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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Pierw sze ko lo ro we li ście, mie nią ce się we wciąż cie płych pro mie niach słoń ca dys kret nie za po wia da ją

na dej ście nie co chłod niej szych no cy i co raz krót szych dni. Od la tu ją ce pta sie klu cze, zmie rza ją ce w kie -
run ku, z któ re go nie któ rzy z nas być mo że wła śnie wró cili nie po zo sta wia ją złu dzeń – czas po wo -
li za stą pić ulu bio ną, de li kat ną, do sko na le le żą cą pian kę, mo że mniej zgrab nym, ale za to du żo cie plej szym
su chym ska fan drem. Mi mo że wa ka cje i urlo py daw no już za na mi, im pre zy że gna ją ce la to oraz pod su -
mo wu ją ce se zon nur ko wy rów nież zdą ży ły ucich nąć, na sze je zio ra nie ustan nie na Was cze ka ją, bez wzglę -
du na po rę ro ku, po go dę i tem pe ra tu rę. Prze cież wie le zbior ni ków naj pięk niej pre zen tu je się wła śnie wte dy,
gdy ro bi się chłod niej. Szcze gól nie go rą co do je sien nych nur ko wań za chę ca my tych wszyst kich, któ rzy
pod czas wa ka cji nie pró żno wali i po sta no wili po raz pierw szy spraw dzić, co też kry je się po dru giej stro -
nie lu stra. 

Wi ta my Was ser decz nie w gro nie Nu ra sów. Od Was za le ży czy zdo by te pierw sze pod wod ne szli fy sta -
ną się fa scy nu ją cym wa ka cyj nym wspo mnie niem, czy też do łą czy cie na dłu żej do gro na pa sjo na tów te go
pięk ne go spor tu, a mo że da cie się po nieść ma gicz nej głę bi już na za wsze? Za nim jed nak znów da cie
nu ra, za pra sza my do lek tu ry naj now sze go nu me ru. Tym ra zem pod po wie my jak dbać o bu tle nur ko we,
jak być ide al nym mo de lem na pod wod nych fil mach, za sta no wi my się czym jest nur ko wa nie ja ski nio we, po
czym zaj rzy my do sło wac kich ja skiń. Od wie dzi my ta kże Ga la pa gos, gdyż jak się oka zu je, ma rze nia cza -
sem się speł nia ją… Co jesz cze przy go to wa li śmy na paź dzier ni ko we wie czo ry? Sprawdź cie sa mi…
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LED STIN GRAY wy zna cza zu peł nie no wy stan dard w po dej ściu do te go ty pu pro duk tu na ryn ku nur ko wym.

Ce cha mi, któ re wy ró żnia ją tą la tar kę są:
– po łą cze nie ma łych roz mia rów z bar dzo du żą si łą świa tłą 1000 lm (jest to re al na wiel kość wy ni ka ją ca z po mia -
rów!),
– re la tyw nie dłu gi czas pra cy, do 1,5 go dzi ny przy za sto so wa niu aku mu la to ra o po jem no ści 3400 mAh
– pro sta i nie za wod na kon struk cja, spraw dzo na w po prze dza ją cych LED STIN GRAY mo de lach
– obu do wa wy ko na na z trwa łe go Del ri nu i alu mi nium, któ re ja ko jed ni z nie licz nych po kry wa my trwa łą, od por -
ną na uszko dze nia war stwą twar dej ano dy,
– atrak cyj ne opa ko wa nie, mo żli wość per so na li za cji z uży ciem barw nych opa sek si li ko no wych
– w przy pad ku ja kich kol wiek pro ble mów użyt kow nik mo że li czyć na bar dzo szyb ki i spraw ny ser wis Am mo ni te Sys tem.
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Po przy go dach w Qu ito, wcze snym
ran kiem uda li śmy się na lot ni sko,
któ re po dob nie jak sto li ca Ekwa do ru
le ży wy so ko, bo ok. 2800 me trów
nad po zio mem mo rza. Na miej scu
usta wi li śmy się w ko lej kę dla pod ró -
żu ją cych na Ga la pa gos. Tam, w nie -
wiel kim okien ku, sym pa tycz na pa ni
za bra ła nam po 120$ opła ty par ko -
wej i prze kie ro wa ła już do wła ści wej
od pra wy. 

Spraw dza nie tu ry stów na lot ni skach od
daw na na le ży do ogrom nych utrud nień i
naj mniej przy jem nych ele men tów pod ró ży.
Za bie ra jąc spo re ilo ści sprzę tu fo to i elek -
tro ni ki, wiem o tym naj le piej. Lot na Ga la -
pa gos po prze dza za tem wni kli we
prze świe tle nie i spraw dze nie ba ga żu, obo -
wią zu je bez względ ny za kaz wwo że nia ja -

Galapagos cz. 2
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kie go kol wiek je dze nia, ro ślin itd. Do dat ko -
wych emo cji do star czył nam je łop z li nii
lot ni czych TA ME, któ ry tak upar cie in ter pre -
to wał za pis na bi le cie lot ni czym, że po mi -
mo wy ku pio nych wcze śniej dwóch sztuk
ba ga żu głów ne go o wa dze 23 kg za ka żdą
sztu kę, kil ka osób z na szej eki py mu sia ło
do pła cić za nad ba gaż… Nie po mo gło nic.
Chcąc do le cieć do na sze go wy ma rzo ne go

ce lu, od pu ści li śmy. Nie smak po zo stał, a
obec nie trwa „wal ka” z nie uczci wą li nią
lot ni czą.

Pod czas lą do wa nia na wy spie Bal tra za -
uwa ży łem księ ży co wy kra jo braz, nie przy -
po mi na ją cy ni cze go, co do tej po ry
wi dzia łem. Wzdłuż pa sa na do jeź dzie do
ter mi na la wi ta ły nas igu any i uśmiech nię ci
cel ni cy. Wni kli wa kon tro la, to a le ta i w koń -

cu tam by li śmy! Od le głe nie gdyś ma rze nie
sta ło się więc rze czy wi sto ścią.
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Z lot ni ska ru szy li śmy naj pierw ogól nym
au to bu sem do ma lut kie go por tu, skąd mo -
żna by ło prze pra wić się na wy spę San ta
Cruz. My jed nak, odzia ni w po ma rań czo -
we ka po ki, wsie dli śmy na pon ton i już po
kil ku mi nu tach by li śmy na na szej ło dzi…
Pierw sze wra że nie by ło kiep skie. Ty le ka sy
i ta aaki syf??? Agres sor 3 wy da wał się w
pierw szej chwi li jed nost ką brud ną i nie zbyt

pięk ną. I choć oczy wi ście wy śmie ni cie
speł niał swo ją ro lę i ni cze go nam na ło dzi
nie bra ko wa ło, to ka żdy z nas spo dzie wał
się po pro stu cze goś… ład niej sze go. Za to
za ło ga, a szcze gól nie ku charz, by ła fan ta -
stycz na.

Nasz głów ny opie kun Wal ter z Qu ito
(szyb ko „ochrzczo ny” Wald kiem) sta rał się
jak mógł. Pro fe sjo nal nie, ale też z wiel ką

pa sją przy bli żał nam krok po kro ku wszyst -
kie ta jem ni ce Ga la pa gos… A że jest ich
spo ro, za po wia dał się pra co wi ty ty dzień.
Naj pierw Wal dek opo wie dział nam o ło dzi
i za ło dze, za pew nił o mo żli wo ści ko rzy sta -
nia z ca łe go wy po sa że nia i za pa sów do wo -
li, bez żad nych li mi tów. Po ka zał ja cuz zi i
in ne atry bu ty Agres so ra, a po tem prze pro -
wa dził szko le nie na wy pa dek po ża ru, ko -
niecz no ści opusz cze nia jed nost ki czy też
za gi nię cia na oce anie… To wszyst ko zwró -
ci ło nam raz jesz cze uwa gę, gdzie bę dzie -
my nur ko wać, w ja kich wa run kach i co nas
cze ka w ra zie dra ki…

Szyb ko przy wy kli śmy do ży cia na ło dzi.
Choć ca ły ty dzień do brze bu ja ło, a wie czo -
ra mi zma sa kro wa ni nur ko wa nia mi pa da li -
śmy za raz po ko la cji, to łódź i jej za ło ga
za pew nia ły wszyst ko, co jest po trzeb ne na
eks klu zyw nych wa ka cjach.

Pierw sze za nu rze nie w pierw szym dniu
po świę co ne by ło oczy wi ście spraw dze niu
wa run ków i do kład ne mu wy wa że niu się.
Nie by ło spek ta ku lar ne, ale dla tych, co po -
pły nę li w stro nę cy pla, a nie wzdłuż za to ki,
na pew no w mia rę cie ka we. Wiel kie for ma -
cje skal ne da wa ły schro nie nie spo rym ilo -
ściom ryb, a mo ją uwa gę sku pi ły ogrom ne,
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czer wo ne roz gwiaz dy i po kaź nych roz mia -
rów pa pu gi pod gry za ją ce ubo gie ko ra le na
pod wod nych ska łach. Wi docz ność wy no si -
ła oko ło 15 me trów, tem pe ra tu ra wo dy 25
stop ni, a prą du nie za uwa ży łem.

Na stęp ne go dnia cze ka ły nas dwa nur ko -
wa nia w miej scu Pun ta Car rion na wy spie
San ta Cruz i wy ciecz ka lą do wa na Bar to lo -
me Sum mit. Na pierw szym nur ko wa niu pod
wo dą pa no wa ła spe cy ficz na at mos fe ra. By -
ło nie co ciem no (brak słoń ca na po wierzch -
ni) i zu peł nie ina czej niż pod czas
pierw sze go za nu rze nia. Skal ne for ma cje
cią gnę ły się nie mal bez koń ca, by ło też wi -

dać du żo wię cej pod wod ne go ży cia. Wśród
ryb prze wa ża ły ró żno ko lo ro we pa pu gi i
bra cia oraz sio stry nie bie skiej ryb ki Do ry z
fil mu „Gdzie jest Ne mo?” Szyb ko też po ja -
wi ła się gru pa dzie się ciu or le ni, pre zen tu -
jąc gra cję i do sto jeń stwo pod czas pły nię cia
w to ni – po mię dzy po wierzch nią wo dy a
ska ła mi. Ka mie nie i blo ki wy da wa ły się sza -
ro -zie lo no -czar ne, jed nak oświe tla ne przez



Nuras.info 10/2015

8

na wet wą tłe pro mie nie świetl ne i na sze la -
tar ki, za mie nia ły się w barw ne i pięk ne
miej sca, skry wa ją ce w swych szcze li nach
naj mniej szych miesz kań ców wód. Roz -
gwiaz dy, je żow ce, kra by, wę żo wi dła, gąb -
ki i mniej sze ry by wy kry wa ło oko na wet
ma ło wpra wio ne go w po szu ki wa niach nur -
ka. Pod wod ny kra jo braz nie przy po mi nał
mi ni cze go, co do tąd wi dzia łem. Był skrzy -

żo wa niem wa run ków pa nu ją cych np. na
za chod nim wy brze żu Ko sta ry ki i bo ga te go
ży cia wód tro pi kal nych w Azji. Na dru gim
nur ko wa niu po ja wi ły się też wiel kie
płaszcz ki sza re, a ilość ryb pły wa ją cych w
szkół kach pod ko niec nur ko wa nia by ła im -
po nu ją ca.

Po dwóch nur kach, obie dzie i od po czyn -
ku na po kła dzie cze ka ła nas wy ciecz ka lą -
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do wa. Ma łą roz grzew kę przez spa ce rem
zro bi ły nam wiel kie pta ki le cą ce tuż nad na -
szy mi gło wa mi ra zem z pły ną cą ło dzią.
Trze ba by ło za cho wać czuj ność i szyb ko
wiać w ob li czu le cą cej z po wie trza pta siej
ku py.

Po do pły nię ciu do wy spy Bar to lo me, na -
szym oczom uka zał się baj ko wy wi dok.
Czym prę dzej za tem ru szy li śmy pon to na mi

w stro nę brze gu. Po do bi ciu do ma lut kiej
przy sta ni, zo ba czy li śmy pierw sze fo ki, któ -
re nie wie le ro biąc so bie z na szej obec no ści
nie co blo ko wa ły wej ście na ląd…

Wi zy ta na wy spie da je oka zję wej ścia na
naj wy ższy szczyt ca łe go ar chi pe la gu (300
m n.p.m.) i po dzi wia nia pięk nej pa no ra my
wraz z im po nu ją cą, ster czą cą wy so ko do
gó ry ostrą ska łą i piasz czy sty mi pla ża mi.

Pod czas spa ce ru drew nia ny mi most ka mi
po dzi wiać mo żna by ło nie sa mo wi te wul ka -
nicz ne ska ły, cie ka we ro śli ny i wy grze wa -
ją ce się na słoń cu nie wiel kie jasz czur ki.
Wal dek ca ły czas opo wia dał, im po nu jąc
ogrom ną wie dzą o wy spach Ga la pa gos. Ca -
ły czas też pod kre ślał ró żni ce i od mien no -
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ści, ja ki mi wy ró żnia ją się od sie bie wy spy
ar chi pe la gu. Po ka zy wał en de mi ty (or ga ni -
zmy wy stę pu ją ce tyl ko w da nym miej scu,
nie zo ba czy my ich ni gdzie in dziej) wśród
ro ślin, opo wia dał o po wsta wa niu wysp, po -
ka zy wał ró żni ce w ma sie ka wał ków mag -
my.

Po spa ce rze przy szedł czas na opły nię cie
brze gów, gdzie w pro mie niach słoń ca wy -
grze wa ły się fo ki oraz pin gwi ny. Sphe ni scus
men di cu lus to je dy ny ga tu nek pin gwi na
gnie żdżą cy się na pół ku li pół noc nej. Do ro -
słe pin gwi ny ma ją czar ne cia ło i bia ły spód.
Przy brze gu bia łej pla my na spo dzie bie gnie
sze ro ki czar ny pas. Z ko lei cien ki bia ły pas
ota cza bo ki gło wy. Wal dek twier dził, że do -

ra sta ją do 45 cm i że na pew no za kil ka dni
zo ba czy my je pod wo dą. Po je go sło wach
ob ser wo wa ne na ska le dwa osob ni ki ru szy -
ły w stro nę wo dy, wpa da jąc do niej w tak
śmiesz ny spo sób, że ubaw mie li śmy po pa -
chy. Kil ka ra zy pod pły wa li śmy do zwie rząt,
ro biąc im dzie siąt ki zdjęć. Cu dow ne na Ga -
la pa gos jest to, że miesz kań cy nie przej mu -
ją się wi do kiem lu dzi, nie pło szą się i nie
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ucie ka ją, co umo żli wia fan ta stycz ne prze -
ży cia i nie po wta rzal ny kon takt z dzi ką przy -
ro dą.

Za chwy ce ni wy ciecz ką, jak co wie czór
wcią gnę li śmy pysz ną ko la cję zwień czo ną
lamp ką (czy też lamp ka mi…) wi na. Mia ło
to po móc w spa niu pod czas dłu gie go rej su
w kie run ku naj da lej wy su nię tych na pół noc
wysp ar chi pe la gu. Naj pierw mie li śmy nur -

ko wać przy wy spie Wolf, a na stęp ne go dnia
na wy spie Dar win.

Na zwa wy spy Wolf wy wo dzi się od na -
zwi ska nie miec kie go geo lo ga The odo ra
Wol fa. Zaj mu je ob szar 1,3 km˛, a mak sy -
mal na jej wy so kość wy no si 253 me try. Jak
twier dził Wal dek, na tej wy spie ży ją uchat -
ki, fre ga ty, czer wo no no gie i ma sko we głup -
ta ki, me wy wi dło ster ne, le gwa ny mor skie,

re ki ny, wie lo ry by i del fi ny. Ży cie mia ło
zwe ry fi ko wać je go te zy z dłu gich od praw
przed nur ko wa nia mi. Część na szej eki py
krę ci ła nie złą be kę, bo obie cy wa nych zwie -
rząt pod czas pod ró ży nur ko wych za wsze
jest spo ro, jed nak śro do wi sko na tu ral ne to
prze cież nie jest ogród zoo lo gicz ny… Trze -
ba mieć po pro stu du żo szczę ścia, że by te
wy jąt ko we i rzad ko spo ty ka ne or ga ni zmy
ob ser wo wać.

Dla te go też i w tym przy pad ku, po mi mo
obec no ści na Ga la pa gos w od po wied nim
cza sie, mie li śmy spo re oba wy o to, co fak -
tycz nie bę dzie my mo gli zo ba czyć.

Nie wiel ka, kli fo wa ska ła Wolf, przy po mi -
na ją ca w rzu cie z gó ry klep sy drę na kry tą
czap ką, przy wi ta ła nas w koń cu sło necz ną
po go dą i ci szą na mo rzu. Po dro dze na wy -
spę wy bu ja ło nas nie źle, więc chwi la spo -
ko ju przy szła w od po wied nim mo men cie.

Miej sca nur ko we obej mo wa ły po łu dnio -
wo -wschod nie krań ce wy spy, w któ rych to
mo czy li śmy się w su mie czte ry ra zy. Nur -
ko wa nia by ły na praw dę spek ta ku lar ne.
Przy kle ja jąc się w kil ku miej scach do ska li -
ste go dna, ob ser wo wa li śmy dzie siąt ki, je śli
nie set ki re ki nów mło tów. Wszyst ko to dzia -
ło się na oko ło 20 me trach, a ko lo ry tu mło -
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tom do da wa ły żół wie, or le nie, tuń czy ki, in -
ne ga tun ki re ki nów oraz spo re ilo ści mu ren
wi ją cych się w skal nych za ka mar kach i
mię dzy na szy mi no ga mi… Uwierz cie, że
by ła to praw dzi wa pod wod na uczta, dla
spra gnio nych wra żeń nur ków. Spo glą da nie
ku po wierzch ni i spo tka nie oka z prze bi ja -
ją cy mi się ni czym la se ry pro mie nia mi słoń -
ca, któ re prze ci na ły mi lio ny ryb i wiel kie

mło ty mo gło by się ni gdy nie koń czyć. Do
tej po ry ta kie ob raz ki po ka zy wa ły przy rod -
ni cze pro gra my te le wi zyj ne. Te raz to my
by li śmy ak to ra mi w tym naj wy ższej świa to -
wej kla sy spek ta klu. Aż się wie rzyć nie
chcia ło…

Re kin młot, czy li po ła ci nie So phyr na zy -
ga ena, to ry ba mie rzą ca do pię ciu me trów
dłu go ści. Na zwę swo ją za wdzię cza kształ -

to wi py ska. Jest on pła ski i po przecz nie roz -
cią gnię ty, od ra zu przy po mi na wła śnie
młot. Re ki ny te mo gą za ata ko wać płe two -
nur ka, jed nak sa me czę ściej sta ją się ofia ra -
mi, ze wzglę du na cen ne płe twy, z któ rych
go tu je się… zu pę. Po dob nie jak in ne mło to -
wa te, ga tu nek ten jest ży wo rod ny, a do ro -
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sła sa mi ca w jed nym mio cie wy da je na
świat od 20 do 50 mło dych. Obec nie mło -
ty uzna ne są za ga tu nek za gro żo ny wy gi nię -
ciem, po dob nie jak wie le in nych
or ga ni zmów mor skich.

Wie czo ra mi, zmę cze ni wy czer pu ją cy mi
nur ko wa nia mi, pa da li śmy w swo ich ka ju -

tach za raz po ko la cji i lamp ce wi na spo ży -
wa nej w to nie pod wod nych opo wie ści. W
łó żkach spę dza li śmy nie mal dzie sięć go -
dzin, re ge ne ru jąc or ga ni zmy przed wy zwa -
nia mi na stęp ne go dnia. Wa run ki pod wo dą
nie by ły eks tre mal ne, ale mu sie li śmy się
zma gać ze śred nim prą dem o zmien nych
kie run kach. Ta kże bu ja nie na ło dzi prze -
cho dzi ło w bu ja nie na pon to nie, po tem w
wo dzie i pod wo dą…

Do te go by li śmy zu peł nie od cię ci od
świa ta. Bez In ter ne tu i za się gu te le fo nicz ne -
go na środ ku Oce anu Spo koj ne go, przez
ca ły ty dzień szu ka li śmy naj rza dziej spo ty -
ka nych miesz kań ców pod wod ne go świa ta.

Nasz rejs prze bie gał da lej. Ca ły czas kie -
ro wa li śmy się na pół noc, do pły wa jąc w
koń cu do wy spy Dar win. Znaj du je się ona
160 km na pół noc ny za chód od naj więk -
szej wy spy ar chi pe la gu, czy li Isa be li. Jest
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ona szczy tem pod mor skie go wul ka nu o wy -
so ko ści po nad 1000 m, któ ry był ak tyw ny
po mię dzy 1,6 mi lio na a 400 ty się cy lat te -
mu. Wy spa jest rzad ko od wie dza na przez
tu ry stów.

War to do dać, iż we dług prze ka zu Wald -
ka, pierw szy czło wiek po sta wił na niej no -
gę, do pie ro w 1964 ro ku. Dla nas, nur ków,
szcze gól nie atrak cyj ne są oko li ce Łu ku Dar -
wi na. Ta nie wiel ka wy sep ka po ło żo na na

po łu dnio wy wschód od wy spy Dar win.
Naj pierw za li czy li śmy tam nur ko wa nie
noc ne, o któ rym jed nak nie war to się roz pi -
sy wać, by ło po pro stu za li czo ne i ty le. Za
to kil ka dzien nych nur ko wań oszo ło mi ło
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nas zu peł nie, do pro wa dza jąc więk szość
mo jej eki py do ska ka nia i krzy cze nia ze
szczę ścia. Tak wła śnie koń czy li śmy nur ko -
wa nia na Dar wi nie. Po zrzu ce niu sprzę tu
by ły za chwy ty i peł ne pa sji wspo mnie nia
sprzed kil ku chwil. Za ło ga też się cie szy ła,
wi dząc nas w ta kich do brych na stro jach.
Cóż za tem cie ka we go nas spo ty ka ło?

Po pierw sze ogrom ne sta da mło tów – po -
dob nie jak na wy spie Wolf – nie zbyt głę bo -

ko, bo mak sy mal nie do 25 me trów. Po za
tym sil ky sharks i re ki ny z Ga la pa gos oraz
ogrom ne re ki ny whi te tip ped. Do te go wi -
dzie li śmy trzy re ki ny wie lo ry bie, z któ rych
je den miał dłu gość 15 me trów! Na zwa li śmy
go au to bu sem prze gu bo wym...

Wal dek oka zał się nie tyl ko znaw cą
wszyst kich teo rii o Ga la pa gos, ale ta kże wy -
śmie ni tym prze wod ni kiem. Za py ta ny póź -
niej prze ze mnie, jak wy tro pił wie lo ry bie go,

po wie dział, że go usły szał… W tym miej -
scu by ło oczy wi ście wię cej nie sa mo wi tych
zwie rząt. Przy stan ki bez pie czeń stwa umi la -
ły nam kil ku me tro we sil ky sharks i del fi ny.
Pod pły wa ły na praw dę bli sko, po twier dza -
jąc, że na Ga la pa gos czło wiek jest dla zwie -
rza ków obo jęt nym to wa rzy szem wzbu dza -
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ją cym za in te re so wa nie i cie ka wość, ale nie
strach. Nie bę dę wspo mi nał o nie spo ty ka -
nych ni gdzie in dziej w ta kich ilo ściach: mu -
re nach, żół wiach, ła wi cach tra vel ly,
jack fish, bar ra ku dach czy man tach i mi lio -
nach ryb, na któ re te du że oka zy po lo wa ły.
By ło na praw dę na bo ga to.

Tak jak pod wo dą by ło pięk nie, ta kże i
na jej po wierzch ni ko tło wa ło się od del fi -
nów, wie lo ry bów i że ru ją cych pta ków. Co

ja kiś czas by ło wi dać kor mo ra ny nur ku ją ce
po ry by. Wte dy też po my śla łem so bie, cze -
go jesz cze do tąd nie wi dzia łem pod wo -
dą… No wła śnie kor mo ra na, pin gwi na, a
fo ki tyl ko przez se kun dy w Ir lan dii. Gdzie
to wszyst ko zo ba czyć, jak nie na Ga la pa -
gos?

Nasz rejs po wrot ny w dru giej czę ści sa fa -
ri pro wa dził przez wy spę Fer nan di na, Isa -
be la i miej sca nur ko we o na zwach: Ca bou

Do uglas, Pun ta Vin cen te Ro ca Co usu In
Rocks i Ca bo Mar shall.

Pod wod nych atrak cji nie bra ko wa ło… W
zu peł nie in nych pod wod nych wa run kach
niż na Wolf i Dar win oglą da li śmy z wiel ką
pa sją en de micz ną ry bę red lip bat fish, en -
de micz ne go re ki na horn shark, nur ku ją ce
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igu any, bia łe ry by pa pu gi, nur ku ją ce kor -
mo ra ny, żół wie, mo la mo la, lwy mor skie,
wiel kie sza re płaszcz ki, kra by i lan gu sty
oraz in ne nie zli czo ne ga tun ki.

