
Nr 8 (103) WRZESIEŃ 2018

http://nuras.info
http://nuras.info


Nuras.info 8/2018

2

NNuurraass..iinnffoo  rreeddaagguujjee:: Dariusz Smosarski darek@nuras.info, współpracują: Miłosz Dąbrowski, Agata Isajew, Ewa Drucis, Rudi Stankiewicz,
Adam Borkowski, Radosław Bizoń, Natalia Kasowska, Kuba Cieślak; Skład komputerowy i łamanie: Studio AVALON – Olsztyn

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Przedruki i kopiowanie wyłącznie za zgodą zespołu redakcyjnego. Wszelkie prawa

zastrzeżone. Publikacja reklamy i tekstów sponsorowanych niekoniecznie oznacza poparcie dla produktu, firmy czy usługi.

AArrttyykkuułłyy  ii  zzddjjęęcciiaa  mmoożżnnaa  pprrzzeessyyłłaaćć  pprrzzeezz  nnaasszząą  ssttrroonnęę  wwwwww..nnuurraass..iinnffoo

Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje..

Zdjęcie okładki: Marek Mencel

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wy glą da na to, że la to w koń cu do ce ni ło uro ki na sze go pięk ne go kra ju i w prze ci wień stwie do bo cia -

nów po sta no wi ło za go ścić nie co dłu żej. Dzię ki te mu, gdy by nie co raz wcze śniej ob le wa ją ca je zio ra ogni -
sta czer wień za cho dzą ce go słoń ca, ła two by ło by nie za uwa żyć, że to ko niec wa ka cji. 

Z pew no ścią nie jed ne mu z Was wła śnie te raz gdzieś z ty łu gło wy błą ka się nie śmia ło myśl, że by mo -
że jed nak nie wra cać na ko lej ne mie sią ce do biu ra, zwłasz cza gdy prze ło żo ny nie za li cza się do osób
choć tro chę Wam życz li wych. Mo że uda ło by się zmie nić swo je ży cie w wiecz ne lub przy naj mniej du żo dłu -
ższe wa ka cje... Czy to jest mo żli we? Tak! 

Mo żna na przy kład wy ru szyć we wspa nia ły kil ku let ni rejs do oko ła świa ta, po łą czo ny z nur ko wa niem, gdzie
tyl ko du sza za pra gnie i płe twy po nio są. Re la cji z ta kie go rej su szu kaj cie na na szych ła mach, mo że przy -
go dy śmiał ków, któ rzy w nim uczest ni czą zmo ty wu ją Was do dzia ła nia i po zwo lą roz wi nąć skrzy dła stłam -
szo ne na co dzień pod re gu la mi no wą ma ry nar ką czy zbyt do pa so wa nym ża kie tem z lo go luk su so wej
mar ki na pod szew ce. 

Prze glą da jąc po zdro wie nia nad sy ła ne przez Czy tel ni ków za rów no z naj od le glej szych stron świa ta, jak i
uro czych pol skich za kąt ków śmia ło mo że my stwier dzić, że fan ta zji Wam nie bra ku je. Dzię ku je my, że w
tak po ry wa ją cych chwi lach choć przez chwi lę my śla mi by li ście z na mi. To dla nas wa żny sy gnał, że po -
dą ża my w do brym kie run ku. Cze ka my nie cier pli wie na Wa sze re la cje z tych nie sa mo wi tych przy gód w
głę bi nach i nie tyl ko. 
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Dla ko goś, kto nie nur ku je, nie ma
do świad cze nia w pły wa niu, snor ke lin -
gu czy nur ko wa niu w wo dach tro pi -
kal nych de cy zja wy da je się być
oczy wi sta, wy bór za zwy czaj pa da na
krót ką pian kę. Jest tań sza, lżej sza,
więc po co się mę czyć z trans por -
tem i więk szą wa gą ska fan dra nur -
ko we go pod czas dłu gich lo tów na
dru gi ko niec świa ta.

W prak ty ce oka zu je się jed nak, że nie za -
wsze jest to do bry wy bór. Oso bom bez do -
świad cze nia oraz tym wszyst kim, któ rzy nie
zda ją so bie spra wy, dla cze go dłu ższa pian -
ka nie kie dy bę dzie naj lep szym roz wią za -
niem, po sta ram się nie co przy bli żyć te mat i
otwo rzyć oczy.

Je dzie my na wa ka cje, bę dzie ra do śnie,
śmiesz nie, szy ku ją się po ry wa ją ce wy ciecz -

Bydlątka pływające w morzu,
czyli pianka krótka czy długa – co wybrać?
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ki, za ba wy, nie za po mnia ne im pre zy. Któż
by tam my ślał w ta kich oko licz no ściach o
ja kichś ja do wi tych „by dląt kach” za miesz -
ku ją cych mor skie ot chła nie.

Po mi nę tu aspek ty me dycz ne, po nie waż
nie je stem le ka rzem. Ogra ni czę się do ab so -
lut ne go mi ni mum, czy li do te go, co ka żdy

nu rek wie dzieć po wi nien. Prze ma wiać bę -
dzie prze ze mnie do świad cze nie, któ re
mam na dzie ję, zmu si nie któ rych do prze -
my śleń i zwe ry fi ko wa nia swo ich za cho wań
w wo dach tro pi kal nych.

W koń cu dwa dzie ścia lat nur ko wań w
ró żnych re gio nach świa ta mo że przy nieść

spo ro wie dzy, nie ko niecz nie ksią żko wej.
Po mi jam tu ta kże nie bez pie czeń stwo

spo tka nia z du ży mi zwie rzę ta mi pod wod -
ny mi, na przy kład re ki na mi. Wie le z nich
jest za gro żo nych wy gi nię ciem, więc ry zy ko
za czy na być nie pro por cjo nal nie ma łe w
sto sun ku do in for ma cji przed sta wia nych w
pod ręcz ni kach dzie sięć czy dwa dzie ścia lat
te mu. Dziś w za sa dzie po win ni śmy się cie -
szyć, że wciąż ma my szan sę zo ba czyć re ki -
na na ży wo, a nie już tyl ko w te le wi zji. Co
jed nak z ja do wi ty mi osob ni ka mi, z któ ry mi
mo że my ob co wać w wo dzie?

Pa mię taj my, że zwie rzę ta mor skie przy -
sto so wy wa ły się do swo je go śro do wi ska
przez mi lio ny lat. Są to stwo ry zim no krwi -
ste. Co to zna czy dla cie bie? Do ota cza ją -
cych je wa run ków do sto so wa ły mię dzy
in ny mi pro duk cję i moc sub stan cji tok sycz -
nych. Jad mu si być na ty le sil ny, aby za dział
szyb ko i za bił lub sku tecz nie od stra szył zim -
no krwi ste go prze ciw ni ka, u któ re go krew
krą ży wol niej i prze mia na ma te rii nie jest tak
bły ska wicz na. To zna czy, że mu si być bar -
dzo tok sycz ny. Przy ni skiej tem pe ra tu rze
wo dy i po wol nym krą że niu krwi jad mu si
być na ty le sku tecz ny, aby szyb ko po ko nał
na past ni ka. Te raz wy star czy so bie uświa do -
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mić, że je ste śmy or ga ni zma mi cie pło krwi -
sty mi, na sza krew krą ży zde cy do wa nie
szyb ciej i prze mia na ma te rii w sto sun ku do
zwie rząt mor skich rów nież jest nie po rów ny -
wal nie szyb sza. Co to zna czy? To zna czy,
że jad, kie dy już znaj dzie się w na szym or -
ga ni zmie, jest szyb ko trans por to wa ny przez
krwio obieg w ró żne czę ści cia ła.

Gdy ze tknie my się z ty mi tok sy na mi –
mu si bo leć na tych miast! Or ga ni zmy ja skra -
wo odzia ne przez na tu rę na pew no ma ją w
so bie ja kieś tok sy ny. Tak na tu ra to wy my -
śli ła. Jed nak co z ty mi, któ rych cza sa mi w
ogó le nie wi dać? Le ni wie so bie pły wa ją al -
bo dry fu ją w to ni wod nej, czę sto są mi kro -
sko pij nej wiel ko ści, prze zro czy ste,
nie uchwyt ne dla na sze go oka.

Na szczę ście nie za wsze jad pod wod -
nych stwo rzeń jest tak sil ny, że nas za bi je,
jest jed nak wy so ce praw do po dob ne, że
spo wo du je spo ry ból czy pie cze nie, czę sto
po zo sta wia jąc nie este tycz ne bli zny na skó -
rze. W prak ty ce oka zu je się, że nie wszy scy
le ka rze wie dzą jak so bie po ra dzić z te go ty -
pu przy pad ka mi. Ja ką bo wiem wie dzę i do -
świad cze nie ma in ter ni sta z Pol ski w
za kre sie po pa rzeń wy wo ła nych przez ja kieś
eg zo tycz ne coś? Chło pak mo że jesz cze
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spró bo wać po chwa lić się bli zna mi, jed nak
dla pań bę dzie to bar dzo po wa żny pro -
blem. Zdję cia po ka zu ją, jak mo gą wy glą dać
pa miąt ki po ta kim spo tka niu.

Wy obraź my so bie te raz, że zde cy do wa -
li śmy się na krót ką pian kę, ma my od kry te
nie tyl ko no gi i rę ce, ale ta kże gło wę. Pły -
nie my so bie po po wierzch ni, ja ko pły wak
po wierzch nio wy pa trząc w dół. Tak na tu -
ral nie ukła da się prze cież na sza gło wa.
Tym cza sem tuż przy po wierzch ni uno si się
pa rzą ca me du za. Chwi la nie uwa gi i jej
mac ki owi nię te są wo kół no gi lub rę ki. Nie
daj Bo że na twa rzy! Tu przy po mi na mi się
tro chę sy tu acja, kie dy je ste śmy świa do mi
nie bez pie czeń stwa, ale je ba ga te li zu je my
bez tro sko pod cho dząc do te ma tu, bo po co
na przy kład brać cie płe ubra nia na wy -
ciecz kę w gó ry, sko ro jest ta kie pięk ne słoń -
ce, czy też po co mi kask pod czas jaz dy
ro we rem, sko ro ja dę tyl ko na chwi lę do
skle pu.

Nie tra gi zuj my oczy wi ście. Nie jest to
po wszech ne, jed nak war to pa mię tać, że są
miej sca, gdzie czę sto tli wość ob co wa nia z
ja do wi ty mi or ga ni zma mi jest zna czą ca.
Mo że więc war to do wie dzieć się przed wy -
jaz dem, czy coś nie czy ha na nas w wo -

dzie, szcze gól nie gdy pla nu je my wy pra wę
z dzieć mi. Pa trząc na przy kład na Au stra lię,
oglą da jąc fil my przy rod ni cze spod wo dy,

cza sem od no szę wra że nie, że wszyst ko co
tam ży je jest po to, aby uka tru pić czło wie -
ka. Nie trze ba wca le tak da le ko się gać –
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Wło chy, Mo rze Ty reń skie czy Li gu ryj skie,
ileż tam jest pa rzą cych me duz w okre sie
wa ka cyj nym! Ile przy pad ków po pa rzeń. Na
wy spie Go zo na Mal cie wi dzia łem ta bli ce

ostrze ga ją ce o ró żne go ro dza ju me du zach,
któ re mo gą zro bić nam krzyw dę, uzu peł -
nio ne po ra dą jak so bie w ta kim przy pad ku
po móc.

Gdy nur ko wa łem w wo dach tro pi kal -
nych, czę sto spo ty ka ła mnie ta ka sy tu acja,
że na gle, ni z te go, ni z owe go część twa rzy
za czy na ła mnie in ten syw nie piec. Ja kieś
nie wi docz ne go łym okiem, uno szo ne przez
prąd, mło de lar wy me duz czy in nych ja do -
wi tych or ga ni zmów rap tem za cze pi ły się o
skó rę. Co zro bić w ta kiej sy tu acji, bę dąc
głę bo ko pod wo dą pod czas nur ko wa nia czy
na wet pły nąc po po wierzch ni mo rza, ale ze
spo rym dy stan sem do brze gu, ło dzi czy
skąd tam wsko czy li śmy do wo dy? Prze cież
nie po bie gnie my od ra zu do le ka rza, któ ry
bę dzie wie dział co zro bić.

Do świad cze nie na uczy ło mnie, że wy -
ma chi wa nie dło nią w stro nę twa rzy jak wa -
chla rzem, aby stru mień wo dy ob my wał
po licz ki, oka za ło się sku tecz ną me to dą. Sto -
so wa łem ją kil ka krot nie, spraw dza się. Naj -
gor sze, co mo że my zro bić, to za cząć trzeć
pod ra żnio ną skó rę. W przy pad ku dzie ci
trze ba szyb ko za in ter we nio wać, bo prze -
cież one bę dą mia ły od ruch bez wa run ko -
wy. Po cie ra jąc, wcie ra my ha czy ko wa te
na rzą dy ów nie wia do me go or ga ni zmu w
skó rę, więc nie dość, że bę dzie pie kło ca ły
czas, to do dat ko wo wy stą pi za czer wie nie -
nie, wy syp ka, opu chli zna, a na wet ra ny ta -
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kie jak przy po pa rze niu wrząt kiem. Do sko -
na łym przy kła dem mo gą być tu skut ki otar -
cia się o ko ra lo wiec ogni sty (ang. fi re co ral).
Do dziś bar dzo wy raź nie pa mię tam wy da -
rze nie sprzed pięt na stu lat, gdy pod czas wy -
ciecz ki w ABC po po wierzch ni, gdzieś na
ra fach Mo rza Czer wo ne go, dziew czy nę
mo je go ko le gi fa la rzu ci ła na ra fę wła śnie
sko lo ni zo wa ną przez ko ra low ce ogni ste.
Wy szła z wo dy wy glą da jąc jak by na brzuch
i uda ktoś wy lał jej wrzą tek. A wy star czy ło -
by, że by pły wa ła w pian ce…

Kap tur na gło wę
Na tu ral nie pod czas pły wa nia po wierzch -

nio we go w ABC ma ło kto zde cy du je się na
za kła da nie kap tu ra. Tak zwa ne ang. rash gu -
ard, czy li ko szul ki do pły wa nia już chęt niej.
Oso bi ście kap tur nur ko wy przy dał mi się
dwa ra zy. Oj, pa mięt ne ra zy! Raz w sło necz -
nej Ita lii, kie dy to na noc nym nur ko wa niu w
ułam ku se kun dy pa so żyt ry by, wiel ko ści
oko ło 5 cm pró bo wał wgryźć mi się w szy ję.
Ja kże się cie szę, że mia łem wów czas kap tur.
Gdy by nie to, pro szę so bie wy obra zić...
Noc ne nur ko wa nie, głę bo kość 15 me trów i
ja kiś ro bal wgry za się w szy ję… brrr! To był
mo ment, od któ re go na ab so lut nie ka żde
nur ko wa nie za czą łem za bie rać kap tur.
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In nym ra zem, gdzieś w oko li cach Si pa -
da nu w Azji, po wy nu rze niu na po wierzch -
nię oka za ło się, że tra fił się nam ja kiś wy ląg
ma łych kra bów wiel ko ści oko ło 3-4 mi li me -
trów. Ko żuch gru bo ści oko ło dwóch cen ty -
me trów uno sił się na po wierzch ni, a my się
w nim wy nu rzy li śmy. Bo gat szy o wcze -
śniej sze do świad cze nia, tak bar dzo nie
ucier pia łem, ale pro szę so bie wy obra zić
oso by, któ re pły wa ły wów czas bez kap tu ra,
a szcze gól nie dziew czy ny. Ty sią ce ma łych
kra bi ków, kształ tem przy po mi na ją cych
wszy, ale wiel ko ścią klesz cze, roz ła zi ły się
we wło sach. Ta gę sia skór ka na cie le to
znak, że za czy nasz my śleć o dłu ższej pian -
ce i kap tu rze na ko lej ny wy jazd… War to
też za zna czyć, że dla osób, któ re ma ją wra -
żli we uszy, kap tur pod czas nur ko wa nia jest
wręcz nie zbęd ny. Wil got ne ucho, tro chę
wia tru i pro ble my go to we, a za chwi lę doj -
dzie do te go za pa le nie ucha ze wnętrz ne go.
Nie za po mnij my przy oka zji wło żyć do
środ ka pa lec, że by przy spie szyć in fek cję.
Ja kże czę sto to wi dzę.

