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OOdd RReeddaakkccjjii
Mi ga ją ce wzdłuż ulic mi lio ny ko lo ro wych świa te łek, od bi ja ją cych się w wi try nach, pierw sze wy stro jo ne cho -

in ki, prze my ka ją cy po ga le riach Mi ko ła je z jesz cze nie nad szarp nię tą przez mi lu siń skich bro dą ozna cza ją, że
świę ta tuż, tuż… Mi mo że więk szość sta cji ra dio wych roz po czę ła in ten syw ną ak cję utrwa la nia wśród słu cha -
czy po pu lar nych ko lęd, au rę wciąż ma my je sien ną... Mi ło śni cy nur ko wa nia pod lo dem, któ rzy cze ka ją na mroź -
ną sko ru pę z nie mniej szym en tu zja zmem niż dzie ci na Świę te go, a w za sa dzie na za war tość je go peł ne go
skar bów wor ka, pó ki co mu szą uzbro ić się w cier pli wość. Nie mar nuj cie jed nak cza su, za nim lód sku je je -
zio ra przej rzyj cie sprzęt i za dbaj cie o kon dy cję. 

Gru dzień to mo ment, w któ rym pod su mo wu je my dwa na ście mi nio nych mie się cy, więc po raz ko lej ny za -
chę ca my Was do wy ty po wa nia OSO BY oraz PRO DUK TU, któ re w 2015 ro ku za słu ży ły na szcze gól ne wy -
ró żnie nie. 

Tra dy cyj nie cze ka my na Wa sze pro po zy cje w dwóch ka te go riach:
PRO DUKT RO KU 2015 i  OSO BO WOŚĆ RO KU 2015
No mi na cje mo żna zgła szać do 15 mar ca 2016 r. pod ad re sem: wy daw nic two@nu ras.in fo (w te ma cie ko -

niecz nie pro szę wpi sać PRO DUKT RO KU). Lau re atów przed sta wi my w kwiet niu 2016 r., pod czas ko lej nej
edy cji tar gów Pod wod na Przy go da, na któ re już dziś wszyst kich go rą co za pra sza my.

Na szym Czy tel ni kom, Sym pa ty kom i Współ pra cow ni kom ży czy my cie płej, ro dzin nej at mos fe ry przy wi gi lij -
nym sto le, a ta kże speł nie nia naj bar dziej sza lo nych nur ko wych ma rzeń w no wym ro ku!
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Je den, dwa, trzy…, pięć…, osiem,
dzie więć…, nie…, dzie więt na ście??

Dzie więt na ście Ham mer he adów.
Re ki nów mło tów. Zwał jak zwał. By -
ło ich po pro stu… spo ro.

29 paź dzier ni ka 2015
– Chcę już do wo dy…. – roz ma rzy łam

się, pa trząc przez okno sa mo lo tu, le cąc
do Egip tu. Co praw da to praw da, cię żko jest
prze żyć bez wo dy. Mnie szcze gól nie cię -
żko...

Fre kwen cja w sa mo lo cie nie po wa la ła
na ko la na, choć by ła peł nia se zo nu nur ko -
wo -tu ry stycz ne go, je śli cho dzi o Egipt. Cóż,
jest to sy tu acja cy klicz na, ale mam na dzie -
ję, że tak szyb ko jak się po ja wia, tak szyb -
ko bę dzie się koń czyć, po nie waż Mo rze
Czer wo ne rzą dzi się swo imi pra wa mi.

Le cie li śmy już spraw dzo ną, mę ską, moc -
ną gru pą, z któ rą mo gła bym le cieć na ko -
niec świa ta! Pierw szy raz po my śla łam, że

Hammertime
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mo że uda mi się „od po cząć” pod czas te go
wy jaz du. Chłop cy są sa mo wy star czal ni
(w do brym te go sło wa zna cze niu) i bę dzie
po pro stu do brze… Tak! By ło na wet le piej
niż do brze.

– Wal di, z oka zji za ku pu two je go sprzę -
tu nur ko we go spon so ru jesz dziś na szą in te -
gra cję w Hur gha dzie?

– Oczy wi ście! I co jesz cze? – za śmiał się
Wal dek.

– Jesz cze po byt na sa fa ri i w su mie mo -
żesz ku pić ca łą łódź – do rzu cił mój Pa dre,
prze gry za jąc kost kę cze ko la dy.

Wsie dli śmy do bu sa flo ty Sea Ser pent Fle -
et, a nasz dri ver włą czył mu zy kę.
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– Oooo tra fi li śmy na mo dły! – za żar to wał
Edek.

– Hmm…. To mo że zmie ni my tro chę kli -
mat? W koń cu je ste ście na wa ka cjach
– i mi nąw szy bil bord z na pi sem „Rock Ca -
fe”, usły sze li śmy z gło śni ków moc ne
brzmie nie My Sin ners – pol skiej, zna nej już
nam z wy jaz dów, gru py roc ko wej Kruk!

Przy je cha li śmy do No wej Ma ri ny już
po zmro ku. Excel len ce by ła do sko na ła, jak
sa ma na zwa wska zu je. Wy koń cze nie drew -
nem ma ho nio wym i dę bo wym na da je jej
ele gan cji i do bre go sma ku. Sym bol sta bil -
no ści i szyb ko ści. Łódź po sia da miej sca dla
dwu dzie stu dwóch nur ków, w je de na stu
bar dzo kom for to wych ka bi nach. Ok. Za -

kwa te ro wa nie, za po zna nie z za ło gą, od da -
nie wszyst kich par bu tów na ca ły ty dzień
gdzieś pod po kład i roz pa ko wa nie sprzę tu.
Po dwóch go dzi nach do le ciał To mek i ra -
zem po szli śmy skosz to wać egip skiej Sa ka ry,
tu dzież Sa ka li. Tak się za czę ło na sze sa fa ri!

Nie mo gę o tym nie wspo mnieć…, ale
w no cy, a w za sa dzie nad ra nem, mie li śmy
jesz cze przy jazd jed ne go nur ka. In dy wi du -
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al ny prze lot przez Istam buł za re zer wo wa -
łam z uwa gi na fakt, że 5 li sto pa da Ar tur
mu siał zdą żyć do… te atru i zmia ny go dzi -
no we czar te rów nie wcho dzi ły w grę. Ran -
kiem, przed pierw szym brie fin giem, ca ła
na sza eki pa, za ło ga, jak i nur ko wie in nych
na ro do wo ści wie dzie li już, że Ar tur to ten
– któ ry mu si zdą żyć na spek takl…

– Dzię ki, Ania, za pięk ne in tro – na wet
już nie mu szę się przed sta wiać, wszy scy
mnie już zna ją – uśmiech nął się Ar tur.

– Ar tur, zmo dy fi ku je my wer sję tak, że
mu sisz zdą żyć na spek takl, po nie waż grasz
w nim głów ną ro lę – do da łam i za czę łam
wcią gać na sie bie neo pre no wą pian kę.

Pierw szy dzień – Small Gi ftun, ob nur ko -
wa nie się na ra fach nie da le ko Hur gha dy,
check di ve, na ko niec nur ko wa nie noc ne.
Pięk nie, ko lo ro wo. Jak do brze jest pod wo -
dą…

– Wal di, z oka zji fak tu, że prze ży łeś dziś
swo je pierw sze noc ne nur ko wa nie, ku pu -
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jesz ca łą łódź? – za ga dy wa li śmy do Wald -
ka, jak tyl ko by ła do te go oka zja.

– By ło re we la cyj nie. Bio rę wszyst ko!
– za de kla ro wał nasz „świe żak”.

– Naj wa żniej sze, że wszy scy wy szli, żad -
nych strat w lu dziach – pod su mo wa łam,
spo glą da jąc z uśmie chem na mo ją grup kę,

ubra ną w błę kit ne szla fro ki (frot te) sy gno wa -
ne mar ką Sea Ser pent Fle et, wy glą da ją cą jak
ku ra cju sze z Cie cho cin ka. Ależ oni są faj -
ni… – wes tchnę łam.

Po noc nym nur ku zje dli śmy do brą ko la -
cję, usie dli śmy na gór nym po kła dzie, otwo -
rzy li śmy piw ko a ka pi tan ob rał kurs

na Wy spy Bro thers. No i za czę ło bu jać.
– Edi, ta ble tecz kę? Pa dre? An drzej ku? To -

mek, Ar tur, Ka rol…, Wal di? – py ta łam o go -
dzi nie 5 nad ra nem, kie dy chło pa ki
po wsta wa ły na od pra wę.

– Mo że mi przej dzie – od po wia dał co
dru gi, ale jak się po tem oka za ło, ka żdy
„z par ty zan ta” po bie rał z ap tecz ki ma gicz -
ne ta blet ki.
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Ośmio go dzin ny rejs na Wy spy Bro thers
mo że zro bić na praw dę spo re spu sto sze nie
w żo łąd ku.

Sześć dzie siąt, sie dem dzie siąt ki lo me trów
od egip skie go lą du, na otwar tym mo rzu, le -
żą sa mot ne i ta jem ni cze Bro thers Is lands.
To już mo ja dru ga wi zy ta na Ma łym i Du -
żym Bra cie, tym bar dziej wró ci łam tu z utę -
sk nie niem. Po wszech nie wia do mo, że to

miej sce nur ko we na le ży do czo łów ki nur -
ko wej. I chy ba rze czy wi ście tak jest. Po nad -
to egip ski rząd uznał zna cze nie
eko lo gicz ne wysp i ob jął je w 1983 ro ku
spe cjal ną ochro ną. Wiel ki Brat, cha rak te ry -
stycz ny ze wzglę du na la tar nię znaj du ją cą
się na wy spie, jest jed nym z naj bar dziej roz -

po zna wal nych miejsc na Mo rzu Czer wo -
nym. Obie wy spy dzie li za le d wie ki lo metr,
a ich stro me ścia ny spra wia ją, że nur ko wa -
nie jest na praw dę bar dzo uda ne. Ogrom ne
gor go nie, ob fi tość mięk kich i twar dych ko -
ra li spra wia, że nur ko wa nia w tym miej scu
są nie za po mnia nym wra że niem do koń ca
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ży cia. Nur ko wa nie wo kół Big Bro ther da je
na dzie ję na spo tka nia re ki na ko so go na (tre -
sher shark), któ re go cha rak te ry zu je przede

wszyst kim to, że ogon sta no wi 1/3 dłu go ści
je go cia ła. Naj czę ściej mo żna je spo tkać
na Fi li pi nach, nur ku jąc wo kół wy sep ki Ma -

la pa scua (o któ rej pi sa łam już w Nu ra sie),
ale w Egip cie też jest na to szan sa!

– Ania, ale pa mię taj, obie ca łaś, że bę dą
ko so go ny, mło ty i oce anic whi te tip lon gi -
ma nus! – przy po mniał Ar tur.

– No oczy wi ście, ale daj cie im szan sę!
Ma my do pie ro pierw szy dzień! – po wie -
dzia łam z na dzie ją w gło sie, że by by ło
pod tą wo dą co kol wiek…

I był! Pięk ny, dłu gi ko so gon! Go ni łam go
jak wście kła, re agu jąc tyl ko na pi ka nie
kom pu te ra…, ale zdję cie jest? Jest! No to
już jed no z gło wy. Ufff!

Wy spy są omia ta ne przez sil ne, zmien ne
prą dy, dla te go boj ka de kom pre syj na jest
wy ma ga na na wszyst kich nur ko wa niach
(Edi – wszy scy wie my, że je steś spe cja li stą
w ob słu dze boj ki i tyl ko To bie zda rza się
tak, że jed na jej część zo sta je w dło ni,
a resz ta wy strze li wu je sa ma do gó ry).

Po nur ko wa niu wszy scy wy szli usa tys fak -
cjo no wa ni, choć nie któ rzy wi dzie li tyl ko
„cień” mor skie go li sa. Ko lej ne nur ko wa nia
od by li śmy rów nież wo kół dwóch wra ków.
Przy za chod nim brze gu Wiel kie go Bra ta
spo czy wa wrak 75-me tro we go trans por tow -
ca „Aida”, któ ry za to nął w 1957 ro ku
po zde rze niu ze ścia ną wy spy. Je go dzio bo -
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wa część znaj du je się na ko ro nie ra fy,
a resz ta stat ku zsu nę ła się do pod sta wy ścia -
ny. Nur ko wa nie na nim roz po czy na się
na głę bo ko ści 27 me trów. Po bli sko pięć -
dzie się ciu la tach pod wo dą „Aida” sta ła się
czę ścią ra fy, na któ rej spo czy wa, jed nak
kształt i szcze gó ły ka dłu ba są ca ły czas do -
sko na le za cho wa ne. Wrak po ra sta ją prze -

pięk ne ko ra le mięk kie i twar de we wszyst -
kich mo żli wych bar wach, a w za ka mar kach
nad bu dó - wek i ła dow ni mo żna spo tkać
czer wo ne strzę pie le ra fo we. Dru gi z wra -
ków – ten, któ ry mie li śmy oka zję obej rzeć
z bli ska – „Nu mi dia”, spo czy wa przy pół -
noc no -za chod nim krań cu wy spy. Jest to po -
tę żny 137-me tro wy bry tyj ski trans por to-

wiec, któ ry osiadł na ra fie w ro ku 1901.
Szcząt ki uszko dzo nej czę ści dzio bo wej,
wbi te w ra fę ko ra lo wą, mo żna zna leźć już
na głę bo ko ści 8 me trów, jed nak głów na
część ka dłu ba roz po czy na się na głę bo ko -
ści oko ło 20 me trów i opa da do 80 me trów.
Po nie waż wrak le ży ide al nie na stęp ce, do -
kład nie na pół noc nym cy plu wy spy, czę sto
omy wa ją go sil ne prą dy, przy cią ga ją ce du -
że zwie rzę ta pe la gicz ne, w tym re ki ny krą -
żą ce wo kół ster czą ce go w to ni masz tu.
Wrak po ra sta ją gę sto twar de i mięk kie ko -
ra le, za miesz ku ją go ca łe ła wi ce ryb. Czę sto
spo tkać tu mo żna du że strzę pie le i sta da
tuń czy ków. Zro bi li śmy faj ne, głę bo kie nur -
ki. Na ty le głę bo kie, że Sam – egip ski prze -
wod nik opie ku ją cy się głów nie gru pą
nie miec ką – wy szedł z wo dy z pew ną do zą
prze ra że nia… Na sza Ewu nia (prze wod nicz -
ka) za ła my wa ła rę ce, choć w grun cie rze -
czy wie dzia ła, że je ste śmy sil ną gru pą
da ją cą so bie świet nie ra dę. Wi dzie li śmy też
żół wia. Żółw jak żółw, w za sa dzie żad na
więk sza atrak cja pod czas nur ko wa nia
w Egip cie. A jed nak! Ten ma lut ki, nie po zor -
ny, nie win ny żółw zo stał oto czo ny z ka żdej
stro ny i był wręcz „mo le sto wa ny” apa ra ta mi
fo to gra ficz ny mi i ka mer ka mi Go Pro przez
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kil ku (dzie się ciu) płe two nur ków! Co naj -
mniej jak by wi dzie li mło ta… cyrk na kół -
kach. Pod wo dą.

Ko lej ne nur ko wa nia zro bi li śmy wo kół
Ma łe go Bra ta. Je go buj nie po ro śnię ta ko ra -
la mi za chod nia ścia na wy glą da ni czym
barw ny ogród, a nur ko wa nie wzdłuż ścia -

ny wschod niej da je oka zję zo ba cze nia sze -
re gów po tę żnych gor go nii, wśród któ rych
uwi ja ją się ła wi ce ryb. Je go ścia ny z mięk -
ki mi i twar dy mi ko ra la mi po ka zu ją esen cję
ży cia mor skie go i sły ną z po pu la cji kil ku ga -
tun ków re ki nów. Pla te au na głę bo ko -
ści 40 m na ra żo ne jest na bar dzo sil ny prąd,

ale jed no cze śnie da je oka zję do zo ba cze -
nia du żych ryb, ta kich jak man ty, ła wi ce
tuń czy ka, na po le ony. Wi du je się rów nież
sza re re ki ny ra fo we, mło ty, je dwa bi ste, Si -
lver tips, oce anicz ne bia łe. I zno wu szczę -
ście! Nie dość, że pod czas na sze go po sto ju
na Bro ther sach wo kół ło dzi ca ły czas pły -
wa ły Oce anic Whi te Tip Lon gi ma nu sy, to
jesz cze pod wo dą, na ka żdym nur ko wa niu
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był sza ry re kin ra fo wy lub re kin młot! Cie -
szy li śmy się jak dzie ci! Lon gi ma nu sy krą ży -
ły pod sa mą po wierzch nią wo dy, wi docz ne
za rów no z po kła dów ło dzi, jak i pod czas
„sa fa ty stop” po ka żdym nur ku wo kół wysp!
By ły prze pięk ne! Pod pły wa ły bar dzo bli sko
i by ły ła ko mym ką skiem dla fo to gra fów. Ar -
tur, Edek i To mek nie od pusz cza li w ro bie -
niu zdjęć i fil mów do te go stop nia, że

w bu tli zo sta wa ło 10 at mos fer… Przy naj -
mniej mój octo pus w koń cu się do cze goś
przy dał…, Tom ku.

Sa fa ri nur ko we to spe cy ficz na for ma nur -
ko wa nia. Spę dzasz ty dzień na ło dzi, z ty mi
sa my mi ludź mi, bez mo żli wo ści uciecz ki
„w mia sto”. Po bud ka – ka żde go dnia co raz

wcze śniej 6: 30, 6: 00, 5: 30, 4: 45 (o zgro -
zo!), brie fing, nu re czek, śnia dan ko, kaw ka
(Ar tur, To mek – ależ mi jej bra ku je!), le ża -
ko wa nie w cie niu z ksią żką lub drzem ka
– tyl ko ja dziel nie trwa łam na gór nym po -
kła dzie, w sa mot no ści ła piąc pro mie nie sło -
necz ne (cel: mu szę spa lić się na ma hoń!),
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brie fing, nu rek, obiad, znów le ża ko wa nie
(ja da lej na słoń cu), znów nu rek…, ko la cja,
ja kieś piw ko czy dri ne czek… i wszy scy pa -
da li spać, a ja pierw sza. Po bi łam re kor dy
spa nia w swo im ży ciu – 10h! Nie wiem czy
to ten azot, czy pra co ho lizm, ale w koń cu
się wy spa łam.

– Ju tro po bud ka o 4: 45, po nie waż chcie -
li by śmy być pierw si na Da eda lu sie, że by
nikt nie prze pło szył nam zwie rzy ny – za ko -
mu ni ko wał nam na do bra noc Sam, prze -
wod nik nur ko wy.

Ham mer ti me. Czas start!
– Idzie my na Ham mer he ady!!! Tam są!

Czu ję je! Tam jest je den! – spo glą dał w ot -
chłań wzro kiem za bój cy Ar tur.

– Chy ba na mło ty pneu ma tycz ne – do dał
Wal di.

– Bo in nych ra czej nie bę dzie… Po dob -
no mie li śmy być pierw szą ło dzią na Da eda -
lu sie… – pod su mo wał To mek li cząc ło dzie
sa fa ri zgro ma dzo ne wo kół Excel len ce.

– Ukra dli nasz plan! – za śmiał się Edi.
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No cóż. By ło ich spo ro. 10 ło dzi = 0
Ham mer he adów. Bi lans śred ni, ale co mi,
or ga ni za to ro wi wy jaz du po zo sta je? Grunt,
to się nie za ła my wać! Po pa trzy łam bła gal -
nym wzor kiem na Ewę. Niech bę dzie cho -
ciaż je den, ina czej mnie za mor du ją.
Za czę łam znów wci skać na sie bie pian kę.

– Daj cie spo kój, grunt, że je ste śmy wszy -
scy ra zem w peł nym skła dzie i na pew no
bę dzie do brze! – uśmiech nę łam się.

– Jesz cze wszy scy… – do dał Edi.
Wze szło słoń ce. Wsko czy li śmy do zo -

dia ków. No to pły nie my do was…, sło necz -
ka.

– Edi, co wi dzia łeś pod wo dą? – włą czy -
łam ka me rę.

– Cie bie – za śmiał się Edi.
– A bo ję? – do py ta łam z uśmie chem.
– Boi to ja już nie wi dzia łem! Tak ucie -

kła, że już jej nie wi dzia łem – od po wie dział
Edi, a przed oczy ma wszy scy mie li śmy
ucie ka ją cą sa mot nie ku gó rze słyn ną już
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boj kę Ed ka. – Ma ło bra ko wa ło i w ogó le
bym nie za nur ko wał! Strze lił mi pa sek
od płe twy, ale gdy by nie mój nie oce nio ny
Bud dy (tu taj ka me ra skie ro wa na zo sta ła
na Tom ka), na praw dę nie wi dział bym nic
pod wo dą! – za koń czył nasz pe cho wiec.

Po szłam da lej z ka me rą.
– Co wi dzie li ście pod wo dą?
– Ja wi dzia łem Wal die go! Od da la ją ce go

się w kie run ku dna… – za czął opo wia dać
To mek, a wszy scy pę ka li ze śmie chu, po -
nie waż Wal di, jesz cze ja ko „świe ży” nu rek,

nie do koń ca kon tro lu je głę bo kość i co
chwi lę ktoś z nas cią gnął go za bu tlę ku gó -
rze. Nasz „de ep de co Wal di”.

– Był ja kiś ham mer he ad?
– Ja nie wi dzia łem. W ogó le to żą dam

zwro tu po ło wy kosz tów! – za śmiał się To mek.
– Aż tak? – zro bi łam smut ną min kę.
– Aż tak. Po nad to jest strasz nie, okrop nie,

je dze nie jest nie do bre, po wie trze ze spa li -
na mi… W ogó le czu ję się okrop nie. Mam
na dzie ję, że nie na gry wa łaś te go – po wie -
dział To mek z przy mru że niem oka.

– Na gry wa łam!
– He, he… do brze. Koń czy my, pro szę,

ten film, po nie waż ja krę pu ję się przed ka -
me rą, za tem przy tu lam się do czy je goś
pew nie za si ka ne go ska fan dra – po wie dział
To mek, po czym ści snął czy jąś mo krą, po -
wie wa ją cą na wie trze pian kę.