Nie sa mo wi cie wy glą da ły pod wo dą igu -
any, któ re w pro ce sie ewo lu cji, nie ma jąc
nic do zje dze nia na wul ka nicz nej wy spie,
wy two rzy ły umie jęt ność nur ko wa nia i przy -
sto so wa ły się do zja da nia pod wod nych alg

i glo nów. Pod wo dą nic so bie z nas nie ro -
bi ły, da jąc się ob ser wo wać oko w oko. W
tle wi dać by ło że ru ją ce żół wie i fo ki. Pe łen
od lot. Tu taj wa run ki pod wo dą zu peł nie się
zmie ni ły. Spa dła wi docz ność i tem pe ra tu -
ra, bar dziej zie lo ny wy da wał się też ko lor
wo dy. Po now nie wie dza Wald ka oka za ła
się bez cen na. Pa mię tam z opo wie ści zna -
jo me go, któ ry był na Ga la pa gos, że on igu -

an nie wi dział… Wal dek wie dział, kie dy
nur ko wać. Igu any mu sia ły naj pierw wy -
grzać się na słoń cu i do pie ro po tem nur ko -
wa ły. Trze ba po pro stu znać ten zwy czaj i
wie dzieć ja ką po rę dnia wy brać na za nu -
rze nie.
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W in nym miej scu naj pierw mia ły być
mo la mo la – czy li sa mo gło wy. Sa mo głów to
naj cię ższa ry ba kost nosz kie le to wa,, do ra -
sta ją ca do trzech me trów dłu go ści i osią ga -
ją ca ma sę na wet do dwóch ton. Choć
wy stę pu je w wie lu mo rzach i oce anach,
spo tkać jest ją wy jąt ko wo trud no. Ży je bo -

wiem głę bo ko, a wo dy po wierzch nio we od -
wie dza tyl ko po to, aby dzię ki mniej szym
ry bom oczy ścić skó rę z pa so ży tów. My,
oczy wi ście dzię ki umie jęt no ściom i wie dzy
Wald ka, wi dzie li śmy ich chy ba z osiem! W
dru giej czę ści te go nur ko wa nia, prze pły wa -
jąc przez ogrom ną ła wi cę ryb, oglą da li śmy
tuż przy sa mej ścia nie wy spy, do słow nie
kil ka cen ty me trów od po wierzch ni, za ba wy

i po lo wa nie dwóch lwów mor skich. Do te -
go po ka zał się też po lu ją cy pin gwin, po wo -
du jąc swo im su per szyb kim ru chem roz cię-
cie w ła wi cy ryb. Pia łem z ra do ści pod wo -
dą, uwal nia jąc mi gaw kę apa ra tu nie mal co
se kun dę. Wy nu rzy łem się, po dob nie zresz -
tą jak na więk szo ści nur ko wań, już bez po -
wie trza i naj chęt niej po zmia nie bu tli
wró cił bym szyb ko pod wo dę…
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Ostat nie nur ko wa nie na Ga la pa gos też
za pa mię tam na dłu go. Po za lwa mi mor ski -
mi zbli ży łem się do dwu me tro wych re ki -
nów whi te tip tak moc no, że mo głem
ide al nie, ni czym pod mi kro sko pem, ana li -
zo wać bu do wę ich skó ry, oka, uzę bie nia i
ca łej resz ty. Nie wiem, czy na sze nur ko wa -
nia da się czymś prze bić. Plan wy ko na li śmy
w 110 pro cen tach. Za ło ga, łód ka no i oczy -

wi ście pol sko -ame ry kań skie to wa rzy stwo
nur ko we za gwa ran to wa ły nam spek ta ku lar -
ny ty dzień. Bez wpa dek, pro ble mów i ja -
kiej kol wiek sku chy.

To, co prze cięt ny czło wiek ko ja rzy z wy -
spa mi Ga la pa gos, po za teo rią Ka ro la Dar -
wi na, to oczy wi ście je den z sym bo li wysp –
wiel ki żółw sło nio wy. Wal dek po ostat nim
nur ko wa niu za brał nas do Pu er to Ay ora na

wy spie San ta Cruz, gdzie wszy scy ra zem
za li czy li śmy wy ciecz kę do re zer wa tu żół -
wi. Obu ci w gu mo we ka lo sze la ta li śmy po
bło cie i tra wie, przy glą da jąc się ogrom nym
żół wiom, któ rych ży je na wy spach oko ło 40
tys. sztuk. Ży ją nor mal nie, wśród lu dzi, jak
resz ta zwie rza ków, a ich ży cie na dal spo -
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wi ja wie le ta jem nic. Nie wia do mo cho cia -
żby, ile lat tak na praw dę ży ją…

Nasz ostat ni dzień na Ga la pa gos spę dzi -
li śmy już na lą dzie, po wo li przy zwy cza ja -
jąc się do ży cia na zie mi i ha mu jąc bu ja nie
na szych ciał… Ko ły sa nie, po dob nie z resz -
tą jak pod nie ta nie sa mo wi tym zbli że niem

do dzi kiej przy ro dy trwa ły jed nak jesz cze
dłu go. Ma rze nie o Ga la pa gos mam już za
so bą. Co da lej…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.pl
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Jak wszyst kie wy jaz dy nur ko we, tak
i ten za czął się o świ cie. Sil na, acz
zie wa ją ca gru pa Nur ker si Te am, po -
si lo na hot - do ga mi i ka wą na sta cji
ben zy no wej w Ino wro cła wiu, do je cha -
ła bez dro ża mi do ba zy nur ko wej
Piech cin. Je zio ro jest. Upał też. Mo -
żna za czy nać…

Ba za nur ko wa mie ści się nad za la nym
ka mie nio ło mem wa pien nym, 18 km od Ino -
wro cła wia. Wy ro bi sko ma głę bo kość 25
me trów. Po dob no je sie nią wi docz ność pod
wo dą się ga 15 me trów. My, nur ku jąc w lip -
cu, nie mo że my te go po twier dzić. Głów ną
pod wod ną atrak cję sta no wi łuk skal ny, do
któ re go wszy scy pły ną na wy ści gi. Bo złom
jest wszę dzie, a for ma cje skal ne już nie.

Cen nik ko rzy sta nia z ba zy jest skom pli -
ko wa ny i wy ni ka z ilo ści nur ko wań. Wła -
ści cie le są jed nak ela stycz ni i mo żna się
do ga dać na po byt dzien ny. In fra struk tu ra na

Piechcin

Tuż przed wyjazdem
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miej scu nie za chwy ca, ale mo że za chwy ci
w przy szło ści, bo coś się dzie je. Sa mo cho -
dem mo żna wje chać na trzy „po zio my”. Na
naj wy ższym jest spo ra wia ta, któ rą w kil ka -
na ście osób za ję li śmy ca łą, ni żej był ba rak
„biu ro wy”. Mo żna też zje chać nad sa mą
wo dę, sto ją tam czte ry sto ły, na któ rych mo -
żna mon to wać sprzęt. Obok wia ty na naj -

wy ższym po zio mie stoi so bie sa mot na To -
ito ika, z któ rej za pa szek roz wie wa się po
oko li cy, szcze gól nie w upal ny dzień. Tuż
obok, na sto li ku, stoi ba nia czek z wo dą do
umy cia rąk.

Na po zio mie śred nim le ży du ża ma pa
akwe nu z za zna czo ny mi głę bo ko ścia mi i
atrak cja mi. Przy niej co ja kiś czas zbie ra ją

się grup ki, usta la ją ce plan pły wa nia. Pod
wo dą znaj dzie my kil ka plat form na ró żnych
głę bo ko ściach, sa mo cho dy, ło dzie, ru rę sta -
lo wą, zbior nik na gaz, lu stra. Mo żna spraw -
dzić, czy aby pian ka do brze le ży. Ma pa jest
świet nie przy go to wa na, na ry so wa ne są po -
rę czów ki a ta kże od le gło ści po mię dzy
obiek ta mi. Jest na praw dę przy dat na.

Roz ło ży li śmy się pod wia tą. Za czę ło się
żmud ne mon to wa nie sprzę tu. Bu tle, skrzy -
dła, ba last, au to ma ty, la tar ki, ko ło wrot ki,
boj ki… Sprzęt zmon to wa ny i spraw dzo ny,
to te raz trze ba ubrać lu dzi ka. A na dwo rze
co raz więk szy upał. Wbi ja my się w pian ki
lub ocie pla cze, pot pły nie stru mie nia mi. W
koń cu, ogar nię ci, ma sze ru je my do wo dy,
ochło dzić się choć tro chę! Wej ście do wo -
dy jest ła god ne, wła ści wie wje żdża tam
żwi ro wa dro ga, de li kat nie scho dząc głę biej.
Na brze gu – ką pie li sko, trze ba uwa żać na
go łe cia ła, rów nież dzie cię ce. Nie za dep -
tać, nie prze wró cić się, nie po tknąć, nie gib -
nąć… ła two nie jest. W koń cu, po
schło dze niu, ro bi się nie co przy jem niej,
mo żna za ło żyć płe twy, ma skę i spró bo wać
się za nu rzyć. Uff, już nie jest tak upior nie
go rą co, wresz cie ro bi się cał kiem przy jem -
nie…

Widok na akwen
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To do kąd naj pierw? No to do łu ku, szum -
nie zwa ne go Arch. Pły nie my na prze strzał
przez akwen. Na po cząt ku jest faj nie, po -
tem ro bi się na praw dę ma ło cie ka wie, wi -
zu ra spa da do me tra i wi dać dro bin ki,
uno szą ce się w sza ro zie lo nej prze strze ni.
Twar da bę dę – my ślę so bie – nie bę dę ma -
ru dzić, że nic nie wi dać i nie wia do mo do -
kąd pły nie my. Ale z mi nu ty na mi nu tę ro bi
się co raz bar dziej nud no. W koń cu cią gnę
Wil cze go za rę kaw i py tam go, czy to aby
na pew no do bry kie ru nek jest. On za glą da
w kom pas, nie co zmie nia kurs i pły nie da -
lej. I da lej. I da lej… Umar łam tam z nu dów,
na praw dę.

Od ro dzi łam się na no wo, bo z od mę tów
wy ło ni ły się chasz cze. Ta kie kon kret ne
chasz cze, drzew ka wręcz, la sek na wet, ster -
czą ce ki ku ty wśród zmą co nej wo dy. Atrak -
cja! No, przy naj mniej coś wię cej niż
śnie żą cy na zie lo no bu ro ob raz… Co da lej?
Wil czy skrę cił w le wo, po pę dzi łam za nim,
zbli ża jąc się do ścia ny urwi ska. Tu przy naj -
mniej by ło na czym oko za wie sić. Pły nę li -
śmy tak so bie, ga piąc się na ko lo nie
śli ma ków, aż tu na gle… Tak, to on! Osła -
wio ny łuk, przej ście w ska le, miej sce piel -
grzy mek, mek ka piech ciń skich nur ków,

ser ce od ra zu bi je żwa wiej, a lu dzi ko wi ro -
bi się cie plej (i nie wa żne, że to dla te go, że
je ste śmy na 3 me trach, a nie na 13). Pięk nie
jest, cho ciaż wi zu ra na dal skrom na. Pcha -
my się za tem w ten łuk, no nie mal jak w
Egip cie. Prze pły wa my pod nim, trwa to se -
kun dy, ale ja kie wspo mnie nia…

Pły nie my da lej wzdłuż skał. Wszak to ka -
mie nio łom. Cza sa mi na ska łach ro śnie ja kiś
far fo cel. Czę ściej jed nak wi du je my musz le
al bo ryb ki. Okon ków jest ca ła ma sa, kom -
plet nie się nas nie bo ją, wręcz – po wie dzia -
ła bym – igno ru ją. Ta kie be stie! Na wet się
nie przy wi ta ły! W pew nym mo men cie ska -

W bazie
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ły za mie nia ją się w żwi rek a ilość ro ślin no -
ści wzra sta gwał tow nie. Jed no cze śnie spa da
wi docz ność, za raz od kry wa my, dla cze go –
prze pły wa my nad gru pą nur ków, któ rzy
mą cą dno aż mi ło. Ucie ka my czym prę dzej.
Do cie ra my do po rę czó wek, tra fia my na
łód kę, ro bi się zim no. Wra ca my na wo dy o

roz sąd nej tem pe ra tu rze i pły nie my da lej
wzdłuż brze gu. Tra fia my na ła wi cę wiel -
kich oko ni, mo ja pa tel nia mo gła by być za
ma ła, ależ by się chru pa ło! Oko nie oczy wi -
ście nas igno ru ją, tak sa mo jak ich młod si
bra cia. Mi ja my ko lej ne drze wa, w koń cu
wy nu rza my się przy ja kiejś plat for mie ce -

lem lo ka li za cji. Ach, tak… Do Hy un da ia w
le wo, do do mu ta kże, po wo li za tem wra ca -
my. Opusz cze nie się przy sa mo cho dzie nie
wcho dzi w grę, bo i tak gu bi my li nę, ale do
wyj ścia tra fia my bez pu dła. Oka zu je się, że
nur ko wa li śmy go dzi nę i 37 mi nut…

Wy ta ra ba nia my się z wo dy i wdra pu je -
my na wzgó rze, czy li na dru gi po ziom, do
na szej wia ty. Wi ta nas Se bek:

– No, trze ba by ło dłu żej jesz cze tam sie -
dzieć! My już bu tle od da li śmy do bi cia! Nie
cze ka li śmy na was, bo to wia do mo, kie dy
wyj dzie cie…

Fakt. Czas mi nął jak z bi cza trza snął, a w
bu tli jesz cze 80 bar. Po wie trze by ło, to nie
go ni ło na po wierzch nię…

Roz bie ra my się ze wszyst kie go i ro bi się
jak by przy jem niej. Cią gle jest cie pło. Nie -
ste ty, po ja wia się pro blem spo ży cia – w ba -
zie nie ma opcji kup na je dze nia, naj bli ższy
sklep w mia stecz ku, do ga du je my się za tem
z ob słu gą, że jak bę dą wieź li na sze bu tle do
bi cia, to za bie rze my się z ni mi i za li czy my
sklep, co po zwo li nam nie umrzeć z gło du.

W skle pie mar ki MI LA ku pu je my re we la -
cyj ne buł ki, ser i na po je. Du żo na po jów!
Go rą co jest, po wie trze z bu tli wy su sza gar -
dło, pić się chce, ale nie tyl ko wo dy. Lo -

Nasza wiata
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dów kę z pi wem omi ja my co praw da sze ro -
kim łu kiem, ale ża łu je my, że na po je alo eso -
we i in ne wy na laz ki nie sto ją w żad nej
lo dó wecz ce. Trze ba brać cie płe. Rzu tem na
ta śmę chwy ta my jesz cze kwas chle bo wy i
wra ca my do ba zy.

Po si le ni ka nap ka mi po sta na wia my ochło -

dzić go rą ce cia ła i umy sły, idzie my się zwy -
czaj nie wy ką pać. Roz gar nia my dzie ci, od -
su wa my się na bez piecz ną od le głość od
nur ków i wcho dzi my do wo dy.

Oka zu je się, że jest lo do wa ta. No po pro -
stu mróz! Wil czy kła pie szczę ka mi, ząb na
ząb nie tra fia. No ja sne, on nur ko wał przed
chwi lą w su chym ska fan drze, to mu się do
pian ki nie wle wa ło. Ja się tro chę z tą wo dą
za zna jo mi łam, to już wiem, co mnie cze ka.
Upał jest na dal nie ziem ski, nie ma ba ta,
pcham się co raz głę biej i za nu rzam – ufff –
ale zim na, ale faj na, o, już nie ta ka zim na.
Ro bi się cał kiem przy jem nie i mo żna po pły -
wać.

Ochło dze ni po si la my się zno wu i pla nu -
je my dru gie wej ście do wo dy. W tym cza sie
na sze to wa rzy stwo już nur ku je. My skrę ca -
my sprzęt i się przy go to wu je my. Na stę pu je
zmia na war ty: oni wy cho dzą, my wcho dzi -
my. Tym ra zem plan jest ści sły: idzie my do
Hy un da ia, a po tem naj wy żej w pra wo,
wzdłuż ścian ka mie nio ło mu.

Pra wie się uda ło… Hy un da ia oczy wi ście
mi nę li śmy sze ro kim łu kiem, mu sie li śmy
wra cać, ale do tar li śmy do opu stów ki i po -
wo li, za pa la jąc la tar ki, zsu nę li śmy się na 18
me trów. Jak na OWD. Zim no zro bi ło się jak

dia bli, po czu łam mróz w koń czy nach.
Ciem no też się zro bi ło. La tar ki prze bi ja ły ja -
koś tę za wie si nę, ale o do brej wi docz no ści
mo wy być nie mo gło. No więc do brze,
chcia łam, to mam – obej rza łam Hy un da ia,
na wet zna czek był, na pi sa łam mu na ma -
sce HKP (czy li Hy un dai Klub Pol ska), opły -
nę łam w kó łecz ko i za żą da łam po wro tu na
gó rę. W nor mal ne tem pe ra tu ry… Po tem
plan się zre ali zo wał we dług za ło żeń, po pły -
nę li śmy wzdłuż skał, by ło pięk nie, śli ma ki,
mu szel ki, ryb ska, na wet je den szczu pa czek
z groź nym wy ra zem py ska nas spo tkał.
Wra ca jąc za li czy li śmy jesz cze dwa lu stra,
w ka żdym wy glą da li śmy jak bał wa ny, nie
ma cze mu się przy glą dać. Tym ra zem nur -
ko wa nie trwa ło nie co kró cej, bo wy szli śmy
już po 56 mi nu tach.

Tym cza sem na gó rze pań stwo oświe ci li
nas, że prze ga pi li śmy kon kret ne gra do bi cie.
Fak tycz nie, wi dzie li śmy, że pa da, ale że
grad? Wszę dzie bło to i ka łu że, ale słoń ce
świe ci i pięk nie jest. To wa rzy stwo wła śnie
szy ko wa ło się do trze cie go nu ra. Wil czy, ze
110 ba ra mi w bu tli, zor ga ni zo wał się na -
tych miast i po szedł z ni mi. Ja już mia łam
dość mo cze nia za du, zo sta łam za tem ja ko
roz le ni wio ne wspar cie po wierzch nio we.

Hyundai podwodny 
fot. Sebastian Głowacki Nurkersi

Hyundai podwodny 
fot. Sebastian Głowacki Nurkersi
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Aku rat mia łam czas się ogar nąć i pod su -
szyć.

Ostat nie nur ko wa nie nie trwa ło dłu go.
Na ko niec jesz cze obo wiąz ko we zdję cie
gru po we i mo żna wra cać. To wa rzy stwo w
au cie w dro dze po wrot nej by ło jesz cze
mniej roz mow ne niż ra no. Wszy scy lek ko
śnię ci ma rzy li tyl ko o do tar ciu do do mu i
zim nym piw ku na do bry sen…

No do bra, a kto ogar nie mo kre i ubło co -
ne gra ty?

Przy oka zji: pa tent z wę żem z wo dą do
płu ka nia sprzę tu, zna ny nam z ba zy De ep
Di ver Płot ki, jest na praw dę nie oce nio ny.
Szcze gól nie, je śli trze ba się ro ze brać w bło -
cie. Po le ca my in nym ba zom!

Beata Ciszewska

Nasza ekipa                                                     fot. Sebastian Głowacki Nurkersi

http://www.wioskisos.org
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Wrze śnio wa wy pra wa o na zwie
„Ar ma da - SPE LE Onur ko wa nie - Hon zo
Di ve: pod wod na eks plo ra cja sy fo nów
pół ki lo me tra pod zie mią” pier wot nie
mia ła na ce lu dzia ła nie w ma ce doń -
skiej ja ski ni Slo vac ka Ja ma w ma sy -
wie Ja ku pi ca, któ ry jest od wad nia ny
przez zna ne nur kom ja ski nio wym wy -
wie rzy sko Vre lo Mat ka.

18 wrze śnia ra no – po mak sy mal nym za -
ła do wa niu mo jej 19-let niej bor do wej strza -
ły sprzę tem spe leo, nur ko wym i
bi wa ko wym – ru szy li śmy w skła dzie: Ma te -
usz Po pek, Ku ba Ma cie jew ski i ja ja ko kie -
row nik eki py spe le onur ko wej ku Sło wa cji,
by tam spo tkać się z gro to ła za mi, z któ ry mi
mie li śmy dzia łać w Slo vac kiej Ja mie i je -
chać ra zem na po łu dnie Eu ro py. Nie po ko -
iły nas ak tu al ne ru chy mi gra cyj ne na
gra ni cach, któ re mie li śmy prze kra czać, jed -
nak po sta no wi li śmy za ry zy ko wać. Wy je -
żdża jąc wie dzie li śmy, że Sło wa cy cią gle
nie otrzy ma li po zwo le nia na dzia ła nie w

Ma ce do nii od lo kal ne go par ku Ja sen, jed -
nak uspo ka ja li, że zwy kle do sta wa li je w
ostat niej chwi li. Po prze je cha niu ok. 150
km otrzy ma li śmy in for ma cję od kie row ni ka
wy pra wy i za ra zem sze fa eki py sło wac kiej
Ja na Smol la, że jed nak po zwo le nia nie bę -
dzie. Po nie waż by li śmy już w dro dze, ze
sprzę tem nur ko wym i spe le olo gicz nym

oraz go to wi do dzia ła nia, za pro po no wa li -
śmy zmia nę ce lu wy pra wy na eks plo ro wa -
ną przez nasz mię dzy na ro do wy ze spół
sło wac ką ja ski nię Ob ca sna Vy vie rac ka
znaj du ją cą się po sło wac kiej stro nie Czer -
wo nych Wier chów w Ta trach. Pod wie czór
do je cha li śmy na miej sce spo tka nia i przy -
wi ta li śmy się ze Sło wa ka mi: po za Ja nem

SPELEOnurkowanie w Słowacji

transport do j. Obcasnej                                                     fot. Mateusz Popek
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Smol lem by li tam Ga bi ka Ma jer nic ko va, Li -
bor Stub na, Mar tin, An driej Ho lu bek i Pa -
vel Po krie vka – wszy scy ze spe le oklu bów
zrze szo nych w SSS (Slo ven ska Spe le olo gic -
ka Spo loc nost). Wie czór był cie pły i po god -
ny, ru szy li śmy więc ku To ma no vej Cha cie,
któ ra mia ła być na szą ba zą wy pa do wą na
czas ak cji. Roz lo ko wa li śmy się tam i po de -
li kat nej in te gra cji po łą czo nej z za wo da mi
po ko ny wa nia za ci sku, któ rym by ła prze -
strzeń po mię dzy szcze bla mi dra bin ki łó żka
pię tro we go, za snę li śmy peł ni na dziei na
cie ka wą ak cję. Nad mie nię, że za wo dy za -
koń czy ły się re mi sem Pol ska:Sło wa cja 2:2.