Szyb ka po moc przy po pa rze niach i otar -
ciach przez nie wia do mo co

Uwa ga, więk szość po rad ni ków w In ter -
ne cie, to czy sta teo ria ksią żko wa, któ ra bar -
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dzo czę sto od bie ga od rze czy wi sto ści. „Je -
śli po pa rzy cię me du za, nie wy ko nuj gwał -
tow nych ru chów, bo to przy spie sza
roz prze strze nia nie się ja du. Wyjdź z wo dy
i po mo cy szu kaj u ra tow ni ka, któ ry po wi -
nien mieć przy so bie śro dek ła go dzą cy
ból”. Oczy wi ście ktoś, kto to pi sał nie miał
wcze śniej do czy nie nia z po pa rze niem
przez me du zy. Wręcz prze ciw nie. Je śli me -
du za cię po pa rzy, ma chaj koń czy ną po zo -
sta jąc w sło nej wo dzie. Spo wo du je to, że
mac ki za czną się od kle jać, ha czy ko wa te
na rzą dy ta kże bę dą od pa dać od skó ry.
Spraw dzi łem to co naj mniej trzy ra zy na so -
bie, kie dy za plą ta łem się w pa rzą cą me du -
zę. Ca ły czas sie dzia łem w wo dzie i
ma cha łem sto pą, wo kół któ rej oplo tła się
me du za. Po dzie się ciu mi nu tach z bó lu zro -
bi ło się już tyl ko pie cze nie, a gdy wy sze -
dłem z wo dy po ko lej nych czter dzie stu
mi nu tach pły wa nia nie ma lże za po mnia łem
o spra wie. Coś tam pie kło, ale już nie mu -
sia łem sto so wać żad nej ma ści. Tak sa mo
by ło w przy pad ku po pa rze nia przez me du -
zę skó ry wo kół rę ki i dło ni, a na wet twa rzy.
Ca łe szczę ście, że nie wy sze dłem wów czas
na brzeg, tyl ko pły wa łem i stru mień wo dy
ob my wał po pa rzo ne miej sca, tym sa mym

od cze pia jąc ha czy ko wa te na rzą dy me du zy.
To dzia ła, pro szę mi uwie rzyć. Na jed nej z
ta blic na Mal cie, w miej scu gdzie tu ry ści
wcho dzą do wo dy, a praw do po do bień stwo
spo tka nia z me du zą jest du że wy czy ta łem,
aby po pa rzo ne miej sca prze my wać wo dą

ga zo wa ną z bu tel ki, któ rą za zwy czaj mo -
żna szyb ko zdo być. Ile w tym praw dy, nie
wiem, ale mo że war to spró bo wać przy nie -
du żych po pa rze niach.

Bę dą się rów nież zda rza ły po wa żniej sze
przy pad ki, kie dy mac ki są tak owi nię te, że
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opi sy wa ny wy żej nu mer już się nie spraw -
dzi. Nie któ re me du zy ma ją trzy me tro we
mac ki! Trze ba je tak usu nąć, aby nie po pa -
rzyć pal ców, któ ry mi so bie po ma ga my.
Kom bi nuj przez rę ka wicz ki, pin ce tą, ja ki -

miś na rzę dzia mi, ma szyn ką do go le nia (nie
elek trycz ną oczy wi ście). Skó rę na le ży prze -
trzeć spi ry tu sem sa li cy lo wym lub octem, a
je śli nie ma ich pod rę ką (a prze wa żnie nie
ma), mo żesz prze myć ra nę wo dą mor ską

lub so kiem z cy try ny, a ta kże po sma ro -
wać... roz kro jo nym po mi do rem (nie ke czu -
pem!). Nie spłu kuj opa rze nia słod ką wo dą.
Je śli bar dzo bo li, ob lej miej sce bar dzo go rą -
cą wo dą, ale nie wrząt kiem. Ami no kwas w
biał ku ja du ze tnie się i nie bę dzie się da lej
roz cho dził po or ga ni zmie. Je że li póź niej
jesz cze bar dzo bo li, ob łóż lo dem, o ile jest
ta ka mo żli wość, być mo że choć tro chę po -
mo że to osło dzić ży cie po szko do wa nej
oso bie i bę dzie mniej bo la ło. Pie cze nie zła -
go dzą też le ki an ty hi sta mi no we (tyl ko kto je
ma…), a obrzęk  – krem z hy dro kor ty zo nem
(to już na pew no ka żdy ma na wa ka cjach,
praw da?).

Je że li do szło do wstrzą su ana fi lak tycz ne -
go, ład na na zwa, a cho dzi po pro stu o sil ną
re ak cję na ja kiś aler gen – w ta kim przy pad -
ku żar tów nie ma. Szyb ko do le ka rza!

Zo sta wiam te raz ty tu ło wy pro blem do
prze my śle nia, czy przy pad kiem nie war to
za brać ze so bą cien kiej, ale dłu giej pian ki
wy je żdża jąc na wa ka cje, szcze gól nie w tro -
pi kal ne za ka mar ki na sze go glo bu? A mo że
Two je dziec ko jest aler gi kiem i li cho wie,
jak za re agu je na kon takt z ja kąś ob cą tok sy -
ną?

Ru di Stan kie wicz
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Kil ka lat te mu, pod ró żu jąc po Fi li -
pi nach, po zna łem nie miec kie go in -
struk to ra Ro ber ta, pra cu ją ce go na
wy spie Ca bi lao. To z nim po dzi wia -
łem pod wod ne uro ki fi li piń skiej wy spy.
Po nur ko wa niach dłu gi mi go dzi na mi
roz ma wia li śmy o nur ko wych pla nach
na przy szłość. 

Pa mię tam ten czas do sko na le. Ro bert
opo wia dał nam o tym, że szu ka swo je go
ka wał ka na zie mi, gdzie mógł by osiąść na
sta łe i za ło żyć swój wła sny re sort nur ko wy.
Po po wro cie z Fi li pin na krót ki czas urwał
nam się kon takt, do cza su, gdy Ro bert ode -
zwał się do nas i po in for mo wał, że wy je -
chał z Fi li pin. Po cząt ko wo nie chciał
zdra dzać swo ich pla nów, aż do dnia, w
któ rym za pro sił nas na ma gicz ną wy spę Cu -
ra cao. Po cząt ko wo na zwa ko ja rzy ła mi się
tyl ko z wy sko ko wym li kie rem wy twa rza -
nym ze skó rek gorz kich po ma rań czy. W in -

Curacao
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ter ne cie nie zna la złem wie le in for ma cji na
te mat nur ko wa nia na Cu ra cao, zna jąc jed -
nak Ro ber ta wie dzia łem, że nie za miesz kał -
by w miej scu ma ło atrak cyj nym nur ko wo.
Bio rąc pod uwa gę wszyst kie za i prze ciw,
w koń cu po sta no wi li śmy, że wraz z gru pą

przy ja ciół od wie dzi my ten je go ma ły ka wa -
łek zie mi, na któ rej uru cho mił swój wła sny
re sort nur ko wy.

W kwiet niu 2018 ro ku, spa ko wa ni, ru -
szy li śmy w pod róż. Po kil ku na stu go dzi -
nach lo tu, na lot ni sku po wi tał nas Ro bert

wraz z In es. Cze ka ły na nas rów nież sa mo -
cho dy, któ ry mi prze mie ści li śmy się na pół -
noc wy spy. To tam Ro bert zbu do wał swój
re sort. Ku na sze mu za sko cze niu, re sort
Non So no, bo tak go na zwał, skła da się z
luk su so wych apar ta men tów miesz czą cych
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pięt na ście osób, ba se nu oraz ma ga zy nu na
sprzęt nur ko wy. Re sort po ło żo ny jest nad
brze giem za to ki Playa Ka li ki. Do dys po zy cji

ma my dwa sa mo cho dy: pic ku pa i oso bów -
kę, któ ry mi prze miesz cza my się po oko li cy.
Cu ra cao jest ni zin ną wy spą o tro pi kal nym

kli ma cie. Po ło żo na jest w re jo nie ma łych
An ty li, z jed nej stro ny oto czo na Mo rzem
Ka ra ib skim, zaś z dru giej nie spo koj nym
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oce anem. Sto li cą wy spy jest Wil lem stad, z
uwa gi na gę sto po ło żo ne ko lo ro we bu dow -
le, zwa ny ma łym Am ster da mem. Na wy spie
znaj dzie my wie le re stau ra cji ser wu ją cych

lo kal ne i eu ro pej skie da nia, jed nak bę dąc
tu taj, grze chem by ło by nie spró bo wać jed -
nej z lo kal nych po traw, np. gu la szu z igu -
any. Igu any to du że jasz czur ki z ro dzi ny

le gwa nów, któ re mo żna tu spo tkać w za sa -
dzie wszę dzie. Je dze nie jest na praw dę
pysz ne i do brze po da ne. Na od wie dza ją -
cych wy spę cze ka wie le atrak cji tu ry stycz -
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nych, w tym par ki kra jo bra zo we, ja ski nie
czy lo kal ne za byt ki. War to po świę cić rów -
nież tro chę cza su, aby po znać sto li cę i zo -

ba czyć cha rak te ry stycz ny ru cho my most, z
któ re go sły nie. Ce ny na Cu ra cao są ró żne,
mo żna po wie dzieć, że ho len der skie, ale

wszyst ko uza le żnio ne jest od in dy wi du al -
nych pre fe ren cji, więc naj le piej sa mo dziel -
nie oce nić czy fak tycz nie jest dro go. Czas
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mi jał tu nie zwy kle szyb ko, w koń cu jed nak
nad szedł mo ment, gdy mo gli śmy się za nu -
rzyć. W trak cie pierw sze go nur ko wa nia po -
sta no wi li śmy od wie dzić za to kę Playa. Po

za ła twie niu for mal no ści po bra li śmy bu tle z
po wie trzem i we szli śmy do wo dy. Więk -
szość nur ko wań od by wa się tu z brze gu, ze
wzglę du na bli skość raf. Wy star czy wejść

do wo dy, prze pły nąć kil ka na ście me trów
po po wierzch ni i ma my ścia nę ra fy. Pod
wo dą ka żdy znaj dzie coś dla sie bie, opa da -
ją ce do kil ku dzie się ciu me trów ścia ny, wra -
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ki, żół wie, mu re ny, ba ra ku dy, lan gu sty, śli -
ma ki, ogrom pod wod ne go ży cia... Tu na -
praw dę jest cie ka wie! Na wy spie

zlo ka li zo wa nych jest kil ka dzie siąt miejsc
nur ko wych. Nam uda ło się od wie dzić za le -
d wie kil ka na ście. Ka żde z nich jest in ne, ka -

żde nie zwy kle cie ka we. Ogrom nym plu sem
nur ko wa nia na Cu ra cao jest mo żli wość
wie lo krot ne go nur ko wa nia, pła ci my za
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dzień nur ko wy, po bie ra my bu tle z po wie -
trzem, a po za koń czo nym nur ko wa niu wy -
mie nia my je na no we. Je śli ktoś bar dzo
chce, mo że nur ko wać do wo li...

Oczy wi ście nie sa mym nur ko wa niem
czło wiek ży je. Bę dąc na miej scu war to od -
wie dzić za chwy ca ją ce pla że, któ rych znaj -
dzie my tu taj ogrom. Nie dość, że pla że na

Cu ra cao są prze pięk ne, to jesz cze w za sa -
dzie na ka żdej z nich znaj du ją się ba zy nur -
ko we, re stau ra cje oraz wie le in nych atrak cji
tu ry stycz nych. Cu ra cao to jed na z ostat nich
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wysp, na któ rej znie sio no nie wol nic two, w
związ ku z tym jest tu wie le po mni ków i po -
zo sta ło ści na wią zu ją cych do te go te ma tu.
Pod su mo wu jąc nasz wy jazd, mu szę po wie -
dzieć, że na praw dę war to by ło od wie dzić

ten ka wa łek świa ta. W su mie przez kil ka na -
ście dni spę dzo nych na Cu ra cao uda ło nam
się zwie dzić naj cie kaw sze za byt ki, wy ko -
nać kil ka na ście nur ko wań w jed nych z naj -
bar dziej in te re su ją cych miejsc i oczy wi ście

spo tkać się z na szy mi nie miec ki mi przy ja -
ciół mi.

Ma rek Men cel

fot.: autor
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Ską pa ny w Oce anie Spo koj nym
Ar chi pe lag Fi li piń ski, po ło żo ny w po -
łu dnio wo - wschod niej Azji, two rzy
pań stwo skła da ją ce się z oko ło 7641
wysp o łącz nej po wierzch ni 300 000
km2. Się ga ją ca 289 ki lo me trów li nia
brze go wa sta wia ten wy spiar ski kraj
na pią tym miej scu po śród państw o
naj dłu ższych li niach brze go wych
świa ta.

Po ło że nie Fi li pin w stre fie rów ni ko wej
na ra ża miesz kań ców wysp na ucią żli wość
zwią za ną z wy stę pu ją cy mi w oko li cy taj fu -
na mi. Jest to szcze gól nie istot ne ze wzglę du
na ob le wa nie wysp fi li piń skich licz ny mi
wo da mi ze wszyst kich stron świa ta. Od
wysp in do ne zyj skich od dzie la ją je wo dy
Mo rza Ce le bes, a od le żą ce go na pół no cy
Taj wa nu – wo dy cie śni ny Lu zon. Fi li pi ny
ulo ko wa ne są na za chod nich obrze żach pa -
cy ficz ne go Pier ście nia Ognia. Do dat ko wo,
znaj du ją ce się na wscho dzie Mo rza Fi li piń -

skie go Ben ham Pla te au sta no wi ob szar pod -
mor skiej sub duk cji tek to nicz nej, co po wo -
du je nie mal co dzien ne po ja wia nie na wet
do dwu dzie stu mniej lub bar dziej od czu -

wal nych trzę sień zie mi. Więk szość tu tej -
szych wysp wul ka nicz nych po ro śnię ta jest
tro pi kal nym la sem desz czo wym. Na po -
wierzch ni ca łe go pań stwa fi li piń skie go

Filipińskim szlakiem nurków…
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znaj du je się wie le ak tyw nych wul ka nów,
wśród któ rych wy mie nić na le ży May on, Pi -
na tu bo i Ta al. Wul ka nicz ny cha rak ter wysp
za owo co wał licz ny mi zło ża mi mi ne ral ny -
mi (zło to, cynk, miedź, chro mit i ni kiel)
oraz pro duk cją ener gii geo ter mal nej. Owo -
cem ta kiej geo lo gii kra ju jest pod ziem na

rze ka Pu er to Prin ce sa, któ ra sta no wi pod sta -
wę tam tej sze go ży cia na tu ral ne go fau ny i
flo ry.

Mó wi się, że Fi li pi ny to je den z naj bo gat -
szych ob sza rów na świe cie pod wzglę dem
znaj du ją cej się tu taj ró żno rod no ści bio lo -
gicz nej. Sa me la sy desz czo we sta no wią

dom dla ró żno rod nych ga tun ków ro ślin i
zwie rząt. Tam tej sze te re ny za miesz ku je
oko ło 1100 ga tun ków lą do wych krę gow -
ców, z cze go po nad 100 ga tun ków to ssa ki
i 170 ga tun ków pta ków. Wśród ro ślin znaj -
dzie się tu taj aż 13 500 ró żnych ga tun ków,
z cze go aż 3200 to ga tun ki en de micz ne fi -
li piń skich wysp. Fi li pi ny ce chu ją się wy so -
kim wskaź ni kiem en de mi zmu, z cze go
wśród ga tun ków ro dzi mych wy ró żnić mo -
żna szczu ry chmur ne, fi li piń skie tar sie ry,
diu go nie i cy we ty. To wy spiar skie pań stwo
mo że po chwa lić się ta kże ogrom ną ilo ścią
ró żnych ga tun ków ga dów, ta kich jak ko bry,
py to ny i kro ko dy le. Naj więk szy do tych czas
schwy ta ny tam przed sta wi ciel kro ko dy li
zna ny jest ja ko Lo long. En de micz nym pta -
kiem za miesz ku ją cym desz czo we la sy
wysp Lu zon, Ley te, Min da nao i Sa mar jest
wiel ki orzeł fi li piń ski mie rzą cy do 102 cm
dłu go ści cia ła (naj dłu ższy w po rów na niu do
do wol ne go or ła) i osią ga ją cy wa gę do
ośmiu ki lo gra mów. 

Ten ogrom ny przed sta wi ciel ro dzi ny ja -
strzę bio wa tych cha rak te ry zu je się brą zo wo -
-bia łym upie rze niem i oka la ją cym czu bek
gło wy ku dła tym grze bie niem. Ży wi się mał -
pa mi, ko lo sa mi, cy we ta mi, du ży mi wę ża -
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mi, jasz czur ka mi a na wet in ny mi pta ka mi,
ta ki mi jak dzio bo ro żce. Tu ry ści od wie dza -
ją cy Fi li pi ny mu szą za pa mię tać, że jest to
ptak kry tycz nie za gro żo ny i je go zra nie nie
bądź za bi cie pod le ga wy so kim grzyw nom i
ka rze wię zie nia na wet do dwu na stu lat.

Na le żą ce do Fi li pin wo dy obej mu ją oko -
ło 2 200 000 km2, co po zwo li ło na po wsta -
nie nie zwy kłe go zró żni co wa nia ży cia
mor skie go za miesz ku ją ce go tam tej szy Trój -
kąt Ko ra lo wy. Co ro ku od kry wa ne są no we
ga tun ki ryb, z cze go łącz na ich licz ba ak tu -
al nie wy no si już 2400 ga tun ków. Z ko lei ra -
fy obej mu ją tu aż 500 sta no wisk
ko ra lo wych. Ra fa Tab ba ta ha, zlo ka li zo wa -
na na Mo rzu Su lu, w ro ku 1993 zo sta ła
uzna na za świa to we dzie dzic two UNE SCO.
Na le ża ło by wspo mnieć tu rów nież o trze -
ciej naj głęb szej na świe cie głę bi Ga la thea
ulo ko wa nej w fi li piń skim ro wie. To wła śnie
bo gac two bio lo gicz ne Fi li pin jest głów ną
atrak cją tu ry stycz ną. Licz ne wy spy oto czo -
ne bia ły mi pla ża mi, la sy desz czo we, gó ry
oraz miej sca do sko na łe do nur ko wa nia
znaj du ją ce się na li ście naj bar dziej po pu -
lar nych ce lów tu ry stycz nych na da ją roz pę -
du tam tej szej tu ry sty ce. Ar chi pe lag
Fi li piń ski uroz ma ico ny jest wie lo ma ja ski -

nia mi i for ma cja mi skal ny mi, co w po łą cze -
niu z prze pięk ny mi ra fa mi ko ra lo wy mi two -
rzy kom po zy cję wzbu dza ją cą praw dzi wy
za chwyt po śród mi ło śni ków nur ko wa nia.