Wszy scy wy buch nę li śmie chem.
– Ar tur, a ty co wi dzia łeś?
– Wi dzia łem re ki na mło ta! Ta ki był! Na -

wet nie mam ta kich rąk, że by go ob jąć!
– Ile ich by ło?
– By ło ich…, du żo bar dzo! Ale ich by ło!

Przy naj mniej czte ry z na szej gru py – krzyk -
nął do ka me ry Ar tur i ka żdy już pła kał ze
śmie chu.
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A tak by ło pod wo dą… Ra fa Da eda lus
jest naj bar dziej wy su nię tą w mo rze ra fą
egip ską. Ra fa, bę dą ca rów nież czę ścią par -
ku mor skie go, jest ła two roz po zna wal na ze
wzglę du na la tar nię mor ską. Wy spa Da eda -
lus jest dłu ga na 450 m i na 100 m sze ro ka.
Po tę żna! Jej ścia ny opa da ją pio no wo
do głę bo ko ści 30-50 m, a po tem już osią -
ga ją 500 me trów. Są sil ne prą dy, ale i bo -
gac two fau ny oraz flo ry. Ty po wym
zja wi skiem dla Da eda lus są nie ska zi tel ne,
dzie wi cze for ma cje twar de go ko ra la. Ale
my tu by li śmy dla „du że go zwie rza”. Nur -
ko wa nie za czę ło się wzdłuż ra fy. Pły nę li -
śmy na głę bo ko ści ok. 20-25 m. Stop nio wo
od da la li śmy się ku ciem nej, gra na to wej to -
ni, wy pa tru jąc cze go kol wiek. Ci sza aż
dzwo ni ła w uszach. Ka żdy był sku pio ny
na szu ka niu re ki na mło ta. Sły sza łam tyl ko
swój od dech i zer ka łam na kom pu ter kon -
tro lu jąc głę bo kość. Przed ocza mi pust ka.
Co raz więk sza ciem ność, mo ja gru pa – któ -
ra we dle po cząt ko we go pla nu mia ła two -
rzyć zwar ty szyk, aby nie pło szyć re ki nów
– mi ga ła mi przed ocza mi, raz wy żej, raz
ni żej. Wal dek gdzieś tam oczy wi ście po ni -
żej, jak to nasz Wal di. 30-35 m, coś wi -
dzę… Coś chy ba mu si być, bo wi dzę spo re

po ru sze nie mo ich ko le gów. Scho ol of ham -
mer he ads. Wir. Tor na do! Nie wiem, jak do -
kład niej opi sać to zja wi sko. W jed nej
se kun dzie zna la złam się w środ ku ku li, któ -
rą two rzy ły re ki ny mło ty!!! Przed, nad, pod,
obok – by ły wszę dzie! Na wy cia gnię cie re -
ki!!! Aż pi snę łam z za chwy tu, a chło pa ki
rzu ci ły się z ka mer ka mi i apa ra ta mi jak sza -

lo ne. Wi sia łam w to ni jak za cza ro wa na. To
chy ba mi się śni, mó wi łam w my ślach sa ma
do sie bie. Za czę łam li czyć mło ty.

Je den, dwa, trzy…, pięć…, osiem, dzie -
więć…, nie,… dzie więt na ście?

Dzie więt na ście Ham mer he adów. Re ki -
nów mło tów. Zwał jak zwał. By ło ich
po pro stu… spo ro.
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To by ło mo je nur ko wa nie ży cia. Nie
na dru gim koń cu świa ta, nie (jesz cze!)
na Ga la pa gos. Na Da eda lu sie, w Mo rzu
Czer wo nym. Is this lo ve? Za iste, że tak.

Osta nie nur ko wa nia zro bi li śmy na ra fie
El phin sto ne, oraz na po bli skich ra fach Hur -
gha dy. Ra fa El phin sto ne po ło żo na jest
ok. 30 km od Por tu Gha lib i ma około

300 m dłu go ści. Ra fa, ob my wa na rów nież
przez sil ne prą dy, przy cią ga wie le ga tun -
ków ryb, w tym rów nież re ki ny.

El phin sto ne, ze ścia na mi po kry ty mi
mięk ki mi ko ra la mi jest miej scem, gdzie krą -
żą na pla te au sza re re ki ny ra fo we i na sze
ulu bio ne Oce anic Whi te Ti py, któ re mo żna
oglą dać tu taj przez więk szość ro ku. Lon gi -
ma nu sy to wa rzy szy ły nam prak tycz nie ca ły
czas i dzię ki nim ka żde nur ko wa nie koń -

czy ło się wi sien ką na tor cie! Do dat ko wym
smacz kiem był wrak El Mi na. To ro syj ski
tra ło wiec kla sy T -43. By ły one bu do wa ne
pod ko niec lat czter dzie stych i pięć dzie sią -
tych dla so wiec kiej ma ry nar ki wo jen nej.
Wrak le ży w por cie, tak więc wi docz ność
nie na le ża ła do wy ma rzo nej. Okręt znaj du -
je się oko ło 200 m od brze gu, a ło dzie nur -
ko we ko twi czą bez po śred nio do li ny, któ ra
jest przy wią za na do wra ku. Na po wierzch -
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ni mo żna się spo dzie wać dość sil ne go prą -
du, któ ry za ni ka od głę bo ko ści ok. 5 m. Za -
nu rza li śmy się przy li nie opu sto wej
przy wią za nej do jed nej z dwóch śrub na pę -
do wych El Mi ny. Przy jem ny, spo koj ny nu -
rek, wrak war ty zo ba cze nia. Na ostat nim
nur ko wa niu nie ze szli śmy po ni żej 20 m,
po dzi wia jąc del fi ny, mu ren ki, skrzy dli ce,
płaszcz ki, sto ne fi she… wy głu pia jąc się i ro -
biąc zdję cia. Chil lo ucik.

05 li sto pa da 2015
Po tak in ten syw nym ty go dniu, peł nym

głę bo kich, wy ma ga ją cych nur ko wań, śmie -
chu, re lak su, do brych du szy czek wo kół,
pięk nych spo tów nur ko wych i mo żli wo ści
zna le zie nia się „oko w oko” z re ki nem mło -
tem czy re ki nem bia ło płe twym – znów
spoj rza łam za okno sa mo lo tu, na tur ku so -
wą toń Mo rza Czer wo ne go.

„Ho ly Di ver

You’ve be en down too long in the mid -
ni ght sea Oh what’s be co ming of me…”

No wła śnie, co się ze mną dzie je…, jak
śpie wał Ron nie Ja mes Dio. Jak to co, już tę -
sk nię. Za nur ko wa niem. Po pro stu.

Ania So ło du cha

a.so lo du cha@ac ti vto ur.pl

wy ko rzy sta no zdję cia au tor stwa: Edwar da Wron ki 

i To ma sza Zmi tre wi cza



http://www.olympus.pl
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Dzię ki te go rocz nej wi zy cie na Cy -
prze za mkną łem te mat nur ko wań
w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go…
Wło chy, Hisz pa nia, Gi bral tar, Mal ta,
Chor wa cja, Tur cja, Gre cja i Al ba nia
od kry ły już przede mną swo je kar ty,
nad szedł za tem czas i na tę, trze cią
co do wiel ko ści wy spę akwe nu.

Oczy wi ście do świad czo ny pod ró żnik
szyb ko za uwa ży, że w ka żdym miej scu jest
coś, co przy cią ga jak ma gnes, coś naj...
Na Cy prze spra wa mia ła być pro sta jak dro -
ga w Egip cie…

Ze no bia
Ze no bia, czy li co? Ko bie ta? Nie do koń -

ca… Choć pier wot nie by ła to żo na kró la
Pal my ry Sep ti miu sa Ode na thu sa. Po je go
śmier ci w 267 r. rzą dzi ła w imie niu swo je -
go ma ło let nie go sy na Wa bal la ta. Chcia ła
utrzy mać dla sy na ro lę, ja ką na rzym skim

Cypr…
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Wscho dzie spra wo wał jej za mor do wa ny
mąż – Ode nat. Być mo że dzię ki po par ciu
ar mii rzym skiej w Sy rii i Pa le sty nie uda ło się
jej utrzy mać kon tro lę nad ty mi te re na mi,
a w 270 r. do wo dzą cy jej woj ska mi Zab das
na je chał rzym skie pro win cje Ara bię i Egipt,
gdzie sta cjo no wa ły le gio ny wier ne rzym -
skiej wła dzy cen tral nej. Szcze gól nie dra ma -
tycz ny prze bieg mia ła woj na w Egip cie

bro nio nym przez Te na gi no Pro bu sa. W 271
r. woj ska Ze no bii na je cha ły Azję Mniej szą,
któ rej część prze szła pod jej kon tro lę. Ko -
niec jej lo sów to jed nak uwię zie nie w rzym -
skiej wil li. To wszyst ko na te mat Ze no bii
udo stęp nia Wi ki pe dia…

Ale w po dob no naj po pu lar niej szej
na świe cie wy szu ki war ce in ter ne to wej
do sło wa Ze no bia wy star czy do pi sać sło wo

„wreck” i już je ste śmy w do mu, a ra czej
pod wo dą…, czy li tam, gdzie nas wła śnie
cią gnie!

Ze no bia to prze cież naj słyn niej sze miej -
sce nur ko we na Cy prze, ba – to jed no z naj -
lep szych wra ko wych nu ko wań na świe cie.
O czym w ogó le mo wa?

No wła śnie o ku pie sta li w po sta ci wy bu -
do wa ne go w 1979 ro ku w Mal mo w Szwe -
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cji wiel kie go pro mu to wa ro wo -pa sa żer -
skie go. Wy mia ry stat ku są im po nu ją ce. Źró -
dła nie ste ty po da ją roz bie żne war to ści, wy -
pi szę za tem te sza cun ko we i przy bli żo ne…
Je go dłu gość wy no si ok. 180 me trów, sze ro -
kość ok. 30 me trów, a za nu rze nie ok. 13…

Prom za to nął pod czas swo je go dzie wi -
cze go rej su 7 czerw ca 1980 r. Był oczy wi -

ście za ła do wa ny, miał na po kła dzie po -
nad 100 cię ża ró wek. Le ży na le wej bur cie,
na mak sy mal nej głę bo ko ści 42 me try, na ko -
twi co wi sku przy wej ściu do por tu Lar na ki,
oko ło 1,5 km od por tu (po zy cja 34,53.5
N, 33,39.1 E). Co cie ka we, nikt pod czas tej
spek ta ku lar nej tra ge dii nie zgi nął.

Głę bo kość, na ja kiej mo żna śmi gać
wzdłuż pra wej bur ty za czy na się już od 16

me trów. Ze no bia na le ży do dzie się ciu naj -
lep szych wra ków na świe cie i czę sto na zy -
wa na jest Ti ta ni kiem Mo rza Śród ziem ne go.
Prom nie wpadł jed nak na gó rę lo do wą,
a za to nął naj praw do po dob niej przez złe
dzia ła nie sys te mu ba la sto we go. No wo cze -
sny, elek tro nicz ny sys tem nie zo stał do brze
ogar nię ty przez spe cjal nie we zwa ną eki pę.
Nie usu nę li oni prze chy łu, a prom da lej



Nuras.info 12/2015

25

zbli żał się do ka ta stro fy. W koń cu prze mie -
ścił się ta kże i ła du nek, co bez po śred nio
przy czy ni ło się do je go za to nię cia.

Ta ką hi sto rię mniej wię cej prze ka za łem
na od pra wie przed nur ko wa niem. Wcze -
śniej od by li śmy kil ka nur ko wań w in nych
miej scach, z któ rych na dłu żej za pa mię tam
je dy nie wrak The tis i ja ski nie na Ca pe Gre -
co.

Na to miast wrak Ze no bii słusz nie czę sto
jest wy mie nia ny ja ko je den z naj lep szych
na świe cie…

W po ło wie paź dzier ni ka tra fi li śmy
na wspa nia łą po go dę. Po mi mo za po wie dzi,
desz czu nie by ło, a tem pe ra tu ra wy no si ła
w dzień po nad 30 stop ni. W no cy by ło ide -
al nie – bo ok. 22 stop ni. Wo da na grza na
let ni mi upa ła mi trzy ma ła się na po zio -

me 27-28 stop ni, wy raź nie ochła dza jąc się
je dy nie we wnę trzu wra ków.

Po mi mo ró żne go po zio mu upraw nień
i – co wa żne – zró żni co wa ne go do świad -
cze nia ca ła eki pa mo gła za li czyć Ze no bię
i po czuć spe cy fi kę po rząd ne go nur ko wa nia
wra ko we go. Wszyst ko dzię ki ogro mo wi
stat ku i do stęp nym głę bo ko ściom.
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Przy do brej przej rzy sto ści (ok. 40 me -
trów) jed ne go dnia da ło się zo ba czyć i wy -
obra zić po tę gę wiel kie go ciel ska te go
pro mu. Na pierw szym nur ko wa niu ce lem
by ło zo ba cze nie ogrom nych śrub i spa cer
nad pra wą bur tą. Uda ło nam się plan wy -
ko nać i opły nąć ca ły wrak.

Wśród ton rdze wie ją cej sta li ukry wa ły się
spo re ilo ści ryb. Zau wa ży łem, że mod ne

by ło na Cy prze do kar mia nie miesz kań ców
pod mor skie go świa ta. Jed nak do tej po ry
wi dzia łem tyl ko chleb, a tu na Ze no bii ktoś
pod szedł do te ma tu bar dzo kon kret nie, kie -
ru jąc ku po wierzch ni wo dy rę ce z po kaź -
ny mi ud ka mi kur cza ka.

Z wnę trza wra ku wy pły wa ły za tem spo re
gru pe ry, mu re ny i prze ogrom ne ilo ści in -

nych ryb. Wszy scy miesz kań cy two rzy li
nie za po mnia ny spek takl, któ ry po le gał
na wal ce o ka żdy kęs i reszt ki far foc li po zo -
sta łych z ka wał ka mię sa wo kół ko ści…

Na stęp ne nur ko wa nia opar te by ły na od -
mien nych sce na riu szach. By ło głę biej i bar -
dziej in wa zyj nie, by ło też wpły wa nie
do środ ka… Je śli ktoś z Was lu bi wra ki, tu -
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taj umarł by ze szczę ścia. Wi docz ność,
szcze gól nie pierw sze go dnia, by ła nie sa mo -
wi ta, póź niej nie ste ty się zmie nia ła.

Sam Cypr nie zro bił na mnie wiel kie go
wra że nia, choć z po go dą fak tycz nie tra fi li -
śmy ide al nie. Sen na wy spa z ru chem le wo -

stron nym spra wia ła wra że nie uśpio nej…
Naj wię cej emo cji by ło pod czas prze cho -
dze nia przez jezd nię, bo do sa me go koń ca
po by tu nie przy zwy cza ili śmy się, w któ rą
stro nę ma my pa trzeć i kil ka ra zy pod czas
te go ma new ru by ło groź nie, na szczę ście
też za raz i śmiesz nie…
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Wy god ny ho tel po ło żo ny na sa mej pla -
ży, bli skość do brej re stau ra cji, skle pów i lo -
ka lu noc ne go za pew ni ły nam wy god ny
wy wczas po nur kach. Jak za wsze, do pi sa ła
też eki pa i po mi mo ogrom ne go roz strza łu
w PE SE Lach – od 19 lat do 70… żad nych
pro ble mów nie by ło.

Od te raz Cypr to dla mnie po pro stu Ze -
no bia, po zo sta ją ca w pa mię ci na dłu go…
Resz tę atrak cji nur ko wych mo żna so bie da -
ro wać i na praw dę war to sku pić się tyl ko
na pięk nej Ze no bii. 

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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Zapraszamy
na wyjazd

turystyczno-nurkowy
ddoo  IIssllaannddiiii

w terminie 8-16.06.2016
Przejrzystośc wody

150 metrów !!!
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

Z okazji zbliżających się Świąt
Fundacja AQUARIUS

życzy
Czytelnikom Magazynu Nuras.info, 

aby Bóg, którego narodziny
będziemy niedługo świętować,

miał nas w opiece i obdarzył pokorą.
Oby nigdy nie zabrakło nam oddechu, 

a żywioł, który tak nas pociąga,
był zawsze łaskawy.

W nadchodzacym Nowym Roku
życzymy wszystkim

bezpiecznych nurkowań,
wspaniałej widoczności w czystych

i bogatych w życie zbiornikach,
niezapomnianych doznań i nowych
odkryć oraz przyjaźni i serdeczności

nad i pod wodą.

http://activtour.pl
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Co to by ła za noc!! 7 li sto pa da
do kład nie o 20.15, na nur ko wi sku
za Pi ra tem nad Je zio rem Krzy wym
w Olsz ty nie, do wo dy we szło 43 nur -
ków. W ten spo sób usta no wi -
li oni re kord Pol ski w jed no cze snym,
noc nym wej ściu pod wo dę.

A za czę ło się nie win nie. Oko ło go dzi ny 19
za czę ły po ja wiać się pierw sze sa mo cho dy
i nur ko wie. Ca ły, spo ry plac, któ ry zwy kle
świe ci pust ka mi za peł nił się tak, że na ko niec
trze ba by ło usta lić ko lej kę do wy jaz du.

Uda ło się to, co nie uda wa ło się od lat.
Po ja wi ła się więk szość olsz tyń skich klu bów

nur ko wych, w tym i nur ko wie, któ rzy zwy -
kle mi ja ją się na nur ko wi skach i je zio rach,
m.in. Aqu adi ver, miesz czą cy się wła śnie

Diversnight 2015 w Olsztynie
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nad Je zio rem Krzy wym. Był czas na od pra -
wę, omó wie nie zej ścia, za re je stro wa nie się.
By ły na mio ty, świa tła, rzut ni ki, ogni sko, szi -
sza, po chod nie, któ re oświe tla ły zej ście
do wo dy, czy li peł na opra wa.

Co na le ży pod kre ślić, im pre zę w olsz tyń -
skim śro do wi sku nur ko wym wy pro mo wał
ko le ga Ce za ry Barsz czew ski z AKP Skor pe -

na. Im pre zę po ka za ła też TVP Olsz tyn:
http://olsz tyn.tvp.pl/22553967/re kor do we -
-noc ne -nur ko wa nie -w -je zio rze -ukiel

A za wszyst ko mo żna po dzię ko wać grup -
ce skan dy naw skich nur ków, któ rzy za ło ży -
li stro nę in ter ne to wą www.di ver sni ght.com
i umó wi li się na nur ko wa nie. Na po cząt ku
nur ko wa nia od by wa ły się w pierw szy

czwar tek grud nia, ale pięć lat te mu Skan dy -
na wia do świad czy ła bar dzo cię żkiej zi my
i nie mo żna by ło zna leźć otwar tej wo dy.
Dla te go im pre zę prze nie sio no na pierw szą
so bo tę li sto pa da.

Nur ko wa nia od by wa ją się w po rze, któ -
ra ide al nie pa su je do ak tu al ne go ro ku. Np.
w 2012 ro ku nur ko wa nie od by wa ło się

http://olsztyn.tvp.pl/22553967/rekordowe-nocne-nurkowanie-w-jeziorze-ukiel
http://olsztyn.tvp.pl/22553967/rekordowe-nocne-nurkowanie-w-jeziorze-ukiel
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o 20.12 czy li 8.12 PM. W tym oczy wi ście
o 20.15.

Że by wziąć udział w tej im pre zie, nur ko -
wie z ró żnych stron świa ta re je stro wa li się
na stro nie wy da rze nia, opi sy wa li miej sce
nur ko we, kon takt do or ga ni za to ra oraz pla -
no wa ną licz bę nur ków.

Kil ka cie ka wych liczb
Nur ko wa nia roz po czę ły w Nor we gii

praw do po dob nie dzie sięć lat te mu. Wów -
czas w im pre zie wzię ło udział 351 nur ków.
Rok póź niej idea tra fi ła rów nież do Da nii
i Szwe cji, co spo wo do wa ło wzrost licz by
nur ku ją cych do 889 osób. W 2007 ro ku
łącz nie w Da nii, Es to nii, Fin lan dii, Is lan dii,
Nor we gii, Szwe cji i Sval bard pod wo dę ze -
szło już 1859 osób!!!

W 2008 by ło już 12 kra jów i 2183 nur -
ków. Re kord fre kwen cji zo stał po bi ty rok
póź niej. By ło 2749 nur ków w 219 miej -
scach nur ko wych w 20 kra jach.

Za to naj wię cej miejsc nur ko wych,
bo 231 i kra jów 25 by ło w 2012 ro ku.

A jak wy padł rok 2015? Do wie my się
nie ba wem po spły nię ciu wszyst kich da nych
z 23 kra jów i 144 miejsc nur ko wych.

Re kord na świe cie po bi li Duń czy cy
z Mid del fart, któ rzy ze bra li 73 nur ków.
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Na dru gim miej scu by li Niem cy z Mul len -
bach, gdzie nur ko wa ło 69 osób. Olsz tyn
zna lazł się na pią tym miej scu ra zem z fiń -
skim Oulu.

Co wa żne, Di ver sni ght to swo iste świę to
nur ków, sym bo licz ne po łą cze nie pa sjo na -

tów, bez wzglę du na wiek i miej sce na Zie -
mi.

Ta ogól no świa to wa ak cja jest rów nież
sym bo licz nym zjed no cze niem mi ło śni ków
nur ko wa nia, bez wzglę du na wiek, przy na -
le żność klu bo wą, itd.

Dla te go po zo sta je mieć na dzie ję, że
przy szły rok po zwo li udo wod nić, że ogro -
mna rze sza pa sjo na tów nur ko wa nia z Olsz -
ty na po ka że, jak sil ne jest to śro do wi sko i że
ra zem po wal czy my o pierw sze miej sce
na świe cie. Cze go Wam i so bie ży czę.

Ja ro sław Ko wal ski
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Łą czy nas nur ko pa sja
Obu dzi łem się te go dnia wcze śnie

ra no. Od ra zu wzrok skie ro wa łem
w stro nę okna. Pa da ło! Wczo raj ta -
ka pięk na po go da, a dziś, w so bo tę
od ra na pa da... Czy żby na sze przy -
go to wa nia po szły na mar ne? Od ty -
go dnia szy ko wa li śmy się na to
wy da rze nie. 