Ra no ru szy li śmy ku szczy tom, trans por -
tu jąc sprzęt pod otwór ja ski ni – to oko ło 45
mi nut dro gi. Po za sprzę tem spe le onur ko -
wym i oso bi stym wy po sa że niem gro to ła za,
trze ba tam za brać ge ne ra tor, pom pę i oko -
ło 200 me trów gru be go wę ża ogro do we go.
Ja ski nia to dość cia sny ko ry tarz, w któ rym
po za do ce lo wym czwar tym sy fo nem wcze -
śniej znaj du ją się trzy sy fo ny, któ re trze ba
wy pom po wać, by spraw nie i bez piecz nie
dzia łać w ostat nim. Sło wa cy roz po czę li wy -
pom po wy wa nie, my zaś w kil ku kur sach
za nie śli śmy ca ły sprzęt dla dwóch spe le -
onur ków i osiem bu tli na miej sce. Po po łu -

transport do j. Obcasnej                                                     fot. Mateusz Popek

Kuba przed j. Hlbokie                                                       fot. Mateusz Popek
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dniu po go da za czę ła się psuć, prze lot nie
pa da ło, jed nak kon ty nu owa li śmy ak cję. Sło -
wa cy ca ły czas sie dzie li pod otwo rem i wy -
pom po wy wa li wo dę: to dzia ła nie wy ma ga
do le wa nia pa li wa do ge ne ra to ra oraz prze -
su wa nia pom py w sy fo nie w mia rę jak po -
ziom wo dy się zmniej sza, a więc cią głej
czuj no ści. Usta li li śmy plan dzia ła nia pod -
czas ak cji nur ko wej i po szli śmy spać. Tym -
cza sem za czę ło pa dać prak tycz nie bez
prze rwy. Sło wa cy wró ci li o 5 nad ra nem in -
for mu jąc, że dwa sy fo ny są cał kiem wy -
pom po wa ne, a ra no zaj mą się trze cim, bo
po 18 go dzi nach pra cy mu szą so bie zro bić
prze rwę. Gdy oni za słu że nie wy po czy wa li,
my z resz tą gra tów, w stru gach desz czu, po -
de szli śmy pod otwór i za czę li śmy trans por -
to wać sprzęt przez ja ski nię, w kie run ku
czwar te go sy fo nu. Oka za ło się po nie dłu -
gim cza sie, że w pierw szym sy fo nie jest wo -
dy do pół uda, po ko na li śmy go jed nak i
po szli śmy da lej. Nie ste ty dru gi sy fon oka zał
się cał ko wi cie za la ny i nie by ło mo żli wo ści
przej ścia. A więc w cią gu 6-7 go dzin przy
ta kiej in ten syw no ści opa du ja ski nia sta je się
nie dro żna – to wa żna in for ma cja na przy -
szłość, by unik nąć od cię cia za sy fo nem
pod czas ko lej nych ak cji. W tym mo men cie

Wejście do j. Vyvieranie                                                      fot. Mateusz Popek

Kuba w j. Sokolovica                                                        fot. Mateusz Popek
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nie by ło sen su jej kon ty nu ować, czy li po -
now nie wy pom po wy wać wo dy z sy fo nów,
gdyż po pierw sze cią gle pa dał deszcz, a po
dru gie na wet po usta niu opa du wo da da lej
bę dzie spły wa ła jesz cze przez ja kieś dwa
dni. Oka za ło się, że pom pa znaj du je się
pod wo dą, a nie chcąc jej zo sta wiać w sy -
fo nie, trze ba by ło po nią za nur ko wać – zro -
bił to Ma te usz. Pod czas trans por tu
de li kat ne go sprzę tu nur ko we go przez cia -
sne ko ry ta rze ja ski ni uży wa łem do je go
ochro ny twar dych, szczel nych opa ko wań
Gan do. By ło to pierw sze mo je ze tknię cie z
ty mi skrzyn ka mi i nie za wio dłem się – do -
sko na le na da ją się do trans por tu sprzę tu na -
wet w tak trud nych wa run kach, jak cia sne
ko ry ta rze ja ski ni. Z pew no ścią bę dę z nich
ko rzy stał pod czas ko lej nych wy praw, ab so -
lut nie nie oba wiam się o sprzęt w nich zde -
po no wa ny. Re trans por to wa li śmy gra ty i pod
wie czór po je cha li śmy do Lip to vskie go Mi -
ku la sa, gdzie Jan i Ga bi ka miesz ka ją.

Ma jąc ca ły ty dzień urlo pu i bę dąc w tym
ja ski nio wym re jo nie chcie li śmy, ko rzy sta -
jąc z sy tu acji, za nu rzyć się w kil ku oko licz -
nych wy wie rzy skach i sy fo nach w głę bi
ja skiń. Po je cha li śmy więc roz po znaw czo
do Jan skej Do li ny, gdzie Jan po ka zał nam

Rozpoznanie syfonu w j. Sokolovica przez Kube                                 fot. Mateusz Popek

Mateusz nurkuje w Brestovskiej Vyvieracce                                             fot. Honzo
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lo ka li za cję wy wie rzy ska Hlbo kiej – to ja kieś
20 mi nut mar szu od par kin gu do otwo ru, z
któ re go wy pły wa wo da. Wy glą da ła cie ka -
wie. Na stęp nie uda li śmy się do De ma no -
vskej Do li ny, gdzie znaj du je się
wy wie rzy sko j.Vy vie ra nie – dość cia sne, ale
rów nież cie ka we. Ja no za brał nas jesz cze
do ja ski ni, któ rą ak tu al nie przy go to wu ją do
zwie dza nia dla tu ry stów. Wy ko nu ją wszyst -
kie pra ce gór ni cze i bu dow la ne (po sze rza -
nie ko ry ta rzy, ko pa nie, in sta lo wa nie
scho dów me ta lo wych, wy ku wa nie ich i wy -
le wa nie be to no wych itd.), by zwy kły tu ry -
sta mógł do niej wejść i po dzi wiać par tie
cha rak te ry stycz ne dla pod zie mi i pięk ną
sza tę na cie ko wą ja ski ni. Po trze bo wa li śmy
po zwo le nia na wjazd au tem do Jan skej Do -
li ny, by nie no sić sprzę tu na pie cho tę. W
tym ce lu uda li śmy się na spo tka nie z sze -
fem SSS, Pe te rem Ho lub kiem, któ ry po zwo -
le nie wy pi sał, a przy oka zji zwie dzi li śmy
po wsta ją ce wła śnie Mu zeum Ja skiń i Przy -
ro dy Sło wa cji. To atrak cja war ta od wie dze -
nia przy oka zji prze jaz du lub po by tu w
Lip to vskim Mi ku la su.

Ma jąc po zwo le nie po je cha li śmy nur ko -
wać do Hlbo kiej. To pięć sy fo nów od dzie -
lo nych od sie bie par tia mi po wietrz ny mi,

Przed j. Obcasn                                                          fot. Kuba Maciejewski

Przygotowywanie szpeju                                                    fot. Kuba Maciejewski
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któ re po ko nu je się na pie cho tę, bro dząc w
wo dzie. Prąd był dość sil ny, jed nak wy god -
niej by ło po ru szać się bez płetw, sto su jąc
pod wo dą tech ni kę „pull and gli de”. W
dość cia snych sy fo nach za le ga war stwa
osa du i mą ci się za nur kiem, za tem po ru -
sza nie się bez płetw jest tym bar dziej wska -
za ne. Ja ski nia jest do brze za po rę czo wa na
gru bą li ną, po któ rej mo żna się cią gnąć, gdy
brak in nych punk tów. Wi docz ność pod czas

na szych nur ko wań sza cu ję, że wy no si ła do
3 me trów. Pod czas nur ko wa nia mak sy mal -
nie osią ga się 6 me trów głę bo ko ści w ostat -
nim sy fo nie, po tem wy pły ca się on,
roz ga łę zia na dwie od no gi i sta je jesz cze
cia śniej szy. Nie wąt pli wą atrak cją są licz nie
spo ty ka ne w ja ski ni pstrą gi.

W ra mach prze rwy od nur ko wa nia Jan
za brał nas do De ma no vskej Ja sky ni Slo bo -
dy, gdzie po dzi wia li śmy prze pięk ną i prze -

bo ga tą sza tę na cie ko wą. Dłu go by opi sy -
wać, oso bi ście nie wie dzia łem, że w ja ski -
niach ta trzań skich (Ta try Ni skie) mo gą
znaj do wać się ja ski nie tak bo ga te w for my
kra so wej sza ty na cie ko wej. Po zy cja obo -
wiąz ko wa pod czas po by tu w tym re jo nie.

Demanovska Jaskyna Slobody                                               fot. Kuba Maciejewski
Demanovska Jaskyna Slobody                                               

fot. Kuba Maciejewski
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Ko lej na ak cja nur ko wa to ak cja w j. Vy -
vie ra nie. Znaj du je się tam uję cie wo dy dla
Lip to vskie go Mi ku la sa, więc ja ski nia jest za -
mknię ta moc ny mi wro ta mi. Nie opo dal
znaj du je się jed nak wy wie rzy sko, gdzie we -
dług słów na sze go prze wod ni ka mo gli śmy
nur ko wać. Nie uzna li śmy za sto sow ne
uprzed nio do kład nie roz po znać wy wie rzy -
ska, od ra zu ubra li śmy się w sprzęt, za wią -
za łem po rę czów kę na ka mie niu i się
za nu rzy łem. Chłop cy cze ka li na swo ją ko -
lej. Nie ste ty cia sna szcze li na po me trze
prze cho dzi w wą skie stu dzien ki i szcze li ny
– nur ko wa nie tam nie jest mo żli we. Wy co -
fa li śmy się stam tąd, spraw dza jąc jesz cze
prze kop przy wro tach, ale i tam wej ście ze
sprzę tem wy da ło się nam wąt pli we.

Sło wa cy wspo mnie li jesz cze o sy fo nach
w j. So ko lo va, a chcąc wy ko nać choć tre -
nin go wą ak cję spe le onur ko wą, po sta no wi -
li śmy do niej zaj rzeć. Na szym prze wo-
d ni kiem był Pe ter Ho lu bek, jed nak bar dzo
się spie szył i po za po ka za niem doj ścia do
ja ski ni nie wie le nam po mógł – mu siał wra -
cać do pra cy. Prze trans por to-  wa li śmy więc
czę ścio wo sprzęt do ja ski ni i ru szy li śmy w
po szu ki wa niu sy fo nów. Na mie rzy li śmy
dwa per spek ty wicz ne miej sca, gdzie wo da

j. Hlbokie                                                               fot. Kuba Maciejewski

j. Hlbokie                                                               fot. Kuba Maciejewski
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wy pły wa spod skał i jed no gdzie wpły wa.
Tam Ku ba po szedł w ska fan drze nur ko wym
i ma sce, by się im bli żej i głę biej przyj rzeć.
Jed nak we wszyst kich trzech przy pad kach
by ły to tyl ko wą skie szcze li ny. Być mo że
kie dyś ktoś spraw dzał je przy wy ższym po -
zio mie wo dy, a wte dy wy glą da ły bar dziej
obie cu ją co? Sa ma ja ski nia ma dwa pro żki
li no we, po za tym jest błot ni sta i bar dziej
ho ry zon tal na. Po sia da pięk ne ele men ty sza -
ty na cie ko wej, jak ścia ny gru bo po kry te
śnie żno bia łym mle kiem wa pien nym. Do te -
go na tknę li śmy się w niej na ko ści ludz kie,
co naj mniej dwóch osób, o któ rych Sło wa -
cy nic nie wie dzie li do tej po ry. Za pew ne
bę dą to ba dać w naj bli ższej przy szło ści…

Przed wy jaz dem spo tka li śmy się jesz cze
z gro to ła zem od po wia da ją cym za eks plo ra -
cję du żej ja ski ni na Sło wa cji, gdzie 450 m
pod zie mią znaj du je się sy fon, a naj pew niej
ca ły ciąg sy fo nal ny. To du ża ak cja na kil ku
spe le onur ków i kil ku na stu gro to ła zów, z 4-
5 dnio wym bi wa kiem w ja ski ni. Omó wi li -
śmy sze reg szcze gó łów ak cji i wstęp nie ją
za pla no wa li śmy.

Po dro dze do Pol ski za ha czy li śmy jesz -
cze o Bre sto vską Vy vie rac kę. Jest tam sy fon
w głę bi ja ski ni, jed nak z po wo du re mon tu

Brestovska Vyvieracka                                                    fot. Kuba Maciejewski

Brestovska Vyvieracka                                                    fot. Kuba Maciejewski



Nuras.info 10/2015

40

scho dów nie mo żna by ło się do niej do stać.
Zo sta ło nam więc wy wie rzy sko. To sy fon o
bia łych, pięk nie rzeź bio nych ska łach o
mak sy mal nej głę bo ko ści 11 m, na stęp nie
wy pły ca ją cy się. Mą ci się tam moc no, a po -
rę czów ki są czę ścio wo po zry wa ne, co czy -
ni to nur ko wa nie bar dziej wy ma ga ją cym.
Prąd pod czas na szych nur ko wań był sła by.

To by ło ostat nie nur ko wa nie te go wy jaz -
du, pod czas któ re go uda ło mi się (mi mo wie -
lu prze ciw no ści) prze pro wa dzić kurs PJ -1

CMAS, a Ku bie i Ma te uszo wi za li czyć
wszyst kie za le głe ry go ry i otrzy mać sto pień
nur ka ja ski nio we go PJ -1. Gra tu lu ję ko le gom!

Wpraw dzie nie uda ło się osią gnąć ce lów
eks plo ra cyj nych wy pra wy, jed nak po zna li -
śmy dwie no we dla nas i cie ka we lo ka li za -
cje nur ko we, zwie dzi li śmy kil ka prze pięk-
nych ja skiń su chych oraz spo tka li śmy się i
po roz ma wia li śmy o przy szłych ak cjach eks -
plo ra cyj nych z kil ko ma miej sco-  wy mi gro -
to ła za mi po sia da ją cy mi szcze gó ło we wia-

do mo ści na ich te mat. Tak więc wy jazd, mi -
mo nie sprzy ja ją cej po go dy i in nych wa run -
ków, uwa ża my za uda ny i owoc ny.

Po dzię ko wa nia dla „mlin ke si de mo unt”
za wspar cie wy pra wy sze re giem ele men tów
sprzę tu do nur ko wa nia i nur ko wa nia ja ski -
nio we go. Sprzęt, któ ry Ma riusz Lin ke do -
star cza, te stu je oso bi ście, ta kże w
ja ski niach, więc jest spraw dzo ny i nie za -
wod ny.

Dzię ku je my fir mie Am mo ni te za udo -
stęp nie nie moc ne go świa tła do fil mo wa nia
pod wo dą.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się fir -
mie „AR MA DA Fi nan se sp. z o.o.” za wspar -
cie 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, twór cą no we go pro jek tu Hon zo Di -

ve zaj mu ją ce go się m.in. eks plo ra cją pod wod nych

ja skiń, szko le nia mi i wy pra wa mi nur ko wy mi do ja -

skiń w ró żnych re jo nach świa ta oraz za ło ży cie lem

gru py SPE LE Onur ko wa nie, zrze sza ją cej spe le onur -

ków z te re nu ca łe go kra ju chęt nych ak tyw nie spę -

dzać czas pod wo dą i pod zie mią.
Nasz mały team SPELEOnurkowy przed Brestovsk                            fot. Kuba Maciejewski
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Pod ziem ne pró żnie wy peł nio ne wo -
dą, szcze gól nie miej sca wy pły wu wo -
dy na po wierzch nię, od za ra nia
dzie jów przy cią ga ły ludz ką uwa gę.
Naj czę ściej wy wie rzy sko lub wchłon
sta no wi ło lo kal ne miej sce kul tu – ta -
jem ni cze oko wy zie ra ją ce spod zie -
mi, przy któ rym ma gia mie sza ła się
z rze czy wi sto ścią. Dla te go czę sto w
ta kich miej scach mo że my od na leźć
cen ne przed mio ty, a na wet szcząt ki
zwie rząt i lu dzi. Mo ne ty i in ne pre -
cjo za do dziś za le ga ją w je zior kach,
bę dąc świa dec twem ludz kiej roz ter ki.

Pierw sze wzmian ki do ty czą ce za in te re -
so wa nia za la ny mi ja ski nia mi o cha rak te rze
eks plo ra cyj nym od naj du je my już w po ło -
wie XVIII wie ku. W tym okre sie sy fo ny by -
ły pe ne tro wa ne na za trzy ma nym od de chu.
Tak za czę ła się eks pan sja czło wie ka, któ ra
trwa do dziś. I choć te raz więk szość nur ko -
wań ja ski nio wych od by wa się po śla dach
po przed ni ków (więk szość miejsc zo sta ła

już zba da na i wy eks plo ro wa na), ka żde go
ro ku rze sze no wych pa sjo na tów wkra cza ją
w ten ciem ny, mil czą cy świat.

Obiek tów do nur ko wa nia ja ski nio we go
jest ca łe mnó stwo. Mo że my do ko nać ich

ge ne ral ne go po dzia łu na obiek ty po cho dze -
nia na tu ral ne go oraz obiek ty sztucz ne.

Sztucz ne to wszyst kie te, któ re po wsta ły
przy udzia le lu dzi, a więc wszel kie go ro -
dza ju ko pal nie, obiek ty mi li tar ne – bun kry i

Obiekty do nurkowania jaskiniowego
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for ty, obiek ty hy dro tech nicz ne i wszel kie
in ne, któ re z ró żnych po wo dów wy peł ni ła
wo da. I tak ma my: za la ne ko pal nie na Dol -
nym Ślą sku, za la ne for ty w oko li cach Kra -
ko wa i Po zna nia, a na wet za la ne tu ne le
me tra w War sza wie. To tyl ko przy kła dy. Ta -
kich miejsc jest znacz nie wię cej i są roz lo -
ko wa ne w ró żnych punk tach kra ju. Są one

bar dzo chęt nie od wie dza ne przez nur ków
ja ski nio wych. Nie mo żna jed nak w od nie -
sie niu do nich mó wić o eks plo ra cji, któ ra
jest poj mo wa na ja ko pierw szy krok czło -
wie ka w da nym miej scu, no bo prze cież
czło wiek zbu do wał te miej sca i cho dził po
nich, eks plo ato wał w okre sie, kie dy nie by -
ły za la ne. Ale też, na szczę ście, nie ka żdy

nu rek ja ski nio wy ma za pę dy eks plo ra cyj ne
i – jak to mó wią – „par cie na eks plo ra cję”.
Rzekł bym, że więk szość z nich to zwy kli tu -
ry ści, któ rzy po go dzi nach chcą się po ba -
wić, po pro stu od po cząć od rze czy wi sto ści.

W sztucz nych obiek tach mo żna zna leźć
to, cze go nie da żad na na tu ral na ja ski nia –
po wiew hi sto rii. Są to więc ulu bio ne ce le
wy praw nu rów, któ rzy hi sto rią się fa scy nu ją.

Ten kij nie ste ty ma dwa koń ce. Więk -
szość, a z pew no ścią zde cy do wa na więk -
szość, tych cie ka wych hi sto rycz nie, sta rych,
sztucz nych obiek tów do nur ko wa nia ja ski -
nio we go cha rak te ry zu je się tym, że – mó -
wiąc wprost – chce nam się za wa lić na
gło wę i po grze bać nas żyw cem. Nie żar tu -
ję, ta kie są fak ty. Mo żna po wie dzieć, że ce -
chą cha rak te ry stycz ną obiek tów sztucz nych
są wy so ce nie sta bil ne struk tu ry w po rów na -
niu do obiek tów po cho dze nia na tu ral ne go.
Nie do ty czy to miejsc sto sun ko wo no wych
oraz tych, któ rych prze zna cze niem jest być
za la ny mi, tak jak na przy kład obiek ty hy -
dro tech nicz ne.

Po zo sta ło ści prze ró żnych in sta la cji, po -
zo sta wio nych ma szyn i urzą dzeń są sta łym
ele men tem de ko ra cyj nym tych miejsc, tak
sa mo jak sta łym ele men tem ich kra jo bra zu
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są za wa li ska, prze wę że nia, za ci ski, ta my i
tym po dob ne atrak cje.

Ko lej ną bar dzo istot ną ce chą obiek tów
po cho dze nia an tro po ge nicz ne go jest brak
prze pły wu wo dy. To o ty le kom pli ku je nur -
ko wa nie, że po pierw sze nie ma my sto pe ra
pod czas pły nię cia w głąb (wa żne szcze gól -
nie dla tych z „par ciem na cy frę”) oraz nie
ma my po moc ni ka pod czas po wro tu. Do -
dat ko wą „atrak cją” jest pra wie za wsze gru -
ba war stwa osa dów i to nie tyl ko za le ga ją ca
na spą gu (spąg to pod ło ga w ko ry ta rzu ja -
ski ni czy ko pal ni), ale ta kże na ścia nach i
stro pie, któ ra zmniej sza wi docz ność przy
ka żdym nie ostro żnym lub nie sko or dy no wa -
nym po ru sze niu nur ka. W wie lu miej scach
wy star czą bą ble od de cho we, aby zre du ko -
wać wi docz ność nie ma lże do ze ra.

Tru ją ce ga zy (na przy kład me tan), a ta kże
nie do sta tek lub cał ko wi ty brak tle nu rów -

nież są ty po we dla su chych par tii, szcze gól -
nie tych za czę ścią za la ną. W cza sach funk -
cjo no wa nia obiek tu sztucz ne go za wsze
ta kie miej sce by ło wen ty lo wa ne. Przy nie -
wiel kich obiek tach roz wią za nia wen ty la cji
by ły bar dzo pro ste, przy du żych cał kiem
skom pli ko wa ne, łącz nie z bu do wa niem
spe cjal nych szy bów wen ty la cyj nych, urzą -
dzeń i sys te mów wspo ma ga ją cych wen ty -
la cję. To oczy wi ste, że w sta rej ko pal ni te

sys te my od daw na już nie funk cjo nu ją. W
czę ściach obiek tów za frag men ta mi za la ny -
mi, al bo za tak zwa ny mi ta ma mi, któ re mię -
dzy in ny mi ste ro wa ły wen ty la cją, ma my w
za sa dzie pew ność, że po wie trze nie bę dzie
pierw szej ja ko ści.

Nur ko wa nie w te go ty pu miej scach jest
za tem spo rym wy zwa niem. Szcze rze mó -
wiąc, nie po win no być wy ko ny wa ne przez
po cząt ku ją cych nur ków ja ski nio wych. A
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zda rza się (o zgro zo!), że nur ku ją w nich
mniej lub bar dziej za wan so wa ni nur ko wie
wód otwar tych nie po sia da ją cy kom pe ten cji
w tej dzie dzi nie. Prze ży cie ta kich osób w
tych wy ma ga ją cych miej scach jest wy łącz -
nie dzie łem przy pad ku.

Ja ski nie to na tu ral ne pod ziem ne pró żnie.
Mo żna je po dzie lić na pier wot ne oraz wtór -
ne. Pier wot ne to te, któ re po wsta ły jed no -
cze śnie ze ska łą. Za li cza my do nich ja ski nie
wul ka nicz ne oraz te, któ re utwo rzy ły się w
pro ce sie two rze nia raf ko ra lo wych. Wtór ne

zaś to te ja ski nie, któ re po wsta ły w wy ni ku
pro ce sów kra so wych. Spo ty ka my jesz cze
ja ski nie po wsta łe w wy ni ku ru chów tek to -
nicz nych oraz dzia ła nia fa li przy bo jo wej
(ja ski nie, a naj czę ściej gro ty mor skie). Ma ją
one jed ną bar dzo wa żną dla nur ka ce chę
wspól ną – są sta bil ne. Oczy wi ście zda rza ją
się wy jąt ki, ale ty po wa ja ski nia, któ ra za -
zwy czaj po wsta wa ła przez mi lio ny lat, po -
sia da bar dzo sta bil ne struk tu ry i nur ko wa nie
w nich nie jest igra niem ze śmier cią. Mo żna
w nich osią gnąć coś, co nur ko wie ja ski nio -

wi na zy wa ją za rzą dza niem ry zy kiem i kon -
tro lo wa niem ry zy ka. Coś, co wła ści wie jest
nie osią gal ne w sta rych obiek tach sztucz -
nych. Tam mo że my je dy nie ak cep to wać ry -
zy ko – czę sto bar dzo du że. Dla te go wła śnie
to ja ski nie po win ny być po li go nem dla no -
wych nur ków ja ski nio wych – za rów no w
pro ce sie edu ka cji, jak i zdo by wa nia do -
świad cze nia.

W ja ski niach pra wie za wsze jest prąd. To
tak, jak by śmy nur ko wa li w pod ziem nej rze -
ce. Jest on naj czę ściej dla nas zba wien ny –
usu wa osa dy i spra wia, że wo da się nie mą -
ci, nie ry zy ku je my więc nie bez piecz nej
utra ty wi docz no ści. Prąd spra wia rów nież,
że po wrót do otwo ru jest ła twiej szy, co jest
nie zmier nie wa żne szcze gól nie dla nur ków,
któ rzy jesz cze nie do koń ca po tra fią za rzą -
dzać swo ją ener gią i być mo że nie do koń -
ca zna ją swo je mo żli wo ści. Nur ko wa nie
ja ski nio we jest dy na micz ne, tu się pły nie
pod prąd. Czę sto bez nie złej kon dy cji i wy -
dol no ści nie mo że być mo wy o sen sow nej
pe ne tra cji. Kil ka set me trów w głąb ja ski ni
wy sił ko wo mo że być po rów ny wal ne z kil -
ko ma ki lo me tra mi w je zio rze. Tak więc
fakt, że prąd nas wy py cha pod czas po wro -
tu jest czymś nie zwy kle istot nym.
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Nie ste ty w ja ski niach o skom pli ko wa nym,
la bi ryn to wym cha rak te rze, prąd wo dy, czy
głów ny prąd wo dy nie za wsze pły nie tam,
gdzie by śmy chcie li, czy li do na sze go wyj -
ścia. Dla te go też nu rek pod czas nur ko wa nia
ja ski nio we go za wsze mu si ba dać, czy przy -
pad kiem nie zna lazł się w ta kim miej scu, że
prąd za czy na go wcią gać. To jest bar dzo nie -
bez piecz na sy tu acja. Pe ne tra cja z prą dem,
czy to w pew nych par tiach sys te mu, czy w
tak zwa nym wchło nie – miej scu, gdzie wo -
da wpły wa pod zie mię – za wsze jest nie bez -

piecz na, na wet w sy tu acji gdy wy da je nam
się, że prąd nie jest sil ny. Zaw sze mo że on
przy brać na si le – wszę dzie tam, gdzie ko ry -
tarz ule ga zwę że niu. W przy pad ku du żych
pod ziem nych prze strze ni po łą czo nych z nie -
zbyt kla row ną wo dą nu rek mo że po pro stu
prze oczyć ta kie miej sce.