Obo wiąz ko wym do za nu rze nia miej -
scem na Fi li pi nach jest Za to ka Co ron Bay.
Uwa ża się ją za sto li cę nur ko wa nia wra ko -

we go po łu dnio wo -wschod niej Azji, po nie -
waż spo czy wa tu wie le stat ków ja poń skiej
flo ty, za to pio nej 24 wrze śnia 1944 r. z roz -
ka zu ad mi ra ła Hal seya. Na głę bo ko ści od
15 do 40 me trów, po śród prze pięk nych raf
ko ra lo wych, mo żna tu zna leźć wra ki: Ira ko,
Ma miya Ma ru, Olym pic Ma ru, Tae Ma ru,
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Ko gyo Ma ru czy też Aki ti su shi ma oraz wie -
le in nych. Czę sto od wie dza nym obiek tem,
le żą cym naj bar dziej na po łu dnie jest dwu -
stu me tro wy wrak Ira ko. Cho ciaż spo czął na
oko ło 40 me trach, to je go nie ma lże nie usz -
ko dzo ny po kład mo żna zwie dzać już na
głę bo ko ści 28-30 me trów. Obec nie sta no -

wi dom dla grup tuń czy ków i ryb gru czo ło -
wa tych (gro uper). Nie da le ko Ira ko mo żna
doj rzeć stucz ter dzie sto me tro wy wrak frach -
tow ca Ko gyo Ma ru, któ ry na pół noc od wy -
spy Tan gat jest uło żo ny pio no wo na 30
me trach głę bo ko ści. Jest to jed nost ka do sko -
na ła dla po cząt ku ją cych nur ków, jej po kład

mo żna zwie dzać już na 18-24 me trach.
Rów nież ła dow nia jest ła two do stęp na, co
zwięk sza atrak cyj ność zwłasz cza wśród
wła śnie roz po czy na ją cych pod wod ną przy -
go dę. Po zo sta ło ści stat ku zo sta ły ob ro śnię -
te mięk ki mi i twar dy mi ko ra low ca mi oraz
gąb ka mi, two rząc dom dla wie lu ła wic eg -
zo tycz nych ryb. War to tu uwa żać szcze gól -
nie na roz dym ko wa te, któ re naj czę ściej
spo ty ka się przy ste rze, dzio bie i masz cie.

Pły nąc na za chód do Ko gyo Ma ru pod -
wod ni od kryw cy na po tka ją ko lej ny, stu -
sześć dzie się cio me tro wy frach to wiec
Ma miya Ma ru. Choć za nu rzo ny na głę bo -
ko ści 34 me trów wrak swo bod nie le ży na
pra wej bur cie, do stęp do nie go jest ła twy w
wie lu miej scach. Nur ko wie, któ rzy znaj dą
się w je go wnę trzu mo gą za ob ser wo wać
wy peł nio ną bro nią prze ciw lot ni czą i ma te -
ria ła mi kon struk cyj ny mi ła dow nię. Bur tę
po ro sły twar de i mięk kie ko ra low ce, w któ -
rych schro nie nie zna la zło wie le mniej szych
ryb. Spo tkać tu mo żna ta kże skrzy dli ce i lu -
cja nu sy war ga czo wa te. Spra gnio nym przy -
go dy, któ rym po zwie dza niu Ma miya Ma ru
po zo stał nie do syt, po zo sta je po ło żo na na
pół noc ny -za chód ka no nier ka mie rzą ca 35
me trów. Jest to obiekt po le ca ny zwłasz cza
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po cząt ku ją cym oraz mi ło śni kom nur ko wa -
nia z faj ką. Mo żli we jest, że ten le żą cy na
18 me trach wrak od sło ni swój dziób już na
trzech me trach pod po wierzch nią.

Na 25 me trach, na pół noc ny -za chód od
wspo mnia nej po wy żej ka no nier ki, za pa leń -
cy nur ko wa nia od naj dą ko lej ny in te re su ją -
cy obiekt, stu dwu dzie sto me tro wy Olym pic
Ma ru spo czy wa ją cy na pra wym bo ku.
Szcze gól nie in te re su ją ce są tu ła two do stęp -
ne ma szy now nia i ła dow nia. Część stat ku,
po ro śnię ta twar dy mi ko ra low ca mi, le ży na
głę bo ko ści 14-18 me trów. Wśród ży cia
mor skie go mo żna tu ob ser wo wać mnó stwo
ryb gru czo ło wa tych i skor pe ny, na któ re
oczy wi ście na le ży uwa żać. Po dą ża jąc da -
lej na pół noc ny -za chód od Olym pic Ma ru
na tra fić mo żna na... ko lej ny za to pio ny sta -
tek – wrak dwu stu me tro we go zbior ni kow -
ca Tae Ma ru, za nu rzo ny na 26 me trach.
Kom plet nie znisz czo ny dziób zde cy do wa -
nie uła twia do stęp do wnę trza. Na le ży tu
jed nak bez względ nie uwa żać na zdra dziec -
kie prą dy mor skie, któ re mo gą za sko czyć
nie uwa żnych eks plo ra to rów przy ru fie i
dzio bie. W ca ło ści po ro śnię ty gąb ka mi i ko -
ra low ca mi Tae Ma ru jest schro nie niem dla
ta kich ryb jak war ga czo wa te, tan ki, skrzy -

dli ce, ar le kin ki i haj du ko wa te. Na po łu dnie
od wspo mnia nych jed no stek, na pia sko -
wym dnie, od naj dzie my swo bod nie uło żo -
ny na pra wej bur cie lot ni sko wiec
Aki ti su shi ma. Dziu ra, któ ra spo wo do wa ła
je go za to nię cie jest bar dzo do brze wi docz -
na i po zwa la na zwie dza nie wnę trza. Uwa -
gę przy ku wa zwłasz cza dźwig, któ re go
uży wa no do uwie sza nia hy dro pla nu na stat -

ku i wo dzie. Obec nie wrak sta no wi dom
dla tuń czy ków, bat fi schów i ba ra kud, choć
mo gą tu cza sem za wę dro wać i więk sze ry -
by.

Za to ka Co ron Bay i jej oko li ce to rów nież
miej sce ide al ne do po dzi wia nia ko ra low -
ców. Pół noc na i za chod nia stro na wy spy
Di ma ky sły nie z ogrom nych ogro dów ko ra -
lo wych, któ rych opa da ją ce na 17 me trów
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zbo cze sta no wi dom dla wie lu ga tun ków
gą bek i mor skich ży ją tek. Po śród buj nych
raf się ga ją cych miej sca mi 28 me trów mo -
żna za ob ser wo wać osło ni ce, man ty, żół wie
oraz sza re żar ła cze ra fo we, żar ła cze bia ło -
płe twe i czar no płe twe oraz ra fo we ry by tro -
pi kal ne – pa pu go ry by, bat fish i sur ge on fish.
Pla nu jąc zwie dza nie raf ko ra lo wych, nie
mo żna po mi nąć wpi sa nej na li stę UNE SCO
ra fy Tub ba ta ha. Nie ste ty ze wzglę du na

zbyt wzbu rzo ne mo rze, ra fa do stęp na jest
je dy nie od lu te go do po ło wy czerw ca, wy -
łącz nie z po kła du ło dzi rej so wych. Zde cy -
do wa nie ła twiej do trzeć do ra fy ko ra lo wej
Apo, do któ rej do pły wa ją nie tyl ko rej sy
nur ko we, ale i bań ki. Ra fę two rzy sys tem la -
gun roz dzie lo nych wą skim ka na łem o łącz -
nej sze ro ko ści 340 m. Ze wzglę du na sil ne
prą dy mor skie, do stęp do tej ra fy jest mo żli -
wy wy łącz nie w okre sie sty czeń -czer wiec.
Nur ku jąc po mię dzy ko ra lo wy mi ogro da mi
skła da ją cy mi się z 500 ró żnych ko ra li, mo -
żna na tknąć się na wra ki dwóch ło dzi ry -
bac kich i sta re go pa row ca. Cze ka tu na nas
po nad to oko ło 380 ga tun ków ryb, w tym
man ty, lu cja ny, po kol ce, pa pu go ry by, na -
po le ony, ma kre le hisz pań skie, tuń czy ki,
płaszcz ki, ostro bo ki, ro gat ni ce, skrzy dli ce,
szorst ni ki i re ki ny.

Od wie dza jąc Fi li pi ny, nie mo żna ta kże
omi nąć nur ko wa nia w nie zwy kłym zbior ni -
ku Bar ra cu da La ke. Aby się do nie go do stać,
trze ba po ko nać oko ło dwu dzie sto mi nu to wą
dro gę w gó rę wy spy Co ron, jed nak cie płe
wo dy o śred niej tem pe ra tu rze wa ha ją cej się
po mię dzy 30-38OC, po zwa la ją ce nur kom
zwie dzić licz ne ter mo kli ny w to wa rzy stwie
miesz ka ją cych tam ba ra kud, zde cy do wa nie

war te są za cho du. Je zio ro to jest rów nież
bar dzo lu bia ne przez mi ło śni ków fo to gra fii
pod wod nej.

Du ża, osło nię ta Za to ka Co ron Bay do -
stęp na jest dla nur ków przez ca ły rok. Wi -
docz ność po za nu rze niu ule ga znacz nym
wa ha niom, choć naj czę ściej do cho dzi do
25 me trów, by wa ją dni, kie dy trze ba się
przy go to wać na znacz nie gor szą. Oso bom
roz po czy na ją cym przy go dę z nur ko wa -
niem, war to pod po wie dzieć, że te re ny Za -
to ki Co ron Bay są rów nież ide al nym
miej scem do od by cia kur sów nur ko wa nia
tech nicz ne go.

Kin ga Za toń

fot. pi xbay.com

Chcesz opisać

wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi informacjami?

Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Wo da to al ter na tyw ny świat, gdzie
mo gę la tać mię dzy za to pio ny mi
wznie sie nia mi, oglą dać dziw ne stwo -
rze nia. Pod wod ny świat to naj więk -
szy park roz ryw ki, ja ki mo gę so bie
wy obra zić. W prze szło ści lu dzie
scho dzi pod wo dę tyl ko po to, aby
prze żyć – w po szu ki wa niu po ży wie -
nia. 

W póź niej szych la tach po to, aby po szu -
ki wać za to pio nych skar bów. Jed nak w koń -
cu do szli do wnio sku, że praw dzi wym
skar bem jest mo żli wość prze by wa nia pod
wo dą i ob ser wo wa nia te go wszyst kie go co
dzie je się wo kół. Nur ko wie po ru sza ją się w
zu peł nie in nym śro do wi sku niż to, któ re zo -
sta ło stwo rzo ne dla czło wie ka. Aby by ło to
mo żli we, nie zbęd na jest wie dza, za awan -
so wa na tech no lo gia oraz dłu gi pro ces do -

sto so wa nia się do śro do wi ska wod ne go,
gdzie wie le za sad jest in nych niż na lą dzie.
Pod wo dą czu je my się jak astro nau ci. Wo -
kół jest cał ko wi ta ci sza. Sły szę tyl ko swój
od dech dzię ki au to ma to wi od de cho we mu.
Wo da jest spo ro cię ższa niż po wie trze i wy -
wie ra znacz nie więk sze ci śnie nie, stąd
uczu cie w uszach po dob ne do te go, któ re
od czu wasz, kie dy lą du je sa mo lot. Nur ko -

Dlaczego chcę nurkować 
– czyli krótka notatka o tym, jak to jest być płetwonurkiem…
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wa nie wy ma ga sto so wa nia się do pew nych
za sad. Aby je po znać, bra łam udział w kur -
sie nur ko wym, po któ rym uzy ska łam
upraw nie nia i wie dzę po zwa la ją cą bez -
piecz nie za cho wać się w wo dzie. Do świad -
cze nie oso by nur ku ją cej jest bar dzo wa żne.
Dzi siaj ka żdy, kto skoń czył osiem lat mo że
nur ko wać w płyt kiej wo dzie w to wa rzy -
stwie in struk to ra. I to jest nie sa mo wi te, mi -
mo tak mło de go wie ku mo żna mieć kon takt

z pod wod ną na tu rą. Zaw sze ma rzy łam, aby
nur ko wać – wszak Co uste au za in spi ro wał
mnie do te go… Pa trząc na je go ar chi wal ne,
prze pięk ne pod wod ne fil my, za pra gnę łam
ro bić to sa mo. Te raz za da jąc so bie trud, pa -
ku ję do sa mo cho du cię żki sprzęt i wiem, że
ten dzień nie bę dzie zwy kłym sza rym
dniem w cza sie pra cy. Ka żda wy pra wa nur -
ko wa to dla mnie praw dzi wa przy go da.
Dla te go, moi dro dzy Czy tel ni cy, je śli jesz -
cze nie mie li ście oka zji spró bo wać, za pra -
szam i Was do po zna nia te go nie zwy kłe go
świa ta i prze ko na nia się na wła snej skó rze,
jak to jest być czę ścią sza lo nej przy go dy.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: autor
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Wy pra wy w głąb naj ró żniej szych
zbior ni ków wod nych w ce lu po szu ki -
wa nia wra ków sta ło się nie zwy kle
atrak cyj nym spor tem. Na ca łym świe -
cie mo żna zna leźć wie le miejsc ku -
szą cych mi ło śni ków pod wod nych
eks plo ra cji swo ją hi sto rią, ta jem ni ca -
mi i skar ba mi. 

Jed nak chcąc roz po cząć przy go dę zwią -
za ną z nur ko wa niem wra ko wym, na le ży
od po wied nio do te go po dejść i przejść pro -
fe sjo nal ne przy go to wa nie, aby nie dać się
za sko czyć czy ha ją cym w głę bi nach nie spo -
dzian kom, a tym sa mym nie na ra żać wła -
sne go zdro wia i ży cia.

Mo rze Bał tyc kie jest do sko na łym ob sza -
rem do opi su jak pra wi dło wo przy go to wać
się do pod wod nych eks plo ra cji. Nur ko wa -
nie w Bał ty ku ma swo je wa dy – przede
wszyst kim nie zbyt przej rzy stą war stwę zim -

nych wód przy po wierzch nio wych, zmien -
na po go da też nie jest po moc na. Mi mo
wszyst ko tu tej sze głę bi ny ma ją wie le za let –

mo żna wie rzyć lub nie, ale po mi mo splą -
dro wa nia wie lu spo czy wa ją cych tam wra -
ków, Bał tyk mo żna śmia ło uznać za

Nurkowanie wrakowe 
– czyli od czego zacząć?
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nur ko we El do ra do! Ni skie za so le nie wód
po zwo li ło na na tu ral ną kon ser wa cję za le -
ga ją cych na dnie okrę tów. Jed nak tu po -
wsta je py ta nie, jak za cząć swo ją przy go dę?
Jak się do niej od po wied nio przy go to wać?
Od po wiedź jest bar dzo pro sta! Na le ży jed -

nak pa mię tać, że za nim roz pocz nie my
przy go dę z nur ko wa niem wra ko wym,
wcze śniej mu si my zdo być du że do świad -
cze nie w nur ko wa niu re kre acyj nym. O nur -
ko wa niu wra ko wym mo że my my śleć nie
wcze śniej niż po od by ciu pod sta wo we go

kur su nur ko we go obej mu ją ce go wie dzę z
za kre su pra wi dło we go przy go to wa nia
sprzę tu i sa me go sie bie do za nu rze nia, go -
spo da ro wa nia za pa sem po wie trza, wła ści -
wej po zy cji pod czas nur ko wa nia,
przy go to wa nia psy chi ki oraz wie lu in nych
niu an sów ko niecz nych do bez piecz ne go
od kry wa nia pod wod nych ta jem nic. Zdo by -
cie ta kie go prze szko le nia, uzu peł nio ne go
jak naj więk szym do świad cze niem, jest pod -
sta wą przy go to wa nia do dal szej dro gi pod -
wod ne go eks plo ra to ra. Za nim po raz
pierw szy za nur ku je się w oko li cy wra ku,
ka żdy nu rek mu si przejść od po wied nie
prze szko le nie, któ re za koń czo ne jest otrzy -
ma niem li cen cji. Naj ła twiej szym spo so bem
na jej uzy ska nie bę dzie ukoń cze nie kur su
nur ko wa nia wra ko we go oraz pły wa nia w
su chym ska fan drze. Kie dy już otrzy ma my
upra gnio ną li cen cję, nie po zo sta je nic in ne -
go, jak wy brać się na swo ją pierw szą przy -
go dę – zwie dza nie pierw sze go wra ku!

Ina czej spra wa wy glą da w przy pad ku
nur ków mo gą cych się po chwa lić du żym
do świad cze niem. Pierw szym kro kiem do
roz po czę cia eks plo ra cji wra ko wych jest
wów czas uzy ska nie po zwo le nia, któ re wy -
da je ka pi ta nat por tu. Na le ży jed nak pa mię -
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tać, że obiekt, któ ry chce my zwie dzić mu si
wid nieć w wy ka zie wra ków stat ków udo -
stęp nio nych do nur ko wa nia. Ko lej nym nie -
zbęd nym do ku men tem, ja ki mu si my zło żyć
w ka pi ta na cie jest de kla ra cja o nie podej mo -
wa niu się pe ne tro wa nia wnę trza wra ku, do
cze go po trzeb ne jest osob ne ze zwo le nie.
Pla nu jąc nur ko wa nie w Mo rzu Bał tyc kim,
nie zbęd ne jest sko rzy sta nie z usług spraw -
dzo nych i do świad czo nych firm nur ko -
wych. Przy po mi nam tu, że na te re nie
Bał ty ku jak do tąd do zwo lo ne jest wy ru sza -
nie na pod wod ne wy pra wy do za le d wie
dwu dzie stu za to pio nych w nim stat ków.