Ra zem z przy ja ciół mi za ła twi li śmy agre -
gat prą do twór czy, świa tło, ogni sko, ter mos,
grzań ca i jesz cze kil ka po mo cy na ten wie -
czór. Re kla ma na twa rzok sią żce wi sia ła już
od daw na, do dat ko wo wy sła li śmy ma ilem
wie le za pro szeń do nur ków z Wro cła wia
i Ślą ska. Po dzie li li śmy się za da nia mi, li cząc
na cie ka wą im pre zę. 

Pa trząc na wy da rze nie i ilość osób zde kla -
ro wa nych do wzię cia udzia łu w na szej im -
pre zie – mia ło być gru bo. Za da łem so bie
py ta nie, ilu nur ków od stra szy pa da ją cy ca ły
dzień deszcz? Od po wie dzi nie uda ło się uzy -

skać, więc przy go to wa nia pro wa dzi łem da -
lej swo im to rem, tak jak by desz czu nie by ło.

Nur ko wa nie no cą nie jest ni czym wiel -
kim. Ka żde go wie czo ru mo żna się wy brać

Diversnight 2015 w Opolu
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na nu ra. Wy star czy zna leźć dru gie go nur -
ka, umó wić się, za brać świa tło i za nur ko -
wać po pro stu. Jed nak na sza im pre za mia ła
nie co in ny cha rak ter. Po pierw sze te go dnia
ofi cjal nie ogło si li śmy za wią za nie się na sze -
go klu bu nur ko we go. Opol ski Klub Płe two -
nur ków Ni troX w Opo lu ofi cjal nie za czął
dzia łać, a my tej no cy to ob wie ści li śmy

świa tu – do słow nie. Dru gi po wód jest nie
mniej wa żny i był on pod sta wo wą przy czy -
ną or ga ni za cji im pre zy. Nur ko wa nie to pa -
sja! I nie wa żne czy jest to nur ko wa nie
re kre acyj ne, tech nicz ne, bez de kom pre syj -
ne czy de kom pre syj ne, płyt kie lub głę bo kie.
Gdzieś nad wo dą spo ty ka ją się lu dzie, któ -
rych ta sa ma chęć do dzia ła nia w ja kiś ma -

gicz ny spo sób po łą czy ła. I łą czy na dal. Te -
go wie czo ru łą czy ło nas nur ko wa nie noc -
ne. Rok wcze śniej by ło nas trzech nur ków.
Za cho wa na by ła kon wen cja spo tka nia, ja -
ką wy my śli li Nor we go wie. Cho ciaż by ło
skrom nie, idea ja ką niósł Di ver sni ght bar -
dzo mi się po do ba ła. Spo tka nie nad wo dą
prze cież nie jest ci che i smut ne jak na sty -
pie. Nur ko wie spo ty ka ją się roz ma wia ją,
śmie ją się czy wy mie nia ją po glą dy. Jest za -
baw nie a plat for mą te go jest nur ko wa nie.
Cho ciaż pod wo dą już nic nie mó wi my. Im -
pre za na sza jed nak idzie o krok da lej. Za -
pro si li śmy wszyst kich nur ków, któ rzy tyl ko
chcą z na mi za nur ko wać. Chce my po znać
no we oso by z pa sją ta ką jak na sza. Chce -
my, aby ci po zna ni no wi na si ko le dzy za -
pro si li nas kie dyś w przy szło ści na swo je
nur ko wa nia. Chce my, aby po wsta ła sieć
zna jo mo ści nur ko wych. I tak się sta ło te go
ro ku. Mi mo złej po go dy, na żwi ro wym pla -
cu przy ka mion ce Piast w Opo lu ja ko
pierw si zja wi li się płe two nur ko wie z…
Wro cła wia. I to przed cza sem. Im pre za za -
czę ła się w mo men cie te le fo nu od OSP Zor -
ba. Po gna łem na miej sce spo tka nia.
Wpro wa dzi łem ich na plac i od tej chwi li
po wo lut ku za czy na li się zje żdżać in ny
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uczest ni cy im pre zy. Desz czyk po wo li prze -
stał pa dać. Tej no cy by ło bez wietrz nie, cie -
pło. Roz pa lo no ogni sko, agre gat dał prąd
i wca le tak nie ha ła so wał, jak prze wi dy wa -
li śmy. Grza niec wla no do ter mo su, któ ry go
pod grzał do żą da nej tem pe ra tu ry. Lu dzi
scho dzi ło się co raz wię cej. Ciast przy by wa -
ło na roz kła da nym sto li ku. Wszy scy wie -
dzie li, że do wo dy wcho dzi my o 20: 15.
Czas prze cież jest usta lo ny zgod nie z da -
nym ro kiem i prze su wa się do przo du o jed -
ną mi nu tę co rok. Przed chwi lą nie zna ni,
te raz już po zna ni nur ko wie chęt nie po ma -
ga ją w przy go to wa niach. Chło pa ki z OSP
roz ło ży li po ma rań czo we bły ska cze wzdłuż
dro gi pro wa dzą cej do wo dy. Wi dok prze -
pięk ny. Po mysł wspa nia ły. Jesz cze za nim
we szli śmy do wo dy, w na szym kie run ku
idzie ktoś z ka me rą. Oka za ło się, że to na -
sza te le wi zja re gio nal na ro bi ma te riał
o noc nym nur ko wa niu. Nie ste ty, mi mo tłu -
ma cze nia o idei na szej im pre zy, pa ni re por -
ter in te re su je się tyl ko ryb ka mi. Nie mniej
mo głem gło śno ob wie ścić w te le wi zji po -
wsta nie no we go Opol skie go Klu bu Płe two -
nur ków Ni troX. Mi mo że wia do mość by ła
emi to wa na tyl ko w te le wi zji re gio nal nej,
dla nas był to mi ły ak cent. W ka żdym ra zie

mo je uję cia z pod wo dy też się tam zna la -
zły. Do wo dy we szło osta tecz nie 16 płe -
two nur ków. Punk tu al nie o 20.15 by ła se sja
pa miąt ko wa, a po tem ko niecz ne za nu rze -
nie. Na brze gu zo sta ło co naj mniej dru gie
ty le i wie rzę, że za rok z na mi wej dą do wo -
dy. My śli cie, że na tym ko niec? Wła śnie

nie! Bo po nur ko wa niu śmiech i gad ki nur -
ko we trwa ły jesz cze pra wie do pół no cy.
Cie pła noc nam w tym po mo gła. Ogni sko
pa li ło się do koń ca. Ciast wszyst kich nie
zje dzo no. Co bę dzie da lej?

Za rok mo że uda się zro bić jesz cze więk -
szą im pre zę. Trosz kę szko da, bo w sa mym
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Opo lu jest du żo nur ku ją cych i to do nich
kie ro wa li śmy na sze za pro sze nie. Mam na -
dzie ję, że z ka żdym ro kiem bę dzie nas co -
raz wię cej i co raz wię cej bę dzie my się
po zna wać. Prze cież łą czy nas pa sja!

Pa sja i ka mie nio łom Piast. Zbior nik nie
ta ki głę bo ki, ale za wsze pięk ny. W dzień

czy w no cy. Ła twe doj ście i wej ście do wo -
dy. Pod wo dą po rę czów ki i wie le atrak cji
m.in. trzy plat for my, ma luch, do mek strza -
ło we go, łód ka, ro wer wod ny, zna ki czy ru -
ra. Du żo fau ny ta kiej jak du że szczu pa ki,
oko nie, sum Zyg munt Ogrom ny, wę go rze.
Jest to do sko na ły akwen do nur ko wa nia dla

po cząt ku ją cych i tych, co chcą pod no sić
swo je umie jęt no ści. Wi zu ra za wsze jest tu
do bra. Naj lep szą jed nak za ba wą jest nur ko -
wa nie noc ne i na wi ga cja. Pły nąc na kom -
pas za wsze znaj dzie się coś no we go
i naj wa żniej sze za wsze się tra fi w cel. 

Zdję cie zro bio ne na Pia ście wy gra ło kon -
kurs fo to gra ficz ny or ga ni zo wa ny przez
KDP/CMAS. Zje żdża ją tu nur ko wie ze -
wsząd, więc za pra szam do nas wszyst kich
na nur ko wa nia ka żde go ro dza ju. Po wie trze
i sprzęt nie jest tu pro ble mem. Jest też
i gdzie się prze spać.

Mar cin Kwiat kow ski

di ve ro po le@gma il.com
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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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Je zio ro Tur ku so we to jed no z naj -
cie kaw szych miejsc na wy spie Wo lin.
Ta nie wąt pli wa per ła wśród atrak cji
Wo liń skie go Par ku Na ro do we go jest
zbior ni kiem sztucz nym, osią ga ją cym
głę bo kość do 21 me trów.

Hi sto ria po wsta nia
Je zio ro Tur ku so we znaj du je się we wsi

Wap ni ca, któ rej pier wot na na zwa brzmia ła
„Kamp”. Do 1945 ro ku Niem cy uży wa li na -
zwy Kal ko fen, co ozna cza w na szym ję zy -
ku piec wa pien ny. Wap ni ca jest jed ną
z naj młod szych osad na Po mo rzu Za chod -
nim. Jej po wsta nie da tu je się na 1809 rok,
kie dy to spro wa dzo no nie miec kich ko lo ni -
stów do pra cy przy wy do by wa niu wa pie -
nia.

Na te re nie Wap ni cy w 1800 ro ku za czę -
to na sze ro ką ska lę wy do by wać kre dę. Oko -
ło 1930 ro ku, w opar ciu o bo ga te po kła dy
su row ca, roz po czę ły dzia łal ność za kła dy

wa pien ni cze. Po cząt ko wo roz wi ja ły się bar -
dzo po wo li, ze wzglę du na ma łą pro duk cję
ce men tu, nie prze kra cza ją cą 30 ty się cy ton

rocz nie, jed nak da wa ły za ję cie oko licz nym
miesz kań com za trud nia jąc bli sko 400 osób.
Nie ste ty, kie dy za prze sta no pro duk cji, sta -
nę ło wy do by cie kre dy z po bli skich wy ro -
bisk w Wic ku i Wap ni cy.

Za ło ży cie lem za kła dów wa pien ni czych
był Jo han nes Qu istorp, przed się bior ca i fi -
lan trop. Otwo rzył fa bry kę ce men tu por t -
landz kie go „Leb bin”, któ ra pod je go kie ro -
wnic twem zo sta ła prze kształ co na w przed -
się bior stwo ak cyj ne. Jo han nes Qu istorp był
jed nym z pierw szych przed się bior ców, któ -

Turkusowy Skarb

1902, Lubin – zajazd, cementownia

Lata 1930- 1940, Cementownia w Lubinie

Lata 1920- 1930, Nieistniejąca fabryka cementu
w Lubinie
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ry dbał o po trze by swo ich pra cow ni ków.
An ga żo wał się w spra wy so cjal ne, fi nan so -
wał bu do wę szkół, schro nisk, sie ro ciń ców.
Wróć my jed nak do dzia łal no ści ko pal ni we
wsi Wap ni ca. Sa mo po zy ski wa nie su row ca
by ło bar dzo zło żo nym pro ce sem. Kre dę po -
bie ra ło się za po mo cą czer pa ków, któ re ła -
do wa ły ją na wa go ni ki ko lej ki li nio wej.

Ko rzy sta no rów nież z ko lej ki wą sko to ro wej,
któ ra do star cza ła uro bek z wy ro bi ska
do pry wat ne go por tu w Wap ni cy, gdzie za -
ła du nek był prze no szo ny na bar ki. Wy ro bi -
sko co ja kiś czas wy peł nia ło się sa mo ist nie
wo da mi pod skór ny mi. Zna le zio no na to
spo sób, wo dy od pom po wy wa no do je zio ra
Wic ko po przez spe cjal ny sys tem od wad nia -

ją cy. Sa ma ko pal nia zo sta ła na ja kiś czas
za mknię ta, jed nak w cza sie dru giej woj ny
świa to wej na stą pił jej po wtór ny roz kwit.
Wów czas ce men tow nia w Lu bi nie ru szy ła
peł ną pa rą, gdyż ce ment był na wa gę zło ta,

1970, Jezioro Turkusowe w wykopie po dawnej kopalni kredy. Pocztówka BW Ruch

Lata 1960- 1965, Woliński Park Narodowy.
Jezioro Szmaragdowe
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wy ko rzy sty wa no go w prze my śle zbro je nio -
wym oraz eks por to wa no do państw skan dy -
naw skich. Rocz na pro duk cja wy no si ła
aż 100 ty się cy ton rocz nie! W tym okre sie
wzro sło za po trze bo wa nie na pra cow ni ków,
fa bry ka za trud nia ła aż 800 osób. Nie ste ty
po ro ku 1945 prze mysł ce men to wy za koń -
czył swo ją dzia łal ność, a w miej sco wym
wy ro bi sku za prze sta no wy do by cia. 5 ma -

ja 1945 ro ku do Wap ni cy wkro czy ły woj -
ska ro syj skie, zdo by wa jąc te te re ny. Część
urzą dzeń z wy ro bi ska kre do we go w Wap ni -
cy zo sta ła przez nich zde mon to wa na, za -
bra ny zo stał mię dzy in ny mi ca ły sys tem
od wad nia ją cy, w wy ni ku cze go wy ro bi sko
stop nio wo za peł ni ło się wo da mi pod skór -
ny mi. No wi miesz kań cy ochrzci li zbior nik
na zwą „Ja ma”, gdy zaś ca łe wy ro bi sko wy -

peł ni ło się wo dą, za czę to je na zy wać Je zio -
rem Szma rag do wym. Za prze sta no uży wa -
nia tej na zwy ze wzglę du na po dob ny
akwen znaj du ją cy się w Szcze ci nie. Był on
rów nież pa miąt ką po wy ro bi sku kre do wym
z 1925 ro ku, któ re Niem cy na zy wa li „Her -
ta See”, od imie nia ger mań skiej bo gi ni.
Po 1985 ro ku zmie nio no na zwę na Je zio ro
Tur ku so we. W la tach 50. po sta no wio no

Fot. Fr. Nowosielski. Pocztówka PTTK Lata 1970- 1972, Jezioro Turkusowe, zwane też Szmaragdowym. Pocztówka PTTK "Foto-  Pam" Wrocław
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po raz ko lej ny re ak ty wo wać dzia łal ność
wy ro bi ska. Wów czas wie lo bra nżo wa spół -
dziel nia z Gry fic wy na ję ła miej sco wych lu -
dzi, któ rzy przez pra wie rok wy pom po-
wy wa li na zmia nę wo dę z daw nej ko pal ni
od kryw ko wej.

Po rocz nych zma ga niach, kie dy dno zo -
sta ło od sło nię te, zna le zio no kil ka od bior ni -
ków ra dio wych oraz… ludz kie cia ła! By ła to
nie miec ka ro dzi na, któ ra wcze śniej miesz ka -
ła w Wap ni cy. Lu dzie ci po peł ni li sa mo bój -
stwo z oba wy przed ro syj ski mi re pre sja mi.

Nie dłu go po wzno wie niu dzia łal no ści
ko pal nia zo sta ła po now nie za mknię ta ze

Lata 1973- 1975, WPN, jezioro Turkusowe w okolicy Wapnicy

1917, Kamieniołom pokładów wapienia, 
przekształcony później w Jezioro Turkusowe 
w Wapnicy

1976, Jezioro Turkusowe w wykopie po dawnej
kopalni kredy

fot. Łukasz Hoppek
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wzglę du na zbyt ma łą licz bę od bior ców
kre dy. Pod ko niec ro ku 1954 cał ko wi cie za -
prze sta no wy do by cia su row ca. Zbior nik po -
now nie na peł nił się wo dą i do dziś sta no wi
atrak cję Wo liń skie go Par ku Na ro do we go.
Obec nie Je zio ro Tur ku so we zo sta ło uzna ne
za re zer wat. Jest na ty le uni ka to wym kra jo -
bra zem w ska li Pol ski, że zo sta ło ob ję te bar -
dzo ści słą ochro ną. Znaj du ją cy się
w ob sza rach Na tu ra 2000 zbior nik jest
pod cał ko wi tą kon tro lą, nie wol no nam się
na wet zbli żać do brze gu. Jest cał ko wi ty za -
kaz nur ko wa nia, węd ko wa nia oraz pły wa -
nia. Bez ja kich kol wiek sto sow nych
po zwo leń nie mo żna tam nic ro bić.

Co kry ją wo dy Je zio ra Tur ku so we go?
Je zio ro, z uwa gi na ry go ry stycz ne za ka -

zy, jest zbior ni kiem nie do stęp nym dla nur -
ków. Jest to ob szar Na tu ra 2000, o któ ry
Wo liń ski Park Na ro do wy bar dzo skru pu lat -
nie dba. Fir ma No Gra vi ty, dzię ki nie zwy -
kłej uprzej mo ści Wo liń skie go Par ku
Na ro do we go, mia ła oka zję nur ko wać w Je -
zio rze Tur ku so wym. Chcąc po łą czyć przy -
jem ne z po ży tecz nym, po sta no wi li śmy
przy oka zji pod ró ży pod wod nej wy sprzą tać
dno zbior ni ka. Co na po tka li śmy pod wo dą?
Na pierw szy rzut oka nie zwy kle ró żno rod -

fot. Łukasz Hoppek

fot. Łukasz Hoppek
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ną fau nę i flo rę. Z ra cji wszel kich za ka zów
i bra ku ja kiej kol wiek in ge ren cji ze stro ny
czło wie ka, oczy nur ka mo gą się cie szyć
nie sa mo wi tym wi do kiem. Wo da jest
względ nie przej rzy sta, bo gdzie nie gdzie
mo żna na po tkać za wie si nę o za bar wie niu
mle ka. W akwe nie mo żna zna leźć ró żne
po dej rza ne bu tel ki sprzed lat, łu ski nie za -
wsze pu ste czy też po zo sta ło ści po woj -
skach ra dziec kich i nie miec kich.
W wo dach je zio ra ży ją licz ne ga tun ki ryb:
szczu pak, sum, okoń, pstrąg, wzdrę ga, wę -
gorz, san dacz i płoć. Mo żna też na po tkać
ró żno rod ne po zo sta ło ści po ko pal ni, za to -
pio ne plat for my…

Cie ka wost ka!
Je zio ro Tur ku so we jest kryp to de pre sją.

Je go dno znaj du je się po ni żej po zio mu mo -
rza. Akwen mo żna po dzi wiać z brze gu,
spa ce ru jąc wy ty czo ny mi wo kół ście żka mi
przy rod ni czy mi. Jed na z nich pro wa dzi
przez Gó rę Pia sko wą, dru ga skie ru je nas
do punk tu wi do ko we go Wzgó rze Zie lon ka
w Lu bi nie. Ze wzgó rza mo żna po dzi wiać
del tę Świ ny, Za lew Szcze ciń ski, wo dy je -
zio ra Wic ko Wiel kie i Bał tyk.

Na ta lia Ka sow ska

fot. Łukasz Hoppek

fot. Szymon Pławik fot. Szymon Pławik
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Już ja kiś czas te mu od kry łem, że
by wam i nur ku ję w miej scach, któ re
od wie dzał swe go cza su św. Pa weł,
po stać hi sto rycz na, któ ra od ci snę ła
moc ne pięt no na chrze ści jań stwie, co
trwa do dnia dzi siej sze go. 

Że glo wał du żo po Mo rzu Śród ziem nym,
któ re ja koś wy jąt ko wo lu bię. Wie lo krot nie
pły wał rów nież w mo rzu, bo stat ki z ró -
żnych przy czyn to nę ły, np. w zde rze niu ze
ska ła mi. Tak mię dzy in ny mi tra fił na Mal tę
(mniej wię cej w 60 ro ku po Chr.), gdy trans -
por to wa ny stat kiem do Ita lii, ja ko wię zień
set ni ka ce sar skiej ko hor ty, wśród na wał ni -
cy i sztor mu, po ko li zji i za to nię ciu stat ku,
schro nił się na ma łej wy spie, po środ ku Mo -
rza Śród ziem ne go.

Nur ko wa nia wo kół ar chi pe la gu wysp
mal tań skich na le żą do tych cie kaw szych.
Jest tu mnó stwo wra ków, tu ne li, grot, pod -
wod nych ma sy wów i cha rak te ry stycz na
fau na i flo ra. Przy ogrom nym szczę ściu mo -

żna spo tkać żół wia, del fi ny czy tuń czy ka.
Ten ostat ni jest tu ho do wa ny, więc nur ko -
wa nie z ni mi do star czy mo cy wra żeń.

Pa weł z Tar su był rów nież na Kre cie,
na Cy prze, pły wał do Je ro zo li my i do Ita lii.

Nikt nie spi sał, ile mil mor skich prze pły nął
na stat kach, jed nak wia do mo, że nie raz
ską pał się w mo rzu. Cie ka we, czy upra wiał
fre edi ving? I czy otwie rał oczy pod wo dą?

Nie daw no do wie dzia łem się, że po wsta -

Paweł z Tarsu a nurkowanie

Przygotowania
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ła i zo sta ła opu bli ko wa na ksią żka trak tu ją -
ca o Paw le z Tar su pod ta kim wła śnie ty tu -
łem („Pa weł z Tar su”). Przy znam jed nak, że
pod ty tuł bar dziej przy kuł mo ją uwa gę: „Ar -
che olo dzy tro pem Apo sto ła Na ro dów”. Bez
ar che olo gii pod wod nej wie dza hi sto rycz na
by ła by wie lo krot nie ubo ższa. W ksią żce
mo wa jest mię dzy in ny mi o Mar ku Gat t cie,
któ ry w 2005 ro ku od krył ko twi cę opa trzo -
ną na pi sem ISIS -SA RA PI [S], gdzie Izy da
i Sa ra pis są egip ski mi bó stwa mi czczo ny mi
w okre sie od I do III wie ku po Chr.