Naj bar dziej po pu lar ny mi ja ski nia mi do
nur ko wa nia są z pew no ścią ja ski nie kra so -
we. Są to też ja ski nie wy stę pu ją ce naj licz -
niej na świe cie. Two rzą one nie by wa łe w
swym cha rak te rze i for mie obiek ty, zu peł -

nie nie prze wi dy wal ne i zu peł nie abs trak cyj -
ne. Ludz ka lo gi ka czę sto nie jest w sta nie
po jąć na tu ry, ale to wła śnie na tu ral ne pięk -
no przy cią ga tych, któ ry są na pięk no wra -
żli wi. Ktoś kie dyś po wie dział: „A cóż
ta kie go jest w ja ski niach, tyl ko ka mień i wo -
da”. Był to praw do po dob nie ktoś nie wra żli -
wy na pięk no na tu ry, ktoś, dla ko go w
nur ko wa niu li czy się hi sto ria i ar te fak ty.
Ktoś ta ki wy bie rze ra czej nur ko wa nie w ko -
pal niach czy na wra kach, nur ko wa nie w ja -
ski niach zo sta wia jąc tym, któ rym wschód
słoń ca za pie ra dech w pier siach.

I to tak na praw dę jest wspa nia łe. Ka żdy,
kto przej dzie nie ła twą dro gę, aby stać się
nur kiem ja ski nio wym, bę dzie mógł wy brać
dla sie bie coś, co roz pa li je go emo cje. Bo
osta tecz nie o to prze cież w tym wszyst kim
cho dzi.

Mi chał Wi nek
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info

http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.avalondivers.com
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Nasz klub to już nie tyl ko nur ko -
wa nie… Od daw na do brą fre kwen cją
cie szą się też po my sły ta necz no - im -
pre zo we, a nie tyl ko nur ko we. Bli sko
set ka go ści za wi ta ła w środ ku la ta
do nie kli ma ty zo wa nej sa li, na wod ne -
go, drew nia ne go bu dyn ku na na szej
przy sta ni War mia w Olsz ty nie. 

Ku zdzi wie niu więk szo ści przy by łych,
tuż przy wej ściu wi ta ła go ści ubra na cho in -
ka, prze bie rań cy i lamp ki z szam pa nem. Od
ja kie goś cza su na na szych im pre zach ba wi -
my się wspól nie z że gla rza mi (War mia) i
skocz ka mi spa do chro no wy mi (Sko ocz),
mie sza ne to wa rzy stwo gwa ran tu je cie ka wy
kli mat. Syl we ster w środ ku la ta był już ko -
lej nym, ta kże mo żna śmia ło pi sać o na ro -
dzi nach no wej, świec kiej tra dy cji. Do bra
aku sty ka i na gło śnie nie sprzy ja ły tań com, a

Sylwester 31 lipca 
i Nurkowe Pożegnanie Lata 2015
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sal wy śmie chu wzbu dza ły no wo rocz ne to -
a sty za raz po pół no cy… Nie wi dzę żad ne -
go po wo du, aby za rok za po mnieć o
Syl we strze w środ ku La ta…

Rów nież od kil ku już lat, wraz z OSP
Bar cze wo i Ośrod kiem Ne mo w Kul ce nad
jez. Łęsk, że gna my La to. Im pre za o luź nym
cha rak te rze jak za wsze ma być mie sza ni ną
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nur ko wań, na któ rych te stu je my no wo ści
sprzę to we, wy kła dów i pre zen ta cji, ale
przede wszyst kim or ga ni zo wa na jest po to,
aby w tak za ga nia nych cza sach zna leźć
czas na spo tka nie, roz mo wy i do brą za ba -
wę. Piąt ko we ogni sko na dwie gi ta ry w tym
ro ku pa li ło się aż do świ tu, a wy jąt ko wo

cie pła i ja sna noc wpra wi ły w nas w ta ki na -
strój, że so bo ta by ła na praw dę trud nym
dniem… W dzień by ło pły wa nie pon to nem
AKP Skor pe na, nur ko wa nia i te sty sprzę tu
(dzię ki za bie gom Ro ber ta Sty ły i Tom ka
Grzy ba), pre zen ta cja no we go wo zu Stra ży
Po żar nej wraz z nur ko wym wy po sa że niem,

mecz w me ga pił ka rzy ki, grzy bo bra nie i …
ła do wa nie aku mu la to rów na wie czór.

Przed ko la cją ta jem ni ce re bre athe rów
roz wie wał Mar cin Bram son, a za raz po nim
w trak cie ko la cji sprzęt mu zycz ny roz kła dał
ze spół Bra cia So pra no. So lid na daw ka
śmiesz ne go rock and rol la płyn nie prze szła
w dys ko te kę.

Pa mię taj cie, mi mo że ośro dek Ne mo w
Kul ce za peł nia my jak za wsze w ca ło ści, to
na praw dę w przy szłym ro ku war to przy je -
chać, by po że gnać z na mi la to. Miej sca jest
du żo, więc za rów no w nur ko wa niu, grach
ze spo ło wych, przy ogni sku, jak i na wie -
czor nej im pre zie miej sca nie za brak nie dla
ni ko go.

Za pra sza my już za rok…

Mi łosz Dą brow ski
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Spo tka nie War szaw skie go Klu bu
Płe two nur ków mia ło miej sce 25 i 26
lip ca te go ro ku. Przy by ło na nie bli -
sko dwa dzie ścia osób, człon ków i
sym pa ty ków klu bu. 

Świę to wa nie roz po czę li śmy na pla ży
miej skiej nad je zio rem Pi łak no, gdzie zo sta -
ła część ko le ża nek, aby do pin go wać nur ku -

ją cych to wa rzy szy i przy go to wać wszyst kim
coś do bre go do pi cia i je dze nia. Po zo sta li,
pod prze wod nic twem pre ze sa, przy go to wy -
wa li się do nur ko wa nia. Cie sząc się ze sło -
necz nej po ran nej po go dy roz po czę li śmy
pierw sze nur ko wa nie w daw nym miej scu
nur ko wym War szaw skie go Klu bu Płe two -
nur ków, obok nie gdy siej sze go „obo zu har -
ce rzy”. 

Pod wo dą, ku ucie sze wszyst kich, od na -
leź li śmy plat for mę w cał kiem nie złym sta -
nie i kil ka eks po na tów umiesz czo nych na
niej przed la ty przez na szych star szych ko -
le gów. Po wspól nej prze ką sce i nie koń czą -
cych się dys ku sjach, uda li śmy się na dru gie,
po po łu dnio we nur ko wa nie. Do miej sca za -
nu rze nia, na brzeg na prze ciw ko ośrod ka
Kró lew ska So sna, do pły nę li śmy ło dzią. Nie -
ste ty szyb ko psu ją ca się po go da i za po -
wiedź ule wy zmu si ła nas do wcze śniej-
sze go za koń cze nia nur ko wa nia. Jak naj -
szyb ciej mu sie li śmy wra cać do resz ty
uczest ni ków spo tka nia.

W nie dzie lę spo tka li śmy się po now nie,
tym ra zem w Kró lew skiej So śnie, gdzie po
nur ko wa niu mo gli śmy po słu chać opo wie -
ści star szych ko le gów o ich przy go dach
sprzed de kad, nie tyl ko stric te nur ko wych.
Po wspól nym po sił ku przy ogni sku, z ża lem
mu sie li śmy roz je chać się do do mów, obie -
cu jąc so bie, że spo tka my się wkrót ce.

Mar cin Ko bus

Spotkanie klubowe WKP nad jeziorem Piłakno
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I zno wu się uda ło!Ma my ko lej ny
suk ces. Na szą pa sją jest nur ko wa nie,
a od kil ku lat rów nież ho kej pod -
wod ny. Wspól nym wy sił kiem ho ke -

istów, nur ków, fre edi ve rów i sym pa -
ty ków zor ga ni zo wa li śmy Ogól no pol -

ski Tur niej Ho ke ja Pod wod ne go
PI RA NIA CUP 2015.

By ła to je go dru ga edy cja. Tur niej od był się
29 wrze śnia br. na kry tej pły wal ni Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go we Wro cła wiu,
któ ra by ła współ or ga ni za to rem te go wy da -
rze nia. Na uwa gę za słu gu je fakt, że jest to je -
dy ny w Pol sce, Eu ro pie i dru gi na Świe cie po
Agu ama la w Ko lum bii, tur niej wer sji 3x3.

Roz gryw ki od by wa ły się w trzech ka te -
go riach: 

Pirania Cup 2015
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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].
Pierw szy raz w Pol sce ry wa li zo wa ły Pa -

nie, któ re wal czy ły w ka te go rii WO MAN
UWH PI RA NIA CUP. Wy gra ły Pa nie z Bał -

tyc kich Fok (Gdańsk), dru gie by ły Or ka La -
dies (Gdy nia), a trze cie Wa le nie Fre le (Sie -
mia no wi ce Ślą skie). Na czwar tym miej scu
upla so wa ły się de biu tu ją ce ko le żan ki z Pi -
ra nia La dies (Wro cław) wspie ra ne przez za -
wod nicz kę ze spo łu Iga i Hul ta je. En tu zjazm
za wod ni czek świad czy o tym, że osob na
ka te go ria dla Pań jest uda nym po my -

słem,dla te go w na stęp nej edy cji PI RA NIA
CUP zo sta ną po now nie zor ga ni zo-  wa ne
za wo dy wtej ka te go rii. Już dzi siaj za pra sza -
my!

W ra mach tur nie ju zo sta ły ro ze gra ne me -
cze w ka te go rii JU NIOR OPEN UWH PI RA -
NIA CUP (do 17 lat).Cie szy, że mło dzi
adep ci ho ke ja pod wod ne go, mi mo pro ble -
mów ka dro wych (brak zmien ni ków), po sta -
no wi li przy je chać do Wro cła wia i
po wal czyć z ró wie śni ka mi. Pierw sze miej -
sce za ję ła dru ży na Hy dra Po wer Ran gers
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(Trzeb ni ca), dru gie Wa le nie (Sie mia no wi ce
Ślą skie), a trze cie Pi ra nia Ju nior (Wro cław).
War to pod kre ślić, że czwar te miej sce za ję -
ła de biu tu ją ca dru ży na Mło dych Fok
(Gdańsk). Bli sko wy sta wie nia mło dzie żo wej
dru ży ny by ła rów nież dru ży na Aqu ariu sa
(Beł cha tów). Bra kło im jed ne go za wod ni ka,

dla te go po sta no wi li wzmoc nić dwie in ne
gra ją ce dru ży ny ju nior skie (Hy drę i Pi ra nię).

Osiem dru żyn wzię ło udział w ka te go rii
OPEN UWH PI RA NIA CUP (od 18.lat). Sie -
dem ze spo łów z Pol ski i je den z An glii
(WU SAC War riors). Za cię ta ry wa li za cja
trwa ła do ostat nie go me czu. Ty tuł Mi strza
OPEN UWH PI RA NIA CUP 2015 zdo by ła

dru ży na Hy dry (Trzeb ni ca). Dru gie miej sce
dla Bał tyc kich Fok (Gdańsk), a trze cie dla
Pi ra nii (Wro cław). Ko lej ność na po dium
iden tycz na jak w ro ku 2014. Bli sko suk ce su
by ła de biu tu ją ca dru ży na Iga i Hul ta je (Zim -
na Wód ka), któ ra za ję ła czwar te miej sce.
Na tur nie ju de biu to wał rów nież ze spół z
Po zna nia – Pod wod ne Py ry.Dzię ku je my za
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przy by cie i ży czy my suk ce sów w na stęp -
nych edy cjach. W ra mach Tur nie ju ro ze gra -
no ta kże kon kurs na naj dłu ższy strzał.
Wy grał za wod nik Ma rek Ma tu szek z Bał tyc -
kich Fok, któ ry strze lił na od le głość 3,93
metra!

W su mie w tur nie ju za gra ło 16 ze spo -
łów!
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Gra w ho ke ja pod wod ne go w wer sji 3x3
jest wi do wi sko wa i przej rzy sta. Wy ma ga od
za wod ni ków więk szej szyb ko ści, zwin no -
ści oraz tech ni ki. Za wo dy roz gry wa no “ko -
smicz nym” krą żkiem, któ ry zo stał wy bra ny
ofi cjal nym krą żkiem Mi strzostw Świa ta w

ho ke ju pod wod nym, któ re od bę dą się w
2016 ro ku w Stel len bosch RPA.

Ca ły tur niej mo żna by ło oglą dać na ży -
wo w in ter ne cie na stro nie www.pi ra nia -
cup.pl oraz z try bun pły wal ni, co w zna czą -
cy spo sób zwięk szy ło atrak cyj ność za wo -
dów. Re la cję trans mi to wa ła In ter ne to wa Te -
le wi zja Dol no ślą ska ITD, wy ko rzy stu jąc
ka me ry pod wod ne Gral ma ri ne. Wi dzo wie

na try bu nach ba se nu mo gli przy glą dać się
ry wa li za cji pod wo dą na ekra nie (Sek tor 3
Wro cław).

Cie ka wost ką i jed no cze śnie du żym za -
sko cze niem dla wszyst kich by ły ory gi nal ne
tro fea. Zwy cię skie dru ży ny oraz kró lo wie i
kró lo wa strzel ców otrzy ma li sta tu et ki, któ re
wy ko na li sa mo dziel nie za wod ni cy Pi ra nii
wraz z ro dzi na mi. Pra ce po wsta ły we
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współ pra cy z MDK im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
we Wro cła wiu. Za rok też bę dą jesz cze cie -
kaw sze...J.

Me da le pa miąt ko we prze ka zał Pan Piotr
Ma zur -dy rek tor Biu ra Spor tu, Tu ry sty ki i Re -
kre acji UM Wro cław, któ ry ob jął też Ho no -
ro wy Pa tro nat nad tur nie jem. Biu ro
pro mo cji Wro cła wia do ło ży ło ga dże ty dla
zwy cię skich dru żyn. Na gro dy prze ka zał

rów nież pro du cent sprzę tu do ho ke ja pod -
wod ne go DOT -PUCK oraz za wod nik Bał -
tyc kich Fok, pro du cent ki jów do gry.
Fun da cja  RE CAL: „Sport dla wszyst kich –
re cy kling dla ka żde go”, oprócz 200 pu szek
z na po ja mi izo to nicz ny mi TA FI SA 2015do -
star czy ła do dat ki do wrę cza nych na gród.
Pa tro nat me dial ny ob jął już tra dy cyj nie por -
tal NU RAS.IN FO oraz po raz pierw szy por -

tal AP NE ASPORTS.pl. Nad bez pie czeń-
stwem za wod ni ków obok ra tow ni ków czu -
wa ła Agniesz ka Re if (Przy ja ciel Stóp.pl).

Bar dzo dzię ku je my wszyst kim za udział,
wspar cie, do bre sło wo i wszyst ko, wszyst -
ko co przy czy ni ło się do na sze go wspól ne -
go suk ce su - or ga ni za cji Tur nie ju Pod wo-
d ne go Ho ke ja PI RA NIA CUP 2015.
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PS
Chcesz spró bo wać za grać w ho ke ja pod -

wod ne go? Nic prost sze go! Za pra sza my od
8 paź dzier ni ka na otwar te tre nin gi dla po -
cząt ku ją cych na od no wio ny ba sen przy Ze -
spo le Szkół nr 14 al. Bruck ne ra 10 we
Wro cła wiu. (www.pi ra nia cup.pl, 
tel.: +48505861372, 
e -ma il: in fo@klub pi ra nia.pl)

Wy ni ki:
Ka te go ria – JU NIOR OPEN UWH 
[do 17 lat]:
1. Hy dra Po wer Ran gers.
2. Wa le nie
3. Pi ra nia Ju nior
4. Mło de Fo ki

Ka te go ria – WO MEN UWH:
1. Bał tyc kie Fo ki La dies
2. Or ka La dies
3. Wa le nie Fre le
4. Pi ra nia La dies

Ka te go ria – OPEN UWH [od 18 lat]:
1. Hy dra
2. Bał tyc kie Fo ki
3. Pi ra nia
4. Iga i Hul ta 
5. Or ka
6. Aqu arius
7. WU SAC War rios
8. Pod wod ne Py ry.
Dzię ku je my za przy by cie :)

Gra tu lu je my 
Marcin Reif

marcin.reif@klubpirania.pl 



Nuras.info 10/2015

60

Czy mo żna cał ko wi cie usu nąć ry zy -
ko z nur ko wa nia? Otóż je śli wszyst -
kie wy mie nio ne w mo jej ksią żce
ele men ty sys te mu bez pie czeń stwa
ba zy za sto su je się łącz nie, tak że by
pra co wa ły w sy ner gii, czyli wza jem nie
się wzmac nia ły, to mo żna ob ni żyć
po ziom ry zy ka pod czas nur ko wa nia
po ni żej tzw. nor mal ne go, czyli np.
wy stę pu ją ce go zwy czaj nie na uli cy. To
zna czy, że je śli już ktoś bez piecz nie
przy je chał sa mo cho dem nad je zio ro i
po dro dze nic mu się nie sta ło, to i
pod czas nur ko wa nia też mu się nic
nie sta nie. 

Mo żna tak zro bić, że by łącz ne ry zy ko
wy stę pu ją ce pod czas nur ko wa nia by ło ni -
ższe niż łącz ne ry zy ko po no szo ne na dro -
dze. Dzie je się tak dla te go, że choć co
praw da w nur ko wa niu za gro że nia są du że,
to jed nak jest ich skoń czo na licz ba, nie ta -
ka wca le du ża, i w do dat ku wszyst kie są
zna ne. Mo żna więc skon stru ować sys tem je

neu tra li zu ją cy. W nor mal nym świe cie, czy -
li na po wierzch ni, ró żno rod nych za gro żeń
jest tak wie le, a więk szość z nich jest cał -
kiem nie prze wi dy wal na, że czę sto nie spo -
sób im za po biec. Dla przy kła du – na
dro dze mo że nas za bić pi ja ny kie row ca wy -
je żdża ją cy z bocz nej ulicz ki, pod wo dą ta -
ki pro blem w ogó le nie ist nie je. Oczy wi ście
ist nie ją in ne za gro że nia, ale więk szość z
nich ma tak sys te mo wy cha rak ter, że mo -
żna im rów nie sys te mo wo za po biec. Wia -
do mo na przy kład, że pod czas wy nu rze nia
nie wol no wstrzy mać od de chu, bo to gro zi
ba ro trau mą płuc, więc się nie wstrzy mu je
od de chu. Ogrom ny po ten cjal ny pro blem,
ja kim jest ba ro trau ma płuc, zo sta je zneu tra -
li zo wa ny i za czy na ist nieć wy łącz nie w teo -
rii. Ana lo gicz ne wy łą cze nie za gro żeń w
tzw. nor mal nym świe cie, czy li na po -
wierzch ni, jest po pro stu nie mo żli we.

Oczy wi ście to wszyst ko na dal nie ozna -
cza, że usu nię to z nur ko wa nia ca łe ry zy ko,
ale jest fak tem, że mo żna tak prze pro wa dzić
nur ko wa nie, że by ry zy ko w je go trak cie by -

ło mniej sze niż gdzie kol wiek in dziej. Na wet
bar dzo twar de, np. pod lo do we ak cje mo gą
oka zać się sta ty stycz nie bez piecz niej sze niż
naj zwy klej sze do je cha nie na ta kie ak cje sa -
mo cho dem po pu blicz nej dro dze.

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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Nie wierz tym, któ rzy mó wią, że wy pad -
ków nur ko wych jest co raz wię cej, bo co raz
wię cej lu dzi nur ku je. To jest na pew no nie -
praw da! Trze ba dbać o bez pie czeń stwo nur -
ko wań i w ten spo sób roz wią zy wać pro blem
wy pad ków, a nie zwa lać wi nę na co raz
więk szą licz bę nur ków. Od kil ku dzie się ciu
lat nie ist nie je już spe cjal ność me dycz na
„fty zja tria” (by ła to na uka o gruź li cy), po nie -
waż roz wią za no spo łecz ny pro blem gruź li -
cy. Gdy by jed nak za miast wal czyć o roz -
wią za nie te go pro ble mu, mó wio no „co raz
wię cej lu dzi kasz le, bo jest co raz wię cej lu -

dzi”, gruź li ca ja ko pro blem spo łecz ny ist nia -
ła by na dal i nic by się nie po pra wi ło.

Uwa ga! Wszyst kie ele men ty, któ re omó -
wi my w dal szej czę ści, pra cu ją w sy ner gii,
więc wzmac nia ją się na wza jem i wspól nie
two rzą wiąz kę za bez pie czeń, chro nią cą ba -
zę przed wy pad kiem. Sta no wią więc one
Sys tem Bez pie czeń stwa Ba zy Nur ko wej.

My śle nie sys te mo we ma no kau tu ją cą
prze wa gę nad my śle niem przy czy no wo -
-skut ko wym. Po ten cjał sys te mu jest czymś
znacz nie więk szym niż pro sta su ma po ten -
cja łów je go skład ni ków.

Co to zna czy, że je steś wła ści cie lem ba -
zy nur ko wej? To zna czy przede wszyst kim,
że od po wia dasz za bez pie czeń stwo nur ko -
wań. UWA GA! Od po wia dasz za bez pie -
czeń stwo nur ko wań tu ry stycz nych tak sa mo
jak za bez pie czeń stwo nur ko wań szko le -
nio wych! Wy pa dek nur ko wy, nie wa żne czy
pod czas szko le nio we go czy tu ry stycz ne go
nur kowa nia, jest pla mą na Two im ho no rze
i dys kwa li fi ku je Cię ja ko or ga ni za to ra. Mu -
sisz mieć wpływ na do bór ze spo łów, któ re
wcho dzą pod wo dę. 

Nie po zwól so bie ode brać te go pra wa.
Naj le piej umie ścić ta ki za pis w re gu la mi nie
ba zy, wte dy ka żdy, kto wcho dzi na te ren

ba zy mu si się te mu pod po rząd ko wać.
Oczy wi ście ka żdy mo że po wie dzieć, że
chce nur ko wać z kimś, a z kimś in nym nie.
Zaw sze uwzględ niaj te gło sy, je śli mo żesz,
ale to od Cie bie mu si osta tecz nie za le żeć,
w ja kich skła dach nur ko wie wcho dzą do
wo dy – tak sa mo pod czas szko leń, jak i nur -
ko wań czy sto tu ry stycz nych.

Pil nuj, że by wśród nur ków nie po wsta ły
„get ta”, np. sa mi sil ni nur ko wie lu bią cy ra -
zem scho dzić głę bo ko. Nie ma w ich nur -
ko wa niu nic złe go, ale efekt jest ta ki, że
zo sta niesz sam z gru pą słab szych nur ków,
któ rych nie ma z kim wy słać do wo dy! W
bar dzo wie lu ba zach koń czy się to śmier -
tel ny mi wy pad ka mi, po nie waż ci słab si nur -
ko wie mu szą w ta kim ra zie nur ko wać
ra zem, po zba wie ni ase ku ra cji bar dziej do -
świad czo nych part ne rów. Pil nuj, aby ta kie
„get ta” nie po wsta ły. Za ich po wsta nie ktoś
za pła ci ży ciem. Two im obo wiąz kiem, ja ko
or ga ni za to ra, jest prze ciw dzia ła nie te mu ze
wszyst kich sił.

Ko niecz nie mu sisz mieć pra wo usu nąć z
ba zy lub nie wpu ścić do wo dy ka żde go, bez
po da nia przy czyn, że by nie wda wać się w
dłu go trwa łe, wy czer pu ją ce dys ku sje! Ta ka
ko niecz ność usu nię cia ko goś zda rza się nie -
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zmier nie rzad ko, ale gdy by się zda rzy ła, mu -
sisz mieć do te go pra wo! Oczy wi ście nie
nad uży waj te go pra wa, ale gdy trze ba, sto -

suj je kon se kwent nie. Nie ma żar tów, gdy
cho dzi o ludz kie ży cie. Naj le piej umie ścić
od ra zu od po wied ni za pis w umo wie dzie -

rża wy akwe nu lub w umo wie z ośrod kiem
wy po czyn ko wym, w któ rym masz ba zę itd.
W tym ostat nim przy pad ku za strzeż so bie w
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umo wie ta kże pra wo do usu nię cia da nej
oso by z ośrod ka. Je śli nie masz ta kich umów,
Two ja sy tu acja jest trud niej sza, ale nie bez -
na dziej na, masz ca ły ar se nał środ ków po -
śred nich, o któ rych bę dzie jesz cze mo wa.