Ma my już li cen cję, umó wio ną fir mę, co
da lej? Jak wy brać od po wied ni do swo je go
do świad cze nia wrak? To ta kże nic trud ne -
go! Naj roz sąd niej szym w tym przy pad ku
wyj ściem jest roz po czę cie nur ko wa nia wra -
ko we go od okrę tów za to pio nych naj pły cej.
W Bał ty ku wca le nie jest to ta kie trud ne. Po -
dziel my to so bie umow nie na czte ry gru py.

Pierw sza gru pa wra ków, wręcz ide al na
dla po cząt ku ją cych nur ków wra ko wych, to
stat ki za nu rzo ne do 10 me trów głę bo ko ści.
Wśród bał tyc kich obiek tów, naj pły cej le żą -
cym jest duń ski trans por to wiec Wet Star,
któ ry spo czął tam w 1971 ro ku. Bar dzo

skru pu lat ną eks plo ra cję te go sześć dzie się -
cio me tro we go obiek tu uła twia je go umiej -
sco wie nie. Nie ma mo żli wo ści nie
za uwa żyć jed nost ki, któ rej masz ty wi docz -
ne nad ta flą mo rza z da le ka in for mu ją o jej
po zy cji. Do dat ko wym uprosz cze niem jest
głę bo kość, na któ rej spo czął, czy li oko ło
2,5 me tra, za le d wie dwie ście me trów od
brze gu. Cho ciaż trans por to wiec nie na le ży
do naj cie kaw szych wra ków, to sta no wi ide -
al ny cel dla po cząt ku ją cych nur ków. Ko lej -
nym wra kiem na le żą cym do tej gru py jest
jed na z trzech jed no stek wal czą cych w

obro nie pol skie go wy brze ża – ORP Wi cher.
Okręt za to pio ny nie wie le głę biej od po -
przed ni ka, za le d wie na pię ciu me trach, mo -
żna zna leźć nie da le ko woj sko we go por tu w
He lu. W naj lep szym sta nie za cho wa ły się
ele men ty ma szy now ni, in ne je go frag men ty
po roz rzu ca ne są na ob sza rze na wet do 17
me trów. Po mi mo bli skie go są siedz twa fa lo -
chro nu, do stęp ORP Wi cher mo żli wy jest
tyl ko z ło dzi.

Ko lej na gru pa po zy cji do od wie dze nia to
bał tyc kie wra ki spo czy wa ją ce na głę bo ko -
ści od 10 do 20 me trów. Ide al nym re pre -
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zen tan tem tej gru py jest znaj du ją cy się na
17 me trach duń ski sta tek han dlo wy Chri sty.
Ten sie dem dzie się cio me tro wy frach to wiec
za to nął w oko li cy przy ląd ka Ro ze wie w
1971 ro ku, w wy ni ku zde rze nia z grec kim
okrę tem Hor dhe ide. Dzię ki prze wa żnie bar -
dzo do brej wi docz no ści, zwie dza nie te go
uło żo ne go stęp ką do gó ry wra ku jest nie -
zwy kłą przy jem no ścią. W gru pie wra ków
za to pio nych na głę bo ko ści do 20 me trów
zna leźć mo żna rów nież pol ski okręt ORP
Groź ny. Na po tka my go nie da le ko pół wy -
spu, oko ło dwóch ki lo me trów od Ja star ni,
na 18 me trach głę bo ko ści.

Trze cia gru pa skła da się z wra ków spo -
czy wa ją cych na głę bo ko ści od 20 do 30
me trów. Po śród bał tyc kich stat ków tej gru -
py mo żna przed sta wić znaj du ją ce go się na
20 me trach dra bi now ca Svan hild, któ ry za -
to nął w li sto pa dzie 1944 ro ku w oko li cach
Łe by, w wy ni ku zde rze nia z in ną jed nost -
ką. Z ko lei na 21 me trach, w od le gło ści
oko ło czte rech mil od Pół wy spu Hel skie go,
do kład niej w Za to ce Puc kiej (po mię dzy
Gdy nią a Ja star nią), od wie dzić mo żna pol -
ski tra ło wiec ORP Del fin. Ten dłu gi, drew -
nia ny, czter dzie sto dwu me tro wy wrak ma
tak pro stą kon struk cję, że bez pro ble mu

mo żna prze pły nąć przez ca łe je go wnę trze.
Przej rzy stość te go ob sza ru po zwa la na spo -
koj ną eks plo ra cję wra ków oraz po roz rzu ca -
ne go wo kół nich sprzę tu. Naj lep szą
wi docz ność, bo aż do 10 me trów, uzy sku -
je się tu je sie nią. W związ ku z tym, że do
wra ków do stać się mo żna tyl ko i wy łącz nie

ło dzią, spo tkać tu mo żna ta kże po kaź nych
roz mia rów ry by.

Czwar ta gru pa to wra ki ulo ko wa ne na
głę bo ko ści 30-40 me trów pod po wierzch -
nią. Naj więk szą atrak cję tej gru py sta no wi
świet nie za cho wa ny, dwu dzie stocz te ro me -
tro wy dwu masz to wiec. Je go czte ro me tro wy
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ka dłub o sze ro ko ści sied miu me trów do
dziś po zo sta je nie źle za cho wa ny. W je go
wnę trzu mo żna zna leźć wiel kie becz ki za -
peł nio ne zwie rzę cym ło jem. Ten drew nia -
ny, dwu dzie sto wiecz ny an giel ski wrak

ża glow ca od kry ty zo stał w 2004 ro ku. Ota -
cza ją ca go toń mor ska się ga przej rzy sto ścią
do na wet 25 me trów, co po zwa la na nie -
zwy kłą przy go dę pod czas pe ne tro wa nia
wra ku. Nur ko wie do sta ną się do nie go po

trzy go dzin nej pod ró ży ło dzią wy pły wa ją cą
z por tu w Łe bie. W bli skiej oko li cy por tu w
He lu, na głę bo ko ści ko lej no 32 i 40 me trów
głod ni przy go dy pod wod ni od kryw cy od -
naj dą wra ki Ka no nier ki i Tra łow ca. Zde cy -
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do wa nie bez piecz niej jest zwie dzać pod -
wod ne ko ry ta rze czter dzie sto dwu me tro we -
go tra łow ca, któ ry lek ko prze chy lo ny na

le wą bur tę za cho wał nie ma lże ca łe swo je
uzbro je nie. Sta no wi to nie ma łą atrak cję,
jed nak ze wzglę du na bli skie są siedz two

por tu, nie po le ca się go po cząt ku ją cym mi -
ło śni kom wra ków – trze ba uwa żać przy wy -
nu rza niu!

Mo rze Bał tyc kie to nie tyl ko wra ki licz -
nie od wie dza ne przez ma sy mi ło śni ków
nur ko wa nia. Oprócz obiek tów udo stęp nio -
nych, na dnie pol skie go mo rza le ży wie le
hi sto rycz nych, po wo jen nych okrę tów o im -
po nu ją cych roz mia rach. Do tar cie do któ re -
go kol wiek z nich jest ma rze niem nie jed ne-
go nur ka. Nie ste ty, jest to ma rze nie nie do
osią gnię cia, gdyż sta no wią one wo jen ne
mo gi ły i na le ży im się sza cu nek. O czę ści z
nich wspo mnia łam już w in nym ar ty ku le,
więc nie bę dę po wta rzać, ale na pew no
war to bę dzie wy mie nić te, któ re cze ka ją w
dłu giej ko lej ce, aby opo wie dzieć ich hi sto -
rie. Tak czy siak, czy jest to po cząt ku ją cy
pod wod ny po szu ki wacz przy gód, czy do -
świad czo ny wilk mor ski – ka żdy znaj dzie w
Mo rzu Bał tyc kim coś dla sie bie i na mia rę
swo ich sił. Głod nym tej eks cy tu ją cej przy -
go dy na le ża ło by za wo łać „ahoj, przy go -
do!”. Tym zaś, któ rzy wciąż wra ca ją do
wra ków ży czę ko lej nych wspa nia łych wra -
żeń.

Kin ga Za toń

fot.: pi xbay.com, Jacek Madejski
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Nie znaj dzie się chy ba ża den nu -
rek, któ ry nie prze żył by dresz czy ku
emo cji, gdy pod czas nur ko wa nia
spo tka na swo jej dro dze re ki na. I nie
mam tu na my śli tyl ko te go pierw -
sze go w ży ciu spo tka nia, ale rów nież
ka żde na stęp ne. Nie ma tu też naj -
mniej sze go zna cze nia ga tu nek tej ry -
by, bo wiem na wet je śli więk szość z
nich jest na mi kom plet nie nie za in te -
re so wa na, to jed nak te okry te złą
sła wą stwo rze nia bu dzą nie po kój.

Re ki ny sta no wią ogól ną na zwę ro dza -
jów, ro dzin i ga tun ków dra pie żnych ryb
chrzęst nosz kie le to wych z pod gro ma dy
spodo ustych. Cha rak te ry zu ją się wrze cio -
no wa tym, opły wo wym tu ło wiem z 5-7
otwo ra mi skrze lo wy mi umiej sco wio ny mi
tuż za gło wą i he te ro cer kal ną płe twą ogo -
no wą. Zgod nie z sze ro ką de fi ni cją, naj -
wcze śniej zna ne re ki ny kol cza ste
(Acan tho dians) po cho dzą sprzed 420 mi lio -
nów lat. Od tam te go cza su re ki ny ule gły

zró żni co wa niu w po nad 500 ró żnych ga -
tun ków. Ich roz mia ry cha rak te ry zu ją się
ogrom ną roz pię to ścią, od naj więk sze go
przed sta wi cie la – osią ga ją ce go oko ło 12
me trów dłu go ści re ki na wie lo ry bie go (Rhin -
co don ty pus) – do się ga ją ce go le d wie 17
cen ty me trów głę bi no we go ga tun ku la tarń -
ca kra sno lu dów (Et mop te rus per ryi).

Re ki ny są ry ba mi o sze ro kim wy stę po wa -
niu geo gra ficz nym. Spo tka my je prak tycz -
nie we wszyst kich mo rzach na głę bo ko ści
do na wet 2000 me trów. Zwy kle za miesz ku -
ją wo dy słod kie, cho ciaż ist nie ją ga tun ki
bę dą ce wy jąt kiem, któ re bez pro ble mu od -
naj du ją się za rów no w wo dzie słod kiej, jak
i mor skiej. Na le żą do nich mię dzy in ny mi

Nie taki rekin silny, jakim go widzą
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re kin rzecz ny (Gly phis gly phis) i żar łacz
(Car char hi nus leu cas). Ich zę by sta no wią
licz ne, wy mien ne ze sta wy. Po kry cie cia ła
re ki nów chro ni je przed uszko dze nia mi i
pa so ży ta mi, po pra wia jąc jed no cze śnie ich
dy na mi kę pły nów. Wśród naj bar dziej zna -
nych ga tun ków wy ró żnia się wspo mnia ne
wcze śniej re ki ny wie lo ry bie, re ki ny mło to -

wa te (Sphyr ni dae), re ki ny ty gry sie (Ga le -
ocer do cu vier), ma ko re ki ny (Isu rus), re ki ny
ko so go no wa te (Alo pias), re ki ny błę kit ne
(Prio na ce glau ca) i wiel kie bia łe re ki ny (Car -
cha ro don car cha rias). Re ki ny sta no wią
wierz cho łek pod wod ne go łań cu cha po kar -
mo we go. Ich je dy nym za gro że niem, po za
or ka mi, są lu dzie, w wy ni ku dzia łal no ści

któ rych dzi siaj uwa ża ne są za ga tun ki za -
gro żo ne wy gi nię ciem.

We dług sza cun ków, co ro ku w efek cie
po ło wów re kre acyj nych i ko mer cyj nych gi -
nie oko ło 100 mi lio nów re ki nów, są one
bo wiem uzna wa ne są za je den z po pu lar -
niej szych owo ców mo rza w wie lu czę -
ściach świa ta. Naj wy ższy od se tek po lo wań
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na re ki ny w ce lu spo żyw czym osią ga Ja po -
nia i Au stra lia. W sa mej Au stra lii re ki ny ser -
wu je się ja ko pod sta wo wą, pa nie ro wa ną i
sma żo ną w głę bo kim tłusz czu ry bę po da -
wa ną z fryt ka mi. W In diach wy ła wia się
ma łe re ki ny, ze wzglę du na nie roz wi nię ty

w peł ni mią ższ, któ re po prze rób ce na pro -
szek, sprze da wa ne są na lo kal nych ryn -
kach. Is land czy cy, aby przy go to wać
przy smak zna ny tam ja ko hákarl, po ła wia ją
i fer men tu ją re ki ny. Wie le jest rów nież po -
ła wia nych i za bi ja nych na zu pę z płe twy re -

ki na, któ ra w kra jach azja tyc kich uwa ża na
jest za zdro wą i peł ną odżyw czych skład ni -
ków. Pro ce der ten jest o ty le okrut ny, że po -
ła wia ne przez ry ba ków ży we re ki ny, po
od cię ciu płetw są po now nie wy rzu ca ne do
wo dy, gdzie po zba wio ne mo żli wo ści po ru -
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sza nia się umie ra ją w ago nii. Osob ni ki, któ -
rym się „po szczę ści” krót ko po oka le cze niu
i wy rzu ce niu do wo dy sta ją się po sił kiem
po lu ją cych na nie orek. Szcze gól nym i cią -
gle ro sną cym pro ble mem jest czar ny ry nek
ofe ru ją cy płe twy re ki nów na ca łym świe cie.

Kłu sow ni cy, w swo im nisz czy ciel skim pro -
ce de rze, nie ba czą na te re ny i okre sy ochro -
ny praw nej ryb, co skut ku je mi lio na mi
uśmier ca nych re ki nów ka żde go ro ku. Za bi -
ja się je rów nież dla mię sa, cho ciaż ze
wzglę du na wy so ką za war tość rtę ci ame ry -

kań ska FDA wy mie ni ła re ki ny ja ko jed ne z
czte rech ryb (po za ma kre la mi kró lew ski mi i
ża biń co wa ty mi oraz miecz ni ka mi) nie bez -
piecz nych dla dzie ci i ko biet w cią ży.

Ma so we za bi ja nie re ki nów jest szcze gól -
nie nie ko rzyst ne dla tych ryb ze wzglę du na
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póź ne osią ga nie przez nie doj rza ło ści płcio -
wej. Re ki ny zdol ne są do wy da nia nie licz -
ne go po tom stwa do pie ro po wie lu la tach,
co pro wa dzi do ujem ne go bi lan su uro dzeń
no wych re ki nów w po rów na niu do licz by
za bi ja nych osob ni ków. Nie bez piecz nym
zja wi skiem jest po nad to po ja wia nie się u

sa mic licz nych po ro nień i przed wcze snych
po ro dów pod czas ło wie nia re ki nów, na zy -
wa się je po ro nie niem wy wo ła nym przez
wy chwyt. Po ra że nie to wy wo ły wa ne licz -
nym wy chwy tem, któ re de fac to wy stę pu je
u co naj mniej 12% ży wych re ki nów, nie ste -
ty nie zwy kle rzad ko jest bra ne pod uwa gę

w trak cie pro wa dze nia pra wi dło wej po li ty -
ki za rzą dza nia ło wi ska mi. Do pro wa dzi ło to
w cią gu ostat nich 20-30 lat do spad ku nie -
któ rych ga tun ków re ki nów o po nad 90%.
Za ska ku ją ce jest to, że spa dek po pu la cji re -
ki nów o 70%, nie był dla władz świa ta ni -
czym nie zwy kłym. Su ge ru je się, że po nad
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jed na czwar ta wszyst kich ga tun ków tych
ryb chrzęst nosz kie le to wych jest za gro żo na
wy gi nię ciem, z cze go aż 25 ga tun ków uwa -
ża się ja ko kry tycz nie za gro żo ne.

Za chod nia Au stra lia swo ją po li ty ką „bez -
po śred nie go za gro że nia” re ki nów wo bec
lu dzi w oce anie, cią gle wy wie ra na spo łe -
czeń stwie na cisk na wy bi ja nie tych za gro -

żo nych ga tun ków. Do dat ko wo ce lo we
dzia ła nia rzą du w Qu een sland w kie run ku
za bi ja nia re ki nów, przy czy ni ły się ta kże do
wy gi nię cia du żej licz by in nych zwie rząt
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mor skich, ta kich jak del fi ny i żół wie. Cho -
ciaż zo sta ło to za kwe stio no wa ne, ob szar
Po łu dnio wej Afry ki Kwa zu lu – Na tal uznał
trwa łe i pół tr wa łe roz miesz cze nie sie ci i li -
nii bęb no wych za sku tecz ne w ogra ni cza -
niu wy stę po wa nia ata ków re ki nów na
chro nio nych pla żach. Do dat ko wo za bi ja nie
re ki nów ne ga tyw nie wpły wa na śro do wi sko
mor skie. Zmniej sza jąc ilość tych dra pie żni -
ków, lu dzie do pro wa dza ją do po ja wia nia
się nad mier nej ilo ści ga tun ków bę dą cych
ni ższy mi rzę da mi łań cu cha po kar mo we go.

In nym za gro że niem dla prze trwa nia re ki -
nów są cią gle na stę pu ją ce licz ne zmia ny w
ich na tu ral nych sie dli skach, szko dy i stra ty
po czy nio ne w wy ni ku dzia łal no ści czło wie -
ka. Nie tyl ko dra stycz ne zró żni co wa nie, ale
i licz ne szko dli we dla wod ne go śro do wi ska
i je go ży cia za nie czysz cze nia, zmu sza ją re -
ki ny do po szu ki wa nia no wych te re nów od -
po wia da ją cych im pod wzglę dem sta łe go
by to wa nia jak i okre su roz rod cze go.

