie obiek -
ty wu z brze gu obu do wy, pod czas fo to gra -

fo wa nia z nie wiel kiej od le gło ści lam pa
wpro wa dza dość moc no wi docz ne wi nie -
to wa nie.

Od wzo ro wa nie de ta li na fil mach stoi na
wy so kim po zio mie i pod tym wzglę dem te -

Zdjęcie wykonane w trybie makro

Zdjęcie bez lampy błyskowej

Zdjęcie z lampą błyskową
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sto wa ny CO OL PIX wy pa da naj le piej z opi -
sy wa nej trój ki. Nie ste ty, po dob nie jak w
TG -4, rów nież i w Ni ko nie wy stę pu ją cza -
sem pro ble my z nie wła ści wym na świe tle -
niem ob ra zu. O ile w przy pad ku Olym pu sa
czę sto fil my są zbyt ciem ne, to w przy pad -
ku AW130 zda rza się, iż są one lek ko prze -
świe tlo ne. Pod wzglę dem od wzo ro wa nia
barw apa rat Ni ko na nie ste ty wy pa da już
znacz nie go rzej, gdyż od 10 me tra na fil -
mach po ja wia się nie bie ska do mi nan ta, któ -
ra na si la się wraz ze wzro stem głę bo ko ści.
Po na rze kać mu si my ta kże na do kład ność
pra cy au to fo ku su, któ ry pod czas zmia ny
ogni sko wej w try bie wi deo po tra fi zu peł nie
się po gu bić.

Pod su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za -

let te sto wa ne go apa ra tu.
Za le ty:
– obu do wa wo dosz czel na do 30 m;
– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi z NFC;
– uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz nych;
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa -

ra tem;
– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -

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

– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz i wy so -
ko ścio mierz;

– wbu do wa ne ma py z mo żli wo ścią śle -
dze nia lo ka li za cji;

– wbu do wa ny kom pas;
– geo ta go wa nie zdjęć pod wod nych;
– bar dzo do brej ja ko ści ekran LCD czy -

tel ny w sil nym słoń cu;
– do bre od wzo ro wa nie szcze gó łów na

zdję ciach pod wod nych;
– do bre od wzo ro wa nie szcze gó łów na

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

na głę bo ko ściach mniej szych niż 10 m;
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa -

nych w zie lo nych wo dach;
– do bra ko lo ry sty ka fil mów krę co nych w

zie lo nych wo dach;
– szyb ki i cel ny au to fo kus.
Wa dy:
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych

wy ko ny wa nych na głę bo ko ściach więk -
szych od 10 m;

– sła ba ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych
re je stro wa nych na głę bo ko ściach więk -
szych od 10 m;

– czę sta utra ta ostro ści pod czas fil mo wa -
nia, po zmia nie ogni sko wej;

– try by te ma tycz ne scho wa ne w me nu;
– nie zbyt trwa łe na pi sy na obu do wie;
– sła by tryb HDR;
– brak pa ska na nad gar stek w ze sta wie.
Choć spe cy fi ka cja no we go Ni ko na wy glą -

da nie mal iden tycz nie jak je go po przed ni ka,
to nasz test wy ka zał, iż pro gra mi ści przy ło ży -
li się nie co bar dziej do od wzo ro wa nia ko lo ry -
sty ki na zdję ciach pod wod nych. Z pew no ścią
zmia nę tę na le ży za li czyć na plus, po dob nie
jak zwięk sze nie pa ra me trów wy trzy ma ło ścio -
wych obu do wy. Mo żli wość fo to gra fo wa nia
na 30 me trach spra wia, że apa rat mo że my za -
brać na więk szość nur ko wań re kre acyj nych.
Gdy do da my do te go bo gac two funk cji do dat -
ko wych oraz świet ny tryb wi deo, to oka zu je
się, iż Ni kon ofe ru je nam apa rat nie mal ide al -
ny. Do peł ni szczę ścia bra ku je tyl ko lep szej
ko lo ry sty ki na więk szych głę bo ko-  ściach, tym
bar dziej że z AW130 mo że my scho dzić na -
praw dę głę bo ko.

Przy kła do we fil m

Ro bert Olech