Jed nak bar dziej za cie ka wił mnie te le fon
od do mi ni ka ni na o. Woj cie cha Pru sa, któ ry
chciał się ko niecz nie ze mną spo tkać, by
przed sta wić mi swój naj now szy, świet ny
po mysł. Otóż chciał na grać fil mik za po wia -
da ją cy no wą ksią żkę i chciał to zro bić wy -
cho dząc z wo dy. Za py tał, czy mu w tym
przed się wzię ciu po mo gę. Pew nie, od po -
wie dzia łem bez wa ha nia, jed nak za zna czy -
łem, że wo da jest już ge ne ral nie zim na.
By ła dru ga po ło wa paź dzier ni ka. Po ga da li -
śmy o szcze gó łach i w ostat ni pią tek mie -
sią ca spo tka li śmy się na jed nym
z par kin gów wy lo to wych z Po zna nia. Tam
ca ła eki pa zło żo na z czte rech osób za pa ko -
wa ła się do mo je go sa mo cho du i ru szy li śmy
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nad je zio ro. Po trzeb ne by ło miej sce, do któ -
re go mo żna do je chać pod sa mą ta flę wo dy.
Wy bra łem Je zio ro Kier skie od stro ny Wiel -
kie go.

Po go da li sto pa do wa. Brak słoń ca, ni sko
za wie szo ne chmu ry, ale bez desz czu. Ka -
me rzy sta za ak cep to wał dru gie wska za ne

Pierwsze zanurzenie

O.Wojciech jak ryba
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prze ze mnie miej sce i wy ła do wa li śmy
sprzęt. Naj pierw na le ża ło wy tłu ma czyć
(prze szko lić) o. Woj cie cho wi co i jak
i do cze go, a do te go jesz cze dla cze go. Po -
tem za ło ży li śmy po dwój ne pian ki, kap tu ry,
rę ka wi ce i pa sy ba la sto we. Ja mia łem kom -
plet ny sprzęt do nur ko wa nia. Wzię li śmy
w rę ce płe twy i ma ski. We szli śmy do wo dy.
Uczeń był pod eks cy to wa ny i świet nie so bie
ra dził. Na plu cie do ma ski, roz tar cie śli ny
i wy płu ka nie. Do pie ro ta ką za kła da my. Faj -
ka w zę by, płe twy na no gi i do wo dy. Po -
cząt ko wo pły wa li śmy swo bod nie
po po wierzch ni od dy cha jąc przez rur kę.
Wi docz ność w oko li cach sła bych dwóch
me trów, po na szych sza leń stwach spa dła
do mo że pół me tra.

Ka me ry i dźwięk przy go to wa no. Sce na -
riusz wkra czał w fa zę re ali za cji.

O. Woj ciech wziął w koń cu mój octo pus
do ust i nie tra cąc grun tu pod płe twa mi za -
nu rzy li śmy się, by po od dy chać sprę żo nym
po wie trzem. Po wie dział po tem:

– Za dzi wi łem się też od dy cha jąc po wie -
trzem z bu tli. Cho ciaż tak na praw dę tyl ko
spró bo wa łem te go, po nie waż wte dy na gle
po czu łem lek kość. Gdy by się zda rzy ła oka -
zja po wtó rze nia nur ko we go do świad cze -

Startujemy

Kotwica z III- VI wieku po Chr Cypr
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nia, bar dzo chęt nie uczy nił bym je zno wu
ele men tem mo je go ży cia.

Ro bi li śmy ró żne uję cia, tro chę fil mo wa -
łem też z po zio mu wo dy i spod wo dy. Od -
pły wa jąc po za re jon na szych zma gań
i nur ku jąc do dna na 5 m oka za ło się, że wi -

docz ność po lep szy ła się do ca łych 3 me -
trów. Tem pe ra tu ra po wie trza i wo dy wy no -
si ła rów no 11OC.

Naj gor sze by ło prze bie ra nie się z mo -
krych pia nek w zwy kłe ciu chy, ale mę żnie
to znie śli śmy i nie za zię bi li śmy się. Przy go -

da cie ka wa dla obu stron, jed nak szcze gól -
nie dla ko goś, kto pierw szy raz w ży ciu,

Nigdy nie badane fragmenty amfor -  Cypr Północny

ilar przy którym Paweł z Tarsu otrzymał
kilkadziesiąt batów za szerzenie chrzescijanstwa,
Cypr
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do te go pod ko niec paź dzier ni ka, za po zna -
wał się z nur ko wa niem. Mo żna po wie -
dzieć, że o. Woj ciech zro bił pierw szy krok
w tym do brym kie run ku. Gdy za py ta łem
o pierw sze od czu cia po za nu rze niu, stwier -
dził:

– Kie dy za kła da łem pierw szy raz strój nur -
ka, pian kę, ma skę i płe twy, a zwłasz cza
pian kę, mia łem wra że nie uwię zie nia. Za dzi -
wie nie przy szło, kie dy za nu rzy łem się w wo -

dzie. Po czu łem wte dy lek kość i wol ność.
I o to cho dzi, po my śla łem, bo nur ko wa -

nie da je mię dzy in ny mi ta kie od czu cia
i do te go, przy naj mniej mnie, uspo ka ja.

Ja dąc już sa mo cho dem za py ta łem skąd po -
mysł na ta kie, nur ko we za chę ce nie ewen tu -
al ne go czy tel ni ka? Wo da, nur ko wa nie i św.
Pa weł. Od po wiedź by ła w su mie pro sta:

– W ra mach bu rzy mó zgów w re dak cji,
na gle po ja wił się ta ki po mysł, że ko lej ny fil -

mik o ksią żce He se man na mu si być utrzy -
ma ny w kli ma cie tro pi cie la i na gle po wie -
dzia łem – mam ta kie go ko le gę, któ ry
nur ku je, mo że by śmy zro bi li wod ny fil mik?
Za tem naj pierw był po mysł, a do pie ro po -
tem zwią za li śmy go z tre ścią ksią żki. Je den
z roz dzia łów „Paw ła z Tar su” mó wi o od -
kry ciach śla dów Apo sto ła Na ro dów, któ re
znaj du ją się pod wo dą, zwłasz cza w oko li -
cach Mal ty i Cy pru. Wte dy z ra do ścią od -
kry łem po twier dze nie mo jej in tu icji. Tak, ta
ksią żka in spi ru je do wy ru sze nia tro pem
Paw ła z Tar su na ró żne spo so by, a za tem
też do nur ko wa nia, zresz tą sam Pa weł
z Tar su, jak mó wi au tor ksią żki, prze żył
pięć ka ta strof mor skich, czy li wo da by ła
bar dzo obec na w je go ży ciu.

Ko lo ry tu w fil mi ku do da ją zdję cia pod -
wod ne za rów no z Je zio ra Kier skie go, jak
i z Mo rza Śród ziem ne go z oko lic tu rec kie -
go Cy pru Pół noc ne go. Mo żna w nim zo ba -
czyć frag men ty am for praw do po dob nie
wła śnie z cza sów św. Paw ła.

No i trzy mam za sło wo, ma jąc na dzie ję
na po zy ska nie ko lej ne go nur ka w naj bli -
ższym cza sie.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
Kilka słów o książce poza kamerami
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://www.facebook.com/speleonurkowanie
http://www.cave-diving.pl
http://www.nogravity.com.pl
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http://xdivers.pl
http://www.wdrodze.pl
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Nur ko wa nie jest za ję ciem pa sjo nu -
ją cym w wie lu aspek tach. Dla jed -
nych wy zwa niem jest prze kra cza nie
ko lej nych gra nic głę bo ko ści, in nych
in spi ru je np. po dzi wia nie pod wod nej
przy ro dy czy ło wiec two. 

Czę sto oka zu je się jed nak, że ob ser wu -
je my obiek ty lub pro ce sy, któ rych nie po -
tra fi my na zwać lub wy ja śnić. Fak tem jest
rów nież, że wie dza na te mat pod wod ne go
śro do wi ska na szych akwe nów nie jest pro -
pa go wa na w stop niu, któ re go mo żna by so -
bie ży czyć, a w związ ku z tym jej po ziom
jest za zwy czaj sto sun ko wo ni ski.

Je stem skłon ny po ku sić się o stwier dze -
nie, że – za spra wą na praw dę fan ta stycz -
nych fil mów przy rod ni czych – wię cej
wie my o au stra lij skiej ra fie ko ra lo wej, niż
o na szych lo kal nych zbior ni kach, w któ rych

ży cie mo że nie jest aż tak ko lo ro we, ale
rów nie cie ka we. Uwa żam, że zmia na tej
świa do mo ści jest o ty le wa żna, że prze ło -
żyć się mo że na więk sze po sza no wa nie dla

śro do wi ska zbior ni ków wod nych, a w kon -
se kwen cji na ich sku tecz niej szą ochro nę.
W ob li czu po stę pu ją cej de gra da cji wy wo -
ła nej np. eu tro fi za cją oraz wsku tek czę sto

Podwodne kolonie orzęsków,
wielu widziało, mało kto wie, co to jest
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nie wła ści wie pro wa dzo nej go spo dar ki wo -
da mi jest to te mat nie zwy kle pil ny. Wła śnie
w ce lu je go re ali za cji zo sta ła po wo ła na
do ży cia Fun da cja Aqu arius, do współ pra cy
z któ rą wszyst kich ser decz nie za pra szam.
My ślę, że śro do wi sko nur ków, w związ ku
ze swo ją dzia łal no ścią i ob ser wa cja mi, zda -
je so bie spra wę z ko niecz no ści dzia łań
na rzecz po pra wy sta nu akwe nów, w któ -
rych re ali zu je my na sze pa sje.

W tym krót kim tek ście chciał bym przy -
bli żyć Pań stwu wia do mo ści na te mat mi -
kro sko pij nych stwo rzeń, któ re z pew no ścią
wie lu z was wi dzia ło pod wo dą. Cho dzi
o ko lo nie orzę sków z ro dza ju Ophy drium,
two rzą cych pod wo dą ja skra wo zie lo ne ku -
le przy po mi na ją ce ga la re to wa te bą ble. Te
zja wi sko we żel ki o śred ni cy 1,5-4 cm są
efek tem sym bio zy wspo mnia nych orzę -
sków i glo nów.

Orzę ski są naj wy żej zor ga ni zo wa ny mi
pier wot nia ka mi. To mi kro sko pij ne or ga ni -
zmy jed no ko mór ko we, któ re, mi mo swo ich
nie wiel kich roz mia rów, po sia da ją or ga nel -
le speł nia ją ce wszyst kie funk cje ży cio we or -
ga nów (umo żli wia ją: po ru sza nie się,
po bie ra nie po kar mu, od dy cha nie, wy da la -
nie i roz mna ża nie). Te po spo li cie wy stę pu -
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ją ce mi kro or ga ni zmy spo tkać mo że my
w słod ko wod nych śro do wi skach na ca łym
świe cie. Orzę ski z ro dza ju Oph ry dium mo -
że my ob ser wo wać „go łym okiem” dzię ki
te mu, że two rzą zgru po wa nia -ko lo nie przy -
po mi na ją ce ga la re to wa te pę che rzy ki w ko -
lo rze zie lo nym. Ko lor jest wy ni kiem
współ ży cia orzę sków z jesz cze od nich
mniej szy mi glo na mi – zie le ni ca mi. Glo ny
te, dzię ki zie lo ne mu barw ni ko wi – chlo ro -
fi lo wi, prze pro wa dza ją pro ces fo to syn te zy.
Syn te ty zo wa ne związ ki odżyw cze słu żą po -

tem za rów no im, jak i orzę skom. Glo ny
z ko lei, dzię ki orzę skom, mo gą li czyć
na lep szą eks po zy cję świetl ną, mo bil ność
i ochro nę przed dra pie żni ka mi, w tym przy -
pad ku tzw. bio fil tra to ra mi (ma łże, gąb ki,
mszy wio ły). Wspo mnia ne zie lo ne bań ki za -
ob ser wo wać mo że my za rów no przy twier -
dzo ne do przed mio tów, jak i uno szą ce się
w to ni z ze ro wą pły wal no ścią. Ten dru gi
przy pa dek jest szcze gól nie zja wi sko wy. Ka -
żdy z was, ob ser wu jąc pod czas nur ko wa -
nia te go ty pu obiek ty, mo że być pe wien, że

ma wła śnie przed ocza mi przy kład ide al nej
har mo nii stwo rzo nej przez na tu rę. Or ga ni -
zmy te sta no wią po czą tek łań cu cha po kar -
mo we go, na któ re go koń cu znaj du ją się
lu dzie. Po mię dzy na mi jest prze strzeń za le -
żno ści mię dzy ga tun ko wej, sta no wią cej
pod sta wę obie gu ma te rii i prze pły wu ener -
gii, któ re są nie zbęd ne do eg zy sten cji na na -
szej pla ne cie. Te mi kro sko pij ne, nie po zor ne
or ga ni zmy ma ją w tym swój udział. 

Ma rek Bud niak
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http://www.fotopodwodna.pl
http://hi-max.pl
http://www.activtour.pl
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W ubie głym mie sią cu mia ło miej sce
kil ka istot nych dla na szej gru py wy -
da rzeń. Przy go to wy wa li śmy się
do dwóch rów no le gle od by wa ją cych
się im prez – Spe le okon fron ta cji i Bal -
tic te cha – mon tu jąc fil my i pre zen ta -
cję, po je cha li śmy nur ko wać do Czech,
a w ko lej ny week end wzię li śmy udział
w wy żej wspo mnia nych im pre zach.

Week end w po ło wie li sto pa da wy ko rzy -
sta li śmy na dzia ła nia w Cze chach. Nur ko -
wa li śmy re kre acyj nie i tre nin go wo w za la-
nym ka mie nio ło mie w Svo bod nych Her ma -
ni cach oraz w za la nej ko pal ni łup ka. Człon -
ko wie eki py (Ma te usz Po pek i Ma riusz
Lin ke oraz Ra dek Bi zoń) przy go to wa li i wy -
ko na li ta kże ak cję re ko ne san so wą w no -
wym pod ziem nym miej scu. Wy ma ga ła ona
wkle je nia kil ku ba ti no xów, za po rę czo wa -
nia od cin ka pio no we go i zjaz du kil ka dzie -
siąt me trów po ni żej po wierzch ni. Nie ste ty
pod czas nur ko wa nia w je zior ku na tra fi li

na za wał i brak kon ty nu acji ko ry ta rza
pod stro pem. Nie osła bi ło to jed nak ich za -
pa łu i wstęp nie zlo ka li zo wa li kil ka ko lej -
nych szy bów, któ re spraw dzi my pod czas
na stęp nej wi zy ty w tym re jo nie.

Na to miast Emi lo wi i mnie w tym sa mym
cza sie uda ło się za nur ko wać pod stro pem
w zna nej nam z wcze śniej szych wi zyt ko -
pal ni. Ak cja wy ma ga ła opa no wa nia pod sta -
wo wych tech nik li no wych, gdyż pod ło że

SPELEOnurkowy listopad

Kamieniołom Svobodne Hermanice                                             fot. Anna Budziarek
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jest ostro na chy lo ne i dość nie sta bil ne – ase -
ku ra cja li no wa by ła nie zbęd na przy trans -
por cie sprzę tu. Pod czas nur ko wa nia sku pi -
li śmy się na tre no wa niu pod sta wo wych sy -
tu acji awa ryj nych: awa ria świa tła, wy ciek
ga zu, awa ria au to ma tu od de cho we go, zgu -
bie nie part ne ra i zgu bie nie po rę czów ki.
Emil wy ko nał je pra wi dło wo i tym sa mym
do koń czył kurs oraz uzy skał pierw szy sto -
pień nur ka ja ski nio we go NA UI. Pod czas
na szych nur ko wań w ka mie nio ło mie

w Svo bod nych Her ma ni cach wy ko nał nur -
ko wa nia cros so we nie zbęd ne do uzy ska nia
stop nia P -3 CMAS. Pod czas tych nur ko wań
sku pi li śmy się na pro wa dze niu przez Emi la
gru py pod wo dą, re ago wa niu na sy tu acje
awa ryj ne, po mo cy nur kom i pro wa dze niu
ak cji ra tun ko wej. Emil zor ga ni zo wał i prze -
pro wa dził ta kże nur ko wa nie noc ne dla
człon ków na szej grup ki. Je go umie jęt no ści
nur ko we i or ga ni za cyj ne są na wy so kim po -
zio mie, co udo wod nił w prak ty ce i nur ko -

wa nia za li cze nio we by ły „czy stą for mal no -
ścią”.

W nie dziel ny wie czór 15 XI roz je cha li -
śmy się do do mów, w ró żne czę ści Pol ski,
ale wszyst kich nas cie szył tak licz nie przy -
by ły na spo tka nie, mi mo du żej od le gło ści,
skład eki py: Ja rek Ma li now ski, Piotr Kar piń -
ski, Ma riusz Lin ke, Ma te usz Po pek, Ra dek
Bi zoń, Emil Sień ko, Ra fał Ka li now ski, Ma -

W drodze do wody                                                            fot. Radek Bizon
Autor podczas transportu sprzętu do wody

fot. Anna Budziarek
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ciek Cho micz, Pa weł Żuk, Wik tor Tro ja -
now ski, Pa try cja Ga las, Pa try cja Kar czew -
ska, An na Bu dzia rek, Do mi nik Gra czyk.

Na to miast na stęp ny week end (21-22 XI)
upły nął nam na udzia le w dwóch rów no le -
gle od by wa ją cych się im pre zach: Spe le -
okon fron ta cjach i Bal tic tech. Pierw sza
z tych im prez to do rocz ny zjazd gro to ła zów
z ca łej Pol ski pre zen tu ją cych swą dzia łal -
ność eks plo ra cyj ną i spor to wą, a Bal tic tech
to kon fe ren cja nur ków tech nicz nych.

Na Spe le okon fron ta cjach po ka zy wa li śmy
nasz naj now szy film o te go rocz nej ak cji
w Ko so wie, któ re go au to rem jest Wik tor
Tro ja now ski. Po za nim re pre zen to wa li nas
tam Ma riusz Lin ke i Ja rek Ma li now ski.

Na to miast na Bal tic tech wy gło si łem pre -
lek cję „SPE LE Onur ko wa nie w Ko so wie
– głę bo ka eks plo ra cja Wiel kie go Sy fo nu”,
w któ rej roz sze rzy łem opo wieść fil mo wą
o hi sto rię na szej dzia łal no ści w ja ski ni Gry -
ka e Ma dhe. Pre lek cja by ła świet nie tłu ma -
czo na na j. an giel ski przez An drze ja
Gór nic kie go. No wo ścią dla mnie by ło za -
trzy my wa nie się co kil ka zdań, by dać czas
na tłu ma cze nie – nie by ło to dla mnie ła twe,
gdyż nie mo głem się roz krę cić i „po pły nąć”
z opo wie ścią. Jed nak wg słu cha-  czy, z któ -

Przed nurkowaniem                                                             fot.Radek Bizon

Otwór kopalni                                                                 fot.Radek Bizon
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ry mi roz ma wia łem, uda ło mi się przed sta -
wić wszyst ko w mia rę ja sno, przy stęp nie
i zro zu mia le. Bar dzo się cie szę, że mo je wy -
stą pie nie cie szy ło się tak du żym za in te re so -

wa niem uczest ni ków Kon fe ren cji – sa la by -
ła pra wie cał ko wi cie wy peł nio na. Sam te -
mat to dla mnie – po za pre zen ta cją
ak tu al nej dzia łal no ści w Ko so wie – ta kże
spoj rze nie nie co wstecz, gdyż przy go da
z ko sow ski mi ja ski nia mi trwa od 2009 ro ku.

Dzię ki uprzej mo ści KDP CMAS by li śmy
obec ni w czę ści wy sta wo wej Kon fe ren cji.
Obec ni na Bal tic tech in struk to rzy nur ko wa -
nia ja ski nio we go KDP CMAS – Ro bert
Gosz czyń ski (MJ2) i ja (MJ1) wraz z Sze fem
Szko le nia KDP Mar ci nem Dą brow skim
i przy czyn nym udzia le in nych in struk to rów
KDP dys ku to wa li śmy nad no wym pro gra -
mem ja ski nio wym KDP CMAS. Wy kła dy

pol skich i za gra nicz nych pre le gen tów by ły
nie zwy kle cie ka we, by ła to po rząd na daw -
ka wie dzy na te mat nur ko wa nia tech nicz -
ne go. Uda ło się na wią zać kon tak ty, któ re
w przy szło ści – mam na dzie ję – za owo cu -
ją roz sze rze niem na szej dzia łal no ści
i wpro wa dze niem cie ka wych po my słów
do na szych pro jek tów eks plo ra cyj nych.
Nie zwy kłą atrak cją by ła wi zy ta w Ośrod ku
Szko le nia Nur ków i Płe two nur ków Woj ska
Pol skie go.

Na Bal tic tech po za mną re pre zen to wa li
nas Łu kasz Stel masz czyk i Łu kasz Ko rek.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

Na stoisku KDP             fot. Marcin Wajdyk Autor i tłumacz przed prelekcją                                                fot. Marcin Wajdyk
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Kie dy dzia ła nia nur ka na pę dza pa -
sja, od naj du je on na swo jej dro dze
mnó stwo oka zji do prze ży wa nia przy -
gód i spo ty ka wie lu lu dzi, któ rzy są
chęt ni do po mo cy, jak rów nież
wspól ne go prze ży wa nia. Jed ni po ja -
wia ją się na chwi lę, za raz po tem po -
dą ża jąc swo ją ście żką, in ni po zo sta ją
na dłu żej. Oto dru ga część przy gód
(uwa ga, brak chro no lo gii, bo nie
o nią tu cho dzi), któ re wy ni kły z ta -
kie go wła śnie spo tka nia na roz sta ju
dróg.

W po go ni za so liń ską Gro zą (i ja ski nio -
wy mi kli ma ta mi)

Swe go cza su Ko le ga Ja ski nio wiec za re -
ko men do wał nur ko wa nie w So li nie ja ko
„za rą bi ste ja ski nio we kli ma ty”. Za czą łem
my śleć o tym, aby tam po je chać. Myśl tę
pod sy cał, dzwo nią cy od cza su do cza su,
mój no wy zna jo my To mek. Miesz ka on bar -
dzo bli sko So li ny i wa run ki „wod ne” zna

na bie żą co. W su mie dłu go mu sia łem cze -
kać, ale naj wa żniej sze, że w koń cu sta ło
się. Wie czo rem dzie wią te go li sto pa da ru -
szy łem w Biesz cza dy! W pier wot nym pla -
nie miał ze mną po je chać Zbig, ale
(chcia ło by się po wie dzieć – jak zwy kle) go -
dzi nę przed wy jaz dem „coś” mu wy pa dło.