W 1991 ro ku wła dze RPA, ja ko pierw sze,
ogło si ły ga tu nek wiel kie go re ki na bia łe go
(Car cha ro don car cha rias) praw nie chro nio -
nym. W ro ku 2000, chcąc za ka zać nisz czy -
ciel skie go pro ce de ru od ci na nia płetw
re ki nów na mo rzu, Kon gres Sta nów Zjed no -

czo nych uchwa lił Akt o za ka zie od ci na nia
płetw re ki nów. W ro ku 2003 do ogól ne go
za ka zu od ci na nia re ki nich płetw dla wszyst -
kich stat ków na le żą cych do wszyst kich kra -
jów człon kow skich, do łą czy ła Unia
Eu ro pej ska. Nie ste ty lu ka praw na, po zwa -
la ją ca kra jom spo za wspól no ty na han del
płe twa mi re ki nów, do pro wa dzi ła do spra -
wy są do wej, któ ra swój fi nał zna la zła w Fe -
de ral nym Są dzie Ape la cyj nym. Jed nak, aby
zli kwi do wać ist nie ją cą lu kę praw ną, w
grud niu 2010 r., a na stęp nie w stycz niu
2011 r. i osta tecz nie w czerw cu 2013 ro ku
za kaz ten zo stał do pra co wa ny i zmie nio ny.
Po sze rze nie praw nej ochro ny re ki nów o
czer wo ną li stę IUCN z 2009 ro ku o 64 ga -
tun ki ozna cza ło, że aż jed na trze cia wszyst -
kich oce anicz nych re ki nów za gro żo na jest
w wy ni ku ry bac kiej i kłu sow ni czej dzia łal -
no ści lu dzi. Rok 2010 sta nął pod sym bo lem
do da nia przez or ga ni za cję Gre en pe ace ko -
lej nych ga tun ków re ki nów (żar łacz sza ry,
ma kre la re ki nia, re kin ty gry si, ostro nos
atlan tyc ki i ko leń) do dru gie go za łącz ni ka
CI TES i od rzu ce nia przez Kon wen cję o mię -
dzy na ro do wym han dlu dzi ki mi zwie rzę ta -
mi i ro śli na mi ga tun ków za gro żo nych
wy gi nię ciem (CI TES) Ame ry kań skiej i Pa lau -

skiej pro po zy cji do ty czą cej ści słe go ure gu -
lo wa nia han dlu kil ko ma ga tun ka mi re ki nów
(kol cza ste, oce anicz ne bia łe i mło to wa te).
W tej kwe stii trwa cią gła wal ka z Chi na mi i
Ja po nią, któ re sprze ci wia ją się roz sze rze niu
kon wen cji na ga tun ki mor skie. Osta tecz nie,
w lip cu 2013 ro ku, ame ry kań ski stan No wy
Jork za ka zał han dlu płe twa mi re ki nów, do -
łą cza jąc do sied miu in nych sta nów USA i
trzech te ry to riów Pa cy fi ku. Nie ste ty po mi -
mo praw nej ochro ny re ki nów, kłu sow ni cy
cią gle po lu ją i do pro wa dza ją do dra stycz -
ne go spad ku li czeb no ści wie lu ga tun ków.

Kin ga Za toń

fo t.: pi xa bay.com



http://www.dziecisos.org
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To już pew ne, pod ko niec wrze śnia
po raz pią ty wy ru szy eks pe dy cja
„SAN TI Od na leźć Or ła”, któ rej ce lem
jest od na le zie nie wra ku okrę tu pod -
wod ne go ORP „Orzeł”. Te go rocz ne
po szu ki wa nia skon cen tro wa ne bę dą w
re jo nie po ło żo nym 100 mil od Szko -
cji i 200 mil od wy brze ży Da nii i
kon ty nu owa ne w ra mach we ry fi ka cji
hi po te zy tzw. „frien dly fi re” we dług
któ rej 3 czerw ca 1940 ro ku okręt
padł ofia rą bra to bój cze go ata ku lot -
nic twa bry tyj skie go. 

Tym ra zem eki pa po raz pierw szy roz -
pocz nie wy pra wę wy ru sza jąc z wy brze ży
Da nii. Nie bez zna cze nia jest fakt, iż człon -
kom eki py uda ło się do trzeć i na wią zać
kon tak ty z duń ski mi ry ba ka mi, któ rzy są
naj bar dziej ak tyw na gru pą na Mo rzy Pół -
noc nym. Ich wie dza, mo że oka zać się zna -
czą ca w po szu ki wa niach na ob ra nym
ob sza rze. „W tym ro ku po sze rzy li śmy nasz

ob szar po szu ki wań, po le cie li śmy do Da nii,
gdzie wie le cza su spę dzi li śmy z ry ba ka mi,
szu ka jąc in for ma cji, któ re mo gły by rzu cić
no we świa tło na na sze dzia ła nia” ko men tu -
je To masz Sta chu ra, szef pro jek tu.

Za ło ga wy pły nie na ku trze, któ ry  od po -
wied nio do sto so wa ny i wy po sa żo ny przez
In sty tut Mor ski w Gdań sku, zo sta nie prze -

kształ co ny na czas trwa nia wy pra wy w sta tek
ba daw czy. „Dys po nu je my świa to wej kla sy
sprzę tem, ma my od po wied nie za ple cze
tech nicz ne, je ste śmy bar dzo zde ter mi no wa -
ni, mu si nam się udać” ko men tu je dr Be ne -
dykt Hac, szef ze spo łu hy dro gra ficz ne go. 

"SAN TI Od na leźć Or ła" to dłu go ter mi no -
wy pro jekt. Jest pry wat ną ini cja ty wą gru py

Santi – Odnaleźć Orła
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kil ku na stu osób – pro fe sjo nal nych nur ków,
eks per tów w dzie dzi nie hy dro gra fii oraz hi -
sto rii, któ rzy w tym ce lu po wo ła li z pry wat -
nych środ ków fun da cję o na zwie
„Od na leźć Or ła”. Pro jekt bę dzie pro wa dzo -
ny nie tyl ko do mo men tu od na le zie nia
miej sca spo czyn ku wra ku „Or ła”, ale do
chwi li wy ja śnie nia przy czy ny za to nię cia
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okrę tu. Przed się wzię cie, któ re go spon so rem
ty tu lar nym jest gdyń ska fir ma „SAN TI”, za -
kła da suk ce syw ne ba da nie dna Mo rza Pół -
noc ne go w re jo nach, w któ rych, we dle
przy ję tych hi po tez z naj więk szym praw do -
po do bień stwem mo że za le gać wrak ORP
„Orzeł”.

Isto tą funk cjo no wa nia pro jek tu jest pro -
wa dze nie ba dań za rów no pod czas eks pe -
dy cji mor skich, jak rów nież w po zo sta łych
mie sią cach na lą dzie, dla te go eki pa po świę -
ca znacz ną część cza su na po szu ki wa nie
ró żnych źró deł in for ma cji, nie tyl ko tych
znaj du ją cych się w ar chi wach. „Na dal

uwa żam, że kon se kwen cja jest źró dłem ka -
żde go suk ce su, stąd li czę, że na sza de ter -
mi na cja do pro wa dzi w koń cu do od kry cia
„Or ła”, do da je To masz Sta chu ra, szef pro -
jek tu. 

Ka ta rzy na Pią tek 

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

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe:  

e-sklep: www.frog� sh.pl        
www.hydrozagadka.pl

Safari nurkowe
St. Jones

Zapraszamy na grudniowe safari nurkowe
na dalekim południu Egiptu na

najciekawszych rafach okolic St. Jones

Termin 8-15 grudnia 2018

http://scubatech.pl
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl
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Dla za ło gi OSHEE World Expe di -
tion, któ rej Nu ras.in fo jest pa tro nem
me dial nym, wła śnie do biegł koń ca
eu ro pej ski etap przy go dy. Za ło ga ma
przed so bą jesz cze sześć kon ty nen -
tów. 

Pierw szy etap rej su, na „ma cie rzy stym”
ob sza rze, obej mo wał ca ły sze reg klu czo -
wych funk cji i wa żnych dla wy pra wy roz -
dzia łów, mię dzy in ny mi po zwo lił za ło dze
wpro wa dzić po praw ki tech nicz ne na jach -
cie, prze te sto wać sprzęt spor to wy oraz
spraw dzić wie le in nych ele men tów, aby
pew nie i bez piecz nie wy pły nąć na wo dy
Afry ki i da lej.

Pierw sze ko ty za pło ty, Eu ro pa
Po la tach przy go to wań mo ment wy pły -

nię cia był z pew no ścią pierw szym głę bo -
kim od de chem jach tu i za ło gi. Przez kil ka
ostat nich mie się cy „głęb szych” od de chów

by ło już spo ro, w tym rów nież nur ko wych.
Za ło gę OSHEE World Expe di tion po czę ści

sta no wią nur ko wie z do świad cze niem, ale
rów nież oso by, dla któ rych nur ko wa nie jest

Ekspedycja dookoła świata zanurkowała
w rejs na sto procent!
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zu peł nie no wym za gad nie niem. Na po kła -
dzie do dys po zy cji jest kom plet ny sprzęt
po zwa la ją cy na eks plo ra cje w do wol nym
miej scu świa ta. Pod czas tra sy Gdańsk -Gi -

bral tar uczest ni cy wy pra wy po zwo li li so bie
spraw dzić fa scy na cję te ma tem (lub nie!) u
tych, któ rzy nie mie li jesz cze żad ne go do -
świad cze nia.

Pierw sze od de chy pod wo dą
Po dłu ższej prze rwie, wy ni ka ją cej z przy -

go to wań do rej su, sprzęt nur ko wy zo stał
wy pró bo wa ny już na środ ku Bał ty ku, w
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oko li cach wy spy Born holm. Tam Bła żej i
Mar ta pod ję li się ofi cjal ne go otwar cia pra -
wie czte ro let nie go se zo nu nur ko we go.

W ma ri nie peł ne go słoń ca, bel gij skie go
mia sta Ostend, oto czo nej pięk ny mi jach ta -

mi oraz ludź mi spa ce ru ją cy mi wzdłuż pro -
me na dy, da ło się na gle usły szeć od głos
sprę żar ki, to znak, że za ło ga wła śnie pod -
ję ła pró bę wpro wa dze nia Łu ka sza i Tom ka
w nur ko wa nie. Obaj już od dłu ższe go cza -

su, po mię dzy wach ta mi, czy ta li ma te ria ły,
oglą da li fil my i za da wa li dzie siąt ki py tań.
Wła śnie w Ostend po zna li w koń cu pod sta -
wy w prak ty ce – pierw sze uklęk nię cie na
dnie, pierw szy od dech pod wo dą...
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– Ma lu ją ce się na twa rzach uśmie chy,
gdy za czy na li śmy ro bić ko lej ne ćwi cze nia i
cał ko wi ta eu fo ria po wyj ściu z wo dy... Wte -
dy już wie dzia łam, że moi kur san ci, a
przede wszyst kim współ za ło gan ci z ca łą

pew no ścią po ko cha ją nur ko wa nie. To prze -
cież do pie ro po czą tek, a przed na mi pra wie
czte ry la ta na po kła dzie! – mó wi Mar ta, za -
ło gant ka i in struk tor ka nur ko wa nia.

Na uka nur ko wa nia na jach cie eks pe dy -

cyj nym nie na le ży do naj prost szych. Ogra -
ni czo ny czas w da nym miej scu oraz nie mo -
żność do pły nię cia do wszyst kich spo tów, to
jed no. Czę sto do bre spo ty za czy na ją się w
mo men cie, gdy za ło ga już mu si mieć kurs i
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oka zu je się to nie la da wy zwa niem. Szko -
le nie uda ło się za koń czyć w hisz pań skich
wo dach, w re jo nie mia sta A Co ru ńa, a do -
kład niej w ma łej za tocz ce, gdzie jacht ko -
twi czył.

– Zu peł nie szcze rze? Nikt z nas nie spo -
dzie wał się, że bę dzie tam aż tak do brze.
Ma łe głę bo ko ści, mnó stwo pod wod nej ro -
ślin no ści, ry by, roz gwiaz dy, ośmior ni ce i

du że kra by, to wszyst ko spra wi ło, że ka żde
z nur ko wań oka za ło się być świet ną przy -
go dą. Po cząt ku ją cy zła pa li bak cy la – opo -
wia dał nam Bła żej, ka pi tan po kła du i
or ga ni za tor rej su do oko ła świa ta.

– Ja ko ich in struk tor ka z du mą pa trzy łam,
jak świet nie ra dzą so bie z pły wal no ścią,
ćwi cze nia mi, jak uśmie cha ją się i po ka -
żdym nur ko wa niu wy cho dzą za chwy ce ni,

mi mo ab so lut nie bar ba rzyń skiej tem pe ra tu -
ry wo dy – do da je Mar ta.

Co da lej?
Już nie dłu go prze czy ta cie ko lej ną re la -

cję, tym ra zem z nur ko wa nia za ło gi OSHEE
World Expe di tion w Afry ce. Pierw sze bę -
dzie Ma ro ko. Fil mow cy i fo to gra fo wie
współ two rzą cy za ło gę rej su do oko ła świa ta,
któ rzy mu sie li po raz pierw szy za nur ko wać,
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już za ka sa li rę ka wy. Za po wia da ją praw dzi -
wą nur ko wą przy go dę dla wszyst kich Czy -
tel ni ków! Jak in for mu je nas Mag da
Bie lec ka, współ or ga ni za tor ka eks pe dy cji:

– W trak cie na szej pod ró ży chcie li by śmy
od wie dzić nie tyl ko „nur ko we spo ty”, o któ -
rych ma rzy ka żdy nu rek – bę dzie my też
eks plo ro wać miej sca nie zna ne. Szu ka my
ich, ze wzglę du na fakt, że są na świe cie za -

kąt ki bez lot nisk i pro mów prze peł nio nych
tu ry sta mi, do któ rych mo żna się do stać tyl -
ko po ko nu jąc set ki mil mor skich. My ma my
do te go wa run ki!

Przy po mi na my, S/Y OSHEE jest dwu -
masz to wym, sta lo wym jach tem ża glo wym.
Na je go po kła dzie mo że prze by wać w rej -
sach oce anicz nych do dzie się ciu osób.
Dzię ki swo jej kon struk cji jacht jest do brze

od izo lo wa ny od wa run ków ze wnętrz nych.
Nie wiel kie za nu rze nie umo żli wia bez -
piecz ną że glu gę przy brze żną. Du że zbior -
ni ki na wo dę i pa li wo, wy daj na od sa lar ka
oraz sys te my od zy sku ją ce ener gię z si ły
słoń ca, wia tru i wo dy spra wia ją, że jacht
OSHEE jest w mi ni mal nym stop niu uza le -
żnio ny od brze go wej in fra struk tu ry tech -
nicz nej oraz po sia da bar dzo ma ły ślad
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śro do wi sko wy. Na po kła dzie znaj du je się
kom plet ne wy po sa że nie eks pe dy cyj ne i
eks plo ra cyj ne, w tym ro we ry, ka ja ki czy pa -
ra lot nie oraz naj bar dziej nas in te re su ją cy
sprzęt nur ko wy. Wszyst ko to po zwa la po -

zna wać od wie dza ne miej sca z lą du, z wo -
dy, spod wo dy i z po wie trza.

Ko lej ny, afry kań ski etap OSHEE World
Expe di tion pro wa dzić bę dzie przez Ma ro -
ko, Ma de rę, Wy spy Ka na ryj skie, Sa ha rę Za -

chod nią, Se ne gal, Gam bię i Wy spy Zie lo -
ne go Przy ląd ka, gdzie na po cząt ku li sto pa -
da wy pra wa roz pocz nie prze pra wę przez
Oce an Atlan tyc ki do Ame ry ki Po łu dnio wej.
Dal sze eta py eks pe dy cji prze bie gać bę dą
przez An tark ty kę, po łu dnio wy Pa cy fik, Au -
stra lię i No wą Ze lan dię, po łu dnio wą Azję i
Afry kę, Ka ra iby, Ame ry kę Pół noc ną, Gren -
lan dię i Skan dy na wię. Za koń cze nie rej su
prze wi dy wa ne jest na czwar ty kwar tał 2021
ro ku.

Magda Bielecka
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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/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.dziecisos.org
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Do kład nie na środ ku Mo rza Czer -
wo ne go, po ło żo ne 35 mil na pół noc -
ny - wschód od wy brze ża El Qu se ir,
po mię dzy Egip tem i Ara bią Sau dyj -
ską, wy nu rza ją się od dzie lo ne od sie -
bie o oko ło ki lo metr dwie ma łe
wy spy, zna ne ja ko Bro ther Is lands –
Wy spy Bra ci. Dzię ki ta kiej lo ka li za cji,
trud no jest się tu do stać (tyl ko ło -
dzia mi czar te ro wy mi), co spra wia, że
jest to jed no z naj bar dziej dzie wi -
czych miejsc nur ko wych na ca łym
Mo rzu Czer wo nym pod le ga ją cym pod
te ry to rium Egip tu.