Nur ko wa nia tu ry stycz ne są za wsze bar -
dziej za gro żo ne wy pad kiem nur ko wym, bo
nie są pro wa dzo ne w obec no ści in struk to ra,

dla te go im po święć szcze gól ną uwa gę! Gru -
pa przy je żdża ją ca do Cie bie na nur ko wa nia
tu ry stycz ne czę sto skła da się w du żej mie -
rze z osób, któ re ro bi ły u Cie bie kur sy, lub z
przy ja ciół tych osób (po dob nych cha rak te -
ro lo gicz nie), więc se lek cję za cznij wcze -
śniej, już od po zio mu kur su pod sta wo we go.
Me to dy se lek cji klien tów, któ re zo sta ną

omó wio ne w ko lej nych ar ty ku łach, do ty czą
za rów no szko leń, jak i nur ko wań tu ry stycz -
nych, bez sztucz ne go i szko dli we go roz ró -
żnia nia tych dwóch kwe stii.

Spo ro jest osób nie zrów no wa żo nych
psy chicz nie, ner wo wych, agre syw nych,
któ re oczy wi ście nie po win ny nur ko wać,
bo są nie obli czal ne pod wo dą, po dob nie
zresz tą jak na po wierzch ni. Jak usu nąć te
oso by z nur ko wa nia? W na stęp nych tek -
stach spró bu ję na to py ta nie od po wie dzieć.

To masz Stru gal ski

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże ad -

wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła -

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką. Jest zwo len ni kiem

su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or ga ni za to -

rów spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo uczest -

ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko we, w

pro wa dzo nych przez nie go ba zach w Pol sce i za

gra ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy -

pa dek.

Po wy ższy tekst jest frag men tem be st sel le ro wej

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu szą

wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią -

żki te go au to ra mo żna ku pić tu: www.ksie gar -

nia.iknt.pl/

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Po sta ram się dziś przy bli żyć i opi -
sać po krót ce głów ne za sa dy, któ re
po win ni śmy, ja ko użyt kow ni cy i wła -
ści cie le bu tli nur ko wych, znać i ich
prze strze gać.

Bu tle nur ko we (fa cho wo zwa ne prze no -
śny mi zbior ni ka mi ci śnie nio wy mi) słu żą
nam do prze cho wy wa nia ga zów od de cho -
wych oraz do uży cia ich w sze ro ko po ję tym
za kre sie nur ko wym.

Ni niej szy tekst obej mu je bu tle nur ko we,
w od ró żnie niu od bu tli z ga za mi słu żą cy mi
do przy go to wa nia mie sza nin od de cho wych
(czę sto zwa ny mi bu tla mi tech nicz ny mi,
choć czę sto jest to okre śle nie nie ty le wią żą -
ce, co zwy cza jo we). Czy li zaj mie my się tym,
co mo że my za brać na ple cy czy z bo ku.

O bu tlach słów kil ka
Bu tla nur ko wa, ja ko ele ment użyt ko wa -

ny przez nur ka, skła da się z kil ku czę ści,
czy li:
– bu tli wła ści wej, zwa nej fa cho wo płasz -
czem – jest to ele ment naj więk szy i naj cię -
ższy,
– za wo ru bu tli.

Wy mie nio ne po wy żej dwa ele men ty mu -
szą być ze spo lo ne, by słu ży ły do nur ko wa -
nia. Cza sa mi uzu peł nio ne są o:
– sto pę (bu ta) bu tli umo żli wia ją cą swo bod ne
sta nie bu tli bez pod par cia, jest to ele ment
nie po trzeb ny, gdy den ko bu tli jest pła skie lub
prze tło czo ne – wów czas bu tla stoi sa ma;
– siat ka ochron na – uży wa na naj czę ściej do
bu tli sta lo wych – za po bie ga me cha nicz nym
uszko dze niom ze wnętrz nej po wło ki la kier -

ni czej;
– rącz ka za mo co wa na na szyj ce bu tli – ele -
ment zde cy do wa nie uła twia ją cy no sze nie
cię żkiej bu tli i za po bie ga ją cy ko niecz no ści
no sze nia jej trzy ma jąc za za wór.

Wszel kiej ma ści ze sta wy dwu lub wię cej
bu tlo we uzu peł nia ne są o ma ni fol dy, ob rę -
cze, ko szy ki prze ciw u de rze nio we i in ne
wy na laz ki.

Oczy wi ście na sza nur ko wa po my sło -
wość zde cy do wa nie wy kra cza po za ra my
ni niej sze go tek stu, więc sku pię się na naj -
wa żniej szych ele men tach.

Płasz cze bu tli
Na ryn ku nur ko wym ma my do czy nie nia

ge ne ral nie z dwo ma ro dza ja mi bu tli nur ko -
wych. Są to bu tle sta lo we i alu mi nio we. Bu -
tle wy ko na ne z kom po zy tów, ze wzglę du

Czyszczenie butli
Za sa dy prze cho wy wa nia, użyt ko wa nia i kon ser wa cji bu tli nur ko wych

i ich wy po sa że nia
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na zni ko mą licz bę uży wa ną w nur ko wa niu,
po mi nę.

Po dział na sta lów ki i alu mi niów ki wy ni -
ka z bar dzo pro ste go po wo du – ma te ria łu
uży te go do wy ko na nia płasz cza. Bu tle sta -
lo we wy ko na ne są z ró żnych sto pów sta lo -
wych, bu tle alu mi nio we wy ci śnię te są z
jed ne go ka wał ka alu mi nium. Fil my z pro -
duk cji bu tli za rów no alu mi nio wych, jak i
sta lo wych bez pro ble mu mo że my zna leźć
w In ter ne cie. Nie bę dę rów nież opi sy wał
wszyst kich sto pów uży wa nych przez hu ty
do pro duk cji bu tli, gdyż za in te re so wa ni bez
pro ble mu znaj dą po trzeb ne da ne na stro -
nach pro du cen tów.

Na to miast sku pię się na tych rze czach,
któ re dla nas, nur ków, są wa żne z punk tu
wi dze nia wła ści we go użyt ko wa nia.

Bu tle nur ko we na le ży prze cho wy wać
pod choć by mi ni mal nym ci śnie niem. Je go
brak po zwo li wil got ne mu po wie trzu z oto -
cze nia do stać się do środ ka bu tli i po ja kimś
cza sie spo wo do wać po cząt ki ko ro zji. Nie
mó wiąc już o sy tu acji, gdy we wnątrz po zo -
sta ła wil goć po na peł nie niu nie wła ści wym
ga zem. Po zo sta wio na tak bu tla, np. na se -
zon zi mo wy, bę dzie dla nas bar dzo nie mi -
łą nie spo dzian ką na wio snę.

Pro blem do ty czy bu tli sta lo wych, alu mi -
niów ki nie są tak po dat ne na ko ro zję (ja ką
zna my i nie lu bi my), ale o tym za chwi lę.

Mu si my na bi jać bu tle czy stym i su chym
po wie trzem. Co to z grub sza zna czy? Zna -
czy to ty le, że czyn nik od de cho wy po sy ła -
ny z kom pre so ra (i in nych ele men tów gas
blen din gu) mu si być:

– czy sty – po zba wio ny ole ju, sma ru, wę -
gla oraz in nych brzyd kich rze czy po wsta -
łych w fa zie kom pre sji;

– su chy – wil goć za war ta w za sy sa nym
po wie trzu oraz po wsta ła w wy ni ku sprę ża -
nia w kom pre so rze po win na być usu nię ta.

Je śli gaz po sy ła ny do bu tli nie jest czy sty
i su chy, to ma my pro blem z kom pre so rem
lub ban kiem. Je śli kom pre sor po da je nie -
czy sty gaz, to przy czyn mo że być wie le:

– nie szczel ne pier ście nie na tło kach,
– nie spraw ny filtr wę glo wy,
– nie spraw ny po chła niacz wil go ci,
– nie spraw ny sys tem se pa ro wa nia kon -

den su.
Przy czyn mo że być oczy wi ście wię cej, na

pew no na le ży zmie nić miej sce na bi ja nia bu -
tli lub od dać kom pre sor we wła ści we rę ce.

Je śli już się tak sta ło, że na bi li śmy bu tlę
ze złe go źró dła to:

– na pew no z nią nie nur ku je my,
– od da je my bu tlę do ser wi su,
– w ser wi sie wy krę ci my za wór i zaj rzy -

my do środ ka,
– oczy ści my bu tlę (z wo dy, ole ju, rdzy,

wszel kie go zła, któ re jest w środ ku),
– wy su szy my bu tlę,
– prze ser wi su je my za wór,
– zło ży my ca łość i po now nie na bi je my.

Eta py czysz cze nia bu tli
1. Wstęp na se lek cja bu tli
Na tym eta pie spraw dza my, któ re bu tle

po sia da ją wa żny atest. Bu tle bez ate stów
naj pierw ate stu je my, by w ra zie bra ku ak -
cep ta cji UDT na sza czysz czą ca ro bo ta nie
po szła na mar ne. Bu tle po sia da ją ce atest
prze cho dzą do punk tu 2.

2. Przy go to wa nie bu tli do ser wi su
Naj pierw zdej mu je my siat kę za bez pie -

cza ją cą, po tem bu ta i na ko niec rącz kę
trans por to wą.

- nieszczelne pier�cienie na tłokach, 
- niesprawny filtr w�glowy 
- niesprawny pochłaniacz wilgoci, 
- niesprawny system separowania kondensu, 
 
 
Przyczyn mo�e by� oczywi�cie wi�cej, na pewno nale�y zmieni� miejsce nabijania butli lub odda� kompresor 
we wła�ciwe r�ce. 
 
Je�li ju� si� tak stało, �e nabili�my butl� ze złego �ródła to: 
- na pewno na niej nie nurkujemy, 
- oddajemy butle do serwisu 
- w serwisie wykr�cimy zawór i zajrzymy do �rodka, 
- oczy�cimy butl� (z wody, oleju, rdzy, wszelkiego zła, które jest w �rodku), 
- wysuszymy butl�, 
- przeserwisujemy zawór, 
- zło�ymy cało�� i ponownie nabijemy. 
 
Etapy czyszczenia butli 
 

1. Wst�pna selekcja butli 
 
Na tym etapie sprawdzamy, które butle posiadaj� wa�ny atest. Butle bez atesty najpierw atestujemy 
by w razie braku akceptacji UDT nasza czyszcz�ca robota nie poszła na marne. Butle posiadaj�ce 
atest przechodz� do punktu 2. 

 
2. Przygotowanie butli do serwisu 

 
Najpierw zdejmujemy siatk� zabezpieczaj�c�, potem buta i na koniec r�czk� transportow�. 
Nast�pnie powoli opró�niamy (dla maj�cych wra�liwe uszy polecam owiniecie zaworu r�cznikiem). 
Potem zawór butli powinien bez u�ycia narz�dzi (co rzadko, ale jednak si� zdarza) da� si� odkr�ci�.  
Butla jest gotowa do inspekcji. 
 

 
 

3. Inspekcja przedserwisowa 



Nuras.info 10/2015

66

Na stęp nie po wo li opró żnia my (ma ją cym
wra żli we uszy po le cam owi nię cie za wo ru
ręcz ni kiem). Po tem za wór bu tli po wi nien
bez uży cia na rzę dzi (co rzad ko, ale jed nak
się zda rza) dać się od krę cić.

Bu tla jest go to wa do in spek cji.
In spek cja przed ser wi so wa
Na tym eta pie spraw dza my, czy bu tla w

ogó le na da je się do ser wi su i czy ewen tu al ny
koszt przy wró ce nia jej do sta nu uży wal no ści
nie prze kro czy kosz tu po rów ny-  wal nej, ale
spraw nej. Zda rza się, że nie któ re bu tle wy -
ma ga ją pa ru dni pra cy, co prze ło ży się na
kwo tę pra wie czte ro cy fro wą, więc w ta kim
wy pad ku war to się za sta no wić, czy nie prze -
zna czyć jej do ce lów in nych niż nur ko we.

Ta kiej oce ny do ko nu je my wzier ni kiem,
któ ry umo żli wia nam, przez złą cze USB i
za mo co wa ną na koń cu ka me rę z la tar ką,

do kład ną in spek cję (oraz na gra nie fil mu lub
zro bie nie fo to gra fii). Mo żna ta kże po słu żyć
się zwy kłą, cien ką ża rów ką.

Rów nież stan za wo ru bu tli mo że wska -
zy wać na nie mo żność przy wró ce nia go do
sta nu uży wal no ści. Mo że stać się tak, gdy
za wór jest po pro stu zgnie cio ny w spo sób
unie mo żli wia ją cy je go po now ne prze gwin -
to wa nie.

Czysz cze nie bu tli
Bu tle prze zna czo ne do czysz cze nia

opró żnia my gra wi ta cyj nie ze sta łych za nie -
czysz czeń, czy li krót ko mó wiąc, wy sy pu je -
my rdzę i in ne bru dy, je śli wy stę pu ją.

Przed wła ści wym śru to wa niem przy stę -
pu je my do czysz cze nia wnę trza szyj ki bu tli
oraz za wo ru. Gwint oraz sio deł ko o -rin gu
czy ści my ręcz nie lub me cha nicz nie przy

 
Na tym etapie sprawdzamy czy butla w ogóle nadaje si� do serwisu i czy ewentualny koszt 
przywrócenia butli do stanu u�ywalno�ci nie przekroczy kosztu porównywalnej ale sprawnej. Zdarza 
si�, �e niektóre butle wymagaj� paru dni pracy co przeło�y si� na kwot� prawie czterocyfrow� wi�c 
w takim wypadku warto si� zastanowi� czy butli nie przeznaczy� do celów innych ni� nurkowe. 
Takiej oceny dokonujemy dedykowanym wziernikiem. Wziernik taki umo�liwia nam przez zł�cze USB 
i zamocowan� na ko�cu kamer� z latark�, dokładn� inspekcj� (oraz nagranie filmu lub zrobienie 
fotografii). Mo�na tak�e posłu�y� si� zwykł�, cienk� �arówk� � 
Równie� stan zaworu butli mo�e wskazywa� na niemo�no�� przywrócenia go do stanu u�ywalno�ci. 
Mo�e sta� si� tak, gdy zawór jest po prostu zgnieciony w sposób uniemo�liwiaj�cy jego ponowne 
przegwintowanie. 
 

 
 

4. Czyszczenie butli. 
 

Butle przeznaczone do czyszczenia opró�niamy grawitacyjnie ze stałych zanieczyszcze�, (czyli 
krótko mówi�c wysypujemy rdz� i inne brudy), je�li wyst�puj�.  
Prze wła�ciwym �rutowaniem przyst�pujemy do czyszczenia wn�trza szyjki butli oraz zaworu. Gwint 
oraz siodełko o-ringu czy�cimy r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dedykowanych (o wła�ciwych 
�rednicach) szczotek rotacyjnych. 
Nast�pnie zasypujemy butl� dedykowanym �rutem do czyszczenia butli. W zasadzie powinno si� 
u�ywa� �rutu aluminiowego lub ceramicznego. Czasem spotykane jest �rutowanie kulkami 
szklanymi, co jednak prowadzi do powstawania zbyt du�ej ilo�ci pyłu. Zastosowanie odpowiedniej 
metody i �rodka wynika z do�wiadczenia i wiedzy serwisanta i zdecydowanie wykracza poza ramy 
niniejszego opracowania. Butl� nale�y zasypa� delikatnie powy�ej połowy obj�to�ci i zala� wod� z 
dokładn� miark� odpowiedniego �rodka czyszcz�cego. Dobór �rodka i jego ilo�� zale�y od: 
- zastosowanego �rutu, 
- pojemno�ci butli, 
- rodzaju zastanych zanieczyszcze� i stanu butli, 
- konieczno�ci przystosowania butli do czysto�ci tlenowej (lub nie), 
- wiedzy i do�wiadczenia serwisanta, 
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uży ciu szczo tek ro ta cyj nych o wła ści wych
śred ni cach.

Na stęp nie za sy pu je my bu tlę śru tem do
czysz cze nia bu tli. W za sa dzie po win no się
uży wać śru tu alu mi nio we go lub ce ra micz -
ne go. Cza sem spo ty ka ne jest śru to wa nie
kul ka mi szkla ny mi, co jed nak pro wa dzi do
po wsta wa nia zbyt du żej ilo ści py łu. Za sto -

so wa nie od po wied niej me to dy i środ ka wy -
ni ka z do świad cze nia oraz wie dzy ser wi -
san ta i zde cy do wa nie wy kra cza po za ra my
ni niej sze go opra co wa nia. Bu tlę na le ży za -
sy pać de li kat nie po wy żej po ło wy ob ję to ści
i za lać wo dą z do kład ną miar ką od po wied -
nie go środ ka czysz czą ce go. Do bór środ ka i
je go ilość za le ży od:

– za sto so wa ne go śru tu,

– po jem no ści bu tli,
– ro dza ju za sta nych za nie czysz czeń i sta -

nu bu tli,
– ko niecz no ści przy sto so wa nia bu tli do

czy sto ści tle no wej (lub nie),
– wie dzy i do świad cze nia ser wi san ta.
Na stęp nie bu tle są za my ka ne (do sko na le

na da ją się fa brycz ne za ślep ki) i pod da wa ne
śru to wa niu. Śru to wa nie po win no od by wać

 
 

 
Nast�pnie butle s� zamykane (doskonale nadaj� si� fabryczne za�lepki) i poddawane �rutowaniu. 
�rutowanie powinno odbywa� si� na specjalnej i dedykowanej ku temu maszynie przez okres około 
4 godzin. Maszyna powinna �rutowa� z pr�dko�ci� około 25-30 obrotów na minut�. Oczywi�cie 
mo�na zastosowa� �rutowanie no�no-r�czne, czyli po prostu turla� (najlepiej we dwie osoby) butl� 
jednak przy przewidywanym czasie wyniki rolowania mog� mocno odbiega� od ustawionej 
odpowiednio i jednostajnie maszyny. 
 

 
 

 
Nast�pnie butle s� zamykane (doskonale nadaj� si� fabryczne za�lepki) i poddawane �rutowaniu. 
�rutowanie powinno odbywa� si� na specjalnej i dedykowanej ku temu maszynie przez okres około 
4 godzin. Maszyna powinna �rutowa� z pr�dko�ci� około 25-30 obrotów na minut�. Oczywi�cie 
mo�na zastosowa� �rutowanie no�no-r�czne, czyli po prostu turla� (najlepiej we dwie osoby) butl� 
jednak przy przewidywanym czasie wyniki rolowania mog� mocno odbiega� od ustawionej 
odpowiednio i jednostajnie maszyny. 
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się na spe cjal nej ma szy nie przez okres oko -
ło czte rech go dzin. Ma szy na po win na śru -
to wać z pręd ko ścią oko ło 25-30 ob ro tów na
mi nu tę. Oczy wi ście mo żna za sto so wać śru -
to wa nie no żno -ręcz ne, czy li po pro stu tur -
lać bu tlę (naj le piej w dwie oso by) jed nak
przy prze wi dy wa nym cza sie wy ni ki ro lo wa -

nia mo gą moc no od bie gać od usta wio nej
od po wied nio i jed no staj nie ma szy ny.

Do otwar cia bu tli uży wa my spe cjal ne go
sto ja ka. Śrut na le ży po usu nię ciu z bu tli wy -
płu kać (za le ga ją ce w nim dro bin ki rdzy dys -
kwa li fi ku ją go do po now ne go uży cia), a
sa mą bu tlę wy płu kać cie płą, słod ką wo dą.

Do te go rów nież na le ży użyć spe cjal ne go
sto ja ka.

Po tem bu tlę su szy my tak, by tem pe ra tu ra
płasz cza nie prze kro czy ła 80OC.

Je śli in spek cja wi zu al na po wie dzie się
(bu tla w środ ku jest czy sta), prze cho dzi my
do czysz cze nia za wo ru.
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Czysz cze nie za wo ru
Za wór roz bie ra my i czy ści my. Wszyst kie

we wnętrz ne ele men ty za wo ru są do sko na -
łym świa dec twem te go, co by ło w bu tli. Je -
śli za wór jest w mia rę czy sty, to mo że my

być prze ko na ni o tym, że na sze do tych cza -
so we użyt ko wa nie bu tli by ło wła ści we. Je -
śli za wór jest za wa lo ny ole jem i wę glem,
po win ni śmy się za sta no wić nad tym, gdzie
do tych czas na bi ja li śmy bu tlę.

Wszyst kie ele men ty za wo ru, po wstęp -
nym umy ciu go rą cą wo dą z de ter gen tem,
lą du ją w myj ce ul tra dźwię ko wej. Po tem są
osu sza ne i sma ro wa ne. Za wo ry czy ste tle -
no wo ma ją ciut in ną, bar dziej re stryk cyj ną
pro ce du rę czysz cze nia. Wszyst kie uszczel -
nie nia (o -rin gi i prze kład ki te flo no we) są
wy mie nia ne. Do cisk gniaz da (grzy bek) w
ra zie ko niecz no ści też. Głów ny gwint za -
wo ru sma ro wa ny jest spe cjal nym pre pa ra -
tem. Na ko niec za kła da my prze sma ro wa ny
o -ring we wła ści wym roz mia rze.

Koń co wy mon taż
Prze sma ro wa ny za wór wkrę ca my w bu -

tlę (pa mię ta jąc, że M25 w M25 a ľ`` w ľ
``!!!) do po czu cia pierw sze go, zna czą ce go
opo ru. I nie do bi ja my za wo ru młot kiem,
po zwól my o -rin go wi pra co wać!!!

Po tem bu tlę na peł nia my do 30 bar i spraw -
dza my czy nie ma prze cie ków, je śli by by ły,
pew nie już by śmy sły sze li. Po wta rza my to sa -
mo przy 50 ba rach i przy peł nej bu tli. Do brze
bu tlę zo sta wić na noc peł ną i ra no spraw dzić
czy trzy ma ci śnie nie. Je śli jest ok, za kła da my
siat kę, bu ta oraz rącz kę trans por to wą.

Opi sa ną pro ce du rę po win ni śmy prze pro -
wa dzać raz w ro ku, choć przy na peł nia niu
z wła ści we go źró dła do kład ne czysz cze nie
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z wie lo go dzin nym śru to wa niem nie bę dzie
ko niecz ne. Na le ży ta kże pa mię tać o wa -
żno ści ate stu, któ ry trze ba od na wiać co
dwa la ta.

Po wy żej opi sa ne pro ce du ry ser wi so we
do ty czą od po wied nio prze szko lo ne go per -
so ne lu oraz wy ma ga ją po sia da nia spe cja li -
stycz ne go sprzę tu i ma te ria łów. In spek cja,
ser wi so wa nie i czysz cze nie bu tli na wła sną

rę kę mo że nie przy nieść spo dzie wa ne go re -
zul ta tu i oszczęd no ści bę dą po zor ne.

Wie lo let nie do świad cze nie wła ści we go
ser wi san ta pro cen tu je póź niej za pew nie -
niem bez pie czeń stwa i kom for tu nur ko wa -
nia z czy stą i nie ciek ną cą bu tlą z czy stym
czyn ni kiem od de cho wym.

Krzysztof Hrynczyszyn

http://avalonsafari.com/


http://www.mdt.wroclaw.pl
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Sa mo dziel ne fil mo wa nie pod wo dą
jest świet ną za ba wą, ale być mo że
czę ściej zda rzy Ci się wy stę po wać w
fil mach krę co nych przez ko goś in ne -
go. War to wów czas z jed nej stro ny
przy czy nić się do te go, że by film był
jak naj cie kaw szy, a z dru giej stro ny
sa me mu do brze w nim wy paść.

Więk szość po rad ni ków fil mo wa nia pod -
wod ne go sku pia się na krę ce niu i mon ta żu
fil mów. Mo żna tyl ko prze czy tać, że do brze
po zu ją cy do fil mów part ner -ak tor to skarb.
No do brze, ale jak choć po czę ści stać się
ta kim skar bem?

Pod czas nur ko wań re kre acyj nych ro lą
ka me rzy sty jest za zwy czaj tyl ko bier na ob -
ser wa cja i do ku men to wa nie za ist nia łych sy -
tu acji. Cza sem jed nak sa mo fil mo wa nie jest
rów nie wa żne jak nur ko wa nie. Szcze gól nie

wte dy, gdy je go wy ni kiem ma być na przy -
kład re kla mów ka Wa sze go cen trum nur ko -
we go, do ku men ta cja nie zba da ne go wcze -
śniej te re nu lub na wet je dy ny w swo im ro -

dza ju film z wa ka cji. Ka me rzy sta z fil mo wa -
niem so bie po ra dzi (za kła da my, że jest
kom pe tent ny i wie co ro bi), ale jak my mo -
że my mu po móc?

Jak zostać Skarbem,

czyli dobrym aktorem podwodnym?