Ko niec koń ców na stęp ne go dnia ra no
sta wi łem się w Cen tral nej Ba zie WOPR
na cy plu Po lań czyk.

Na miej scu po wi tał mnie To mek (mój
pod wod ny prze wod nik), je go ko le ga Grze -

siek oraz Pre zes WOPR i Bos man Jó zek.
Jed nym sło wem, lo kal na śmie tan ka. Ba -

Z pamiętnika jaskiniowca…

Taki widok ukazał się moim oczom

Przepiękna zimowa sceneria

Solina i keja WOPR



Nuras.info 12/2015

63

za WOPR mia ła w ten week end stać się mo -
ją osto ją a Za lew So liń ski po li go nem dzia -
łań. W ba zie roz le ni wia ją ce cie peł ko bi ją ce
od ko min ka, her ba ta i mi łe roz mo wy wpra -
wi ły mnie w do sko na ły na strój. Wresz cie,
po od po wied niej por cji od po czyn ku, To -
mek za rzą dza tzw. „spręż”, wsta je my więc
i krzą ta my się przy sprzę cie.

Pierw sze nur ko wa nie za pla no wa ne by ło
ja ko re ko ne san so we, plan więc był „laj to -
wy”. Mie li śmy, na mak sy mal nej głę bo ko ści
dwa dzie ścia me trów, opły nąć głów kę cy -
pla. Za nur ko wa li śmy tyl ko z ga zem den -
nym (Nx32), by ło więc lek ko i przy jem nie,
ca łą ener gię mo gli śmy po świę cić na oglą -
da nie pod wod nych wi do ków na stro mo

opa da ją cym sto ku. Miej sca mi prze ra dzał
się on w ścian kę, co chwi lę na tra fia li śmy
na ko nar lub pie niek po wy cię tym nie gdyś
drze wie. Ewi dent nie wi dać by ło, że kie dyś
ten stok po ra stał las.

Go dzi na pod wo dą mi nę ła bar dzo szyb -
ko. Ani chwi li się nie nu dzi łem. Ni by to

Majki (chciałoby się powiedzieć: Majki za młodu)

Klarowanie sprzętu

Grzesiek, Tomek i Majki

Czas do wody

Tomek
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nor mal ny stok, jak w je zio rze, ale te pień ki,
ko na ry, żył ki, reszt ki sia tek... Faj nie, bar dzo
faj nie i na wet mo men ta mi tro chę strasz no,
ale obie cy wa nej Gro zy nie wi dać.

Po cze kaj, po wie dział ta jem ni czo To mek,
po cze kaj aż za nur ku je my na „okre sów ce”.

Tak zwa na Okre sów ka to wy ła nia ją cy się
przy ni skich sta nach wo dy szczyt pod wod -

nej gó ry, ta ka ukry ta pod wo dą „ma czu ga
Her ku le sa”. Znaj du je się na środ ku akwe -
nu, w po ło wie dro gi mię dzy cy plem a za -
po rą. Przy sta nie wo dy ja ki za sta li śmy, jej
szczyt po wi nien być na głę bo ko ści oko ło
dwóch me trów.

Nie po zo sta ło mi nic in ne go, jak zgod nie
z su ge stią (obiet ni cą, groź bą?) Tom ka za -
cze kać.

Kie dy wy pły nę li śmy, po go da z bar dzo
ład nej stop nio wo zmie nia ła się w co raz gor -
szą. Ni by nic, to nie mo rze, ale jed nak ogar -
nę ło mnie ta kie dziw ne uczu cie – wy pły wa -
jąc mia łem wra że nie, że za chwi lę zwa li się
na nas sztorm, na wał ni ca.

Mi mo we wnętrz ne go nie po ko ju, do pły nę -
li śmy bez przy gód na po zy cję. Bos man i To -
mek po po szu ki wa niach Okre sów ki me to dą
son do wa nia (wi docz ność i fa le nie ste ty nie
po zwo li ły zaj rzeć dwa me try w głąb je zio ra)
za in sta lo wa li opu stów kę ze spe cy ficz ną boj -
ką na po wierzch ni. Bo ją by ła ma ła łód ka,
któ rą przy cią gnę li śmy za ku trem. by ła jed no -
cze śnie swe go ro dza ju za bez pie cze niem,
gdy by Jó zek nie zdo łał po nas wró cić.

W związ ku z nie sprzy ja ją cą au rą, szyb ko
i spraw nie wy sko czy li śmy z ło dzi.

Grzesiek

Ekwilibrystyka Majkiego Pakujemy sprzęt na Kuter ratowniczy WORP

Tomek, Bosman Józek i Majki

Grzesiek z gracją wchodzi na pokład
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Pod na mi nie wy raź nie ry so wał się szczyt
gó ry. Po wło że niu gło wy pod wo dę, wi dzia -
łem roz my wa ją ce się w męt nej wo dzie dno.
Z wi docz no ścią nie by ło więc źle. Ot, gli -
nian ko we kli ma ty. Po go da w mię dzy cza sie
po psu ła się do szczęt nie. Za czął pa dać śnieg
(w po przek), wiać bar dzo sil ny wiatr, wi -
docz ność na po wierzch ni (nad wo dą) spa -
dła do po zio mu tej pod wo dą, czy li
do oko ło dwóch me trów, już daw no się po -
gu bi łem gdzie jest cy pel, a gdzie za po ra.
Chcia łem usta wić kom pas, ale nie wie dzia -
łem, któ ra to bez piecz na stro na, od pu ści łem
więc so bie.

Za nu rzy li śmy się w po śpie chu, ucie ka jąc
przed za wie ru chą. Pod wo dą by ło ni by spo -
koj nie, ale do na szych uszu do cho dził świ -
dru ją cy i nie po ko ją cy, oj bar dzo nie po -

ko ją cy dźwięk pra cu ją cych tur bin elek trow -
ni. Oczy wi ście nie mo żna by ło usta lić kie -
run ku – dźwięk do cho dził ze wsząd,
a źró dło dźwię ku wy da wa ło się być na wy -
cią gnię cie rę ki. Za czę ły się wi zu ali zo wać
ob ra zy za sy sa nia, wcią ga nia i prze rób ki
na mie lon kę wro cław ską…

Plan był ta ki: za nu rze nie przy ścia nie wy -
spy na pięć dzie siąt me trów i opły nię cie wy -
spy. Czas den ny trzy dzie ści mi nut.
Przed nur ko wa niem To mek ostrzegł nas, że
pod wo dą jest „tro chę” drzew i ko na rów
i że nie wol no ich choć by do ty kać, gdyż
ska ła jest wy so ce nie sta bil na. Ko nar mo że
się osu nąć i po cią gnąć nur ka w głę bi ny.

Po chwi li pły nię cia, na dwóch me trach
głę bo ko ści do tar li śmy do pod wod nej prze -
pa ści. Wi docz ność wy no si ła oko ło dwóch

Majki skacze z łodzi

Teraz Grzesiek ze swoją wielgachną argonówką

I już przy naszej „bojce” Klimat przed zanurzeniem



Nuras.info 12/2015

66

me trów, wi dać by ło więc je dy nie czar ną,
nie prze nik nio ną ot chłań. Ser ce za drża ło,
ale cóż, trze ba by ło na pie rać. Po ka za li śmy
so bie okej ki i za czę li śmy opa dać. Już
po chwi li za ata ko wa ło mnie pierw sze drze -
wo. Za trzy ma łem się, ana li zu jąc sy tu ację
i wpa so wa łem po mię dzy ga łę zie gru be jak
no ga, pa mię ta jąc o ostrze że niach Tom ka,
aby ni cze go nie do ty kać.

My śla łem, że prze pły nę pod ga łę zią i bę -
dę mógł się da lej za nu rzać. Nic bar dziej
myl ne go.

Im da lej się po su wa łem, tym drze wa sta -
wa ły się bar dziej na pa stli we i ro bi ło się ich
co raz wię cej. Za trzy ma łem się. Cho le ra, tu
mia ło być tyl ko tro chę drzew! A ja zna la -
złem się w ja kiejś pie przo nej dżun gli bez
koń ca. Chcia łem się od wró cić, aby spraw -
dzić, czy resz ta eki py jest za mną, ale nie
mo głem. Kil ka ra zy ja kaś ga łąź za ata ko wa -
ła mnie od ty łu, si łą rze czy mu sia łem jej do -
tknąć, a na wet moc no się ode pchnąć.

Za mar łem w bez ru chu. Kur cze, jak to te -
raz po le ci w dół? Nie le ci. Do brze.

Nie ste ty mój prze wod nik zo stał gdzieś
w ty le. Nie wi dzia łem świa teł ani żad nych
in nych oznak obec no ści nur ka. Ca łe szczę -
ście, że to nur ko wa nie za pla no wa ne by ło

ja ko so lo. Zresz tą, po wo li prze sta wa łem wi -
dzieć co kol wiek. Ka żde do tknię cie ga łę zi
strzą sa ło z nich du że ilo ści osa dów, któ re
ogra ni czy ły wi docz ność pra wie do ze ra,
a po chwi li cał kiem do ze ra. Po omac ku,
po wo li i ostro żnie, prze dzie ra łem się przez
tę pod wod ną, abs trak cyj ną dżun glę. Nie
by ło in ne go wyj ścia. Nie by ło od wro tu, bo
po pro stu nie mo głem się od wró cić!

Trym, po zy cja? Chcia ło by się po wie -
dzieć: a co to k… jest! Tu nie ma to żad ne -
go zna cze nia! Z rę ką wy cią gnię tą
przed sie bie par łem na przód, w co raz więk -
szą głę bi nę, co raz bli żej te go psy cho de licz -
ne go dźwię ku tur bin. Miej sca mi by ło
luź niej, wi dzia łem brą zo we, pio no we ścia -
ny, do któ rych by ły przy twier dzo ne te
ogrom ne ko na ry, kar py i ca łe drze wa od sta -

Zimowa sceneria nad Soliną
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ją ce od ścia ny na wet na kil ka na ście me -
trów. Wszyst ko to przy wi docz no ści dwóch
me trów lub mo men ta mi mniej szej.

Na głę bo ko ści pięć dzie się ciu me trów
z ha kiem za czą łem opły wać wy spę. Przez
ca ły czas prze śla do wał mnie ten co raz bar -
dziej ucią żli wy dźwięk – nie od pu ścił na -
wet na chwi lę. W pew nym mo men cie
po ja wi ła się czer wo na lamp ka z pul su ją cą

in for ma cją, „nie opły nę wy spy, nie opły -
wam wy spy!?”. Wie dzia łem, że do wlo tów
elek trow ni by ło da le ko, ale... No wła śnie,
mo że się zgu bi łem i wca le już nie je stem
da le ko, tyl ko wręcz zu peł nie bli sko… Za -
wi słem w bez ru chu, wzią łem kil ka głęb -
szych od de chów, ca łe szczę ście, że nie -
nar ko tycz nym trym ik sem, a nie po wie -
trzem, któ re spo nie wie ra ło by mnie do -

szczęt nie, po czym chwi lę się za sta na wia -
łem. Tak, to jest to! Od na la złem So liń ską
Gro zę. Cza iła się w tej pięć dzie się cio me tro -
wej czar nej ot chła ni po mię dzy – mo gą cy -
mi la da mo ment spaść i przy gnieść nur ka
– ogrom ny mi ko na ra mi, w akom pa nia men -
cie tur bi no we go ada gio fu ne bre.

Za chwi lę miał mi nąć mój czas den ny.
Za raz mia łem się wy nu rzać. Ale czy uda mi
się to zro bić bez piecz nie?

Te drze wa wciąż mnie prze śla do wa ły.
Trzy dzie ści mi nut cza su den ne go mi nę ło,
za czą łem więc lot – co ja pi szę – prze dzie -
ra nie się w gó rę. Miej sca mi wi dzia łem
w ścia nach jak by ma łe gro ty. Sza le nie to mi
się spodo ba ło. Ta kie krót kie ode rwa nie
od rze czy wi sto ści… gdy by nie te drze wa
i nie ten prze szy wa ją cy dźwięk.

Na 18 me trach od na leź li śmy się z Tom -
kiem, Grześ ka nie by ło. Chy ba obaj za sta -
na wia li śmy się, czy go przy pad kiem nie
po żar ła So liń ska Gro za.

Po za koń cze niu de kom pre sji wy nu rzy li -
śmy się spo koj nie na po wierzch nię. Zo ba -
czy li śmy bą ble. Uff. Jed nak nie. Nie dzi siaj.

Za pa ko wa li śmy się do łód ki i nie cze ka -
jąc na ku ter po pły nę li śmy do ba zy. Ni by
peł ni wra żeń, ale jed nak na ło dzi pa no wa -

Tomek
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ła ci sza. Spo tka nie z Gro zą ka żdy prze ży -
wał w so bie i na swój spo sób. Grze siek do -
tarł do czter dzie stu me trów, To mek
do czter dzie stu pię ciu, ja do pięć dzie się ciu.

To mek po wie dział, że je stem pierw szą
oso bą, któ ra do tar ła tak głę bo ko przy pierw -
szym nur ko wa niu na Okre sów ce. Jak to po -
wie dział – więk szo ści sia da psy cha
na dwu dzie stu me trach. Cóż, mo że je stem
wa ria tem? Al bo? Mo że Gro za mnie lu bi?

A tak na po wa żnie, to nie ste ty nie mo żna
po wie dzieć, że by ło to bez piecz ne nur ko -
wa nie. Du ża ilość drzew, któ re po ten cjal -
nie w ka żdej chwi li mo gły po le cieć w dół,
du ża ilość ży łek, w któ re mo żna się by ło za -
plą tać, wresz cie du ża ilość osa dów, któ re
to tal nie re du ko wa ły i tak sła bą wi docz ność.

Nur ko wa nie zde cy do wa nie w ka te go rii
„eks tre mal ne”. I ten try miks wca le nie był
za moc ny. Chwi la mi chcia łem mieć czter -
dzie ści pięć za miast trzy dzie ści pięć pro -
cent. Po wa ga!

Wie czo rem Go spo da rze roz je cha li się
do do mów, a ja od da łem się od prę ża ją ce -
mu le ni stwu.

Dzień dru gi, ra no. Nur ko wa li śmy z cy pla,
znów na pięć dzie siąt me trów. Plan: spo koj ne
nur ko wa nie try mik so we, dłu gi czas den ny,

któ ry po zwo li do kład nie obej rzeć tę par tię
dna. Chcie li śmy do trzeć do dna do li ny, któ -
rą kie dyś pły nął San, wy pa try wać śla dów cy -
wi li za cji. Na pięć dzie się ciu me trach uśmiech
za do wo le nia wy wo ły wał naj mniej szy od na -
le zio ny ślad. Szu ka li śmy dro gi, resz tek za bu -
do wań, fun da men tów, sta re go ko ścio ła.

Tak nas to wcią gnę ło, że nie zna leź li śmy
cza su na po wrót do sto ku – ca łą de kom pre -

sję zro bi li śmy więc w to ni. Wi sie li śmy tak
kil ka dzie siąt mi nut, ob ser wu jąc mi kro or ga -
ni zmy uwi ja ją ce się wo kół nas, w so bie tyl -
ko zna nym ce lu. To był też do bry tre ning
wi sze nia w to ni.

Ty tu łem za koń cze nia:
O nur ko wa niu w So li nie – nur ko wa nie

trud ne i wy ma ga ją ce, na „okre sów ce” wręcz
nie bez piecz ne. Tyl ko dla osób z po ukła da ny -

Majki
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mi szu flad ka mi w gło wie, sil nych i sta bil nych
emo cjo nal nie! (je śli ktoś uwa ża się za mi strza,
któ ry ni cze go pod wo dą się nie boi – niech
za nur ku je na Okre sówk ce – w wie lu przy pad -
kach na stą pi bo le sna we ry fi ka cja). DAD (De -
ep -air -di ve) zde cy do wa nie nie wcho dzi
w grę. To pro sta dro ga na cmen tarz – Gro -
za tyl ko cze ka na ta kich śmiał ków, a ta So liń -
ska nie ste ty za bra ła ich już kil ku.

Z dru giej stro ny nur ko wa nie tam jest
na ty le emo cjo nu ją ce i „in ne”, że ka żde mu
na dłu go po zo sta nie w pa mię ci.

Czy po le cać? Szcze rze, nie wiem!

Mi chał Wi nek

Tu mieszkałem

Keja WOPR Czy nie my śla łeś 
o wy pro mo wa niu się 
na ła mach ja kiejś ga ze ty?

Ma ga zyn Nu ras. in fo na wią że współ pra -

cę z au to ra mi 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 ka żde go mie sią ca

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

Re dak cja Ma ga zy nu Nu ras. in fo – kon -

tak: wy daw nic two@nu ras.in fo

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Niech w nadchodzącym Nowym 2016 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów

życzy

RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2016 ROKU
WWsszzyyssttkkiimm  nnaasszzyymm  KKlliieennttoomm
oorraazz  KKoonnttrraahheennttoomm  
cchhcceemmyy  zzłłoożżyyćć
nnaajjsseerrddeecczznniieejjsszzee
żżyycczzeenniiaa::  ssppookkoojjnnyycchh  ii
ppeełłnnyycchh  rraaddoośśccii  ŚŚwwiiąątt
BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa,,  
aa  ttaakkżżee  wwiieelluu  ssuukkcceessóóww  
ww  nnaaddcchhooddzząąccyymm  rrookkuu..

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
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Do bra stro na in ter ne to wa. In for ma -
cje prze ka zy wa ne w tek ście, a in for -
ma cje prze ka zy wa ne pod czas roz mo -
wy

Two ja stro na in ter ne to wa po win na za -
wie rać mak si mum tre ści, a mi ni mum ko lo -
ro wych ob raz ków. Umieść na niej
wszyst kie po trzeb ne in for ma cje, że by za pi -
sać się na kurs czy nur ko wa nia tu ry stycz ne.
Pa mię taj, że by nie po mi nąć ni cze go wa -
żne go, a zwłasz cza ni cze go, co do ty czy
kosz tów. W Two jej ofer cie nie mo że być
żad nych kosz tów ukry tych, czy li ta kich,
o któ rych klient do wie się do pie ro po przy -
jeź dzie na miej sce! Ta kie kosz ty ukry te są
skan da lem, a ich sto so wa nie jest skraj nie
nie etycz ne! Nie wol no tak po stę po wać. In -
for ma cja o wszyst kich kosz tach mu si być
po da na na stro nie. Je śli np. za do ku men ty
nur ko we po kur sie pła ci się osob no, klient
mu si się o tym do wie dzieć przed przy jaz -
dem. Je śli kosz ty nie do ty czą sa mych spraw
nur ko wych, tyl ko wej ścia na te ren ośrod ka

i ko rzy sta nia z je go urzą dzeń lub wy ży wie -
nia itd., to wy star czy, że by te in for ma cje
znaj do wa ły się na od po wied nich stro nach,
do któ rych kie ru jesz czy tel ni ka, np. na stro -

nie ośrod ka wy po czyn ko we go, w któ rym
masz ba zę.

Pa mię taj jed nak, że nie od po wia dasz
za to, czy czy tel nik prze czy ta te in for ma cje.

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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Gdzieś mu si się koń czyć su ro wa od po wie -
dzial ność or ga ni za to ra nur ko wań. Two im
obo wiąz kiem jest do star czyć in for ma cji,
i ty le. Mo żna przy pro wa dzić ko nia do rze -
ki, ale nie mo żna go zmu sić, by pił.

Kon tro luj czę sto, czy coś się nie zmie ni -
ło, np. czy nie wy ga sła stro na ośrod ka, czy
są na niej in for ma cje o płat no ściach za ró -
żne rze czy na te re nie ośrod ka (np. je śli jest
osob na płat ność za wej ście na te ren lub ko -

rzy sta nie z prysz ni ca, in for ma cja o tym mu -
si być na stro nie ośrod ka po da na). Nie to le -
ruj zmie nia nia przez wła ści cie la ośrod ka
wa run ków w trak cie se zo nu, np. pod no sze -
nia cen za par king itp. Mu sisz te ce ny mieć
za gwa ran to wa ne w umo wie i wła ści ciel
ośrod ka nie ma pra wa sa mo wol nie ich pod -
wy ższać. Walcz o to! Twoi nur ko wie za ufa -
li Ci, masz obo wią zek wal czyć o ich
in te re sy!

Do brze skon stru owa na stro na in ter ne to -
wa po wo du je, że ka żdy bę dzie miał kom -
plet in for ma cji. Je śli ktoś jest uwa żnym
i sta ran nym czy tel ni kiem, to jest też uwa -
żnym i sta ran nym czło wie kiem. To wła śnie
o ta kich, uwa żnych i sta ran nych lu dzi nam
cho dzi. Są oni zwy kle naj lep szy mi nur ka -
mi, bez piecz ny mi, od po wie dzial ny mi
i god ny mi za ufa nia. Je śli masz pre cy zyj nie
sfor mu ło wa ną stro nę, bez tru du roz po znasz
ta kich lu dzi. To bę dą po pro stu te oso by,
któ re bę dą za da wa ły nie wie le py tań, po nie -
waż resz tę in for ma cji sa me prze czy ta ły
na stro nie. Uwa ga! Że by ta me to da mo gła
za dzia łać, Two ja stro na mu si być rze czy wi -
ście me ry to rycz nie wy czer pu ją ca. Da ruj so -
bie umiesz cza nie tam ko lo ro wych zdjęć
del fi nów. Za to pisz pre cy zyj nie i zro zu mia -

le o ce nach, ter mi nach, go dzi nach za jęć,
sprzę cie, ba da niach le kar skich, wy ży wie -
niu, za kwa te ro wa niu i tym po dob nych nud -
nych rze czach.