Więk sza wy spa, no szą ca mia no Wiel kie -
go Bra ta (Big Bro ther), po ło żo na jest bar -
dziej na pół noc i osią ga oko ło 400 me trów
dłu go ści. Znaj du je się na niej wy bu do wa na
w 1880 ro ku la tar nia mor ska, któ rą pod
nad zo rem ma ry nar ki wo jen nej wy ko rzy stu -
je się do dnia dzi siej sze go. Z ko lei mniej szą
wy spę, po ło żo ną na po łu dnie, na zwa no

Ma łym Bra tem (Lit tle Bro ther). Obie wy spy
ma ją kształt wy sta ją ce go z du żej głę bo ko -
ści sto żka. Wo kół nich znaj du je się tyl ko
otwar te mo rze. Za nu rza jąc się pod po -

wierzch nię ota cza ją ce go je Mo rza Czer wo -
ne go, mo żna ob ser wo wać gę sto po ro śnię te
ró żny mi ga tun ka mi ko ra li ścia ny wysp,
opró szo nych du żą ilo ścią skal nych na wi -

Brother Islands
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sów i ma łych ja skiń. Do dat ko wo sil ne prą -
dy mor skie sprzy ja ją po ja wia niu się w oko -
li cy wie lu ga tun ków oce anicz nych ryb.

Egip skie Wy spy Bra ci na le żą do mor skiej
stre fy chro nio nej, co spra wia, że aby móc
tam za nur ko wać, na le ży uzy skać od stra ży

przy brze żnej od po wied nie po zwo le nie,
któ re otrzy ma my po uisz cze niu sto sow nej
opła ty. Mi ło śni kom nur ko wa nia wra ko we -
go na pew no spodo ba ją się dwie jed nost ki
za to pio ne w oko li cy Wiel kie go Bra ta. Po
pół noc nej stro nie wy spy mo żna zwie dzić

an giel ski sta tek ku piec ki Nu mi dia. Ten się -
ga ją cy 145 me trów wrak prze wo ził nie gdyś
sprzęt ko le jo wy. Je go za to nię cie da tu je się
na rok 1901. Z ko lei od 1947 ro ku przy za -
chod niej ścia nie wy spy spo czy wa egip ski
sta tek ku piec ki Aida. Nie zwy kle ma low ni -
cze nur ko wa nia przy za to pio nych obiek -
tach zy sku ją na uro ku dzię ki ogrom nej
ilo ści mięk kich ko ra low ców, gą bek i gor go -
nii cał ko wi cie po ra sta ją cych ze wnętrz ne
struk tu ry i ka dłu by Nu mi dii i Aidy.

Tu tej sze ra fy ko ra lo we za chwy ca ją nie
tyl ko fe erią barw, ale rów nież tęt nią cym tu
ży ciem. Gdzie kol wiek nie spoj rzy cie, zo ba -
czy cie set ki mor skich or ga ni zmów. Ma dre -
po ro we ko ra low ce, two rzą ce mo nu men tal -
ne for ma cje, sta no wią schro nie nie dla ty sią -
ca ryb ży ją cych po śród nich. Wśród ra fo -
wych miesz kań ców te go ob sza ru nur ko wie
na tkną się mię dzy in ny mi na lu cja ny,
płaszcz ki, ostro bo ki, ma ją oka zję spo tkać
na dym ki, ko ste ry, tuń czy ki, bar we ny, na pa -
miąt ko wych pod wod nych fo to gra fiach po -
win ny zna leźć się rów nież na je żki,
bła zen ki, na po le ony, ba ra ku dy, gra ni ki a ta -
kże żół wie i ogni sto czer wo ne ry by z ga tun -
ku An thias. Je że li na chwi lę uda się ode r-
wać wzrok od bo gac twa raf i wra ków, przy
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odro bi nie szczę ścia mo żna doj rzeć od wie -
dza ją ce te re jo ny re ki ny. Tu taj na praw dę
trud no na rze kać na mo no to nię czy nu dę.

Na ob sza rze Wysp Bra ci mo żna od dać
się ró żnym ty pom nur ko wa nia, a ka żde z
nich do star czy mi ło śni kom głę bin nie zwy -
kłych prze żyć, ad re na li ny i eks cy ta cji. Ło -
dzie czar te ro we, któ ry mi do pły wa się do
te go miej sca, cu mu ją za zwy czaj od po łu -
dnio wej stro ny wy spy Big Bro ther. Zmu sza
to nur ków do zo dia ko we go do pły nię cia do
miej sca nur ko we go po ło żo ne go bli sko wra -
ku Aida. Bio rąc pod uwa gę zró żni co wa nie
prą dów i wa run ków pa nu ją cych na mo rzu,
od nur ku ją cych w tym miej scu wy ma ga się
do bre go sko or dy no wa nia. Z uwa gi na
ewen tu al ne trud no ści zwią za ne z za cho wa -
niem pły wal no ści w tym ob sza rze, wszy scy
nur ko wie mu szą wspól nie wy ko nać szyb kie
wej ście do wo dy i za nu rzyć się na głę bo -
kość pię ciu me trów. War to pa mię tać, aby
po za nu rze niu ra fa ko ra lo wa znaj do wa ła
się po le wej stro nie. Dzię ki te mu bę dzie
mo żna pły nąć z prą dem, któ ry naj czę ściej
po pro wa dzi nas z pół no cy na po łu dnie.
Bar dzo wa żne jest, aby nur ku ją cy stop nio -
wo scho dzi li na więk sze głę bo ko ści, co jest
pod sta wą zwy kłe go nur ko wa nia wie lo po -

zio mo we go. Mak sy mal na głę bo kość, do
któ rej mo żna zejść w trak cie nur ko wa nia w
oko li cy Bro ther Is lands się ga oko ło 40 me -
trów. Je że li do brze wy li czy się za pas po -
wie trza, nur ko wa nie po win no za koń czyć
się w oko li cach po mo stu wznie sio ne go
przy więk szej wy spie. Stam tąd nur ków od -

bie rze zo diak i od tran spor tu je na łódź, któ -
rą tu przy by li.

Ma gicz ne ob sza ry, któ re po wsta ły w nie -
po zor nym Mo rzu Czer wo nym sta no wią
nie sa mo wi tą skarb ni cę atrak cji dla mi ło śni -
ków nur ko wa nia. Ka żdy znaj dzie tu coś dla
sie bie. Pa sjo na ci nur ko wa nia wra ko we go
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bę dą mo gli przede wszyst kim do kład nie
zwie dzić wra ki an giel skiej Nu mi dii i egip -
skiej Aidy, upięk szo nych wspa nia ły mi łań -
cu cha mi nie zwy kle ko lo ro wych gor go nii,
ko ra low ców i gą bek. Z ko lei zwo len ni cy
nur ko wa nia na ra fie z pew no ścią zo sta ną
ocza ro wa ni kró lu ją cą tu bio ró żno rod no -
ścią. Bo gac two bio lo gicz ne pa nu ją ce na
tych ob sza rach spra wia, że trud no jest zna -
leźć gdzie kol wiek na świe cie iden tycz ne
sku pie nie tak wspa nia le współ gra ją cej ze
so bą na tu ry. Po dzi wia jąc te wszyst kie ob ra -
zy, chcia ło by się po wie dzieć „ahoj, przy go -
do!” i po gnać w głąb cze lu ści prze pięk nej
ra fy ko ra lo wej oka la ją cej Bro ther Is lands.

Kin ga Za toń

fot. pi xbay.com

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/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

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

Safari nurkowe
St. Jones

Zapraszamy na grudniowe safari nurkowe
na dalekim południu Egiptu na

najciekawszych rafach okolic St. Jones

Termin 8-15 grudnia 2018

http://www.bestdivers.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8


Nuras.info 8/2018

62

Mo rze Bał tyc kie, zna ne ta kże ja ko
Mo rze Scy tyj skie, ulo ko wa ne jest na
szel fie kon ty nen tal nym pół noc nej Eu -
ro py. To nie wiel kie, śród lą do we mo -
rze się ga swo ją po wierzch nią pra wie
400 km2, z cze go 1/60000 część mas
wod nych na le ży do ca łe go Oce anu
Świa to we go. Po łą czo ny Cie śni na mi
Duń ski mi z Mo rzem Pół noc nym
akwen two rzy nie zwy kle uroz ma ico ną
i moc no roz wi nię tą li nię brze go wą. 

Nie ste ty po mi mo licz nych za le wów, pół -
wy spów, wysp i wy se pek oraz za tok licz nie
ulo ko wa nych na je go za chod nim i pół noc -
nym wy brze żu, Bał tyk jest zbior ni kiem płyt -
kim. Je go mak sy mal na głę bo kość nie
prze kra cza 459 m (Głę bia Land sort), co w
uśred nie niu na ca łą po wierzch nię da je głę -
bo kość 52,3 m. W Pol sce naj ni żej po ło żo -
na głę bia (Głę bia Gdań ska) li czy
mak sy mal nie 118 m. Do dat ko wo na płyt -
kość Mo rza Bał tyc kie go wpły wa ją licz ne
ob sza ry piasz czy sto -żwi ro wych i ka mie ni -

stych pły cizn okre śla nych ja ko ła wi ce. Mo -
rze Bał tyc kie jest zbior ni kiem, do któ re go
ucho dzi wie le eu ro pej skich rzek, ta kich jak
Od ra, Wi sła, An ger man, Ke mi, Lu le, Ne wa,
Nie men, Dźwi na czy też Göta, któ re rocz -

nie wno szą oko ło 440 km3 wo dy. Je go po -
wierzch nię sza cu je się na oko ło 17% po -
wierzch ni kon ty nen tu. Ob sza ry
przy le ga ją ce do te go du że go zbior ni ka
wod ne go za miesz ku je śred nio 100 mln lu -

Druga strona Morza Bałtyckiego
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dzi. Prze zro czy stość mas wo dy wa ha się tu -
taj w oko li cach 6-15 m (Za to ka Gdań ska)
do na wet 19 m (oko li ce wy spy Born holm).
Zle wi sko Bał ty ku na cho dzi na te re ny dzie -
wię ciu wy so ko uprze my sło wio nych państw

eu ro pej skich, któ re w ogrom nej mie rze
przy czy ni ły się do je go za nie czysz cze nia.
Do czyn ni ków wy wo łu ją cych de gra da cję
śro do wi ska i co raz więk sze ska że nie Bał ty -
ku na le żą m.in. che mi za cja rol nic twa i emi -

sja za nie czysz czeń do at mos fe ry, a przede
wszyst kim ogrom na pro duk cja od pa dów
ko mu nal nych i prze my sło wych, któ re kie -
ru je się do rzek. Naj więk szym źró dłem za -
nie czysz czeń są ob sza ry miej skie, ob sza ry
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prze my słu spo żyw cze go, pa pier ni cze go,
me ta lur gicz ne go oraz che micz ne go, ry bac -
two, trans port mor ski i rol nic two (ho dow la
zwie rząt, pe sty cy dy i na wo zy sztucz ne) i
zwią za ne z nim wy płu ki wa nie gleb po pra -
cach ziem nych i wy pa la niu traw. Sil nie roz -
wi nię ta dzia łal ność czło wie ka i nie wiel ka
wy mia na wód Bał ty ku z wo da mi wszech -
oce anu do pro wa dzi ły do te go, że głów ny mi

sub stan cja mi ska ża ją cy mi na sze mo rze są
me ta le cię żkie, ole je oraz sub stan cje nie -
orga nicz ne i or ga nicz ne po cho dze nia prze -
my sło we go. Okre śla się, że rocz nie do wód
przy brze żnych pol skie go mo rza do sta je się
po nad 1 000 000 ton ró żne go ro dza ju
związ ków za nie czysz cza ją cych, ta kich jak
nie oczysz czo ne ście ki by to we, go spo dar -
cze i prze my sło we (w tym nie bez piecz ne

dla zdro wia i mor skie go eko sys te mu sub -
stan cje ro po po chod ne) za wie ra ją ce na wet
do 1290,8 ton cyn ku, 275,4 ton oło wiu czy
też 66,5 ton rtę ci. Związ ki te szcze gól nie
do brze ku mu lu ją się w tkan ce tłusz czo wej
wod nych krę gow ców, któ re póź niej tra fia ją
na sto ły lu dzi. Wszyst ko to pro wa dzi do cią -
głe go wzro stu eu tro fi za cji Mo rza Bał tyc kie -
go, w wy ni ku, któ re go po gor sze niu ule ga ją
sto sun ki tle no we, ma so we za kwi ty glo nów
wy wo łu ją cych in fek cje wi ru so we, bak te ryj -
ne i grzy bi cze, in wa zje pa so żyt ni cze, zu bo -
że nie ma kro flo ry den nej oraz cią głe
zmniej sza nie prze zro czy sto ści je go wód.
Wraz ze zwięk sza ją cym się za nie czysz cze -
niem wód Mo rza Bał tyc kie go wy raź niej wi -
docz ne by ło zmniej sza nie po wierzch ni i
głę bo ko ści (na wet o 2/3) ob sza rów zaj mo -
wa nych przez zie le ni ce (ob ni że nie głę bo -
ko ści z 15 na 4 m), bru nat ni ce i kra sno ro sty
(zmniej sze nie głę bo ko ści wy stę po wa nia z
25 na 8 m). Po stę pu ją cy wzrost za le ga ją cej
na dnie ma te rii or ga nicz nej do pro wa dził do
wy dzie la nia w za tru tych stre fach H2S, co w
osta tecz no ści dra stycz nie wpły wa na
zmniej sza ją cą się bio ró żno rod ność ży cia
mor skie go. Jest to szcze gól nie nie bez piecz -
ne dla po pu la cji dor sza Ga dus cal la rias,
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któ re go tar li ska ulo ko wa ne są w stre fach
pu styń den nych na głę bo ko ści oko ło 60-70
m. Ostat nią de ską ra tun ku dla te go ga tun ku
ry by bał tyc kiej są okre so we wle wy wód
oce anicz nych.

Za nie czysz cze nie Mo rza Bał tyc kie go,
jed ne go z naj bar dziej ska żo nych mórz na
świe cie, sta no wi ogrom ny pro blem. Nie bez
zna cze nia są tu taj ta kże za nie czysz cze nia
spo wo do wa ne przez in ten syw ny trans port
mor ski i zwią za ne z nim ka ta stro fy lub licz -
ne wy cie ki ole ju bądź ro py. Naj czę ściej do
ta kich wy cie ków do cho dzi w przy brze -
żnych plat for mach wiert ni czych, cho ciaż
zda rza się, że wy cie ki po cho dzą ta kże ze
stat ków trans por tu ją cych rocz nie po nad
250 mln ton ro py naf to wej. War to za zna -
czyć, że do prze rwa nia cią gło ści ka dłu bów
obec nie do cho dzi bar dzo rzad ko. Do dat ko -
wo wszyst kie stat ki są zo bli go wa ne do sto -
so wa nia pa liw ni sko siar ko wych w ce lu
zmniej sze nia emi to wa nych przez nie za nie -
czysz czeń. Obec nie wię cej ska żeń ole jem
mi ne ral nym do cie ra do śro do wi ska mor -
skie go w ma łych ob sza rach wzdłuż ca łej li -
nii brze go wej Bał ty ku.

Po gar sza ją cy się stan sa ni tar ny wód Mo -
rza Bał tyc kie go jest pro ce sem zło żo nym i

za cho dzi po wo li, jed nak w tym cza sie wy -
ka zu je nie ko rzyst ne skut ki w sta nie zdro wia
nie tyl ko ryb i in nych mor skich krę gow ców,
ale ta kże lu dzi. Śro do wi sko mor skie, ze
wzglę du na bar dzo wol ną re ge ne ra cję pro -
wa dzą cą do przy wró ce nia rów no wa gi bio -
lo gicz nej, chro nio ne jest wie lo ma mię dzy-

na ro do wy mi ak ta mi praw ny mi, ta ki mi jak
np. mię dzy na ro do wa Kon wen cja Gdań ska
z 1973 r. czy też Kon wen cja Hel siń ska o
Ochro nie Śro do wi ska Mor skie go Ob sza ru
Mo rza Bał tyc kie go z 1974 r. Nie ste ty za le -
ga ją ce na dnie Bał ty ku po wo jen ne wra ki i
becz ki z nie bez piecz ny mi tok sy na mi cią gle
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sta no wią nie bez piecz ny re zer wu ar ska że -
nia. Sza cu je się, że za to pio na w Bał ty ku
broń z cza sów II woj ny świa to wej mo że li -
czyć mię dzy 36 a 60 ty się cy ton po jem ni -
ków za wie ra ją cych bo jo we ga zy tru ją ce
ta kie jak lu izyt, chlo ro ace to fe non, ta bun

oraz ipe ryt a ta kże amu ni cję, bom by oraz
roz pusz czal ni ki i środ ki kon ser wa cyj ne z
za to pio nych stat ków wo jen nych. Naj więk -
szym pro ble mem tych tok sycz nych skła do -
wisk jest brak wie dzy co do do kład nej ich
lo ka li za cji. Wia do mo tyl ko, że w Mo rzu
Bał tyc kim mo że ich być na wet 60, z cze go
naj więk sze znaj du ją się po wschod niej stro -
nie Born hol mu oraz mniej wię cej mię dzy
Ka li nin gra dem a Go tlan dią. Z ko lei te
mniej sze znaj du ją się na wy so ko ści He lu,
Dar ło wa, Dziw no wa i Ko ło brze gu.