Kamerzystę najlepiej puścić przodem



Nuras.info 10/2015

73

1. Puść ka me rzy stę przo dem
Ge ne ral nie nur ko wie le piej wy glą da ją z

przo du niż od ty łu. Po myśl, że jak bę dziesz
po ka zy wał film przy ja cio łom i ro dzi nie, za -

py ta ją, któ ry na fil mie to Ty. Tro chę głu pio
tłu ma czyć im, że Ty to ten ma cha ją cy płe -
twa mi zad.

Po za tym uję cia wy glą da ją cie ka wiej,

gdy ak tor zbli ża się do ka me ry, niż jak się
od ka me ry od da la. Jesz cze le piej, gdy w tle
jest coś cie kaw sze go niż toń – na przy kład
przej ście w ska le, ra fa czy wrak.

Kamerzystę ZDECYDOWANIE warto puścić przodem
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Tu uwa ga do ka me rzy sty: je śli chcesz,
że by part ne rzy Ci ufa li i pusz cza li przo dem,
to trym i pły wal ność mu sisz mieć na praw dę
do pra co wa ne. Ma to zna cze nie szcze gól nie
w na szych je zio rach, gdzie bar dzo ła two

wzbu dzić osad z dna. Pa mię taj, że in ni, pły -
ną cy za To bą, też chcą coś zo ba czyć.

2. Nie po ka zuj okej ki za ka żdym ra zem,
gdy wi dzisz, że je steś fil mo wa ny

Ty po wa scen ka: pły niesz i na gle za uwa -

żasz, że je steś fil mo wa ny. Na tych miast ob -
ra casz się do ka me ry i po ka zu jesz „OK”,
ewen tu al nie przy jaź nie ma chasz rę ką lub
stro isz mi ny. Na po cząt ku jest to mo że na -
wet faj ne, ale ile mo żna. Cza sa mi prze glą -

Nie róbmy okejek, nie machajmy do kamery 
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da jąc na krę co ny ma te riał ma się wra że nie,
że nur ko wa ło się z ban dą we so łych, za ję -
tych głów nie ma cha niem i „okej ko wa niem”
owsi ków. Och, na szczę ście są jesz cze uję -
cia ich za dów – gdy nie wi dzą ka me ry, to
nie ma cha ją.

Po za tym nie ma po trze by po ka zy wać

„OK” ka me rzy ście, któ ry uwa żnie Cię ob -
ser wu je. On dość do brze wi dzi, że wszyst -
ko z To bą w po rząd ku. A je śli by nie by ło,
to za pew ne sam za re agu je. No, chy ba że
czy ha na nie po wta rzal ne uję cie przy da rza -
ją ce go Ci się wła śnie pro ble mu.

Jest je den wy ją tek – pierw sze w ży ciu

nur ko wa nie Two je go dziec ka al bo uko cha -
nej oso by. Wte dy po ka za nie okej ki jest ab -
so lut nie obo wiąz ko we!

3. „Uczesz się do zdję cia” – ogar nij
sprzęt i sie bie

Na fil mach do sko na le wi dać nie ogar nię -
ty, dyn da ją cy, ży ją cy swo im ży ciem sprzęt.

Sprawdź, czy nic nie zwisa!
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O po rzą dek w tym, co ma my na so bie war -
to dbać za wsze, ale szcze gól nie wte dy, kie -
dy zo sta nie to uwiecz nio ne na fil mie i „ca ły
świat” zo ba czy, co i gdzie nam zwi sa ło.
Dość po pu lar nym grze chem jest nie za bez -
pie czo ny okto pus, cią gnię ty po dnie, za cze -
pia ją cy o krza ki i wa lą cy po gło wach
spa ce ru ją ce, cze muś wku rzo ne tym fak tem,
ży jąt ka. Mniej po wa żne prze wi nie nia to
pusz czo ny luź no i sa mo dziel nie zwie dza -
ją cy na sze oko li ce ma no metr czy za plą ta -
ne wę że (pa mię ta cie o kon tro li part ner skiej
przed za nu rze niem, praw da?). Nie naj le piej
bę dzie też o nas świad czyć za pa ro wa na lub
do po ło wy za la na wo dą ma ska.

Po dob nie w ka żdej sy tu acji, ale szcze gól -
nie bę dąc fil mo wa nym, war to zwró cić uwa -
gę na to, jak się pod wo dą po ru sza my. Je śli
nie za dbasz o pły wal ność w je zio rze i bę -
dziesz bez myśl nie ko pać wo dę, to wzbi jesz
z dna ty le mu łu, że nie bę dzie Cię wi dać na
fil mie. Je śli zaś w cie płych wo dach zda rzy
Ci się sta nąć na ra fie, to po tem pół Fa ce bo -
oka bę dzie chcia ło Cię za bić.

4. W no cy: przy świeć ka me rzy ście
Mo żli wo ści uży wa ne go przez ka me rzy -

stę oświe tle nia są ogra ni czo ne, szcze gól nie
w na szych umiar ko wa nie przej rzy stych wo -

dach. Mo żna to pro sto obejść bez ko niecz -
no ści in we sto wa nia w dro gie ze sta wy
oświe tle nio we. Tu wła śnie jest Two ja ro la –
ro la ak to ra/asy sten ta ka me rzy sty. Do świetl
plan fil mo wy swo ją la tar ką, na wet nie dro -
gim „bac ku pem”. Świeć na ele men ty kra jo -

bra zu, wra ki i zwie rza ki. Do bre efek ty da je
pod świe tle nie ro ślin nie mal z prze ciw ka (te -
go ka me rzy sta sam nie zro bi!). Dru gie źró -
dło świa tła wpro wa dza do fil mu głę bię i
prze strzeń, uję cia dzię ki te mu sta ją się cie -
kaw sze i mniej pła skie.

Te ujęcia były możliwe wyłącznie dzięki latarce partnera
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5. Ustal cie uję cia jesz cze przed wej -
ściem do wo dy

Tak jak ka żde do bre nur ko wa nie po win -
no być wcze śniej za pla no wa ne, tak i fil mo -

wi do brze zro bi wcze śniej sze usta le nie, co
mo żna by na krę cić. Zde cy do wa nie po mo że
w tym zna jo mość akwe nu i wy obraź nia, co
w da nych wa run kach mo żna osią gnąć. Je śli

pły nie cie na Za krzów ku do sa mo lo tu, to
ustal z ka me rzy stą, że na krę ci, jak wy pły -
wasz przez drzwi. Na Piech ci nie ustal cie,
że przez „arch” pierw szy prze pły nie ka me -

Niektóre ujęcia warto omówić przed nurkowaniem
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rzy sta (nie mą cąc dna), a Ty po cze kasz pół
mi nu ty i wte dy ru szysz, że by ka me rzy sta
mógł Cię na krę cić w pięk nych oko licz no -

ściach przy ro dy. Mo że bę dziesz chciał po -
chwa lić się zna jo mym, jak pięk nie strze lasz
boj kę (i już się w nią nie za plą tu jesz) – ustal

wcze śniej z ka me rzy stą, że by to na krę cił.
A tak w ogó le to bar dzo do bry po mysł,

że by po zwo lić się fil mo wać pod czas pły -

Jeśli stworzymy ciekawą sytuację, to być może kamerzysta ją wykorzysta
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nię cia, szcze gól nie wte dy, kie dy chcesz po -
pra wić swo ją tech ni kę i wy eli mi no wać nie -
do cią gnię cia. Ta ki ma te riał mo że być
wy śmie ni tym do dat kiem do kur sów i warsz -
ta tów, szcze gól nie je śli prze ana li zu je cie go
póź niej z kom pe tent ną oso bą. No wła śnie,
czy Twój in struk tor ofe ru je Ci ta ką mo żli -
wość? Za py taj!

6. Im pro wi zuj i stwa rzaj in te re su ją ce dla
ka me ry sy tu acje

Nie za le żnie od pla nu war to cza sem za -
ara nżo wać ja kąś drob ną scen kę. Szcze gól -
nie, je śli to pierw sze (i być mo że je dy ne)
nur ko wa nie w da nym miej scu i nie wiesz,
cze go się mo żesz spo dzie wać. Bres so now -
ska za sa da De ci si ve Mo ment spraw dza się
tak sa mo nad, jak i pod wo dą. Istot ne, aby
wy ko rzy stać za sta ne tło czy sce no gra fię i
umie ścić w niej lu dzi. Dla te go tak wa żne
jest, aby nasz ak tor -skarb miał wy obraź nię
i po tra fił się zna leźć w sce ne rii.

Pły nię cie z part ne rem po dwóch stro nach
dru cia ne go pło tu mo że być do brą oka zją,
że by so bie przez nie go uści snąć rę ce. Zna -
le zio na pod wo dą bu tel ka mo że spro wo ko -
wać do „wy pi cia” jej za war to ści – choć tu
nie zdziw się, je śli ka me rzy sta te go nie sfil -
mu je, al bo mon ta ży sta nie wrzu ci do osta -

tecz nej wer sji fil mu, bo to dość okle pa na
sce na Ge ne ral nie sy tu acje, w któ rych w ka -
drze znaj dą się dwie lub wię cej osób mo gą
być in te re su ją ce, więc nie uni kaj in te rak cji
z part ne ra mi. Cza sem wy star czy po pro stu
pły nąć bli sko sie bie, nie kie dy prze pro wa -
dzić krót ką „roz mo wę” na mi gi lub do po -
móc so bie z ja kimś dro bia zgiem.

7. Dbaj o swo je go ka me rzy stę
Ka me rzy sta by wa tak za ab sor bo wa ny

tym, co ro bi, że cza sem lek ko tra ci kon takt
z rze czy wi sto ścią. Jest wów czas jak dziec ko
i nie kie dy trze ba się nim de li kat nie za opie -
ko wać, naj le piej tak, że by nie ura zić je go
du my (czy li tak, że by te go nie za uwa żył).
Ka me rzy sta ła twiej niż in ni mo że odłą czyć
się od gru py, stra cić orien ta cję, wpaść na
coś, gdy aku rat fil mu je pły nąc ty łem lub na
ple cach.

Je śli w dys kret ny spo sób bę dziesz go
chro nić przed ty mi za gro że nia mi, to w koń -
cu po wi nien to do ce nić i chęt niej z To bą
pły wać i Cię fil mo wać. A prze cież im wię -
cej nas na fil mach, tym bar dziej po łech ta -
ne na sze ego.

Mar cin Wilk

wilczy.pl@wilczy.pl

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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Za miesz czo na da lej ta be la po zwa la nam
po rów nać pa ra me try po szcze gól nych od -
słon dwu cy fro wych mo de li Pa na so nic LU -
MIX FT. Wi dać, że od po cząt ku 2012, kie dy
to za pre zen to wa no FT20, nie wie le się
zmie ni ło. Pro du cent od trzech lat wy ko rzy -
stu je tę sa mą ma try cę, ten sam dość ciem ny
obiek tyw i ekran LCD o roz dziel czo ści za -
le d wie 230 tys. punk tów. Apa ra ty nie ró żnią
się też pod wzglę dem ofe ro wa nych try bów
wi deo i cza sów mi gaw ki. Na plus na le ży

za li czyć cią głe ulep sza nie pa ra me trów wy -
trzy ma ło ścio wych obu do wy, lecz mi mo to
wo do od por ność do 8 me trów, któ rą ofe ru -
je FT30, nie jest osza ła mia ją ca. W naj now -
szym mo de lu do szły też zna ne z FT5
za awan so wa ne try by re pro duk cji ko lo rów
w fo to gra fii pod wod nej, co w za sa dzie koń -
czy li stę zmian w sto sun ku do po przed ni ka.

Jed nak LU MIX FT30 ma jed ną nie za prze -
czal ną za le tę. Jest nią ce na, któ ra wy no si
obec nie za le d wie 560 zł, co czy ni ten pro -

dukt naj tań szym wo do od por nym kom pak -
tem na ryn ku. Z tym więk szą cie ka wo ścią
po sta no wi li śmy przyj rzeć się owe mu mo de -
lo wi i zde cy do wa li śmy się spraw dzić, jak
wie le pro du cent jest w sta nie za ofe ro wać za
tak nie wiel kie pie nią dze.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Kor pus Pa na so ni ca FT30 jest ma lut ki, a

bio rąc pod uwa gę nie wiel ką ce nę apa ra tu
mo żna by ocze ki wać, że po wzię ciu go do
rę ki od ra zu po czu je my, iż ma my do czy -
nie nia z pro duk tem ni sko bu dże to wym. Nic

Test aparatów podwodnych 2015

Panasonic LUMIX FT30
Fir ma Pa na so nic od pew ne go cza su ofe ru je dwie se rie wo do od por nych

apa ra tów kom pak to wych o na zwie LU MIX FT. Pierw sza z nich ozna czo na jest
nu me ra mi jed no cy fro wy mi i obej mu je bar dziej za awan so wa ne mo de le. Dru ga,
do któ rej na le żą pro duk ty tań sze i dla mniej wy ma ga ją cych użyt kow ni ków,
zo sta ła ozna czo na nu me ra mi dwu cy fro wy mi. Do tej po ry w na szych te stach
zaj mo wa li śmy się tą pierw szą gru pą, jed nak ze wzglę du na fakt, iż Pa na -
so nic nie zde cy do wał się wpro wa dzić na pol ski ry nek mo de lu FT6, po sta -
no wi li śmy prze te sto wać je go prost sze go i znacz nie tań sze go bra ta, czy li
mo del FT30.
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bar dziej myl ne go. Pro dukt jest so lid nie wy -
ko na ny, na przed niej i tyl nej ścian ce wy ko -
rzy sta no ele men ty me ta lo we, a pla sti ku jest
na praw dę nie wie le. 

Do te go wszyst kie ele men ty zo sta ły bar -
dzo do brze spa so wa ne i kor pus za cho wu je
na le ży tą sztyw ność. Tak więc pierw sze
wra że nie, po wy ję ciu FT30 z pu deł ka jest
bar dzo po zy tyw ne, gdyż ten nie wiel ki kom -

pakt za ska ku je so lid no ścią wy ko na nia.
Mo żna po wie dzieć, że te sto wa ny LU MIX

zo stał wy po sa żo ny w stan dar do wy ze staw
przy ci sków. Na gór nej ścian ce znaj dzie my
włącz nik, spust mi gaw ki i gu zik uru cha mia -
ją cy tryb wi deo, a na tyl nej, idąc od gó ry
na po tka my:

– przy ci ski do zmia ny ogni sko wej;
– przy cisk MO DE kie ru ją cy do me nu wy -

bo ru try bu pra cy;
– przy cisk PLAY uru cha mia ją cy tryb pod -

glą du zdjęć;
– przy ci ski kie run ko we da ją ce też szyb ki

do stęp do usta wień: kom pen sa cji eks po zy -
cji, sa mo wy zwa la cza, lam py bły sko wej i
try bu ma kro;

– przy cisk ME NU/SET uru cha mia ją cy
me nu głów ne i za twier dza ją cy wy bo ry;

– przy cisk DISP. do zmia ny in for ma cji
wy świe tla nych na ekra nie;

– Q.ME NU uru cha mia ją cy me nu pod ręcz -
ne i usu wa ją cy zdję cia w try bie pod glą du.

Na jed nej z bocz nych ścia nek apa ra tu
umiesz czo no du żą klap kę, któ rą za bez pie -
czo no blo ka dą przed przy pad ko wym
otwar ciem. Kry je ona złą cze USB 2.0, slot
na kar tę pa mię ci SD/SDHC/SDXC oraz aku -
mu la tor li to wo -jo no wy o po jem no ści 680
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mAh i wy daj ność 250 zdjęć. Klap ka jest
dość wy god na w ob słu dze, a prze łącz nik
blo ka dy na ty le du ży, że nie ma my pro ble -
mów z do strze że niem, czy jest on w od po -
wied nim usta wie niu.

Nur ku jąc z apa ra tem mu si my się li czyć z
tym, że już po prze kro cze niu głę bo ko ści 5
me trów ci śnie nie wo dy spo wo du je, że
szyb ka chro nią ca ekran LCD ugnie się na
ty le, iż za cznie do ty kać do po wierzch ni
mo ni to ra. W re zul ta cie na do pusz czal nych

8 me trach bę dzie ona do ty kać mo ni to ra
dość du żą po wierzch nią, co w dłu ższym
okre sie mo że spo wo do wać je go uszko dze -
nie.

Na ko niec war to wspo mnieć o gwin cie
sta ty wo wym, któ ry zo stał umiesz czo ny na
dol nej ścian ce apa ra tu. Nie jest on po ło żo -
ny cen tral nie, lecz prze su nię to go nie co w
bok, dzię ki cze mu znaj du je się bli żej osi
obiek ty wu.

Eks plo ata cja
Pa na so nic FT30 nie spra wiał więk szych

pro ble mów z czysz cze niem. Je go obu do wa
jest na ty le gład ka i po zba wio na za ka mar -
ków, że na wet gdy po wyj ściu z mo rza nie
opłu cze my apa ra tu w słod kiej wo dzie, to i
tak nie bę dzie my zmu sze ni do mo zol ne go

usu wa nia osa dów sol nych, gdyż po ja wi się
ich na praw dę nie wie le.

Apa rat dość dziel nie prze trwał ca ły nasz
test. Co praw da po ja wi ły się wi docz ne ska -
zy na me ta lo wych ele men tach obu do wy,
jed nak są one nie wiel kie i nie da ją po wo -
dów do na rze kań na trwa łość kor pu su. Naj -
mniej wy trzy ma łe oka za ły się chro mo wa ne
pla sti ko we wstaw ki na uchwy cie i wo kół
obiek ty wu, gdyż to one są naj bar dziej po -
dat ne na za ry so wa nia i wgnie ce nia. Do brze
na to miast spi sa ła się szyb ka chro nią ca
ekran LCD, gdyż po za koń cze niu te stu nie
zna leź li śmy na niej więk szych skaz.

Funk cje do dat ko we
Ta część roz dzia łu w przy pad ku Pa na so -

ni ca bę dzie bar dzo ubo ga. W apa ra cie nie
znaj dzie my bo wiem ta kich do dat ków, jak

Zdjęcie wykonane na głębokości około 8 m



Nuras.info 10/2015

83

w przy pad ku Ni ko na czy Olym pu sa. Tak
więc na pró żno szu kać w nim in ter fej su Wi -
Fi, od bior ni ka GPS, głę bo ko ścio mie rza czy
try bu HDR. LU MIX ofe ru je je dy nie tryb
zdjęć pa no ra micz nych, któ ry co praw da nie
spra wia pro ble mów w ob słu dze, jed nak ge -
ne ru je zdję cia o nie zbyt osza ła mia ją cej roz -
dziel czo ści wy no szą cej w pio nie 568
pik se li. Przy kła do wą pa no ra mę pre zen tu je -
my po ni żej.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Tro chę oba wia li śmy się ob słu gi te sto wa -

ne go Pa na so ni ca pod wo dą. Nie wiel ki kor -
pus w po łą cze niu z dość głę bo ko osa dzo-
ny mi w obu do wie przy ci ska mi nie wró żył
nic do bre go – zwłasz cza pla nu jąc nur ko wa -
nia w su chych rę ka wi cach. Na szczę ście
na sze oba wy oka za ły się bez pod staw ne.
Nie na po tka li śmy więk szych pro ble mów
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pod czas użyt ko wa nia apa ra tu i na wet w rę -
ka wi cach przy ci ski uda wa ło się na ci skać
bez więk szych pro ble mów. Oczy wi ście
wy ma ga ło to odro bi ny sku pie nia i pre cy zji,
jed nak nie by ło nad to ucią żli we.

Nie ste ty już sa mo ka dro wa nie nie by ło
tak przy jem ne. Wszyst ko za spra wą bar dzo
sła bej ja ko ści ekra nu LCD. O ile do je go ni -
skiej roz dziel czo ści mo żna się przy zwy cza -
ić, ma jąc świa do mość, że za apa rat za pła -
ci ło się nie wie le po nad 500 zł, to nie ste ty
je go po dat ność na zmia nę ja sno ści w za le -
żno ści od ką ta wi dze nia by ła nie do za ak -
cep to wa nia. Wy star czy, że nie trzy ma my
mo ni to ra na wy so ko ści oczu lub po chy li my
lek ko apa rat, a ob raz na ekra nie sta je się
bar dzo ja sny lub bar dzo ciem ny (w za le -
żno ści czy pa trzy my lek ko z gó ry czy z do -
łu). Nie ste ty pod czas nur ko wa nia za zwy -
czaj apa rat trzy ma się po ni żej li nii oczu, co
po wo do wa ło, iż od no si li śmy wra że nie, że
wszyst kie wy ko ny wa ne zdję cia są prze -
świe tlo ne. 

Cza sem zda rza ło się, iż fo to gra fo wa li śmy
„w ciem no”, gdyż mo ni tor był je dy nie du żą
ja sną po wierzch nią. Apa rat wy po sa żo no co
praw da w do stęp ną w me nu pod ręcz nym
opcję „Wy so ki kąt”, któ ra włą cza sil ne pod -

świe tle nie mo ni to ra, jed nak spraw dza się
ona tyl ko pod czas fo to gra fo wa nia znad gło -
wy, gdyż spra wia, że w ta kiej sy tu acji co -
kol wiek wi dać na ekra nie. 

Nie ste ty, ani ak ty wa cja tej opcji, ani włą -
cza nie au to ma tycz ne go pod świe tle nia nie
wy eli mi no wa ły pro ble mów z fo to gra fo wa -

niem trzy ma jąc apa rat po ni żej li nii wzro ku.
Pa na so nic LU MIX FT30 zo stał wy po sa żo -

ny w dwa try by, któ re mo że my wy ko rzy stać
pod wo dą:

– „Pla ża i sur fing” – ten tryb jest naj lep szy
na pla żę i do zdjęć do głę bo ko ści 3 m;

– „Pod wod ny za awan so wa ny” – jest on
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opty mal ny do ro bie nia zdjęć pod wo dą na
głę bo ko ści więk szej niż 3 m.

Co cie ka we, ma my tu do czy nie nia z in -
nym na zew nic twem pierw sze go try bu. W
mo de lu FT5 na zy wał się on „Pla ża i snor -
ke ling”, co ja sno wska zy wa ło, iż jest on
przy dat ny pod czas nur ko wa nia na ma łych
głę bo ko ściach. Za sto so wa nie na zwy „Pla ża
i sur fing” wy da je się w tym wy pad ku nie co
my lą ce.

Try by, po dob nie jak w FT5, ró żnią się od -
wzo ro wa niem barw na zdję ciach pod wod -
nych. W pierw szym przy pad ku apa rat sta ra
się mniej pod bi jać pur pu ro wy ko lor, przez
co nie ma my pro ble mów z ró żo wym za far -
bem na zdję ciach z nie wiel kich głę bo ko ści.
W try bie „Pod wod ny za awan so wa ny” bar -
wa pur pu ro wa jest pod bi ja na moc niej,
dzię ki cze mu mo żli we jest eli mi no wa nie
nie bie skiej do mi nan ty po ja wia ją cej się na
więk szych głę bo ko ściach.

Pod wzglę dem szyb ko ści dzia ła nia FT30
wy pa da bar dzo do brze i trud no mu tu taj co -
kol wiek za rzu cić. Po ru sza nie się po me nu,
zmia na opcji, za pis da nych na kar tę od by -
wa ją się bez zbęd nych opóź nień. Ta kże au -
to fo kus spi sy wał się bez za rzu tów. Dzia łał
spraw nie i tra fiał w więk szo ści przy pad ków.

Co praw da nie był to po ziom, do któ re go
przy zwy cza iły nas apa ra ty Ni ko na i Olym -
pu sa, jed nak spo rej ró żni cy nie by ło i po ja -
wia ła się ona je dy nie pod czas nur ko wań w
je zio rze.

Zmia na try bów te ma tycz nych od by wa się
po wci śnię ciu przy ci sku MO DE, gdzie ma -
my ła twy do stęp do po szcze gól nych opcji.

Ikon ki zo sta ły roz miesz czo ne w dwóch
rzę dach, więc szyb ko i bez pro ble mów mo -
że my prze łą czać się po mię dzy po szcze gól -
ny mi try ba mi. Tro chę uła twia to spra wę w
sy tu acji, gdy po wy nu rze niu się z wo dy chce -
my szyb ko wy ko nać zdję cie, gdyż w ta kiej
sy tu acji war to wy łą czyć tryb zdjęć pod wod -
nych. W prze ciw nym wy pad ku mo że się
oka zać, iż fo to gra fia ma nie wła ści wą ko lo ry -

sty kę, a przy czy ną te go jest funk cja re pro duk -
cji ko lo rów, o któ rej na pi sze my wię cej w dal -
szej czę ści roz dzia łu. Po ni żej pre zen tu je my
zdję cia wy ko na ne na po wierzch ni w try bie
„Pod wod ny za awan so wa ny” przy ró żnym
po zio mie re pro duk cji ko lo rów.