Udzie la nie in for ma cji przez te le fon
Gdy już masz do brą, me ry to rycz nie zre -

da go wa ną stro nę pa mię taj, że nie po win no
się pro wa dzić z klien ta mi dłu go trwa łych
roz mów przez te le fon, bo zmę czo ny in -
struk tor to nie do bry in struk tor. Nie po wi nie -
neś tra cić ener gii na ta kie roz mo wy.
Grzecz nie, lecz sta now czo po wiedz, że za -
pra szasz do lek tu ry in for ma cji znaj du ją cych
się na stro nie. Po zwo li Ci to unik nąć przy -
je żdża nia do ba zy anal fa be tów struk tu ral -
nych, czy li osób, któ re co praw da umie ją
czy tać, ale nie są w sta nie zro zu mieć prze -
czy ta ne go tek stu. Ta kie oso by w kon se -
kwen cji nie zro zu mie ją rów nież prze czy -
ta ne go pod ręcz ni ka czy skryp tu, i w związ -
ku z tym są bar dzo nie bez piecz ne pod wo -
dą. Usu nię cie ich z ba zy po zwo li unik nąć
wie lu wy pad ków nur ko wych! Wła ści wie je -
dy ne roz mo wy te le fo nicz ne, ja kie po wi nie -
neś pro wa dzić to od po wia da nie na py ta nia
czy stro na jest ak tu al na. Ta kie py ta nie ma
sens, po nie waż w In ter ne cie jest wie le nie -
ak tu al nych stron, więc sza nuj tych, któ rzy
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ta kie py ta nie za da ją i grzecz nie im od po -
wia daj. Po dob nie po stę puj z oso ba mi, któ -
re py ta ją o kwe stie nie ty po we, nie
wy ja śnio ne na stro nie. Po krót kiej roz mo -
wie bez tru du po znasz, kto prze czy tał stro -
nę i za da je sen sow ne py ta nia, a kto nie
prze czy tał, więc jest le niem al bo anal fa be -
tą struk tu ral nym.

Uwa ga! Ist nie je jesz cze szcze gól ne zja -
wi sko po le ga ją ce na tym, że nie któ re oso -

by, cho ciaż umie ją uwa żnie czy tać i ro zu -
mie ją tekst, to jed nak za dzwo nią i tak, tyl ko
po to, że by usły szeć Twój głos. Chcą usły -
szeć głos ko goś, ko mu ma ją za ufać w nie -
bez piecz nym za ję ciu. Ci lu dzie rów nież
za słu gu ją na sza cu nek. Po znasz ich
po pew nym szcze gól nym to nie roz mo wy.
Oni ma ją wszyst kie in for ma cje i ro zu mie ją
je, nie są więc ani le nia mi, ani anal fa be ta mi
struk tu ral ny mi. Chcą się tyl ko do wie dzieć,
ja kim je steś czło wie kiem. Po trze bu ją prze -
ka zu „przy jedź, je stem pro fe sjo na li stą i za -
opie ku ję się To bą”. Nie na le ży trak to wać
ich su ro wo i trze ba umieć od ró żnić tę
szcze gól ną gru pę od le ni i anal fa be tów.

Bar dzo do brą me to dą oka za ło się
umiesz cze nie na stro nie in for ma cji, że mój
te le fon jest włą czo ny co dzien nie, ale tyl ko
od 20.00 do 22.00. Dzię ki te mu od ra zu
wiem, kim jest czło wiek, któ ry dzwo ni np.
o 17.00.

Kie dyś, daw no te mu, gdy jesz cze
przed kur sa mi zbie ra łem za licz ki od kan dy -
da tów na kur sy, pro si łem o wy sy ła nie pie -
nię dzy na mój do mo wy ad res. Miesz ka łem
wte dy przy ul. An der se na w War sza wie. Ta -
ki ad res, sta ran nie i wy raź nie po da wa łem
wszyst kim pod czas roz mów te le fo nicz nych.

Fakt, że cześć osób wy sy ła ło prze ka zy
na ul. An der sa oka zał się cen nym źró dłem
in for ma cji o tych lu dziach. Od ra zu wte dy
wie dzia łem – i ni gdy się nie po my li łem – że
są to oso by nie zor ga ni zo wa ne, nie po tra fią -
ce ra dzić so bie sa me ze so bą, nie słu cha ją -
ce uwa żnie, roz tar gnio ne, nie sta ran ne, czy li
po pro stu nie bez piecz ne w nur ko wa niu.
Wie lo krot nie ta kie wcze śniej sze ostrze że -
nie po zwo li ło mi ostro żniej te oso by trak to -
wać i za po bie gło wy pad ko wi.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty 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: http://ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=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 ad wo kat. stru gal ski. pl

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.

http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

--

https://www.wioskisos.org/
http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
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De ma to dziw na im pre za, or ga ni -
zo wa na co ro ku, ale wy mien nie, raz
w Las Ve gas, by rok póź niej po ja wić
się w Or lan do na Flo ry dzie. Ni by tar -
gi, ale nie do koń ca, bo wstęp jest
tyl ko dla osób z bra nży. I trze ba to
móc przy wej ściu udo wod nić. Sa mo
wej ście też nie jest ta nie, bo kosz -
tu je 150 USD, co prze kła da jąc
na na sze, da je skrom ne 600 zło tych…

No, ale jak już się upo ra my z wie lo go -
dzin nym prze lo tem (w mo im przy pad ku via
Frank furt i Mia mi, co skut ko wa ło ko niecz -
no ścią do tur la nia się jesz cze pra wie 400 ki -
lo me trów au tem do Oran ge Co un ty),
prze ko na niem ofi ce ra słu żb gra nicz nych, że
ani ni cze go nie chce my w je go pięk nym
kra ju wy sa dzać, ani spę dzić resz ty ży cia
pra cu jąc na czar no na zmy wa ku, de lek tu -
jąc się ame ry kań skim sty lem ży cia, po ko na -
my wszech ogar nia ją cą sen ność wy ni ka ją cą

z ró żni cy cza su (+6 go dzin) i w koń cu sta -
nie my u wej ścia do Cen trum Kon gre so we go
to… wo oow!

Tu chy ba ka żdy znaj dzie coś dla sie bie.
Ilość i ró żno rod ność wy staw ców przy pra -
wia o za wrót gło wy. Po dob nie jak ilość se -

Dema 2015
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mi na riów i wy kła dów, któ rych dzien nie od -
by wa się po kil ka dzie siąt. Od stric te pro mo -
cyj nych, na któ rych przed sta wi cie le firm
udo wad nia ją wy ższość swo je go nad kon ku -
ren cją, po wie le na praw dę in te re su ją cych,
jak pre zen ta cja Ri chie Koh le ra (to ten
od nur ko wań na U -869 opi sa nych w ksią -
żce „W po go ni za cie niem”) po świę co na
ba da niom wra ku HMHS Brit ta nic. Ale ma ła

uwa ga – ta nia wej ściów ka (150 USD) nie
upo wa żnia do uczest nic twa w wy kła dach.
By móc się na nie do stać, na le ży wy ku pić
znacz nie dro ższy pa kiet. Nie mniej jed nak
pro gram wglą da prze bo ga to i wła ści wie
mo żna by ca łe czte ry dni im pre zy po świę -
cić tyl ko na słu cha nie do sko na łych pre zen -
ta cji. A i to obar czo ne by ło by dy le ma tem,
na któ re z nich się udać, bo prze cież sal wy -

kła do wych jest kil ka i by wa, że jed no cze -
śnie w dwóch ró żnych są pro wa dzo ne spo -
tka nia na któ rych „być mu si my”!

Za czy nam jed nak od czę ści tar go wej.
Pierw sze kro ki skie ro wa łem do ką ci ka prze -
zna czo ne go na fo to gra fię i film pod wod ny.
Ką cik brzmi w tym przy pad ku trosz kę nie
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na miej scu, ja ko że ta część zaj mu je po -
wierzch nię spo ro więk szą niż ca łe na sze war -
szaw skie tar gi Pod wod na Przy go da. Obłęd.
Po po cząt ko wym, lek ko cha otycz nym bie ga -
niu mię dzy sto iska mi, w sty lu ma łe go dziec -
ka w skle pie z za baw ka mi, po sta no wi łem
trosz kę usys te ma ty zo wać mo je dzia ła nia.

Na pierw szy ogień po szedł Ike li te. Ta
ame ry kań ska fir ma z prze szło 50-let nią tra -
dy cją w bu do wie sprzę tu do pod wod ne go

ob ra zo wa nia jest prze cież świa to wym nu -
me rem 1. Zresz tą w Pol sce nie jest ina czej.
Już na pierw szy rzut oka wi dzę spo re zmia -
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ny w li nii pro duk to wej. Du ane Bri gham po -
ka zu je mi ko lej ne mo de le obu dów i lamp,
wy ja śnia jąc co no we go po ja wi się w ofer -

cie pro du cen ta od przy szłe go ro ku. Głów na
re wo lu cja bę dzie do ty czy ła obu dów na lu -
strzan ki. Po pierw sze po więk szo ny zo sta nie

otwór obiek ty wo wy, co po zwo li na sto so -
wa nie no wych, ja snych szkieł w sty lu Ca -
non EF 16-35 f/2.8 Mk II czy Sig ma 10-20
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f/3.5, któ re w do tych cza so wych mo de lach
nie mie ści ły się z po wo du nad mier nej gru -
bo ści (śred ni cy po nad 82 mm). Przed nia
część obu do wy po ja wi się w ko lo rze sza -
rym, tyl ko tyl na ścian ka po zo sta nie prze zro -
czy sta. Ko lej ną in no wa cją ma być
wpro wa dze nie rów no le gle „zu bo żo nej” li -
nii pro duk to wej, w któ rej licz ba przy ci sków
i po krę teł zo sta nie zre du ko wa na do nie -
zbęd ne go mi ni mum (do mniej wię cej re gu -
la cji cza su eks po zy cji, przy sło ny, ISO,
pod glą du i spust mi gaw ki). Wresz cie bę dzie
szan sa na od chu dze nie obu dów od nad -
mia ru „gu zi ko lo gii”, któ ra ostat nio już moc -
no kom pli ko wa ła pra cę fo to gra fa.

Z Ike li te’a kro ki swo je kie ru ję ku wiel kie -
mu sto isku Na uti ca ma. Ta wy wo dzą ca się
z Hong Kon gu fir ma w prze cią gu kil ku lat
swo jej obec no ści na ryn ku pod wod ne go ob -
ra zo wa nia prze bo jem wdar ła się do świa to -
wej czo łów ki pro du cen tów sprzę tu pro.
Zde tro ni zo wa ła przy tym ta kich tu zów jak
eu ro pej skie Sub al, Se acam czy Hu gy fot oraz
ka na dyj ską Aqu ati cę. To sto isko jest jesz cze
więk sze. W obu do wach znaj du ją się apa ra -
ty i ka me ry, wszyst ko mo żna wziąć do rę ki
i wy pró bo wać. Prze krój pro duk to wy jest ol -
brzy mi, od nie wiel kich obu dów na kom pak -

ty po przez sze ro ką li nię pro duk to wą bez lu -
ster kow ców (do pro duk tów So ny, Ca no na,
Olym pu sa, Pa na so ni ca) i lu strza nek (tu wiel -

ką es ty mą zwie dza ją cych cie szy ły się Ca -
non 5Ds i 5Ds R) po wiel kie ho usin gi do ka -
mer Red czy Black Ma gic. Uffff. Raj!
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Sprzę to wy Raj! Mnie naj bar dziej fa scy no wał
ze staw do So ny A7s Mk II. Po ka za ny na ty -
dzień przed tar ga mi spra wiał ge nial ne wra -
że nie (z pod pię tym obiek ty wem 16-35 f/4
i szkla nym por tem ko pu ło wym 180 mm).

Ry an Ca non z Na uti cam Ame ri ca z en tu zja -
zmem opo wia dał mi o tej kon struk cji, wska -
zu jąc ar cy cie ka we pa ten ty za sto so wa ne
przy kon stru owa niu obu do wy, uspraw nia ją -
ce i tak nie ła twe ży cie pod wod ne go fil mow -

ca. Po nie waż w per spek ty wie mia łem mo -
żli wość te sto wa nia te go sprzę tu już za 4 dni,
ru szy łem w dal szą dro gę.

Tym ra zem ucie kłem w dru gą skraj ność,
prze cho dząc od pro duk tów Pro kosz tu ją -
cych wie le do la rów do roz wią zań znacz nie
prost szych i bar dziej przy stęp nych ce no wo.
Wiel kie sto isko Go Pro ku si ło ko lo ra mi
i świa tła mi. W ogó le ry nek po wsta ły wo kół
ka mer spor to wych (bo prze cież nie sa mym
Go Pro świat ży je, choć trze ba przy znać, że
jest to ab so lut ny nu mer 1) ro bi się co raz
więk szy i co raz bar dziej fi ne zyj ny. Pod sta -
wy, rącz ki, ada pte ry, obu do wy (!), fil try
na fli pie (tzn. od chy la ne), na fli pie po dwój -
nym, na fli pie po trój nym, kon wer te ry… Jest
już te go ca ła ma sa i wy glą da na to, że bę -
dzie jesz cze wię cej.

Krę cąc się mię dzy sto iska mi z ak ce so ria -
mi i oświe tle niem fo to, obu do wa mi i lam -
pa mi vi deo do zna wa łem wręcz oczo plą su.
A czas ucie kał i już za chwi lę miał za cząć
się wy kład pa na Lai (Na uti cam) o no wych
mo krych kon wer te rach w świe tle ostat nich
zdo by czy tech ni ki optycz nej. Nie chcia łem
go prze ga pić. Ale by przejść do sal wy kła -
do wych, mu sia łem mi nąć dzie siąt ki sto isk
z re bre at che ra mi, bu tla mi, au to ma ta mi, ska -
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fan dra mi i skrzy dła mi… Za raz, za raz, a to
co? X -De ep? Na si też tu są! Za czą łem się
do kład nej roz glą dać, by już po chwi li wy -
chwy cić w na tło ku sprzę tu sto isko San ti.
Bra wo!

DE MA trwa czte ry dni (w tym ro ku by ły
to 4-7 li sto pa da). I gwa ran tu ję, że przez te
czte ry dni oso by z bra nży ma ją co tu ro bić,
nie nu dząc się ani chwi li. A po byt na Flo ry -
dzie mo że być do sko na łym pre tek stem
do po zo sta nia tu chwi lę dłu żej (nie, nie
na zmy wa ku!!!) i od wie dze nia zlo ka li zo wa -
nych w pół noc nej czę ści pół wy spu ja skiń
(choć by słyn nych Pe acock, Ma na tee Spring
czy De vil’s Sink) al bo po nur ko wa nia na ra -
fie u wschod nich wy brze ży aż po po łu dnio -
wy kra niec Flo ri da Keys.

Oso bi ście wzią łem udział w czte ro dnio -
wym szko le niu Na uti ca ma w West Palm
Be ach. Pro du cent obu dów za pew nił nam
peł ną li nię swo ich pro duk tów. Pro du cen ci
apa ra tów i ka mer da li swo je za baw ki (So -
ny, Olym pus, Ca non, Pa na so nic, Red).
Oświe tle nie bły sko we za pew nił Inon, a vi -
deo Kel dan i Neo. Wa riac two! Na spraw -
dze nie te go wszyst kie go mia łem tyl ko
czte ry dni! A prze cież Na uti cam za pew nił
też uczest nic two ta kich gwiazd pod wod nej

fo to gra fii jak Alex Tat ter sal (Un der wa ter Vi -
sions) czy Pe ter Row lands (wy daw ca ma ga -
zy nu Un der wa ter Pho to gra pher – UwP
Mag), z któ ry mi mo żna by ło po ga dać, wy -
mie nić się do świad cze nia mi i po pro stu za -

nur ko wać. Za czą łem oczy wi ście od A7s
Mk II. Wo oow! A po tem by ło jesz cze le -
piej…

Mar cin Trzciń ski
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Najserdeczniejsze *yczenia:
Cudownych Świąt
Bo*ego Narodzenia
Rodzinnego ciepła
i wielkiej radości,
Pod *ywą choinką
zaś du*o prezentów,
A w Waszych pięknych duszach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i
odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
*eby był jeszcze lepszy ni* ten,
co właśnie mija
*yczy

www.dalekoblisko.pl

AAbbyy  pprrzzyy
śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee
nniiee  zzaabbrraakkłłoo  śśwwiiaattłłaa  ii
cciieeppłłaa  rrooddzziinnnneejj
aattmmoossffeerryy,,
aa  NNoowwyy  RRookk  nniióóssłł  zzee
ssoobbąą  sszzcczzęęśścciiee  ii
ppoommyyśśllnnoośśćć..

Z oka zji nad cho dzą cych 
Świąt Bo że go Na ro dze nia 
życzę Wam wszystkim, 
aby tak jak mnie 
spełniały się Wam marzenia, 
że by ście zdo by li swój uko cha ny, upra -
gnio ny sprzęt 
i aby ście dzię ki nie mu 
do cie ra li pod wo dą tam, 
gdzie ina czej ni gdy by ście 
nie do tar li. 
No, i że by ście za wsze 
zdro wo wra ca li! 

Ja cek „Fo ther” Klajn

http://www.dalekoblisko.pl
http://fother.pl
http://fother.pl
http://www.bluego.pl
http://Divezone.pl
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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.cmas.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.cave-diving.pl
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W lu to wym (nr 62 – 2/2015) nu -
me rze Nu ras. in fo opi sy wa łem la tar -
ki nur ko we HI-MAX po cho dzą ce
z da le kich Chin, ofe ro wa ne w Pol sce
przez ofi cjal ne go dys try bu to ra – fir -
mę HI-MAX POL SKA. Mię dzy mniej -
szy mi i więk szy mi jed no ele men to wy mi
la tar ka mi „ręcz ny mi” po ja wi ła się tam
jed na la tar ka ma ją ca roz dzie lo ną gło -
wi cę od za sob ni ka z aku mu la to ra mi.

Po przed nia wer sja la tar ki H01 – we dług
mo je go na zew nic twa „dzie lo na” – w te ście

wy pa dła cał kiem nie źle, świe ci ła bar dzo
za cnie, jed nak mia łem do niej kil ka uwag.

H01 SLIM
polskie akcenty w chińskiej latarce

Taki rozsył światła jak w H01 SLIM (mocny
punkt + wyraźna poświata) to optymalne
rozwiązanie

Latarka H01 w towarzystwie kamerki GoPro                                    fot. Hi- Max Polska
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Głów nym man ka men tem był włącz nik la -
tar ki zlo ka li zo wa ny w za sob ni ku z aku mu -
la to ra mi. Rzecz dla pły wa ją cych w „tra dy -
cyj nej” kon fi gu ra cji back mo unt tro chę nie -
wy god na, dla si de mo un tow ców już kom -
plet nie nie ak cep to wal na.

Nie ba wem po opu bli ko wa niu re cen zji,
zwró co no się do mnie z proś bą o po moc
przy mo dy fi ka cji H01. Chęt nie zgo dzi łem
się na po now ne prze ana li zo wa nie kon -
struk cji tej la tar ki, choć mia łem nie co wąt -
pli wo ści, czy chiń ski pro du cent we źmie

so bie do ser ca ja kie kol wiek mo je uwa gi
– wszak (po dob no) ta kon struk cja sprze da -
je się nie źle na ca łym świe cie. A jed nak
wia ra czy ni cu da i już nie ba wem do sta łem
in for ma cję, że po ja wi się no wa wer sja,
o na zwie SLIM H01, zmo dy fi ko wa na wła -
śnie pod ką tem zgło szo nych przez Pol skę
za strze żeń.

Ni niej szy tekst na wią zu je do opi su la tar -
ki HI -MAX H01 z nu me ru 2/2015 Nu ras. in -
fo (stro na 58), za chę cam do za po zna nia się
rów nież z ar chi wal nym nu me rem Nu ra sa.

Na pierw szy ogień po szedł włącz nik,
z za sob ni ka prze wę dro wał do gło wi cy, usu -
nię ty zo stał rów nież bez sen sow ny tryb
„stro bo sko pu” (mi ga ją cy). Kon struk cja za -
pro po no wa na przez Chiń czy ków by ła
zgod na z mo ją pro po zy cją – włącz nik z ty -
łu gło wi cy w po sta ci ob ro to we go pier ście -
nia – choć przez chwi lę mia łem pew ne
wąt pli wo ści co er go no mii hi ma xo we go
pier ście nia. 

Z uwa gi na spo sób wy koń cze nia i nie -
zbyt wiel kie ga ba ry ty oba wia łem się, że nie
bę dzie dość wy god ny przy ko rzy sta niu
z nie go w su chych rę ka wi cach. Pod czas te -
stu pod wod ne go oka za ło się jed nak, że
ope ro wa nie tym włącz ni kiem nie spra wia
żad ne go pro ble mu. 

Cie ka wy jest spo sób dzia ła nia włącz ni ka
w SLIM H01. Przy zwy cza jo ny je stem
do ob ro to we go włącz ni ka zmie nia ją ce go
po ko lei try by świe ce nia (wy łącz -tryb 1-wy -
łącz -tryb 2-wy łącz -tryb 3…), na to miast tu
spo tka łem się z czte ro po zy cyj nym (wy łącz -
-try b1 -try b2 -try b3) włącz ni kiem – ka żda
z mo cy ma przy po rząd ko wa ne kon kret ne
po ło że nie po krę tła. Jest to, mo im zda niem,
dość wy god ne – nie mu szę za sta na wiać się
ja kim try bem ak tu al nie świe cę.

H01 SLIM – zmodyfikowana specjalnie dla polskich nurków



Nuras.info 12/2015

88

Wraz z no wym ste row ni kiem zo sta ły nie -
co zmo dy fi ko wa ne try by świe ce nia la tar ki
– obec nie (we dług pro du cen ta) jest
to 3500lm/130 min, 2000lm/185 min,
1300lm/260 min.

Wraz z wy eli mi no wa niem włącz ni ka
z po kry wy za sob ni ka z trze ma aku mu la to -
ra mi o łącz nej po jem no ści 12Ah, pro du cent

zde cy do wał się na ma łą nie spo dzian kę. Po -
za stan dar do wą po kry wą po łą czo ną ka blem
z gło wi cą, otrzy mu je my do dat ko wą „za -
ślep kę”, dzię ki któ rej mo że my trans por to -
wać aku mu la to ry we wnątrz za sob ni ka nie
mar twiąc się o ich wy pad nię cie czy spo wo -
do wa nie zwar cia. Ma ła rzecz, a cie szy.

Ko lej nym ele men tem, któ ry uległ zmia -
nie jest uchwyt Go od ma na. 