Więk szym stra chem przed ty mi skła do -
wi ska mi tru cizn na pa wa ro syj ski ra port woj -
sko wy z 1999 ro ku, w któ rym stwier dzo no,
że w przy szło ści mo że my spo dzie wać się
ma so wych wy cie ków bo jo wych sub stan cji
che micz nych. Cho ciaż czę sto sły szy się, że
„część tych po jem ni ków już daw no sko ro -
do wa ła, ale to sub stan cje sła bo roz pusz -
czal ne w wo dzie, o kon sy sten cji my dła lub
pla ste li ny i je że li ktoś ich fi zycz nie nie wy -
grze bie z dna, sa me nie wy pły ną ani się nie
roz pusz czą”, to sa ma świa do mość, że mo -
gą się one od kła dać w mor skich krę gow -
cach nie zmniej sza nie po ko ju. Szcze gól nie,
że zna ne są przy pad ki ze tknię cia się lu dzi z
po wo jen ny mi che mi ka lia mi. W 1955 ro ku

Pol skę obie gło do nie sie nie z Dar łów ka o
po pa rze niu po nad set ki dzie ci ipe ry tem, z
cze go czwo ro stra ci ło wzrok. Z ko lei w
1990 ro ku od no to wa no ko lej ne do nie sie nie
o po pa rze niu ipe ry tem. W oko li cach Kró -
lew ca zna le zio no brył ki ipe ry tu, któ ry po -
my lo no z bursz ty nem, wy ni kiem cze go by ły
sil ne po pa rze nia ko lej nych osób. In nym ra -
zem cię żkich opa rzeń do zna li ry ba cy z
oko lic Wła dy sła wo wa, któ rzy w 1997 ro ku
wy ło wi li bru nat ną ba rył kę przy po mi na ją cą
gli nę. Naj więk szym pro ble mem che micz -
nych ska żeń Bał ty ku środ ka mi wo jen ny mi
jest brak od po wied nich dzia łań w kie run ku
in wen ta ry za cji woj sko wych i prze my sło -
wych od pa dów czy na wet ich wy do by cia i
li kwi da cji.

Ta ci cho ty ka ją ca „bom ba z opóź nio nym
za pło nem” w koń cu mo że wy buch nąć. Kie -
dy to się sta nie? Ja kie no we, nie zna ne jesz -
cze skut ki przyj dzie nam spo tkać? Jak
bar dzo zde wa stu je to i tak sil nie zde gra do -
wa ne już śro do wi sko mor skie? Czy uda
nam się to po wstrzy mać? To się jesz cze
oka że… c.d.n.

Kin ga Za toń

fot. :pi xbay
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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W po przed nim nu me rze Nu ras.in fo
wspo mnia łam o mu zeum Müritz. Tym
ra zem na pi szę kil ka słów o sa mym
je zio rze Mu ritz. Ten in te re su ją cy
zbior nik po wstał pod czas zlo do wa ce -
nia, obec nie je go po wierzch nia wy no -
si 117 km2, głę bo kość mak sy mal na
do cho dzi do 31 m. 

Dzię ki roz wi nię tej sie ci ka na łów ma po -
łą cze nie z Ła bą czy Ber li nem. Na za chod -
nim brze gu je zio ra znaj dzie my głów nie łą ki,
ma łe la sy i ła god ne wznie sie nia. We
wschod niej czę ści roz cią ga się na to miast te -
ren par ku na ro do we go. Do mi nu ją tam mo -
kra dła, pod mo kłe la sy i sku pi ska trzcin. Na
je go te re nie znaj du je się aż 107 je zior o
łącz nej po wierzch ni po nad 1 ha. Park skła -
da się z dwóch od dziel nych ob sza rów:
Müritz i Ser rahn. Pierw szy roz cią ga się od
wschod nie go brze gu je zio ra Müritz do miej -
sco wo ści Neu stre litz, dru gi na to miast znaj -
du je się na wschód od Neu stre litz. Park

roz cią ga się na po wierzch ni 322 km˛, w tym
72% sta no wią la sy, 13% to je zio ra, 8% tor -

fo wi ska, 5% zaj mu ją łą ki i 2% po la. Je zio ro
Müritz cie szy się wśród tu ry stów ogrom ną

Jezioro Müritz
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po pu lar no ścią, jest ce nio ne zwłasz cza przez
że gla rzy, ale rów nież po zo sta li mi ło śni cy
spor tów wod nych od na leź li tu taj swój raj.
Na miej scu mo żna wy po ży czyć jach ty mo -
to ro we, ża glo we, ka ja ki, ło dzie. Że glu ga to
naj po pu lar niej szy spo sób na po zna nie je -
zio ra, jak i po dzi wia nie ca łe go po je zie rza.
Wzdłuż akwe nu bie gnie tra sa ro we ro wa o
dłu go ści 82 km. Po dro dze cza sem uda je się

wy pa trzyć bie li ka i ża bę błot ną, spo tka my
rów nież licz ne ba zy ry bac kie, ło wie nie ryb
jest tu bo wiem tra dy cją od dzie się cio le ci. Je -
śli ma my oka zję za nur ko wać, pod wo dą
mo że my spo dzie wać się szczu pa ka, oko nia
i san da cza. Wo da jest nie zwy kle czy sta, co
zde cy do wa nie pod no si wa lo ry nur ko wa nia.
Cie ka wost ką, o któ rej war to wspo mnieć, jest
pol ska na zwa je zio ra – Mo rzy ce lub je zio ro

Mo rzyc kie. W od nie sie niu do po zo sta łych
nazw nie miec kich, w przy pad ku je zio ra
Müritz nie sto su je się koń ców ki – see. Za in -
te re so wa nie tu ry stów wzbu dza rów nież in -
for ma cja, że wio słu jąc przez czte ry dni,
mo żna stąd do trzeć aż do Ber li na. 

Do jazd do je zio ra Müritz jest dość pro -
sty. Z Pol ski ru sza my z Lu bie szy na dro gą nr
104, aż do au to stra dy nr 20. Po 40 km do -
je żdża my do Neu bran den bur ga, a stam tąd
dro gą nr 192 do sa me go mia stecz ka Wa ren
i do cie ra my w oko li ce Par ku Na ro do we go
Müritz.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: Mi chał Mar cin kie wicz
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Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej na zy wa -
ne Na tur kun de mu seum znaj du je się w
Ber li nie. Jest to naj star sze mu zeum
pań stwo we na świe cie, zo sta ło za ło -
żo ne w 1810 ro ku. W swo ich bo ga -
tych zbio rach po sia da ko lek cję po nad
30 mi lio nów eks po na tów zoo lo gicz -
nych, pa le on to lo gicz nych, mi ne ra lo -
gicz nych. Jed na z cie kaw szych po zy cji
to zre kon stru owa ny okaz di no zau ra
ga tun ku Bra chio sau rus, zaj mu ją cy
głów ne miej sce w środ ko wej sali wy -
sta wo wej. 

Jest to naj więk szy zło żo ny szkie let di no -
zau ra na świe cie, mie rzą cy 11,72 me trów
wy so ko ści i 22,25 me trów dłu go ści. Ko ści
po cho dzą z wy pra wy do Tan za nii, od by tej
przez nie miec kie go pa le on to lo ga Wer ne ra
Ja nen scha w la tach 1909-1913. Obok Bra -
chio sau ru sa, war to zwró cić uwa gę rów nież
na naj le piej za cho wa ny ska mie nia ły okaz
pta ka z ro dza ju Ar cha eop te ryx.

Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej w Ber li nie

Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
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jest naj więk szym mu zeum w Niem czech.
For mal nie jest to część tzw. Uni wer sy te tu
Hum bold ta w Ber li nie. Pre zen to wa ne w

nim ko lek cje obej mu ją trzy dzie dzi ny na uk
przy rod ni czych: zoo lo gia, pa le on to lo gia,
mi ne ra lo gia. Oprócz dzia łal no ści edu ka cyj -

nej mu zeum pro wa dzi rów nież pra ce na -
uko we, eks pe dy cje ba daw cze oraz re da gu -
je cza so pi sma na uko we. Pre zen to wa ne
zwie dza ją cym oka zy zoo lo gicz ne po cho -
dzą mię dzy in ny mi z nie miec kiej wy pra wy
głę bo ko mor skiej Val di va (1898-1899), nie -
miec kiej wy pra wy na bie gun po łu dnio wy
(1901-1903) czy nie miec kiej wy pra wy Sun -
da (1929-1931). Udo stęp nio ne są rów nież



Nuras.info 8/2018

72

zbio ry wy mar łych ga tun ków, np. znaj du je
się tam kwag ga wła ści wa i wilk wor ko wa ty.
Ska mie nia ło ści w więk szo ści po cho dzą z
Tan za nii. Do dat ko wa wy sta wa obej mu je
ko lek cję mi ne ra łów (75% mi ne ra łów świa -
ta), me te ory tów, a ta kże bry ły bursz ty nu.

Pod czas dru giej woj ny świa to wej, w wy -
ni ku na lo tów, zo stał uszko dzo ny dach mu -
zeum. Więk szość zbio rów uda ło się

prze nieść w bez piecz ne miej sce, jed nak
pod czas na lo tu 3 lu te go 1945 ule gło znisz -
cze niu wschod nie skrzy dło bu dyn ku i zmia -
żdżo ne zo sta ły ko lek cje ssa ków oraz
szkie le tów wie lo ry bów. Ni gdy do koń ca nie
od bu do wa no te go skrzy dła, mi mo że mu -
zeum jest nie ustan nie roz bu do wy wa ne i
mo der ni zo wa ne. W 2010 ro ku udo stęp nio -
no naj no wo cze śniej szy na świe cie zbiór

pre pa ra tów „mo krych”. Dla cze go war to od -
wie dzić Na tur kun de mu seum? Zde cy do wa -
nie naj moc niej szym punk tem eks po zy cji są
di no zau ry. Du że wra że nie ro bi rów nież
wy sta wa do ty czą ca ukła du sło necz ne go
oraz po miesz cze nie z pre pa ra ta mi. Do sko -
na łym po my słem są bez płat ne au dio prze -
wod ni ki w kil ku ję zy kach, udo stęp nia ne
zwie dza ją cym. Na te re nie obiek tu znaj dzie -
cie rów nież re stau ra cję, miej sce „pik ni ko -
we”, uła twie nia dla ro dzin z dzieć mi i osób
nie peł no spraw nych oraz bez płat ną szat nię.
Bar dzo po le cam to in te re su ją ce miej sce,
zwłasz cza w prze rwie mię dzy nur ko wa nia -
mi w nie miec kich ka mie nio ło mach.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: Mi chał Mar cin kie wicz
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Pa nu je nie ste ty mo da na prze wa -
ża nie się nur ków. Za sa dy pra wi dło -
we go wy wa że nia są po da ne w wie lu
pod ręcz ni kach. Bar dzo do bra in struk -
cja znaj du je się w ksią żce pt. „Nur -
ko wa nie bez stra chu” Mo ni ki Ra hi mi. 

Spo ra część nur ków, zwłasz cza mło -
dych, wy wa ża się w spo sób „cię żki”, za kła -
da jąc na sie bie o wie le za du żo oło wiu. Jest
to ty po wy przy kład dzia ła nia en tro pii, po -
nie waż ob wie sze nie się oło wiem jest pój -
ściem po li nii naj mniej sze go opo ru. Jest to
za cho wa nie w tym sa mym sty lu co pro wa -
dze nie ba zy, w któ rej za opła tą wy po ży cza
się sprzęt i ła du je bu tle – oba te przy pad ki
świad czą o tym, że ko muś za gu bi ły się ja -
kieś wa żne war to ści. Tym cza sem nur ko wa -
nie jest sztu ką, wy wa ża nie się na le ży do jej

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Problemy z balastem.
Przeważanie się nurków jest błędem

fot. Jacek Biernacki
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ele men tów, tak sa mo jak od po wie dzial ne i
szla chet ne pro wa dze nie ba zy.

Pil no wać trze ba zwłasz cza naj wa żniej -
szych rze czy: co naj mniej część ba la stu
mu si być umiesz czo na w ta ki spo sób, że by
w sy tu acji awa ryj nej mo żna by ło go zrzu -
cić. Nie na le ży po le gać wy łącz nie na urzą -
dze niach wy por no ścio wych, jed nak war to
pa mię tać, że oba wor ki jac ke tu (je śli jest
dwu wor ko wy i ka żdy z wor ków jest za si la -

ny z osob ne go in fla to ra), a na wet ska fan der
su chy na da je się do te go, że by je go wy pór
wy ko rzy stać pod czas awa ryj ne go wy nu rze -
nia. Zrzu ce nie ba la stu jest więc tech ni ką
sto so wa ną do pie ro na koń cu, nie ja ko osta -
tecz no ścią, jed nak po win no być mo żli we.
War to jesz cze pod kre ślić jed ną rzecz, nur -
ku ja cy czę sto bo ją się przy pad ko we go
zrzu ce nia ba la stu. I słusz nie, jest to bo wiem
nie przy jem na awa ria. Je śli jed nak nur ku je -

my w ska fan drze mo krym i awa ryj nie stra ci -
my pas na głę bo ko ści rzę du 20-30 me trów,
to po wy pusz cze niu po wie trza z jac ke tu
wca le nie le ci my do gó ry z ogrom ną pręd -
ko ścią, jak by wie lu nur ków ocze ki wa ło. Z
mo ich do świad czeń wy ni ka, że ska fan der
mo kry jest tam już tak bar dzo ści śnię ty, że...
wła ści wie nic się nie sta nie. Po zdję ciu czy
spad nię ciu pa sa (w przed sta wio nych po wy -
żej wa run kach, tzn. w mo krym ska fan drze,

fot. Jacek Biernacki
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na du żej głę bo ko ści i przy pu stym jac ke cie)
nu rek na dal po zo sta je w tej sa mej po zy cji
na tej sa mej głę bo ko ści i żad ne wy mu szo -
ne, awa ryj ne wy nu rze nie nie na stą pi. Mo -
że więc naj zwy czaj niej nie ma się cze go
bać. War to mieć świa do mość, że na wet je -
śli za gro że nie wy stą pi, to do pie ro pod czas
wy nu rze nia, w do dat ku ra czej pod sam je -
go ko niec, a nie na tych miast. Jest więc jesz -

cze z pew no ścią spo ro cza su, że by na przy -
kład po szu kać zgu bio ne go pa sa lub za żą -
dać po mo cy od part ne ra itd. We so ło nie
jest, to fakt, na przy kład za cho wa nie przy -
stan ku de kom pre syj ne go mo że oka zać się
trud ne, ale z pew no ścią nie ma po wo du do
szyb kich, cha otycz nych dzia łań.

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?qu ery=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 www.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.

fot. Jacek Biernacki

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Ma try ce bez lu ster kow ców Fu ji film
zna ne są z do brej pra cy na wy so kich
czu ło ściach. Nic więc dziw ne go, że
za wsze chcia łem je in ten syw niej prze -
te sto wać w wa run kach astro fo to gra fii
kra jo bra zo wej. Oka zja nada rzy ła się
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka
2016 ro ku, przy oka zji na szej ko lej nej
Fo to mi sji na Lo fo ty. Ta miej sców ka to
gwa ran cja dwóch rze czy: pięk nych
kra jo bra zów oraz nie sa mo wi tych i in -
ten syw nych zórz po lar nych.

O ile 16 Mpix ma try ce X -Trans z apa ra -
tów ta kich jak Fu ji film X -Pro1, X -M1, X -E2,
X -T10 i X -T1 to by ła kla sa sa ma w so bie, z
któ rą ma ło któ ra ma try ca APS -C/DX mo gła
ry wa li zo wać, to pierw sza ma try ca X -Trans o
roz dziel czo ści 24 mi lio nów pik se li, któ rą
zo ba czy li śmy po raz pierw szy w mo de lu X -
-Pro2, mia ła pro blem z na grze wa niem się
od elek tro ni ki. W efek cie na dłu ższych cza -
sach eks po zy cji wi dać by ło za świe tle nie le -

wej czę ści ka dru. Swo je do da wa ły też
punk ty au to fo ku sa uło żo ne na de tek to rze.

Fu ji film X -T2 to ko lej ny apa rat, w któ rym

za sto so wa no ma try cę X -Trans kla sy 24
Mpix. Pierw sza rzecz ja ką zro bi łem, gdy
do sta łem go w rę ce to ob ra zek ty pu dark.

Z Fujifim X-T2 na Lofotach
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W przy pad ku pli ków JPEG, na wet uży cie
czu ło ści na po zio mie ISO 3200-6400 nie
spra wia ło żad nych pro ble mów. Za sto so wa -
nie wy wo ły wa nych neu tral nym opro gra mo -
wa niem RAW -ów po ka za ło, że fir ma

Fu ji film od ro bi ła pra cę do mo wą i pro blem
z X -Pro2 zo stał wy raź nie zmniej szo ny

W przy pad ku zórz po lar nych naj czę ściej
uży wa ne czu ło ści to za kres ISO 800-3200,
a cza sy eks po zy cji są na po zio mie 5-30 se -

kund i za le żą od ja sno ści i dy na mi ki zja wi -
ska. Przy tych pa ra me trach ja kość ob ra zu
da wa na przez X -T2 jest zna ko mi ta, co po -
wo du je, że apa rat ten bar dzo do brze na da -
je się do noc nych zdjęć.
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Za rów no w przy pad ku zórz po lar nych
jak i kra jo bra zów, nie odzow nym wy da je się
być obiek tyw ul tra sze ro ko kąt ny. W sys te -
mie Fu ji film X ta ki obiek tyw znaj dzie my i
jest nim Fu ji non XF 10-24 mm f/4R OIS. Ko -
lej nym in stru men tem ja ki ze so bą za bra łem
był te le obiek tyw Fu ji non XF 50-140 mm
f/2.8 R LM OIS WR. Ze staw uzu peł ni ły dwa

fil try o śred ni cy 72 mm: po lar Ma ru mi DHG
Su per Cir cu lar P.L.D oraz filtr sza ry Hoya
PRO ND1000.