Reprodukcja, poziom 0 Reprodukcja, poziom 1

Reprodukcja, poziom 2
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Po wy ższy pro blem nie do ty czy sy tu acji,
w któ rej ko rzy sta my z try bu „Pla ża i sur -
fing”, gdyż pra wi dło wo od wzo ro wu je on
ko lo ry na po wierzch ni.

Me nu głów ne swo ją bu do wą przy po mi -
na te sto so wa ne w in nych mo de lach pro du -
cen ta, więc oso by obe zna ne z apa ra ta mi
Pa na so ni ca nie bę dą za sko czo ne. Zo sta ło
ono po dzie lo ne na trzy czę ści: pierw sza za -
wie ra opcje try bu fo to gra ficz ne go, dru ga
try bu fil mo we go, a trze cia usta wie nia kon -
fi gu ra cyj ne. Do stęp ne w nich opcje zo sta ły
uło żo ne pio no wo, więc cza sem trze ba się
spo ro na kli kać, aby do trzeć do po żą da nej
opcji.

Na szczę ście wszyst kie naj wa żniej sze
pa ra me try mo żna usta wić z po zio mu me nu

pod ręcz ne go, któ re mo że my szyb ko uru -
cho mić za po mo cą de dy ko wa ne go przy ci -
sku.

Na ko niec war to wspo mnieć o do łą czo -
nej opa sce na nad gar stek, któ ra co praw da
nie jest wy po sa żo na w ele ment do za ci ska -

nia, jed nak z pew no ścią jest lep szym roz -
wią za niem niż pa sek ofe ro wa ny wraz z Ni -
ko nem AW130.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych

Nie ste ty, po dob nie jak to mia ło miej sce
w przy pad ku te sto wa ne go dwa la ta te mu
mo de lu LU MIX FT5, rów nież i tu taj cię żko
od nieść nam się po zy tyw nie do od wzo ro -
wa nia ko lo rów na zdję ciach pod wod nych.
Wszyst ko za spra wą funk cji re pro duk cji ko -
lo rów, któ ra we dług za pew nień pro du cen -
ta ma gwa ran to wać zna ko mi te od wzo ro-
wa nie barw nie za le żnie od głę bo ko ści na
ja kiej fo to gra fu je my. Wy ko rzy sta no do te go
pra cę fir my Ichi ka wa Soft La bo ra to ry, któ ra
prze pro wa dzi ła ba da nia nad utra tą ko lo rów

Reprodukcja, poziom 3
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zdjęć wy ko ny wa nych pod wo dą. W opar -
ciu o wy ni ki po mia rów licz nych pró bek
barw ze bra nych pod po wierzch nią oce anu,
opra co wa na zo sta ła tech no lo gia Na tu ral Li -
ght Tech no lo gy (tech no lo gia na tu ral ne go
oświe tle nia), po zwa la ją ca na wier ne od two -
rze nie barw zdjęć wy ko ny wa nych pod wo -
dą. Re pro duk cję ko lo rów mo żna włą czyć w
try bie „Pod wod ny za awan so wa ny”, a do -
dat ko wo usta wić je den z trzech po zio mów
dzia ła nia tej funk cji: Ni ski, Śred ni, Wy so ki.
No i tu taj po ja wia ją się py ta nia, czy włą -
czyć tę funk cję, a je że li tak, to ja kie go po -
zio mu użyć?

Nie ste ty od po wiedź na te py ta nia nie jest
pro sta, zwłasz cza gdy fo to gra fu je my obiek -
ty znaj du ją ce się w ró żnych od le gło ściach,
na ró żnych głę bo ko ściach. Oka zu je się bo -
wiem, że w za le żno ści od ko lo ru wo dy, głę -
bo ko ści, za chmu rze nia, kie run ku pa da nia
słoń ca otrzy mu je my zu peł nie in ne efek ty
przy tych sa mych usta wie niach. W re zul ta -
cie, po mi mo wy ko na nia kil ku nur ko wań z
FT30, wciąż nie wie my, ja kie usta wie nia
za sto so wać w da nym mo men cie. Ma my
bo wiem dwa try by te ma tycz ne, a w jed nym
z nich mo że my usta wić do dat ko wo je den z
trzech po zio mów re pro duk cji ko lo rów. W

re zul ta cie ka żdy obiekt mu sie li śmy fo to gra -
fo wać kil ka ra zy przy ró żnych na sta wach,
li cząc, że w koń cu uda nam się uzy skać za -
do wa la ją cy efekt. Sy tu ację do dat ko wo po -
gar sza wspo mnia ny ekran LCD, któ ry w
za sa dzie unie mo żli wia oce nę wy ko na ne go
zdję cia. Jed nak na wet po wie lu pró bach
oka zu je się, że ko lo ry sty ka na żad nym ze

zdjęć nie za chwy ca – al bo uzy sku je my fo -
to gra fie o sil nie zie lo nym za bar wie niu, al -
bo uzy ska ne ko lo ry są bla de i po zba wio ne
wy ra zu.

To jed nak nie ko niec pro ble mów. Praw -
dzi wy kosz mar po ja wił się pod czas nur ko -
wa nia w zie lo nych wo dach je zio ra.
Wy ko nu jąc kil ka zdjęć, jed no po dru gim,
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przy tych sa mych usta wie niach otrzy my wa -
li śmy zu peł nie in ną ko lo ry sty kę zdjęć. Wy -
star czy spoj rzeć na po ni ższy przy kład.

Z od wzo ro wa niem szcze gó łów apa rat ra -
dzi so bie dość do brze, jed nak zdję cia spra -

wia ją wra że nie trosz kę my dla nych i zbyt
ma ło kon tra sto wych.

W try bach pod wod nych apa rat nie po -
zwa la na włą cze nie funk cji ma kro i z te go
też po wo du nie je ste śmy w sta nie uzy skać
tak do brej ska li od wzo ro wa nia, jak u kon -
ku ren tów.

Dość in te re su ją co za cho wu je się apa rat
pod czas ko rzy sta nia pod wo dą z lam py bły -
sko wej. O ile bez lam py w try bie „Pod wod -
ny za awan so wa ny” zdję cie ma ak cep to-
wal ną ko lo ry sty kę, to nie ste ty po wy mu sze -
niu bły sku fle sza fo to gra fia zzie le nia ła.

Maksymalna skala odwzorowania w trybie
podwodnym

Maksymalna skala odwzorowania w trybie
podwodnym

Zdjęcie w trybie Podwodny zaawansowany bez
lampy błyskowej

Zdjęcie w trybie Podwodny zaawansowany
z lampą błyskową
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Nie ocze ki wa li śmy, że ofe ru jąc tryb wi -
deo w roz dziel czo ści HD Pa na so nic bę dzie
w sta nie po wal czyć z kon ku ren ta mi pod
wzglę dem od wzo ro wa nia de ta li na fil mach.
Nie dzi wi za tem fakt, że pod tym wzglę dem

FT30 wy pa da naj sła biej z te sto wa nych mo -
de li. Nie ste ty po dob nie jest je śli cho dzi o
ko lo ry sty kę. Fil my za re je stro wa ne w cie -
płych wo dach są bla de, ko lor głę bi mo rza
od bie ga od te go, co wi dzi my w rze czy wi -

sto ści, a do te go ob raz jest ma ło kon tra sto -
wy. W zie lo nych wo dach ta kże nie jest zbyt
cie ka wie. Raz apa ra to wi uda je się za re je -
stro wać bar wy bli skie rze czy wi sto ści, by za
chwi lę, w tych sa mych wa run kach za pi sać

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

Producent Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic

Model Lumix DMC-FT10 Lumix DMC-FT20 Lumix DMC-FT25 Lumix DMC-FT30

Data premiery 2010-07-21 2012-01-31 2013-01-07 2015-01-05

Liczba pikseli 14 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 16.1 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 4320 x 3240

• 4320 x 2880 (3:2)

• 4320 x 2432 (16:9)

• 3648 x 2736

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• 4608 x 3456

• 4608 x 3072 (3:2)

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3648 x 2736

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 4608 x 3456

• 4608 x 3072 (3:2)

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3648 x 2736

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 4608 x 3456

• 4608 x 3072 (3:2)

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3456 x 3456 (1:1)

• 3648 x 2736

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

PORÓWNANIE APARATÓW

REDAKCJA REKLAMA KONTAKT RSS

ZALOGUJ ZAREJESTRUJ

AKTUALNO�CI TESTY ARTYKUŁY APARATY OBIEKTYWY LORNETKI SŁOWNICZEK RANKINGI FAQ FORUM FOTOMISJE
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• 640 x 480 • 1280 x 960

• 640 x 480

• 1280 x 960

• 640 x 480

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.33 cala, CCD, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 14.5 Mpix

1/2.33 cala, CCD, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 16.6 Mpix

1/2.33 cala, CCD, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 16.6 Mpix

1/2.33 cala, CCD, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 16.6 Mpix

Procesor obrazu Venus Engine IV Venus Engine Venus Engine Venus Engine

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

Jako�� JPEG: Fine / Standard

• Filmy: QuickTime Motion JPEG (AVI) z

d�wi�kiem mono

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF)

Jako�� JPEG: Fine / Standard

• Filmy: MP4

• D�wi�k: mono

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF)

Jako�� JPEG: Fine / Standard

• Filmy: MP4

• D�wi�k: mono

• Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF)

Jako�� JPEG: Fine / Standard

• Filmy: MP4

• D�wi�k: mono

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

• W trybie wysoka czuło�� od ISO 1600-6400

Auto, i.ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO

W trybie wysoka czuło�� od ISO 1600-6400

Auto, i.ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO

W trybie wysoka czuło�� od ISO 1600-6400

Auto, i.ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO

W trybie wysoka czuło�� od ISO 1600-6400

Migawka 8s - 1/1600s

w trybie Gwie�dzistego nieba: 15, 30 lub 60 s

8 s - 1/1300s 8 s - 1/1300s

15, 30, 60 s w trybie gwie�dzistego nieba

8 s - 1/1300s

15, 30, 60 s w trybie gwie�dzistego nieba

Konstrukcja obiektywu LEICA DC VARIO,

11 elementów w 10 grupach

w tym 4 elementy asferyczne (7 asferycznych

powierzchni), 1 element ED

LEICA DC VARIO,

11 elementów w 10 grupach

w tym 5 elementów asferyczne (9

asferycznych powierzchni), 1 element ED

LEICA DC VARIO,

11 elementów w 10 grupach

w tym 5 elementów asferyczne (9

asferycznych powierzchni), 1 element ED

LEICA DC VARIO,

11 elementów w 10 grupach

w tym 5 elementów asferyczne (9

asferycznych powierzchni), 1 element ED

Ogniskowa obiektywu 6.3 - 25.2 mm

(ekwiwalent 35 - 140 mm dla klatki 35 mm)

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent 25 - 100 mm dla klatki 35 mm)

(ekwiwalent dla zapisu filmów: 29 - 108 mm

dla klatki 35mm )

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent 25 - 100 mm dla klatki 35 mm)

(ekwiwalent dla zapisu filmów: 29 - 108 mm

dla klatki 35mm )

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent 25 - 100 mm dla klatki 35 mm)

(ekwiwalent dla zapisu filmów: 29 - 108 mm

dla klatki 35mm )

�wiatłosiła: f/3.5 - 5.9 f/3.9 - 5.7 f/3.9 - 5.7 f/3.9 - 5.7

Zoom optyczny 4x 4x 4x 4x

Zoom cyfrowy 4x 4x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak Tak
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Zapis wideo • 1280 x 720 (HD), z szybko�ci� 30 kl./s,

• 848 x 480 (WVGA), z szybko�ci� 30 kl./s,

• 640 x 480 (VGA), z szybko�ci� 30 kl./s,

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

• 1280 x 720 (HD, MP4, 25 kl./s PAL / 30 kl./s

NTSC), 10 Mbit/s

• 640 x 480 (VGA, MP4), z szybko�ci� 25 kl./s

PAL / 30 kl./s NTSC, 4 Mbit/s

Wbudowany mikrofon mono.

W trybie PAL:

• 1280 x 720 (HD, MP4, 25 kl./s), 10 Mbit/s

• 640 x 480 (VGA, MP4), z szybko�ci� 25

kl./s, 4 Mbit/s

Wbudowany mikrofon mono.

W trybie PAL:

• 1280 x 720 (HD, MP4, 25 kl./s), 10 Mbit/s

• 640 x 480 (VGA, MP4), z szybko�ci� 25

kl./s, 4 Mbit/s

Wbudowany mikrofon mono.

Ogniskowanie AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro zoom,

Szybki AF,

• Tryby pól AF: rozpoznawanie twarzy,

wielostrefowy (9-punktów), punktowy,

• Wspomaganie AF: wbudowana,

dedykowana lampka

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro zoom, Z

funkcj� �ledzenia, Szybki AF (wł.),

• Tryby pól AF: rozpoznawanie twarzy,

wielostrefowy (23-punktowy), jedno strefowy,

punktowy, z funkcj� �ledzenia,

• Wspomaganie AF: wbudowana,

dedykowana lampka LED

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro zoom,

Szybki AF (wł./wył.), Ci�gły AF (tylko w trybie

filmów), Z funkcj� �ledzenia

• Tryby pól AF: rozpoznawanie twarzy,

wielostrefowy (23-punktowy), jedno strefowy,

punktowy, z funkcj� �ledzenia,

• Wspomaganie AF: wbudowana,

dedykowana lampka LED

AF oparty o detekcje kontrastu,

• Tryby AF: Normalny, Makro, Makro zoom,

Szybki AF (wł./wył.), Ci�gły AF (tylko w trybie

filmów), Z funkcj� �ledzenia

• Tryby pól AF: rozpoznawanie twarzy,

wielostrefowy (23-punktowy), jedno strefowy,

punktowy, z funkcj� �ledzenia,

• Wspomaganie AF: wbudowana,

dedykowana lampka LED

Pomiar �wiatła Program AE, pomiar inteligentny

wielostrefowy

Program AE, pomiar inteligentny

wielostrefowy

Inteligentny wielostrefowy Inteligentny wielostrefowy

Ostro�� od • AF Normalny: od 50 cm do niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (szeroki k�t): od 10 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (tele): od 50 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 lub iA (szeroki k�t): od 5 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (tele): od 100 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 lub iA (szeroki k�t): od 5 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (tele): od 100 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 lub iA (szeroki k�t): od 5 cm do

niesko�czono�ci,

• AF Makro lub iA (tele): od 100 cm do

niesko�czono�ci,

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

jarzeniowe,

• ustawienia własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Chmury, Cie�, �wiatło

jarzeniowe,

• ustawienia własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Chmury, Cie�, �wiatło

jarzeniowe,

• ustawienia własne wg wzorca

Auto, �wiatło dzienne, Chmury, Cie�, �wiatło

jarzeniowe,

• ustawienia własne wg wzorca

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

Bracketing: 3 klatki, +/- 0.3 - 1 EV

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

Bracketing: 3 klatki, +/- 0.3 - 1 EV, max. +/- 1

EV

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

Bracketing: 3 klatki, +/- 0.3 - 1 EV, max. +/- 1

EV
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Programy iAuto, Normalny, Film, SCN, My SCN

• Programy tematyczne (SCN): portret,

wygładzanie skóry, transform, krajobraz,

sport, portret noc�, autoportret, nocny

krajobraz, jedzenie, przyj�cie, �wiatło �wiecy,

dziecko1, dziecko2, zwierzaki, zachód sło�ca,

wysoka czuło��, szybkie zdj�cia seryjne,

zdj�cia seryjne z lamp�, gwia�dziste niebo,

fajerwerki, zdj�cie lotnicze, ziarno filmu, z

ramk�

iAuto, Normalny, Sport, �nieg, Pla�a i

snurkowanie, Pod wod�, Efekt miniatury

• Programy tematyczne (SCN): portret,

wygładzanie skóry, krajobraz, panorama,

portret noc�, nocny krajobraz, jedzenie,

dziecko1, dziecko2, zwierzaki, zachód sło�ca,

wysoka czuło��, szkło

iAuto, Zdj�cia normalne, Sport, Kreatywny

(filtry cyfrowe), �nieg, Pla�a i surfowanie,

Zaawansowany pod wod�, Panorama, SCN

• Programy tematyczne (SCN): portret,

wygładzanie skóry, krajobraz, portret noc�,

nocny krajobraz, jedzenie, dziecko1,

dziecko2, zwierzaki, zachód sło�ca, wysoka

czuło��, przez szkło, gwie�dziste niebo

• Filtry cyfrowe: ekspresja, retro, high key,

low key, sepia, mocny obraz, dynamiczne

czarno-białe, wysoka dynamika, efekt

krosowania, efekt zabawki, efekt miniatury,

obraz jednobarwny

Inteligentna automatyka, zdj�cie normalne,

Creative Control, sport, �nieg, pla�a i surfing,

zaawansowane uj�cia pod wod�, zdj�cie

panoramiczne, SCN

• Programy tematyczne (SCN): Portet, Gładka

skóra, Sceneria, Portret Noc�, Sceneria

nocna, 	ywno��, Dziecko1, Dziecko2,

Zwierz�tko, Zachód Sło�ca, Wysoka czuło��,

Rozgwie�d�one niebo, Poprzez szkło

• Filtry cyfrowe: Ekspresyjny, Retro, High

Key, Low Key, Sepia, Dynamiczny

Monochromatyczny, Impresyjna Sztuka,

Wysokodynamiczny, Cross Processing, Efekt

Zabawki, Efekt Miniatury, Wyodr�bnianie

koloru

Zdj�cia seryjne • Tryb Normalny: szybko�� 1.5 kl./s, z pełn�

rozdzielczo�ci�

• Tryb podwy�szona szybko��: szybko�� do

4.6 kl./s z priorytetem jako�ci (zapisane w

rozdzielczo�ci 3M dla 4:3, 2.5M dla 3:2, 2M

dla 16:9)

• Zdj�cia seryjne z lamp�: do 5 zdj��.

• Tryb Normalny: szybko�� 1.3 kl./s.

• Tryb podwy�szona szybko��: z szybko�ci�

ok. 8 kl./s do 80 zdj�� w serii (zapisane w

rozdzielczo�ci 3M dla 4:3).

• Tryb Normalny: szybko�� 1.3 kl./s (pełna

rozdzielczo��)

• Tryb podwy�szona szybko��: do 8 kl./s

(zapisane w rozdzielczo�ci 3 M dla 4:3)

• Zdj�cia seryjne z lamp�

• Tryb Normalny: szybko�� 1.3 kl./s (pełna

rozdzielczo��)

• Tryb podwy�szona szybko��: do 8 kl./s

(zapisane w rozdzielczo�ci 3 M dla 4:3)

• Zdj�cia seryjne z lamp�

Lampa błyskowa Tryby: Auto, Wł�czona, Wył�czona, Redukcja

czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi

czasami eksp.

• Zakres (Auto ISO): od 30 cm do 4.9 m

szeroki k�t, od 50 cm do 2.9 m tele

Tryby: Auto, Wł�czona, Wył�czona, Redukcja

czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi

czasami eksp.

• Zakres (Auto ISO): od 30 cm do 4.4 m

szeroki k�t, od 1 m do 3.0 m tele

Tryby: Auto, Wł�czona, Wył�czona, Redukcja

czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi

czasami eksp.

• Zakres (Auto ISO): od 30 cm do 4.4 m

szeroki k�t, od 100 cm do 3.0 m tele

Tryby: Auto, Wł�czona, Wył�czona, Redukcja

czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi

czasami eksp.

• Zakres (Auto ISO): od 30 cm do 4.4 m

szeroki k�t, od 100 cm do 3.0 m tele

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2s lub 10s 2s lub 10s 2s lub 10s 2s lub 10s
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Karta pami�ci Pami�� wewn�trzna: 40 MB

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

/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: 70 MB

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

/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: 70 MB

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

/SDXC)

Pami�� wewn�trzna: 220 MB

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

/SDXC)

LCD stały, 2.7 calowy LCD TFT, 230 000 punktów,

pole widzenia: 100%, automatyczna regulacja

ostro�ci, powłoki przeciwodblaskowe.

stały, 2.7 calowy LCD TFT, 230 000 punktów,

pole widzenia: 100%, powłoki

przeciwodblaskowe AR.

stały, 2.7 calowy LCD TFT, 230 000 punktów,

pole widzenia: 100%.

stały, 2.7 calowy LCD TFT, 230 000 punktów,

pole widzenia: 100%.

Wizjer brak brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Full-speed /

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

zasilacza

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed /

wyj�cie audio-wideo (PAL/NTSC),

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed,

wyj�cie audio-wideo (PAL/NTSC)

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed,

wyj�cie audio-wideo (PAL/NTSC)

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge)

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy (3.7 V, pojemno��

695 mAh, wydajno�� 300 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Akumulator litowo-jonowy (3.6 V, pojemno��

680 mAh, wydajno�� 250 zdj��)

Akumulator litowo-jonowy (3.6 V, pojemno��

680 mAh, wydajno�� 250 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Akumulator litowo-jonowy (3.6 V, pojemno��

680 mAh, wydajno�� 250 zdj��),

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Akcesoria Akumulator litowo-jonowy, ładowarka, kabel

audio-wideo, kabel USB, kabel sieciowy AC,

pasek na nadgarstek, osłona akumulatora,

silikonowy pokrowiec, CD-ROM z

oprogramowaniem:

• PHOTOfunSTUDIO v 5.0 Edition

Akumulator litowo-jonowy, ładowarka, kabel

audio-wideo, kabel USB, pasek, p�dzelek,

CD-ROM z oprogramowaniem:

• PHOTOfunSTUDIO 8.1 Standard Edition

• Adobe Reader.

Akumulator litowo-jonowy, ładowarka, kabel

audio-wideo, kabel USB, pasek, p�dzelek,

CD-ROM z oprogramowaniem:

• PHOTOfunSTUDIO 9.0 SE

• Adobe Reader.

Akumulator litowo-jonowy, ładowarka, kabel

audio-wideo, kabel USB, pasek, p�dzelek,

CD-ROM z oprogramowaniem:

• PHOTOfunSTUDIO 9.0 SE

• Adobe Reader.

Waga 152 g (bez akumulatora)

ok. 172 g (z akumulatorem i kart� SD)

123 g (bez akumulatora)

ok. 142 g (z akumulatorem i kart� SD)

125 g (bez akumulatora)

ok. 144 g (z akumulatorem i kart� SD)

125 g (bez akumulatora)

ok. 144 g (z akumulatorem i kart� SD)

Wymiary 100.3 x 63.5 x 21.6 mm 101.0 x 58.3 x 19.2 mm 103.7 x 58.3 x 19.7 mm 103.7 x 58.3 x 19.7 mm

Dodatkowe informacje Dost�pny w kolorze srebrnym, czarnym,

czerwonym lub niebieskim,

Wodoodporno�� do 3 m,

Odporno�� na upadek z 1.5 m,

Stabilizacja MEGA O.I.S.

Wodoodporno�� do 5 m (IPX8).

Odporny na zabrudzenia (IPX6).

Odporno�� na upadek z 1.5 m (MIL-STD

Stabilizacja MEGA O.I.S.

Wodoodporno�� do 7 m (IPX8).

Odporny na zabrudzenia (IPX6).

Odporno�� na upadek z 1.5 m (MIL-STD

Stabilizacja MEGA O.I.S.

Wodoodporno�� do 8 m (IPX8).

Odporny na zabrudzenia (IPX6).

Odporno�� na upadek z 1.5 m (MIL-STD
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film z sil ną zie lo ną do mi nan tą. Po nad to
pod czas krę ce nia trze ba uwa żać, z któ rej
stro ny pa da świa tło, gdyż w nie ko rzyst nych
wa run kach apa rat po tra fi za re je stro wać na
fil mie pio no we prę gi w ko lo rze ró żo wym.
Na po cie sze nie war to do dać, iż te sto wa ny
LU MIX nie wy ka zy wał pro ble mów w trak -
cie zmia ny ogni sko wej. Zo omo wa nie od by -
wa ło się płyn nie, a cią gły au to fo kus dzia łał
w tym cza sie pra wi dło wo, nie gu biąc ostro -
ści ani na chwi lę.

Pod su mo wa nie
Tym ra zem zre zy gnu je my z pu bli ko wa -

nia stan dar do wej li sty za let i wad. Zaw sze
sta ra my się, aby by ła ona kon se kwent na dla
wszyst kich mo de li ob ję tych da nym te stem i
w re zul ta cie, gdy któ ryś z mo de li wy pa da
naj sła biej pod ja kimś wzglę dem, to ce cha
ta po ja wia się w wa dach. Gdy na to miast
jest od wrot nie i da ny mo del wy ró żnia się na

Odporno�� na temperatur� do -10 stopni

Celsjusza,

Odporno�� na zabrudzenia,

Polskie menu,

Oznaczenie na innych rynkach: Lumix

DMC-TS10.

810F Method516.5-Shock).

Odporno�� na temperatur� do -10 stopni

Celsjusza.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorach: pomara�czowym,

czarnym, czerwonym, niebieskim.