W za sa dzie po przed ni hi ma xo wy Go od -
man nie od sta wał od in nych kon struk cji do -
stęp nych na ryn ku, jed nak do sta łem zie lo ne
świa tło do „cze pia nia się” i wy my śla nia
zmian rów nież w tym ele men cie. Wo bec
te go za pro po no wa łem lek kie prze kon stru -
owa nie uchwy tu i umo żli wie nie za mo co -
wa nia gło wi cy la tar ki i ka mer ki spor to wej
ty pu Go Pro rów no cze śnie. W tym ce lu

Obracany włącznik pozwala na wybór jednego 
z trybów świecenia 

fot. Hi- Max Polska

Nowego Goodmana można skonfigurować według własnych potrzeb
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na wierzch niej stro nie uchwy tu po ja wi ły się
do dat ko we otwo ry mon ta żo we – gło wi cę
mo żna prze nieść ze środ ka na pra wo lub

na le wo, na to miast ko rzy sta jąc z otwo rów
w dru gim ze skraj nych po ło żeń mo żna
przy krę cić ka mer kę na nie wiel kim „wy się -

gni ku”. Co praw da SLIM H01 nie jest świa -
tłem vi deo, jed nak mon taż ka mer ki w ta ki
spo sób na pew no mo że się przy dać, mię -
dzy in ny mi krę cą cym fil mi ki w ce lach „do -
ku - men ta cyj nych”. W gór nej czę ści
uchwy tu zlo ka li zo wa ne są otwo ry na ka ra -
biń czyk, któ re przy nie wiel kiej in wen cji
„zrób to sam” mo żna wy ko rzy stać do za -
mo co wa nia nie wiel kich la ta rek vi deo
(uchwy ty do rur i śru by z nie rdzew ki są
do na by cia np. w skle pach nur ko wych
ukry wa ją cych się pod szyl dem „Ar ty ku ły
bu dow la ne”). Po ta kiej in no wa cji nu rek
w jed nej dło ni dys po nu je świa tłem głów -
nym i jed nym lub dwo ma świa tła mi vi deo.
Naj lep si na pew no na jed ne go Go od ma na
wci sną rów no cze śnie gło wi cę SLIM H01,
ka mer kę Go Pro i lam pę vi deo. Nur ków,
któ rzy nie prze ja wia ją ta len tów do maj ster -
ko wa nia na pew no ucie szy in for ma cja
(na ra zie nie ofi cjal na) o tym, że HI -MAX
POL SKA za mie rza wkrót ce za pro po no wać,
ja ko do dat ko - wą opcję do te go uchwy tu
Go od ma na, de dy ko wa ne ra mio na dla
dwóch ma łych la ta rek vi deo.

Ostat nią no wo ścią w no wym Go od ma -
nie jest za sto so wa nie trzech śrub mo cu ją -
cych gło wi cę, co eli mi nu je pro blem „bu ja-

H01 SLIM w towarzystwie latarki video Hi- Max X8
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nia się na bo ki” gło wi cy, ja kie cza sem po ja -
wia się przy mo co wa niu jed ną śru bą lub
dwo ma umiesz czo ny mi w jed nej li nii (jak
w po przed niej wer sji H01, ale rów nież
w la tar kach in nych pro du cen tów).

Przy znam, że mi le za sko czył mnie nie
tyl ko sam fakt stwo rze nia zu peł nie no we go
Go od ma na, ale rów nież spo sób je go re ali -
za cji. Uchwyt w HI -MAX SLIM H01 jest
bar dzo po rząd nie zro bio ny, za ry zy ku ję na -
wet stwier dze nie, że jest to je den z naj ład -
niej szych i naj le piej wy ko na nych Go od ma -
nów na ryn ku.

Ostat nim no wym ele men tem jest do łą czo -
na do ze sta wu dość szyb ka ła do war ka
na trzy aku mu la to ry 26650 (ob słu gu je ta kże
po pu lar ne 18650 i kil ka in nych ro dza jów
aku mu la to rów). Do tych czas do stęp na by ła
ła do war ka na dwa aku mu la to ry i ca ły ze staw
do po przed niej H01 trze ba by ło ła do wać
na ra ty. Te raz ży cie sta ło się już znacz nie ła -
twiej sze – ca ły ze staw trzech aku mu la to rów
wcho dzi rów no cze śnie do ła do war ki i już
po oko ło 6 go dzi nach ła do wa nia mo że my
się cie szyć w peł ni na ła do wa ny mi ogni wa -
mi (roz sąd ny kom pro mis cza su ła do wa nia
do ob cią że nia aku mu la to rów – nie ste ty tyl ko
z jed nym try bem ła do wa nia). Nie cier pli wi

za nie wiel kie pie nią dze (ok. 150 zł) mo gą
spra wić so bie dru gi kom plet aku mu la to rów
i wy mie niać je po mię dzy nur ko wa nia mi ła -
du jąc w mię dzy cza sie nie uży wa ny kom plet.

Do cza su ofi cjal ne go wej ścia HI -MAX
na ry nek pol ski my śla łem, że chiń skie la tar -

ki mo gą ry wa li zo wać tyl ko ce ną. Wszak
Chi ny pro du ku ją ma so wo dla ca łe go świa -
ta i któż by tam się przej mo wał nur ka mi
z kra ju nad Wi słą. Ety kie ta „Ma de in Chi na”
bez to wa rzy szą cej te mu glo bal nej mar ki
(ewen tu al nie jesz cze do pi sku „De si gned in

H01 SLIM razem z ładowarką
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California”) jawi się niestety jako synonim nie tylko niskiej ceny, ale także
niskiej jakości. Tymczasem miałem przyjemność testować produkt bardzo
dobrze wykonany, o umiarkowanej cenie (niestety ciut wyższej niż po-
przednia H01), do którego działania nie miałem zastrzeżeń. Taki typ latar-
ki jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem na polskie wody – mocny,
skupiony punkt sprawdza się w komunikacji światłem, a spora i wyraźna
poświata dobrze realizuje funkcję oświetlenia większego obszaru. Nie bez
znaczenia jest też dość duża moc (trzy diodyXM-L2) z możliwością trzy-
stopniowej regulacji i całkiem rozsądne zasilanie w postaci trzech akumu-
latorów o sporej pojemności (trzy 26650 po 4000 mAh każdy). Dodając
do tego dwuletnią rękojmię i możliwość odliczenia VAT od zakupu (dla pro-
wadzących firmy), bądź wzięcia udziału w loterii paragonowej (dla kupują-
cych indywidualnie) – SLIM H01 jest latarką naprawdę godną polecenia.

WADY:
– troszkę większa głowica w porównaniu do popularnych latarek kani-

strowych;
– jeden rodzaj kanistra;
– konieczność wyjmowania akumulatorków do ładowania;
– chiński rodowód tej latarki.
ZALETY:
– duża moc światła;
– niski koszt wymiany akumulatorów w porównaniu do wymiany całe-

go pakietu;
– lekki i wąski zasobnik na akumulatorki;
– rozwojowość konstrukcji dla amatorów podwodnego filmowania;
– dobry stosunek cena/jakość.

Tekst i zdjęcia: Paweł Kaczmarski (pmk)
H01 SLIM na stanowisku testowym
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1. Kom plet ny sys tem
W ma ju br. od by ła się pre mie ra za -

po wia da nych wie le mie się cy wcze śniej
obiek ty wów Olym pus M. ZU IKO DI GI -
TAL ED 8 mm Fi sheye f/1.8 PRO
oraz Olym pus M. ZU IKO DI GI TAL
ED 7- 14 mm f/2.8 PRO. Tym sa mym
sys tem Mi kro Czte ry Trze cie wzbo ga -
cił się o do bre optycz nie i zna ko mi -
cie wy ko na ne obiek ty wy sze ro ko kąt ne. 

Dzień ten był wa żny nie tyl ko dla osób
za in te re so wa nych fo to gra fią kra jo bra zo wą,
ale ta kże wie lu mi ło śni ków fo to gra fii pod -
wod nej ko rzy sta ją cych z sys te mu Mi kro
Czte ry Trze cie. Po pierw sze do cze ka li się

oni w koń cu ja sne go ry bie go oka, któ re do -
sko na le na da je się do uwiecz nia nia pod -
wod ne go świa ta. A jak by te go by ło ma ło,
wraz z obiek ty wem za pre zen to wa no współ-
pra cu ją cy z nim port ko pu ło wy do obu dów
pod wod nych.

Nie wszy scy wie dzą, że Olym pus jest je -
dy nym pro du cen tem bez lu ster kow ców, któ -
ry do więk szo ści swo ich apa ra tów
z wy mien ną opty ką ofe ru je rów nież obu do -
wy pod wod ne. Choć nur ko wa nie z Olym -
pu sa mi spra wia ło nam wie le ra do ści, to
w sys te mie wciąż bra ko wa ło ry bie go oka
i de dy ko wa ne go por tu ko pu ło we go. Co
praw da mo gli śmy ko rzy stać z por tu PPO -
-E04 i obiek ty wu Olym pus Zu iko Di gi -

tal 8 mm f/3.5 ED Fish -Eye, jed nak ze wzglę -
du na fakt, iż pro duk ty te by ły pro jek to wa ne
do lu strza nek Czte ry Trze cie, to chcąc z nich
ko rzy stać w po łą cze niu z bez lu ster kow ca mi
O -MD, mu sie li śmy za opa trzyć się w od po -
- wied nie ada pte ry. Nie ste ty po wo do wa ło to
wzrost wy dat ków, a ta kże roz mia rów i wa gi
ca łe go sys te mu. Wraz z pre mie rą M. ZU IKO
DI GI TAL ED 8 mm Fi sheye f/1.8 PRO oraz
por tu pro ble my te ode szły w nie pa mięć.

Za nim opo wie my nie co wię cej na te mat
por tu ko pu ło we go i wy ja śni my, dla cze go
jest on tak wa żny dla osób zaj mu ją cych się
fo to gra fią pod wod ną, przyj rzy my się nie co
bli żej ca łe mu sys te mo wi ak ce so riów pod -
wod nych dla bez lu ster kow ca Olym pus

Olympus E-M1 
i najjaśniejszy na świecie fisheye
M.Zuiko 8 mm f/1.8 PRO pod wodą
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OM -D E -M1, a w szcze gól no ści de dy ko wa -
nej do apa ra tu obu do wie PT -EP11.

Ca ły sys tem ba zu je na wspo mnia nej obu -
do wie PT -EP11, do któ rej mo że my za sto so -

wać wie le ak ce so riów. Znaj dzie my wśród
nich nie tyl ko od po wied nie uchwy ty uła twia -
ją ce ope ro wa nie sprzę tem pod wo dą, ale
rów nież lam py bły sko we, jak i ada pte ry
do ich mo co wa nia. Nie za bra kło też świa tło -
wo dów po zwa la ją cych wy zwa lać ze wnętrz -
ne fle sze oraz cię żar ków po zwa la ją cych
do pa so wać pły wal ność ca łe go ze sta wu. Jest
to o ty le wa żne, że sprzęt o zbyt ujem nej pły -
wal no ści (to ną cy) bę dzie nam cią żyć pod wo -
dą, na to miast ze staw ma ją cy pły wal ność
moc no do dat nią (uno szą cy się na po wierzch -
ni) pod wo dą bę dzie trud ny do utrzy ma nia.

Pro du cent dał nam mo żli wość nur ko wa -
nia za rów no z więk szo ścią sze ro ko kąt nych
obiek ty wów ze swo jej ofer ty, a na wet z ty -
mi o ogni sko wej się ga ją cej 75 mm. Nie za -
bra kło też roz wią zań dla mi ło śni ków
pod wod nej ma kro fo to gra fii, gdyż mo że my
sko rzy stać za rów no z M. Zu iko Di gi -
tal 60 mm f/2.8 ED Ma cro, jak i in ne go
obiek ty wu w po łą cze niu ze spe cjal nym
kon wer te rem zwięk sza ją cym ska lę od wzo -
ro wa nia.

Przejdź my te raz do omó wie nia obu do wy
PT -EP11.

2. Obu do wa Olym pus PT -EP11
Obu do wa Olym pus PT -EP11, wzo rem
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wcze śniej szych mo de li dla bez lu ster kow -
ców Mi kro Czte ry Trze cie, zo sta ła wy ko na -
na z po li wę gla nów. Jest ona wo dosz czel-
na do głę bo ko ści 45 m, a jej wy trzy ma ła
kon struk cja nie tyl ko chro ni apa rat przed
wo dą, lecz ta kże przed ude rze nia mi i upad -
ka mi na lą dzie. Wo dosz czel ność za pew nia

spo rych roz mia rów o -ring umiesz czo ny wo -
kół tyl nej ścian ki, któ ra w ca ło ści jest otwie -
ra na.

Sam pro ces otwie ra nia obu do wy, umie-
sz cza nia w niej apa ra tu i za my ka nia jest
dzie cin nie pro sty. Apa rat w za sa dzie wpa -
so wu je się sam i nie ma mo żli wo ści, aby

nie wła ści wie go za mon to wać, a za za -
mknię cie od po wia da du że i wy god ne po -
krę tło z au to ma tycz ną blo ka dą.

Nic nie zmie ni ło się też w kwe stii mo żli -
wo ści kon tro li szczel no ści obu do wy, gdyż
po ni żej szyb ki chro nią cej ekran LCD pro -
du cent umie ścił okien ko mo ni to ro wa nia dla
de tek cji prze ni ka nia wo dy, czy li za sto so wał
do kład nie to sa mo roz wią za nie, co w przy -
pad ku obu do wy do E -M5

We wnę trzu obu do wy znaj dzie my też
spe cjal ne miej sce, gdzie mo że my umie ścić
sa szet kę z że lem hi gro sko pij nym, któ ry za -
po bie ga pa ro wa niu so cze wek obiek ty wu
i por tu.

PT -EP11 da je nam do stęp do nie mal
wszyst kich ma ni pu la to rów znaj du ją cych się
w apa ra cie. Bez pro ble mów mo że my za tem
ko rzy stać z dwóch po krę teł do usta wień
wy bra nych pa ra me trów, a ta kże dźwi gni
zmie nia ją cej ich funk cjo nal ność oraz ko ła
wy bo ru try bów.

Na obu do wie od naj dzie my też bez pro -
ble mu nie mal wszyst kie gu zi ki od po wia da ją -
ce tym umiesz czo nym na kor pu sie apa ra tu.
Wy ją tek sta no wią tu dwa pro gra mo wal ne
przy ci ski zlo ka li zo wa ne przy ba gne cie obie-
k ty wu. Za sto so wa nie wy mien nych por tów

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 8 mm Fisheye f/1.8 PRO to jasne rybie oko, na które czekało wielu
nurków
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nie po zwo li ło na do stęp do nich. Na szczę -
ście funk cje, któ re są do myśl nie przy po rząd -
ko wa ne do tych gu zi ków, bez pro ble mów
mo że my przy po rząd ko wać do wy bra nych
przy ci sków funk cyj nych.

Sko ro wspo mnie li śmy o mo żli wo ści wy -
mia ny por tów, to war to nie co bar dziej zgłę bić
ten te mat. W przy pad ku obu dów do apa ra -
tów se rii PEN mu sie li śmy ko rzy stać z za mon -
to wa ne go na sta łe por tu pła skie go. Co praw da
mógł on być zde mon to wa ny przy uży ciu śru -
bo krę ta po od krę ce niu od po wied nich śrub,
jed nak w ofer cie Olym pu sa nie by ło por tu,
któ ry mo gli by śmy za mon to wać w je go miej -
sce, a ca ły pro ces de mon ta żu nie na le żał
do wy god nych. W przy pad ku obu do wy do E -
-M5 użyt kow ni cy otrzy ma li mo żli wość ła twej
zmia ny por tu. Czyn ność ta nie stwa rza naj -
mniej szych pro ble mów, bo wiem po prze su -
nię ciu blo ka dy wy star czy ob ró cić du ży
pier ścień i ścią gnąć port, po za ło że niu no we -
go por tu je dy nie za ci ska my pier ścień, a blo -
ka da za my ka się sa mo czyn nie. Pro ces ten
zaj mu je za le d wie kil ka se kund i po zwa la cie -
szyć się nie mal nie ogra ni czo ny mi mo żli wo -
ścia mi kon fi gu ra cji obu do wy.

Po za mon to wa niu por tu ko pu ło we go
oka za ło się, że ca ły ze staw jest bar dzo kom -

Olympus PPO- EP02 to pierwszy port kopułowy Olympusa zaprojektowany 
dla systemu Mikro Cztery Trzecie.
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pak to wy w sto sun ku do te go, do cze go
przy zwy cza ił nas port pła ski.

Jed nak ko rzy sta jąc z por tu ko pu ło we go
ani przez mo ment nie od nie sie my wra że -
nia, że za nie wiel ki mi roz mia ra mi idzie sła -
ba ja kość wy ko na nia. Wbrew prze ciw nie
– kor pus PPO -EP02 wy ko na no z od le wu
alu mi nio we go i har to wa ne go szkła wy so -
kiej ja ko ści i za cho wu je on wo dosz czel -
ność do głę bo ko ści 60 m.

Na ko niec oma wia nia obu do wy Olym -
pus PT -EP11 war to wspo mnieć jesz cze
o spe cjal nej lu pie po więk sza ją cej wi zjer.
Mi mo fo to gra fo wa nia w ma sce do nur ko -
wa nia, wciąż ma my 100% wi docz no ści du -
że go wi zje ra elek tro nicz ne go, w ja ki
wy po sa żo no E -M1. Z pew no ścią do ce nią to
oso by nie lu bią ce ko rzy stać z try bu Li ve
View oraz nur ko wie fo to gra fu ją cy w sil nym
słoń cu, któ re prze szka dza pod czas ka dro -
wa nia za po mo cą ekra nu LCD.

Obu do wa zo sta ła rów nież wy po sa żo -
na w sys tem umo żli wia ją cy wy zwa la nie ze -
wnętrz nych lamp bły sko wych. Od by wa się
to za po mo cą świa tło wo dów, któ re mo że my
pod piąć do znaj du ją cych się nad lo go ty pem
złącz. Na le ży tu jed nak sko rzy stać ze znaj -
du ją cej się w ze sta wie z E -M1 ze wnętrz nej

PT- EP11 -  podwodna obudowa do Olympusa E- M1
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lam py bły sko wej, któ rą umiesz cza my
w obu do wie wraz z kor pu sem apa ra tu.

3. Port ko pu ło wy i port pła ski
Wy ja śni my te raz, dla cze go tak spo ro uwa -

gi przy kła da my do obec no ści por tu ko pu ło -
we go w sys te mie ak ce so riów pod wod nych.
Wszyst ko za spra wą zja wi ska re frak cji, czy -
li za ła ma nia świa tła. Jest ono wy ni kiem ró -
żnej pręd ko ści świa tła w ośrod kach o róż -
nych gę sto ściach, na gra ni cy tych ośrod ków
na stę pu je za ła ma nie (ugię cie) świa tła. Je go
za sa dę ilu stru je po wy ższy ry su nek.

Jed nak przed sta wia on nie co uprosz czo -
ną sy tu ację, gdyż do ty czy za ła ma nia na gra -
ni cy po wie trze -wo da, a na le ży pa mię tać, że
oko nur ka od dzie lo ne jest od ob ser wo wa -
ne go, pod wod ne go obiek tu gra ni ca mi wo -
da -szkło i szkło -po wie trze, gdyż ma on
za ło żo ną ma skę. Po dob nie rzecz się ma
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w przy pad ku obiek ty wu, przed któ rym
znaj du je się szkło bę dą ce czę ścią por tu.
Roz wa żmy więc przy pa dek, gdy szyb ka ta
jest pła ska, czy li ma my do czy nie nia z tzw.
por tem pła skim, np. Olym pus PPO -EP01.

W wy ni ku re frak cji świa tło wpa da ją ce
do obiek ty wu na gra ni cy je go po la wi dze -
nia w rze czy wi sto ści wpa da do por tu obu -
do wy pod mniej szym ką tem, cze go
wy ni kiem jest za wę że nie po la wi dze nia
obiek ty wu, a co za tym idzie wy dłu że nie je -
go efek tyw nej ogni sko wej. Do kład na war -
tość jest jed nak za le żna od te go, z ja ką
wo dą ma my do czy nie nia, gdyż ina czej sy -

tu acja wy glą da w sło nej wo dzie, a ina czej
w słod kiej. Win ny wszyst kie mu jest ró żny
współ czyn nik za ła ma nia świa tła, jed nak
współ czyn nik wy dłu że nia ogni sko wej oscy -
lu je w oko li cach 1,33 ra za. W re zul ta cie,
ko rzy sta jąc z pła skie go por tu, ry bie oko
o po lu wi dze nia 180 stop ni zmie ni nam się
w obiek tyw o po lu wi dze nia 97 stop ni. To
jed nak nie wszyst kie kon se kwen cje re frak -
cji. Scho dząc pod wo dę za uwa ży my, że
ob ser wo wa ne obiek ty są po więk szo ne
(mak sy mal nie o 1,33x) i znaj du ją się bli żej.

A jak spra wa wy glą da przy za sto so wa niu
por tu ko pu ło we go? Spójrz my na po wy ższe
zdję cie.

Wi dzi my, że obiek ty znaj du ją ce się

pod wo dą nie są na zdję ciu po więk szo ne
(a na wet nie co po mniej szo ne) – to jed -
na z cech por tu ko pu ło we go. Ko lej ną jest
brak zwę że nia ką ta wi dze nia i wy dłu że nia
ogni sko wej obiek ty wu, gdyż port ko pu ło -
wy, ze wzglę du na swój kształt, dzia ła jak
do dat ko wa so czew ka w obiek ty wie.

Nie ste ty za pre zen to wa ne zdję cie uwi -
docz ni ło pew ną wa dę por tu ko pu ło we go.
To, że nie po wo du je on po więk sze nia ob ra -
zu i za wę że nia ką ta wi dze nia, nie ozna cza,
że świa tło nie ule ga za ła ma niu po przej ściu
z wo dy do po wie trza po przez szkla ny port.
Za ła mu je się ono, jed nak w in ny spo sób niż
ma to miej sce w por cie pła skim. Port ko pu -

W wy ni ku in ne go za ła ma nia świa tła zwią za ne go
z in nym współ czyn ni kiem za ła ma nia dla po wie -
trza i wo dy, za wę ża się po le wi dze nia obiek ty wu

Zdjęcie wykonano aparatem Olympus E- M1 i
obiektywem M.Zuiko 8 mm f/1.8 PRO przy
użyciu portu kopułowego

Stosując port kopułowy przed obiektywem znika
problem z zawężeniem pola widzenia
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ło wy pro jek tu je się dla kon kret nych mo de -
li obiek ty wów do bie ra jąc od po wied nio je -
go pro mień we wnętrz ny i ze wnętrz ny,
a ta kże tak usta la się po ło że nie por tu wzglę -
dem obiek ty wu, aby śro dek sfer two rzą cych
ko pu łę znaj do wał się jak naj bli żej punk tu
no dal ne go. Dzię ki te mu mo że my spra wić,
że pro mie nie świa tła na wet na brze gu po la
wi dze nia obiek ty wu bę dą pa dać pro sto pa -
dle do płasz czy zny stycz nej z ko pu łą por tu
i nie ule gną za ła ma niu. Po zwa la to wy eli -
mi no wać wspo mnia ny pro blem z za wę że -
niem ką ta wi dze nia. Gdy sto su je my port
pła ski, pro mie nie z brze gu po la wi dze nia
pa da ją na nie go pod du żym ką tem i ule ga -
ją za ła ma niu.

Jed nak na le ży mieć na uwa dze, że
do obiek ty wu do cie ra ją ta kże pro mie nie,
któ re są rów no le głe do osi optycz nej, ale
nie po kry wa ją się z nią. W przy pad ku por -
tu pła skie go do trą one do obiek ty wu bez za -
ła ma nia, gdyż pa da ją pro sto pa dle na port.
Na to miast ma jąc do czy nie nia ze szkla ną
ko pu łą ule gną one za ła ma niu, a za ła ma nie
to bę dzie ró żne w za le żno ści od od le gło ści
te go pro mie nia od osi optycz nej. W wy ni ku
te go pro ce su, gdy sto su je my port ko pu ło wy,
obiek tyw „nie wi dzi” przez nie go rze czy wi -

ste go ob ra zu, a je dy nie tzw. ob raz wir tu al -
ny, któ ry jest nie co po mniej szo ny i roz cią -
ga się w od le gło ści od po wierzch ni por tu
do oko ło trzy krot no ści pro mie nia ko pu ły.
Ma jąc na uwa dze to, że pro mień ko pu ły
wy no si za zwy czaj kil ka lub kil ka na ście cen -
ty me trów, to prze strzeń roz cią ga ją ca się

od por tu do nie skoń czo no ści zo sta je
„skom pre so wa na” do ob ra zu wir tu al ne go
zaj mu ją ce go nie wię cej niż kil ka dzie siąt
cen ty me trów w głąb. W re zul ta cie chcąc
sfo to gra fo wać obiekt od da lo ny o kil ka me -
trów, mu si my ostrzyć na je go wir tu al ny ob -
raz znaj du ją cy się kil ka na ście cen ty me trów

Zdjęcie wykonano aparatem Olympus E- M1 i obiektywem M.Zuiko 8 mm f/1.8 PRO przy użyciu portu
kopułowego
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przed ko pu łą, co czę sto jest przy czy ną
pew nych nie do god no ści.

Pierw szą z nich jest wy bór punk tu ostro -
ści, gdy fo to gra fu je my jed no cze śnie ele -
men ty pod wod ne, jak i te znaj du ją ce się
na po wierzch ni. Na wspo mnia nym przy kła -
do wym zdję ciu ska ły w tle oraz gło wy nur -
ków zna la zły się w głę bi ostro ści, lecz
nie ste ty ich no gi już nie, bo wiem pod wo dą
apa rat za re je stro wał ich wir tu al ny ob raz,
któ ry od da lo ny był ja kieś 20-30 cm od ko -
pu ły. Gdy ostrość usta wi my na ele men ty
pod wod ne, to nie ste ty w ta kiej sy tu acji kra -
jo braz na po wierzch ni mo że być po za głę -
bią ostro ści, co ilu stru je po ni ższy przy kład.
W tej sy tu acji mo że my ra to wać się przy my -
ka niem przy sło ny (choć tu taj i tak wy no si ła
ona f/5, co przy ogni sko wej 8 mm da je spo -
rą głę bię na ma try cy 4/3), lub od po wied nim
do bo rem pla nu pod wod ne go i sce ne rii
na po wierzch ni.

Ko lej ną nie do god no ścią jest do bór od po -
wied nie go obiek ty wu do por tu ko pu ło we go.
Za zwy czaj pro du cen ci po da ją li stę kom pa -
ty bil nych mo de li, a naj więk szym pro ble -
mem oka zu je się tu być mi ni mal na od leg -
łość ostrze nia, bo wiem nie ka żdy obiek tyw
jest w sta nie usta wić ostrość na wir tu al nym

ob ra zie znaj du ją cym się kil ka na ście cen ty -
me trów od przed niej so czew ki.

Jed nak wspo mnia ny przez nas M. Zu -
iko 8 mm f/1.8 PRO do sko na le so bie tu taj
ra dzi. Je go mi ni mal na od le głość ostrze nia
wy no si za le d wie 12 cm, co spra wia, że na -
wet w po łą cze niu z por tem ko pu ło wym
obiek tyw nie bę dzie mieć pro ble mów
z usta wie niem ostro ści na ele men ty znaj du -
ją ce się w nie wiel kiej od le gło ści, cze go naj -
lep szym do wo dem są po ni ższe zdję cia.

Port Olym pus PPO -EP02 współ pra cu je
nie tyl ko z M. Zu iko 8 mm f/1.8 PRO, ale
rów nież z M. Zu iko Di gi tal 9-18 mm f/4.0–
5.6 ED. Dzię ki te mu mo gli śmy wy ko nać te -
sto we zdję cia, któ re ilu stru ją nam dzia ła nie
te go sa me go obiek ty wu w za le żno ści od za -

sto so wa ne go por tu, a ta kże po ka zu ją po rów -
na nie mię dzy ty mi dwo ma obiek ty wa mi.

Zdjęcie wykonano aparatem Olympus E- M1 i
obiektywem M.Zuiko 8 mm f/1.8 PRO przy
użyciu portu kopułowego

Zdjęcie wykonano aparatem Olympus E- M1 i
obiektywem M.Zuiko 8 mm f/1.8 PRO przy
użyciu portu kopułowego

M.Zuiko 9- 18 mm z portem płaskim

M.Zuiko 9- 18 mm z portem kopułowym
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Po wy ższy przy kład po ka zu je do bit nie,
jak bar dzo zwę ża nam się po le wi dze nia
obiek ty wu za por tem pła skim i jak ob raz
ule ga po więk sze niu. Jed no cze śnie ostat nie
zdję cie do wo dzi, że ko rzy sta jąc z por tu ko -
pu ło we go i obiek ty wu o bar dzo sze ro kim
ką cie wi dze nia, mo że my dość moc no zbli -
żyć się do fo to gra fo wa ne go obiek tu, bez
obaw, że nie zmie ści się on w ka drze. Dzię -
ki te mu choć tro chę ni we lu je my nie po żą -
da ny efekt za ni ka nia ko lo rów, gdyż świa tło
od bi te od fo to gra fo wa ne go obiek tu ma
do prze by cia krót szą dro gę.

Do cze go za tem przy da je nam się port
pła ski? Jest on nie za stą pio ny w pod wod nej
ma kro fo to gra fii, gdyż dzię ki je go wła ści wo -
ściom po więk sza nia ob ra zu dzia ła on
pod wo dą jak so czew ka zbli że nio wa.

4. Fo to gra fo wa nie pod wo dą
Fo to gra fo wa nie pod wo dą ró żni się nie co

od te go, cze go do świad cza my pod czas ro -
bie nia zdjęć na po wierzch ni. W ple ne rze,
czy w stu dio mo że my sku pić się tyl ko i wy -
łącz nie na do bo rze od po wied nie go ka dru
i od po wied nich pa ra me trów eks po zy cji.
Pod czas nur ko wa nia nie mo że my w peł ni
od dać się pa sji fo to gra fo wa nia, gdyż ko -

niecz ne jest za cho wa nie od po wied niej
ostro żno ści, za po mi na jąc o tym, mo że my
na ra zić się na spo re nie bez pie czeń stwo.
W trak cie ka dro wa nia mu si my pil no wać,
aby utrzy mać od po wied nią pły wal ność, bo -
wiem w prze ciw nym ra zie dość szyb ko
i w nie kon tro lo wa ny spo sób mo że my zo -

M.Zuiko 8 mm z portem kopułowym

Podwodne selfie -  Olympus E- M1 + M.Zuiko 8 mm f/1.8 z portem kopułowym PPO- EP02
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stać wy rzu ce ni na po wierzch nię, co mo że
skoń czyć się ura zem ci śnie nio wym.
Pod wo dą nie mal cią gle je ste śmy w ru chu.
Bę dąc za wie szo nym w to ni je ste śmy na ra -
że ni na dzia ła nie prą dów, któ re mo gą
znieść nas na ra fę. Nur ku jąc na wra kach na -
le ży uwa żać, aby o coś się nie za cze pić,
a uwa gę mu si my zwra cać nie tyl ko na to,
co znaj du je się do oko ła nas, ale ta kże
nad na mi i pod na mi. Do te go wszyst kie go
mu si my pil no wać po zio mu ga zu w bu tli
oraz cza su ja ki spę dza my na da nej głę bo -
ko ści, by nie wpaść w nie po żą da ną de kom -
pre sję. Do te go wszyst kie go w ka żdej chwi li
mo że zmie nić nam się wi docz ność, bo -
wiem ktoś zmą ci wo dę przed na mi, a roz -
pra sza ją ce się w wo dzie pro mie nie
sło necz ne i uno szą ce się w to ni dro bi ny
z pew no ścią nie uła twia ją za da nia pod wod -
ne mu fo to gra fo wi.

Nie jest jed nak aż tak źle. Współ cze sne
apa ra ty ofe ru ją nam wie le udo god nień
upra sza ją cych pro ces wy ko ny wa nia zdjęć
pod wo dą, a w tym roz dzia le omó wi my te
za sto so wa ne w Olym pu sie E -M1.

Jak już wspo mnie li śmy, fir ma Olym pus
jest je dy nym pro du cen tem, któ ry oprócz
apa ra tów z wy mien ną opty ką ofe ru je

do nich rów nież ca ły sys tem ak ce so riów
pod wod nych. Z te go też wzglę du już w mo -
men cie opusz cze nia fa bry ki bez lu ster kow -
ce OM -D i PEN ma ją za im ple men to wa ne
licz ne funk cje przy dat ne pod wo dą.

Pierw szą z nich jest z pew no ścią mo żli -
wość usta wie nia ba lan su bie li dla zdjęć
pod wod nych. Opcja ta w dość du żym stop -
niu po zwa la nam zni we lo wać nie ko rzyst ny
wpływ za ni ka nia ko lo rów wraz ze wzro -
stem głę bo ko ści. Choć pod wod ny ba lans
bie li nie za gwa ran tu je nam ta kie go efek tu,
ja ki mo że my uzy skać z pli ku RAW po przez
je go ob rób kę w kom pu te rze, to z pew no -
ścią bę dzie świet nym roz wią za niem dla
osób fo to gra fu ją cych na nie wiel kich głę bo -
ko ściach, któ re nie chcą, lub nie po tra fią
ba wić się w wy wo ły wa nie su ro wych pli -
ków. Obok pre zen tu je my dwa zdję cia wy -
ko na ne przy au to ma tycz nym i pod wod nym
ba lan sie bie li.

Wi dać, że w dru gim przy pad ku apa rat le -
piej wy do był ko lo ry pod wod ne go świa ta,
a ta kże spra wił, że żółć i róż na wy po sa że -
niu nur ka są du żo bar dziej wi docz ne.

Do dat ko wo Olym pus E -M1 ofe ru je tryb
ob ra zu de dy ko wa ny dla zdjęć pod wod -
nych. Jest to ze staw pre de fi nio wa nych usta -

wień kon tra stu, ostro ści, na sy ce nia ko lo rów
i gra da cji, ma ją cy na ce lu jesz cze le piej od -
wzo ro wy wać na zdję ciach to, co dzie je się
pod wo dą. Po ni żej pre zen tu je my ten sam
kadr, z uży ciem pod wod ne go ba lan su bie li
i pod wod ne go try bu ob ra zu.

Balans bieli Auto -  Olympus E- M1 + M.Zuiko 8
mm f/1.8 z portem kopułowym PPO- EP02

Podwodny balans bieli -  Olympus E- M1 +
M.Zuiko 8 mm f/1.8 z portem kopułowym PPO-
EP02
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Ko lo ry sty ka ule gła tu jesz cze więk szej po -
pra wie, jed nak ca ły kadr zo stał roz ja śnio ny, co
mo że przy dać się na więk szych głę bo ko ściach. 

Olym pus E -M1 ofe ru je nam do dat ko wo
dwa pro gra my te ma tycz ne, któ re mo że my
wy ko rzy stać pod wo dą. Nie znaj dzie my ich
w me nu wy bo ru try bów te ma tycz nych

SCN, bo wiem zo sta ły scho wa ne nie co głę -
biej w me nu. By je uak tyw nić, wy star czy
w me nu usta wień wła snych przy pi sać je
do wy bra ne go przy ci sku funk cyj ne go. Dzię -
ki te mu bę dąc w try bie PASM, wy star czy
na ci snąć od po wied ni przy cisk funk cyj ny,
a tryb pod wod nej sce ny zo sta nie ak ty wo -

wa ny. Na ci ska jąc przy cisk po now nie mo -
że my prze łą czać się mię dzy dwo ma ofe ro -
wa ny mi try ba mi: „Sze ro ko kąt ne zdję cie
pod wod ne” oraz „Zdję cia pod wod ne ma -
kro”. Ich ak ty wa cja po wo du je au to ma tycz -
ne włą cze nie pod wod ne go ba lan su bie li
oraz pod wod ne go try bu ob ra zu, cen tral nie
wa żo ne go po mia ru świa tła oraz wpro wa dzi
kom pen sa cję eks po zy cji -0.7 EV lub -1EV.
Do dat ko wo pod wod ne try by te ma tycz ne
po wo du ją, że pod łą czo na do kor pu su, do -
star cza na z nim w ze sta wie, ze wnętrz -
na lam pa bły sko wa FL -LM2 bły śnie na wet,
je śli nie zo sta ła pod nie sio na, co spo wo du -
je wy zwo le nie ze wnętrz nych fle szy pod -
wod nych za po śred nic twem ka bli
świa tło wo do wych. Do dat ko wo w przy pad -
ku ko rzy sta nia z obiek ty wu z funk cją po wer
zoom wy bór try bu „Zdję cia pod wod ne ma -
kro” lub „Sze ro ko kąt ne zdję cie pod wod ne”
po wo du je od po wied nio au to ma tycz ne
usta wie nie mak sy mal ne go po więk sze nia
lub od da le nia w obiek ty wie. Dzię ki te mu
otrzy mu je my na miast kę zmia ny ogni sko wej
obiek ty wu, do któ re go nie mo że my za sto -
so wać zę ba te go pier ście nia do zmia ny
ogni sko wej za po mo cą gał ki na obu do wie
pod wod nej.

Podwodny balans bieli, podwodny tryb obrazu -  Olympus E- M1 + M.Zuiko 8 mm f/1.8 z portem
kopułowym PPO- EP02
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Jed nak na wet naj lep sze opcje ba lan su
bie li, naj lep sze try by ob ra zu i try by te ma -
tycz ne nie za stą pią nam za pi su w for ma cie
RAW. Nie je stem zwo len ni kiem ko rzy sta -
nia z nie go na co dzień, gdyż nie mam póź -
niej cza su na wy wo ły wa nie su ro wych
pli ków. Jed nak scho dząc pod wo dę, za wsze
usta wiam opcję za pi su RAW+JPEG, bo -

wiem póź niej sza ob rób ka zdję cia w kom -
pu te rze mo że dać znacz nie lep sze efek ty
niż opro gra mo wa nie w apa ra cie. Że by nie
być go ło słow nym, po ni żej za miesz cza my
zdję cie otrzy ma ne z pierw sze go za pre zen -
to wa ne go tu taj ka dru. Tam mie li śmy plik
JPEG pro sto z apa ra tu, bez sto so wa nia usta -
wień do fo to gra fii pod wod nej, a po ni żej

plik JPEG uzy ska ny po przez wy wo ła nie pli -
ku RAW w pro gra mie Ado be Li gh tro om.

Nie ozna cza to jed nak, że nie war to ko -
rzy stać np. z ba lan su bie li do zdjęć pod -
wod nych. Na sta wa ta już w trak cie
nur ko wa nia po zwa la le piej oce nić ko lo ry -
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sty kę zdję cia i da je in for ma cję o tym, jak
du żo bę dzie my mo gli jesz cze „wy cią gnąć”
pod czas ob rób ki w kom pu te rze.

Oczy wi ście pod wo dą war to ko rzy stać też
z in nych do bro dziejstw ofe ro wa nych przez
współ cze sne bez lu ster kow ce. W przy pad ku
Olym pu sa de cy zję o do bo rze pa ra me trów

eks po zy cji mo że my po wie rzyć au to ma ty ce.
Dzię ki za sto so wa niu M. Zu iko 8 mm f/1.8,
któ ry jest naj ja śniej szym ry bim okiem
na świe cie, w po łą cze niu z do brą ma try cą
z E -M1 na wet po wpły nię ciu do ciem nej gro -
ty nie bę dzie my mieć pro ble mów z wy ko na -
niem cie ka we go zdję cia. Apa rat w try bie P

otwo rzył nam przy sło nę do f/2.0 i pod bił
czu łość do war to ści ISO 4000, co na wet
w tak nie ko rzyst nych wa run kach po zwo li ło
skró cić czas mi gaw ki na ty le, by za mro zić
ruch pły wa ją cych nur ków.

Trze ba przy znać, że Olym pus E -M1
w po łą cze niu z M. Zu iko 8 mm f/1.8 PRO
i obu do wą pod wod ną oraz por tem ko pu ło -
wym oka zał się świet nym kom pa nem pod -
czas scho dze nia pod wo dę. Oczy wi ście nie
za stą pił on part ne ra nur ko we go, w po sta ci
mo jej ma łżon ki, jed nak spra wił wie le ra do -
ści z fo to gra fo wa nia i po zwo lił uwiecz nić
kil ka nie za po mnia nych nur ko wań pod czas
ro dzin ne go wy jaz du na Mal tę. Cze go naj -
lep szym do wo dem są po ni ższe zdję cia.

Ro bert Olech
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Magic Rings – nowy wielofunkcyjny system rękawic  dla nurków
SANTI Diving wprowadza na rynek nowy produkt – Magic Rings. To innowacyjny system montażu pierścieni i suchych rękawic dla zapewnienia
nurkom maksymalnego komfortu przed, w trakcie jak i po nurkowaniu. Magic Rings zostały zaprojektowane tak, aby poza standardową funkcją
montażu suchych rękawic służyły również jako wielofunkcyjne narzędzie w awaryjnych sytuacjach. 

Magic Rings mają wiele różnych zastosowań:
1. Naprawa uszkodzonej manszety.
2. Montaż suchej rękawicy ,,na stałe” do rękawa skafandra.
3. Ułatwienie zakładania rękawicy z wbudowaną manszetą. 
4. Samodzielny montaż suchej rękawicy z manszetą. 
5. Szybkie i samodzielne zakładanie rękawic z wbudowaną manszetą. 
6. Montaż systemu pierścieni do suchych rękawic. 

W skład zestawu Magic Rings wchodzą dwa małe i dwa duże owalne
pierścienie, dwa gumowe pierścienie ochronne oraz zestaw O-ringów w
czterech rozmiarach i kolorach, co dodatkowo ułatwia ich rozróżnienie i
funkcje: czarnych, czerwonych, żółtych i szarych. 

Tomasz Stachura, SANTI Diving: 
„Pomysł na ten produkt zrodził się podczas nurkowania. To był impuls, że fajnie byłoby, gdyby nurkowie mieli takie narzędzie. Początkowo
produkt miał być pomocny głównie przy zakładaniu rękawicy z manszetą czy naprawy uszkodzonej manszety. Z czasem jednak okazało się, że
pierwotna koncepcja może być bardziej rozbudowana. W naszych głowach rodziły się nowe zastosowania, dodawaliśmy nowe elementy,
powstawały kolejne prototypy, które wprowadzały nowe funkcjonalności. Wciąż go udoskonalaliśmy. Przechodził wiele modyfikacji, zanim
przyjął obecną formę. Cały czas również testowaliśmy go wraz z zaprzyjaźnionymi nurkami. I tak, po wielu miesiącach prac, Magic Rings stał
się rozbudowanym systemem montażu suchych rękawic.” 
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Magic Rings zostały zaprojektowane tak, by zapewnić nurkom maksymalny komfort podczas nurkowania. Owalny kształt pierścieni umożliwia
bezproblemowe przełożenie ręki, nawet osobom o masywnych dłoniach. Ich materiał i kształt powodują, że nurkowie nie czują ich obecności
podczas nurkowania. Wykonane są z lekkiego, odpornego i wytrzymałego na różnego rodzaju uszkodzenia, uderzenia czy zgniecenia
mechaniczne materiału. Materiał jest giętki co dodatkowo poprawia komfort użytkowania oraz jego wytrzymałość. 
Pasują również do wszystkich rodzajów manszet wklejanych do rękawów suchych skafandrów różnych marek. Mają jeden standardowy rozmiar,
który jest dobrze dopasowany zarówno do mniejszych jak i większych dłoni. Mniejsze pierścienie mają wymiary 96mm (dłuższa przekątna) x
78mm (krótsza przekątna), co powoduje, że pasują na większość dłoni.

Jakub Szelągowski, SANTI Diving:
„Cieszy nas fakt, że Magic Rings to kolejny, po systemie grzewczym, innowacyjny produkt, który SANTI wprowadza na rynek. Nie stoimy w
miejscu, rozwijamy się, pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Staramy się działać kompleksowo, dostarczać nurkom najlepszy sprzęt.” 

Więcej o produkcie: 
http://santidiving.com/magic-rings/

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Gapińska – Dyrektor Marketingu SANTI Diving
e-mail: anna@santidiving.com,  kom: 608 284 661

http://santidiving.com/magic-rings/