Oznaczenie na rynku ameryka�skim:

DMC-TS20.

810F Method516.5-Shock).

Odporno�� na temperatur� do -10 stopni

Celsjusza.

Polskie menu.

Oznaczenie na rynku ameryka�skim:

DMC-TS25.

810F Method516.5-Shock).

Odporno�� na temperatur� do -10 stopni

Celsjusza.

Polskie menu.

Ocena u�ytkowników

[max. 5.00]

Brak ocen Brak ocen Brak ocen Brak ocen

Test � Test aparatu
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tle kon ku ren cji, to wpi su je my to do za let.
W przy pad ku Pa na so ni ca FT30 cię żko by ło -
by nam co kol wiek wpi sać do za let, bo wiem
kosz tu ją cy 500 zł pro dukt ra czej nie jest w
sta nie po wal czyć z 2-3 ra zy dro ższy mi mo -
de la mi. Nie ozna cza to jed nak, że LU MIX
nie ma do brych stron. Z pew no ścią war to
go po chwa lić za so lid ność wy ko na nia, wy -
go dę i pro sto tę ob słu gi oraz bar dzo uży -
tecz ne me nu pod ręcz ne. Nie ma my też
za strze żeń do szyb ko ści je go dzia ła nia oraz
pra cy au to fo ku sa, któ ry w try bie wi deo spi -
sy wał się le piej niż ten za sto so wa ny u kon -
ku ren cji. Nie ste ty, na wet ma jąc świa do -
mość oszczęd no ści, ja kie mu sie li po czy nić
kon struk to rzy chcąc za ofe ro wać tak nie dro -
gi pro dukt, nie je ste śmy w sta nie za ak cep to -
wać kil ku rze czy. Pierw szą z nich jest
bar dzo sła by ekran LCD, któ ry ra czej nie
po wi nien być już wy ko rzy sty wa ny w apa -
ra tach cy fro wych. Zde cy do wa nie psuł on
ra dość ko rzy sta nia z te go mo de lu. Dru gą
rze czą jest brak try bu wi deo w roz dziel czo -
ści Full HD. Bio rąc pod uwa gę wcho dzą cą
z im pe tem tech no lo gię 4K, roz dziel czość
1280×720 pik se li mo żna dziś uznać za ar -
cha izm. Z pew no ścią sło wa kry ty ki nie po -
win ny omi nąć ko lo ry sty ki zdjęć i fil mów

pod wod nych, a zwłasz cza nie prze wi dy wal -
nej funk cji re pro duk cji ko lo rów. Roz wią za -
nie to kry ty ko wa li śmy już dwa la ta te mu
przy oka zji te stu FT5. Mi mo to in ży nie ro wie
upar cie im ple men tu ją tę funk cję, tak jak by
ni gdy nie mie li oka zji wy pró bo wać jej pod
wo dą.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ja kość zdjęć na po wierzch ni
W ce lu oce ny ja ko ści zdjęć na po -

wierzch ni wy ko nu je my fo to gra fie dwóch
scen na ró żnych czu ło ściach. Po rów nu jąc
od po wied nie ich wy cin ki w ska li 1:1 je ste -
śmy w sta nie na oko oce nić, jak ra dzą so bie
po szcze gól ne apa ra ty. Trze ba jed nak zda -
wać so bie spra wę z fak tu, że oce na „na

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_w/panas4.MP4
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_w/panas3.MP4
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_w/panas2.MP4
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_w/panas1.MP4
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oko” jest za wsze obar czo na pew ną do zą
su biek ty wi zmu. Dla te go też oglą da jąc po -
ni ższe wy cin ki ka żdy mo że sa mo dziel nie
zwe ry fi ko wać przy zna ne przez nas no ty i
do ko nać ich ko rek ty we dle wła snych
upodo bań.

Za czy na my od scen ki wy ko na nej na dwo -
rze w try bie „P” i przy czu ło ściach ISO 100
(w przy pad ku Ni ko na by ło to ISO 125), 200,
400 oraz 800 i ogni sko wej usta wio nej na
sze ro kim ką cie. Do po rów na nia wy bra li śmy
frag men ty z cen trum oraz z brze gu ka dru.

Z pierw szej po tycz ki zwy cię sko wy cho -
dzi Olym pus TG -4. Apa rat ten da je naj lep -
szy ob raz na brze gu ka dru i to na
wszyst kich czu ło ściach. W cen trum ka dru
na ISO 100 i ISO 200 staw ka jest w za sa -
dzie wy rów na na, a do pie ro na ISO 400 i
ISO 800 swo ją wy ższość nad kon ku ren ta mi
po ka zu je Ni kon AW130. Z te go też po wo -
du przy zna je my mu dru gie miej sce. Staw kę
za my ka Pa na so nic FT30, któ ry ce chu je się
sła bą ja ko ścią ob ra zu na brze gu ka dru, a na
wy ższych czu ło ściach ge ne ro wa ny przez
nie go ob raz psu je się ta kże w cen trum.

Ko lej ne wy cin ki z tej sa mej sce ny to
przede wszyst kim spraw dzian dla opty ki
apa ra tów. Pierw szy frag ment po zwo li nam

oce nić po ziom aber ra cji chro ma tycz nej
oraz spo sób ra dze nia so bie opro gra mo wa -
nia apa ra tu z au to ma tycz nym ko ry go wa -
niem tej wa dy. Dru gi wy ci nek to nie mal
skraj ny róg ka dru, gdzie uwi dacz nia się naj -
więk szy spa dek roz dziel czo ści i wi nie to wa -
nie spo wo do wa ne nie do sko na ło ścia mi to ru
optycz ne go.

Trze ba przy znać, że wszyst kie apa ra ty
po ra dzi ły so bie do sko na le z eli mi no wa niem
aber ra cji chro ma tycz nej, gdyż wa da ta jest
prak tycz nie nie wi docz na. Jed nak wy cin ki z
ro gu ka dru po ka za ły sła bo ści to rów optycz -
nych Ni ko na i Pa na so ni ca, gdyż de gra da cja
ob ra zu jest w ich przy pad ku bar dzo du ża.
TG -4 trzy ma bar dzo do bry po ziom, dzię ki
cze mu na wy cin kach z te go apa ra tu mo żna
do strzec naj wię cej szcze gó łów.

Trze cia pró ba zo sta ła prze pro wa dzo na
na wy cin kach zdjęć scen ki wy ko na nych w
stu dio na czu ło ściach ISO 400-6400, przy
ogni sko wej usta wio nej na od po wied ni ku
ok. 100 mm. Po zwo li nam to oce nić sto pień
de gra da cji ob ra zu na wy so kich czu ło ściach
oraz wła ści wo ści opty ki na dru gim skra ju
za kre su ogni sko wych.

Gdy by śmy mie li oce niać apa ra ty tyl ko po
pierw szym wy cin ku, to zwy cięz cą był by

Ni kon. Je go zdję cia są naj bar dziej bo ga te w
szcze gó ły i do pie ro od ISO 3200 wi dać sil -
ne dzia ła nie al go ryt mów od szu mia ją cych.
Nie ste ty na brze gu ka dru znów jest sła bo i
CO OL PIX mu si przy znać wy ższość Olym -
pu so wi. Trosz kę dzi wi ten fakt, bo w przy -
pad ku te sto wa ne go rok te mu AW120
rów nież do strze gli śmy pro ble my z ja ko ścią
ob ra zu na brze gu ka dru, jed nak na dłu ższej
ogni sko wej one zni ka ły. W AW130 teo re -
tycz nie jest ten sam obiek tyw, jed nak apa rat
ra dzi so bie wy raź nie go rzej. Staw kę po -
now nie za my ka Pa na so nic FT30, któ ry choć
wy pa da na brze gu po dob nie do Ni ko na, to
nie ste ty ustę pu je mu w cen trum ka dru.

Ja kość fil mów na po wierzch ni
Po ni żej pre zen tu je my przy kła do we fil my

za re je stro wa ne te sto wa ny mi apa ra ta mi. W

Nikon COOLPIX AW130

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/nikon1.MOV
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pierw szym przy pad ku re je stro wa li śmy sce nę
przy świe tle dzien nym. Pod czas na gry wa nia
apa ra ty prze su wa li śmy w kie run ku słoń ca,
aby spraw dzić, jak po ra dzą so bie w sce nach
o du żej roz pię to ści to nal nej. Z pierw szej pró -
by bez a pe la cyj nie zwy cię sko wy cho dzi Ni -
kon, któ ry mo że po chwa lić się ob ra zem
naj bar dziej bo ga tym w szcze gó ły i do te go o

naj lep szej dy na mi ce to nal nej. Dru gie miej -
sce zaj mu je TG -4, w któ rym znów da ły o so -
bie znać sła bo ści ko de ka, co spo wo do wa ło
de gra da cję szcze gó łów. Ta kże dy na mi ka to -
nal na nie stoi na naj wy ższym po zio mie i od -
bie ga od te go, co za pre zen to wał CO OL PIX.
Pa na so nic mo gą cy po chwa lić się je dy nie try -
bem HD za my ka staw kę. Ob raz jest naj -

mniej bo ga ty w szcze gó ły, ko lo ry sła bo na sy -
co ne, a jak by te go by ło ma ło, w uję ciu pod
słoń ce na fil mie po ja wia się sil na ró żo wa po -
świa ta w for mie pio no wej kre ski.

W dru giej przy kła do wej sce nie mo że my
dość do brze oce nić od wzo ro wa nie de ta li na
fil mach. Za rów no roz bry zgu ją ca się wo da,
jak i ce gla sta struk tu ra na mu rach cu krow ni

Nikon COOLPIX AW130

Olympus Tough TG- 4

Olympus Tough TG- 4

Panasonic LUMIX FT30

Panasonic LUMIX FT30

Panasonic LUMIX FT30

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/panas2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/panas1.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/panas3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/olympus3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/olympus1.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_p/nikon3.MOV
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stwa rza ją ku te mu ide al ne wa run ki. W tym
wy pad ku rów nież naj bar dziej po do ba nam
się film za re je stro wa ny Ni ko nem. Ob raz jest
bar dzo bo ga ty w szcze gó ły i w za sa dzie cię -
żko tu taj co kol wiek CO OL PI Xo wi za rzu cić.
Nie ste ty nie mo że my te go sa me go po wie -
dzieć o Olym pu sie. Apa rat wy raź nie za czy -
na wa rio wać pod czas zmia ny ogni sko wej.
Au to fo kus gu bi się nie mal zu peł nie, a do te -
go po ja wia się mi go ta nie ob ra zu, tak jak by
apa rat miał pro ble my z do sto so wa niem pa ra -
me trów eks po zy cji. Z te go po wo du film z
TG -4 po do ba nam się naj mniej. W środ ku
staw ki upla so wał się więc Pa na so nic, któ ry
choć re je stru je w ni ższej roz dziel czo ści, to
nie ma pro ble mów ze zmia ną ogni sko wej.
Przez ca ły czas trwa nia fil mu ob raz jest więc
ostry i pra wi dło wo na świe tlo ny. A le piej
prze cież mieć ład ny film w roz dziel czo ści
HD niż nie ostry w Full HD.

Trze cia pró ba mia ła na ce lu spraw dze -
nie, jak apa ra ty po ra dzą so bie w sła bych
wa run kach oświe tle nio wych, przy świe tle
ża ro wym. Pro duk ty Ni ko na i Olym pu sa wy -
pa dły po dob nie, jed nak gdy by śmy mie li
wska zać wśród nich zwy cięz cę, to był by to
AW130. Film z CO OL PI Xa wy da je się bo -
wiem bar dziej bo ga ty w szcze gó ły, a do te -

go w sła bym świe tle au to fo kus pra cu je w
nim nie co le piej. Staw kę znów za my ka nie -
ste ty LU MIX, któ ry bar dzo źle do brał pa ra -
me try eks po zy cji, co spo wo do wa ło, iż film
jest zbyt ciem ny i nie wie le na nim wi dać.

Po ra na pod su mo wa nie wy ni ków na sze -
go te stu.

Pa ra me try
Pod wzglę dem pa ra me trów bez a pe la cyj -

nie wy gry wa Ni kon CO OL PIX AW130.
Zde cy do wa ła o tym obu do wa wo dosz czel -
na do 30 me trów, a ta kże wy so kiej ja kość
ekran LCD, sze ro ko kąt ny obiek tyw i sze ro -
ki za kres cza sów mi gaw ki. Nie co go rzej
wy pa da Olym pus TG -4, któ ry po sia da
mniej wy trzy ma łą obu do wę i gor szy ekran
LCD, jed nak zy sku je dzię ki lep szej ja sno ści
obiek ty wu. Staw kę za my ka LU MIX FT30.
Apa rat jest wo dosz czel ny tyl ko do 8 me -
trów, po sia da ekran LCD o ni skiej roz dziel -
czo ści, ciem ny obiek tyw i naj wę ższy za kres
cza sów mi gaw ki.

Eks plo ata cja
W tym wy pad ku staw ka jest dość wy rów -

na na. Wszyst kie apa ra ty dość dziel nie znio -
sły tru dy na sze go te stu, jed nak ne ga tyw nie
za sko czył nas Olym pus, któ re go ekran LCD
jest naj bar dziej po dat ny na za ry so wa nia. Z

te go też wzglę du oce ni li śmy ten mo del naj -
ni żej.

Funk cje do dat ko we
W tej ka te go rii ra czej ni ko go nie bę dzie

dzi wić ostat nie miej sce Pa na so ni ca. Li sta
ofe ro wa nych przez ten mo del funk cji do -
dat ko wych ogra ni cza się do jed nej po zy cji,
czy li try bu zdjęć pa no ra micz nych. Trud no
jed nak wska zać tu zwy cięz cę i dla te go Ni -
kon oraz Olym pus do sta ły ty le sa mo punk -
tów. Oprócz licz nych do dat ków, ten
pierw szy ofe ru je świet ny tryb zdjęć pa no ra -
micz nych oraz wbu do wa ne ma py, na to -
miast nie za prze czal ną za le tą Olym pu sa jest
mo żli wość za pi su zdjęć w for ma cie RAW.
Nie ste ty brak w nim wbu do wa nych map, a
ofe ro wa ny tryb zdjęć pa no ra micz nych wo -
ła o po mstę do nie ba.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Wy god ne ko ło wy bo ru try bów i mo żli -

wość za pi sa nia na nim wła snych ze sta wów
usta wień to ce chy, któ re zde cy do wa ły o
zwy cię stwie Olym pu sa w tej ka te go rii. Nie -
ste ty mu sie li śmy za brać pół punk tu za nie -
for tun ne klap ki kry ją ce złą cza. Dru gie
miej sce przy pa dło Ni ko no wi, któ ry już nie
jest tak przy ja zny w ob słu dze, a do dat ko wo
pro du cent nie zde cy do wał się wy po sa żyć
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go w pa sek na nad gar stek. Ostat nie miej sce
znów dla Pa na so ni ca. W głów nej mie rze
zde cy do wał o tym sła bej ja ko ści ekran
LCD, któ ry sku tecz nie po tra fił uprzy krzyć
fo to gra fo wa nie pod wo dą.

Ja kość zdjęć pod wod nych
Tu taj Olym pus jest nie mal ide ałem.

Świet na ko lo ry sty ka zdjęć, zna ko mi te od -
wzo ro wa nie szcze gó łów, do bry tryb ma kro
zde cy do wa ły o nie mal mak sy mal nej oce -
nie. Do peł ni szczę ścia za bra kło pół punk -
tu, któ re zde cy do wa li śmy się za brać za
nie co nie do świe tlo ne nie któ re zdję cia. Dru -
gie miej sce zaj mu je CO OL PIX, któ ry mo że
po chwa lić się ta kim sa mym po zio mem de -
ta li, jed nak ustę pu je kon ku ren to wi pod
wzglę dem ko lo ry sty ki. Pa na so nic nie ste ty
nie mógł tu li czyć na zbyt wy so ką no tę.
Zde cy do wa ły o tym przede wszyst kim pro -
ble my z od wzo ro wa niem barw.

Ja kość fil mów pod wod nych
W tej ka te go rii zwy cię ża CO OL PIX. Apa -

rat Ni ko na po ka zał nam, jak szcze gó ło we
mo gą być fil my pod wod ne, jed nak pro ble -
my z AF pod czas zmia ny ogni sko wej oraz
gor sza ko lo ry sty ka niż w przy pad ku Olym -
pu sa nie po zwo li ły przy znać mu mak sy mal -
nej no ty. Olym pus le piej od wzo ro wu je

bar wy na du żych głę bo ko ściach, jed nak po -
przez sła be ko do wa nie zde cy do wa nie ustę -
pu je kon ku ren to wi pod wzglę dem
od wzo ro wa nia szcze gó łów i do te go ma
jesz cze więk sze pro ble my z au to fo ku sem.
Wa da ta nie ujaw nia się w przy pad ku Pa -
na so ni ca, jed nak roz dziel czość 1280 x 720
pik se li oraz bla da ko lo ry sty ka to zde cy do -
wa nie zbyt ma ło, aby po wal czyć w tej ka te -
go rii cho ciaż o dru gą lo ka tę.

Ja kość zdjęć na po wierzch ni
Olym pus TG -4 wy grał nie mal wszyst kie

po tycz ki w roz dzia le po świę co nym ja ko ści
zdjęć na po wierzch ni i dla te go za słu żył tu
na naj wy ższą oce nę. Tuż za nim upla so wał
się Ni kon AW130, któ re go ja kość opty ki nie
stoi na naj wy ższym po zio mie. Staw kę znów
za my ka LU MIX FT30, któ ry rów nież w tej
ka te go rii nie był w sta nie do rów nać kon ku -
ren tom.

Ja kość fil mów na po wierzch ni
Tu taj staw ka wy glą da iden tycz nie, jak w

przy pad ku fil mów pod wod nych, jed nak
prze wa ga Ni ko na nad Olym pu sem jest jesz -
cze więk sza. CO OL PIX mo że po chwa lić się
do dat ko wo lep szą ko lo ry sty ką i zde cy do -
wa nie prze wy ższa TG -4, u któ re go znów
po ja wia ją się du że pro ble my z AF oraz de -

gra da cją szcze gó łów w wy ni ku strat ne go
ko do wa nia. Ostat nie miej sce znów przy pa -
dło Pa na so ni co wi. Do sła bej roz dziel czo ści
do szły jesz cze pro ble my z pra cą pod świa -
tło i w sła bych wa run kach oświe tle nio -
wych.

Oce na koń co wa
Te sto wa nym apa ra tom po sta no wi li śmy

przy znać punk ty w ka żdej z po wy ższych
ka te go rii, 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.
Zo bacz my więc, ile apa ra ty zdo by ły

punk tów na 57 mo żli wych:
W ubie głym ro ku to Olym pus TG -3 zdo -

był naj wię cej punk tów, wy prze dza jąc o
włos CO OL PI Xa AW120. W na stęp cach
tych mo de li nie wpro wa dzo no zbyt wie lu
zmian, jed nak te, któ re zna la zły się w Ni -
ko nie, po zwo li ły mu tym ra zem po ko nać
pro dukt kon ku ren cji. Wo dosz czel ność do
30 me trów oraz lep sza ko lo ry sty ka zdjęć
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pod wod nych to rze czy, któ re w na szym te -
ście ma ją ogrom ny wpływ na koń co wą oce -
nę. Nic więc dziw ne go, że AW130 od niósł
tu za słu żo ne zwy cię stwo. Jest to apa rat, któ -
ry za do wo li prak tycz nie ka żde go nur ka i
trud no zna leźć w nim co kol wiek, co uprzy -
krza ło nam ko rzy sta nie z nie go. Co praw da
TG -4 mógł po chwa lić się lep szą ja ko ścią
zdjęć na po wierzch ni, jed nak CO OL PIX ma

jesz cze jed ną nie za prze czal ną prze wa gę
nad kon ku ren tem – jest o 500 zł od nie go
tań szy!

Kon struk to rzy Olym pu sa też nie pró żno -
wa li i z pew no ścią po pra wio na er go no mia
oraz do da nie za pi su zdjęć w for ma cie RAW
to kro ki w do brym kie run ku. War to jed nak
do pra co wać tryb wi deo i po my śleć o prze -
pro jek to wa niu obu do wy – zwięk sze niu jej

wy trzy ma ło ści oraz za sto so wa niu pew niej -
szych kla pek chro nią cych złą cza. Zmia ny
te z pew no ścią po mo gły by Olym pu so wi w
od zy ska niu mia na naj wy żej oce nia ne go
pro duk tu w na szym te ście. War to też prze -
my śleć po li ty kę ce no wą, gdyż ró żni ca 500
zł w sto sun ku do Ni ko na z pew no ścią nie
wpły wa dość do brze na po ziom sprze da ży.
War to nad mie nić, że wszyst kie te sto wa ne
przez nas mo de le Ni ko na, czy li AW110,
AW120 i AW130 kosz to wa ły w oko li cach
1100 zł, po mi mo że test pierw sze go z nich
od był się dwa la ta te mu. Na to miast ce na ka -
żde go no we go mo de lu Olym pu sa jest o
200 zł wy ższa od po przed ni ka. Z pew no -
ścią nie jest to ten den cja ocze ki wa na przez
kon su men tów.

Staw kę za my ka Pa na so nic LU MIX FT30.
Nie jest to du żym za sko cze niem i bio rąc
pod uwa gę, iż jest to apa rat 2-3 ra zy tań szy
od kon ku ren tów, nie wy padł on naj go rzej.
Przez na sze te sty prze wi ja ły się apa ra ty
kosz tu ją ce w gra ni cach 600-700 zł, któ re
uzy ski wa ły po dob ne wy ni ki.

Na ko niec tra dy cyj nie spró bu je my zna -
leźć od po wiedź na py ta nie – Któ ry apa rat
mam ku pić?

Je śli chcesz móc za bie rać apa rat na nie -

Zobaczmy wi�c, ile aparaty zdobyły punktów, na 57 mo�liwych:

NIKON AW130 OLYMPUS TG-4 PANASONIC FT30

Cena (wg Ceneo z dn. 28.06.2015 r.) 1156 zł 1648 zł 560 zł

Parametry [0–5 pkt] 5 3.5 2

Eksploatacja [0–4 pkt] 3.5 3 3.5

Funkcje dodatkowe [0–3 pkt] 2.5 2.5 0.5

U�ytkowanie pod wod� [0–5 pkt] 3.5 4.5 2

Jako�� zdj�� podwodnych [0–10 pkt] 8 9.5 5

Jako�� filmów podwodnych [0–10 pkt] 8.5 7 3

Jako�� zdj�� na powierzchni [0–10 pkt] 7 9 5

Jako�� filmów na powierzchni [0–10 pkt] 9 6 3

RAZEM [0–57 PKT] 47 45 24

Redakcja Optyczne.pl postanowiła przyzna� aparatowi Nikon COOLPIX AW130 wyró�nienie

„Wybór redakcji Optyczne.pl” za zwyci�stwo w te�cie aparatów podwodnych w 2015 roku.

Zbadaj swój aparat
Cena: 149 zł

Jako�� zdj�� na powierzchni: 0–10 pkt,

Jako�� filmów na powierzchni: 0–10 pkt.

Canon EOS 6D

� Oceny: 65 �
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mal ka żde nur ko wa nie, lub prio ry te tem jest
dla Cie bie świet na ja kość fil mów, to po wi -
nie neś po my śleć o za ku pie Ni ko na CO OL -
PIX AW130. Pro dukt ten spi sze się
do sko na le nie mal w ka żdej sy tu acji, a je go
roz bu do wa ne funk cje do dat ko we za do wo -
lą nie jed ne go użyt kow ni ka.

Je że li du żo pod ró żu jesz oraz nur ku jesz i
za le ży Ci na zna ko mi tej ja ko ści zdjęć za -
rów no pod wod nych, jak i tych na po -
wierzch ni, to z pew no ścią po wi nie neś
wy brać Olym pu sa TG -4. Apa rat nie za wie -
dzie Cię pod czas wy jaz dów i wy praw nur -
ko wych, tym bar dziej, że mo żna go
roz bu do wać o licz ne ak ce so ria do fo to gra -
fii pod wod nej, a mo żli wość ko rzy sta nia z
for ma tu RAW jest je go ko lej ną za le tą.

Pa na so nic FT30 to pro po zy cja dla osób,
któ re dys po nu ją ogra ni czo nym bu dże tem.
Czę sto przed wy jaz dem na wa ka cje po szu -
ku je my nie dro gie go apa ra tu, któ ry bez
obaw da my dzie ciom na pla ży czy pod czas
za baw w ba se nie. W tej ro li LU MIX spi sze
się zna ko mi cie i z pew no ścią przy nie sie
wie le ra do ści na szym po cie chom.

Ro bert Olech

r.olech@optyczne.pl

http://www.cressi-poland.pl
http://www.cave-diving.pl


http://www.facebook.com/CMASpolska