Na Lo fo ty przy la tu je my oko ło go dzi ny
17:30. Po nie waż cze ka nas jesz cze wy po -
ży cze nie sa mo cho dów i 250 ki lo me trów
jaz dy krę ty mi dro ga mi, na miej sce, czy li do
ma łej miej sco wo ści Bal l stad po ło żo nej na

wy spie Ve stvĺgřya, do cie ra my zwy kle oko -
ło go dzi ny 22. Tym ra zem jed nak sy tu acja
wy glą da ła ina czej. Wy spy ar chi pe la gu Lo -
fo tów są po łą czo ne al bo wą ski mi mo sta mi
al bo dłu gi mi tu ne la mi (naj dłu ższy ma po -
nad 6 km dłu go ści). W po ło wie na szej tra -
sy, przed jed nym z ta kich tu ne li, na po tka li -
śmy za mknię ty szla ban i sześć sto ją cych
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przed nim sa mo cho dów. Po 20 mi nu tach
cze ka nia nic się nie zmie ni ło, oprócz te go
że za na mi usta wi ło się kil ka ko lej nych aut.

Tym cza sem zro bi ło się ciem no, a na
wciąż roz ja śnio nym łu ną za cho dzą ce go

słoń ca nie bie za czę li śmy do pa try wać się
pierw szych zna ków wy so kiej ak tyw no ści
zo rzo wej. Bez wa ha nia po pro si li śmy kie -
row ców sto ją cych za na mi sa mo cho dów o
wy łą cze nie świa teł, wy ję li śmy z ba ga żu

apa ra ty, obiek ty wy oraz sta ty wy i roz po czę -
li śmy fo to gra fo wa nie. Mie li śmy du że szczę -
ście, bo wjazd do za blo ko wa ne go
szla ba nem tu ne lu był po ło żo ny tuż obok
uro kli wej za tocz ki. Wy star czy ło zejść z dro -
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gi kil ka -kil ka na ście me trów w dół, po dość
stro mym zbo czu, by zna leźć się prak tycz -
nie nad ma łym fior dem z pięk nym wi do -
kiem na ca łą za chod nią, pół noc ną i
pół noc no -wschod nią część ho ry zon tu.

Wy sta wie nie apa ra tów i roz po czę cie fo -
to gra fo wa nia by ło do sko na łym po my słem.

Po pierw sze, szla ban po zo sta wał za mknię -
ty przez w su mie pra wie dwie go dzi ny więc
do sko na le wy ko rzy sta li śmy ten czas. Po
dru gie i wa żniej sze, spek takl za fun do wa ny
na nie bie przez na tu rę osza ła miał swo ją in -
ten syw no ścią i dy na mi ką. Go łym okiem by -
ło wi dać nie tyl ko zie lo ny ko lor, ale ta kże

czer wie nie i fio le ty, a zo rza zmie nia ła swo -
je kształ ty i in ten syw ność z se kun dy na se -
kun dę. Kil ka zdjęć, któ re uda ło mi się
wy ko nać te go wie czo ra za pre zen to wa nych
jest po ni żej. Na jed nym ze zdjęć szczę ście
mia łem po dwój ne, bo oprócz pięk nej zo rzy
za ła pał się jesz cze cał kiem ja sny me te or.
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Jak wi dać, ze staw Fu ji film X -T2 plus Fu ji -
non 10-24 mm spi sał się zna ko mi cie. 

Opóź nie nie zwią za ne z kor kiem przed
tu ne lem (sło wo ko rek na Lo fo tach ma in ne

zna cze nie niż w du żym mie ście, bo przez
dwie go dzi ny sta nia ze bra ło się w su mie 20-
30 sa mo cho dów) spo wo do wa ło, że do na -
szej wil li w Bal l stad do je cha li śmy przed 1

w no cy. Mój brat Ro bert za jął się przy go to -
wy wa niem ko la cji dla ca łej gru py, a ja za -
bra łem ją w naj bli ższą oko li cę aby da lej
fo to gra fo wać zo rze. W mię dzy cza sie ich in -
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ten syw ność osła bła. We wszyst kim mo żna
jed nak zna leźć za le ty. Po pierw sze, mo żna
by ło prze te sto wać apa rat na wy ższych czu -
ło ściach i dłu ższych cza sach eks po zy cji. Po
dru gie, ta kie wa run ki i pa ra me try po zwa la -
ją le piej do świe tlić kra jo braz na pierw szym
pla nie, przez to zdję cia wy glą da ją ład nie
nie tyl ko dzię ki zo rzom roz po ście ra ją cym
się na nie bie.

Oko ło go dzi ny 2 w no cy, zmę cze ni pod -
ró żą i usa tys fak cjo no wa ni uspa ka ja ją cym
się już spek ta klem na nie bie po ło ży li śmy się
spać. Cze kał nas prze cież jesz cze ca ły ty -
dzień nie sa mo wi tych atrak cji.

Na stęp ny dzień to śro da i obo wiąz ko wa
wy ciecz ka do Mu zeum Wi kin gów w Borg,
po prze dzo na wi zy tą na pla ży Ustad, bę dą -
cej ulu bio nym miej scem sur fe rów i ka ja ka -
rzy pod bie gu no wych. Wy ciecz ka
obo wiąz ko wa, bo Lo fo ty po se zo nie rzą dzą
się swo imi pra wa mi, w któ rych klu czo wym
jest pra wo do od po czyn ku. Przez to, wspo -
mnia ne mu zeum jest czyn ne ka żde go ty go -
dnia przez ca łe sześć go dzin: rów no trzy
go dzi ny w śro dę i znów rów no trzy go dzi -
ny w so bo tę.

Przed tu ne lem, któ ry pro wa dzi do
Unstad roz po ście ra się wi dok, któ ry za wsze

mnie urze ka i któ ry jest oka zją do wy ko na -
nia ład nych zdjęć kra jo bra zo wych nie sze -
ro kim ką tem, ale te le obiek ty wem. W ruch
po szedł więc Fu ji non 50-140 mm f/2.8. 

Te go wie czo ra cze kał nas jesz cze za -
chód słoń ca na pla ży w Eg gum. Nie ste ty
nie bo za chmu rzy ło się zu peł nie i ta wy -
ciecz ka uda ła się głów nie pod wzglę dem

tu ry stycz nym, a znacz nie mniej pod wzglę -
dem fo to gra ficz nym.

Tro chę wię cej szczę ścia mie li śmy na -
stęp ne go dnia, gdy po po łu dniu wy bra li śmy
się na pla że Vik, Hau kland i Ut ta kle iv. Ta
ostat nia to mo je ulu bio ne miej sce na Lo -
ftach i nie wy ba czył bym so bie, gdy bym tam
nie wy ko nał kil ku sa tys fak cjo nu ją cych mnie
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zdjęć. Choć po go da nie za chwy ca ła, przez
chwi lę przez chmu ry prze bi ło się słoń ce i
uda ło się uchwy cić kil ka je go cie płych pro -
mie ni oświe tla ją cych pla że i ota cza ją ce ją
gó ry. 

Na stęp ny dzień spę dzi li śmy na wy pra wie
w kie run ku naj wę ższe go fior du w Nor we gii i
po ło żo nej na nim uro czej miej sco wo ści Nus -
fjord. Nie da le ko od niej znaj du ją się ko lej ne
dwie pięk ne pla że. Pierw sza z nich to piasz -

czy sta i przy po mi na ją ca pla że nad Bał ty kiem
Ram berg, a dru ga to ska li sta Vik ten, gdzie do -
dat ko wą atrak cją jest ma ła hu ta szkła.

Chmur znów by ło spo ro, mo men ta mi pa -
dał na wet ulew ny deszcz. Na Lo fo tach jed -
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nak po go da zmie nia się bar dzo szyb ko i
czę sto po mię dzy gru by mi chmu ra mi po ja -
wia ły się frag men ty nie bie skie go nie ba,
przez któ re prze bi ja ło się słoń ce. To stwa -
rza ło wa run ki do ro bie nia cał kiem uda nych
zdjęć. 

Na Vik ten nie omiesz ka łem po ba wić się
try bem pa no ra my, któ ry ofe ru je Fu ji film X -
-T2. Sze ro kie i bo ga te w uroz ma ico ny kra -
jo braz pla że na Lo fo tach są wręcz
stwo rzo ne do te go by fo to gra fo wać je przy
po mo cy te go try bu, bo czę sto na wet obiek -

tyw ul tra sze ro ko kąt ny nie po zwo li na
uchwy ce nie ca łe go im po nu ją ce go wi do ku,
ja ki roz po ście ra się przed na mi.

Na Lo fo tach nie bra ku je ma łych wo do -
spa dów. Ska li ste szczy ty są czę sto sma ga ne
desz czem, a nad miar wo dy spły wa z nich
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do oko licz nych fior dów. Je den z naj więk -
szych wo do spa dów znaj du je się bli sko dro -
gi pro wa dzą cej z Nus fjord do Ram berg i jest
obo wiąz ko wym punk tem na szej wy ciecz ki.
W ruch za wsze idzie filtr ND, dzię ki któ re -
mu mo że my wy dłu żyć czas eks po zy cji i
roz myć wo dę.

Szyb ko zmie nia ją ca się po go da na Lo fo -
tach, po łą czo na z in ten syw ny mi opa da mi
desz czu, któ rych pod czas te go po by tu nie
bra ko wa ło, to ide al ne wa run ki do po wsta wa -
nia pięk nych tęcz. Tak in ten syw nych zja wisk
te go ty pu daw no nie mia łem oka zji ob ser wo -
wać. Ofe ru ją cy kąt wi dze nia aż 110 stop ni
Fu ji non 10-24 mm po zwa lał uwiecz niać na
jed nym zdję ciu nie tyl ko jed ną tę czę, ale ta -
kże po dwój ną wer sję te go zja wi ska.

Przed ostat ni dzień na sze go po by tu był
po god ny i w je go trak cie za pla no wa li śmy
wy ciecz kę do ostat niej miej sco wo ści na Lo -
fo tach o na zwie Ĺ. To po nad 70-ki lo me tro -
wa tra sa peł na przy stan ków w pięk nych
punk tach wi do ko wych i miej sco wo ściach
ta kich jak Ham noy czy Re ine.

Pod czas dro gi po wrot nej, po nie waż po -
go da ca ły czas do pi sy wa ła, zde cy do wa li -
śmy się od bić od głów nej tra sy i znów
od wie dzić pla żę w Vik ten, by tym ra zem
zo ba czyć za chód słoń ca w znacz nie lep -
szych wa run kach at mos fe rycz nych. Na po -
wrót i ko la cję nie zo sta ło du żo cza su, bo
bez chmur ne nie bo obie cy wa ło wy pra wę na
ko lej ne fo to gra fo wa nie zórz po lar nych.

Zgod nie z ocze ki wa nia mi, na szej ostat -
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niej no cy na Lo fo tach po go da do pi sa ła. Do -
dat ko wo by ła ona na ty le sta bil na, że wy -
bra li śmy się na na szą ulu bio ną gro blę w
Bal l stad, gdzie fo to gra fu ją cy od cię ci są od

świa teł miej skich, a du ża licz ba za to czek i
ma łych fior dów po zwa la na kar ko łom ną,
noc ną wspi nacz kę i szu ka nie cie ka wych
ka drów z zo rzą w tle. Ak tyw ność zo rzo wa

nie by ła tak wy so ka jak pierw szej no cy, ale
jak już wspo mi na li śmy ma to swo je za le ty.
Wy so kie czu ło ści w X -T2 są na ty le do bre,
że po zwa la ją fo to gra fo wi po sza leć i uży -
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wać dłu ższych cza sów eks po zy cji bez zbyt -
niej de gra da cji ja ko ści ob ra zu. Kil ka ka -
drów wy ko na nych tej no cy pre zen tu je my
po ni żej.

Ostat ni dzień zo stał za pla no wa ny na
dro gę po wrot ną. Choć sa mo lot mie li śmy
do pie ro o go dzi nie 18, z Bal l stad wy je cha -
li śmy o 9 ra no, tak aby za trzy my wać się w

wie lu punk tach wi do ko wych i od bić z
głów nej tra sy aby zwie dzić We ne cję Lo fo -
tów czy li uro kli we mia stecz ko Hen ning -
svćr. Obo wiąz ko wym punk tem pro gra mu
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był też punkt wi do ko wy przy naj wy ższym
szczy cie Lo fo tów o na zwie Hi gra vstin den
wzno szą cym się na wy so kość aż 1146 me -
trów. Stał się on ko lej ną oka zją do wy pró -

bo wa nia uda ne go try bu pa no ra my w Fu ji -
film X -T2.

Pod su mo wu jąc, po mi mo nie zbyt sprzy -
ja ją cej po go dy i du żej licz by po chmur nych

dni z kiep skim świa tłem, z te go rocz nych
Lo fo tów uda ło mi się przy wieźć spo ro uda -
nych ujęć. Nie mam wąt pli wo ści, że to po
czę ści za słu ga ze sta wu sprzę tu Fu ji film, któ -
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ry to wa rzy szył mi na tej wy pra wie. Nie mo -
gę do cze kać się kie dy w sys te mie Fu ji film X
po ja wi się jesz cze obiek tyw ul tra sze ro ko -
kąt ny o lep szym świe tle. Nic nie stoi prze -
cież na prze szko dzie, że by za ofe ro wać
klien tom obiek tyw zmien no ogni sko wy o
po dob nym za kre sie co Fu ji non 10-24 mm
ale ze świa tłem f/2.8. Nie po gnie wał bym się
ta kże na stał kę o po lu wi dze nia na po zio -
mie 100 stop ni ze świa tłem f/1.8-2.0. Z ta -
kim sprzę tem zdję cia zórz by ły by jesz cze
bar dziej im po nu ją ce. Sys tem Fu ji film roz -
wi ja się szyb ko i nie mam wąt pli wo ści, że
ta kie obiek ty wy po ja wią się w nim w nie -
da le kiej przy szło ści.

Ar ka diusz Olech
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Trzy sta ton pia sku i sześć nie zwy -
kle im po nu ją cych, się ga ją cych na wet
do trzech i pół me tra wy so ko ści
rzeźb sta nę ło w Szcze ci nie. Wszyst -
ko to z oka zji z nie zwy kłe go even tu
pt: „Fe sti wal Rzeźb Pia sko wych –
Le gen dy Szcze ci na. 

Jest to dru ga od sło na wy da rze nia, któ re
or ga ni zo wa no rów nież rok te mu. Wte dy
mo żna by ło po dzi wiać pia sko we rzeź by
pod czas Zlo tu Wiel kich Ża glow ców. Fe sti -
wal był udo stęp nio ny w ter mi nie od 1 do
24 czerw ca. Głów nym za mie rze niem wy -
da rze nia by ło przed sta wie nie rzeźb pia sko -
wych wy ko na nych przez sze ścio ro
ar ty stów, któ rzy wy ko rzy stu jąc nie sa mo wi -
ty ta lent, za po mo cą na rzę dzi i wła snych
rąk, stwo rzy li coś nie zwy kłe go. Tym ra zem
te ma ty ką by ły wy bra ne szcze ciń skie le gen -
dy. Or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu Rzeźb Pia sko -

Niezwykły Festiwal Rzeźb Piaskowych
w Szczecinie
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wych – Le gen dy Szcze ci na jest Szcze ciń ska
Agen cja Ar ty stycz na. Part ne rem wy da rze nia
zo sta ła spół ka Szcze ciń skie Ko pal nie Su -
row ców Mi ne ral nych, fir ma z po nad 50-let -
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nią tra dy cją i naj więk szy pro du cent kru -
szyw na Po mo rzu Za chod nim, do star cza ją -
cy pia ski i żwi ry na po trze by bu dow nic twa
i dro go wnic twa. Sa mo two rze nie rzeźb by -

ło pro ce sem spek ta ku lar nym. Je go efek ty
oka za ły się nie sa mo wi te. Ta kie even ty po -
zwa la ją zwie dza ją cym po znać nie tyl ko
ma te riał, w któ rym pra cu ją ar ty ści, ale rów -

nież tech ni ki two rze nia. W trak cie po wsta -
wa nia rzeźb mo żli wy był kon takt z twór cą.
Za da jąc py ta nia ar ty stom, zwie dza ją cy mie -
li oka zję się gnię cia do taj ni ków sztu ki. Te -
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go rocz ny mi bo ha te ra mi pia sko wych ar cy -
dzieł by li: Sy do nia von Borck, Se di na, po -
mor ski Gryf, Skar bek z Je zio ra Szma rag do-
we go, Basz ta Sied miu Płasz czy i pla tan Ma -
te usz. Jest to ko lej ne wy da rze nie, któ re swój
po czą tek mia ło za gra ni cą, po za wi ta niu do
nas wy wo ła ło po zy tyw ne otwar cie wśród
en tu zja stów te go ro dza ju sztu ki i nie tyl ko.

Na ta lia Ka sow ska
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Mi nio na so bo ta by ła czwar tym
dniem ob cho dów „Świę ta Dra wy”,
pod czas któ re go nie za bra kło sto iska
„Je zio ra Ta jem nic”.

By ła to już trze cia edy cja wy da rze nia,
tra dy cyj nie od by wa ją ce go się pod czas
ostat nie go week en du lip ca w Zło cień cu. To
szcze gól ny czas dla miesz kań ców mia sta i
gmi ny, dla osób gosz czą cych na te re nie Po -
je zie rza Draw skie go oraz dla wszyst kich in -
nych za in te re so wa nych wy da rze niem. To
czas do brej za ba wy, ra do ści, spo tkań i in -
te gra cji lo kal ne go śro do wi ska, jak rów nież

Święto Drawy po raz trzeci
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mo żli wość za pre zen to wa nia zło cie niec kie -
go po ten cja łu twór cze go i miej sco wych ini -
cja tyw spo łecz no -kul tu ral nych. Świę to
Dra wy sta no wi też do sko na łą oka zję do
pod kre śle nia i pro mo wa nia wa lo rów śro do -
wi ska na tu ral ne go. Nie bra ku je tu jar mar ku
rę ko dzie ła lo kal nych twór ców, barw ne go

ko ro wo du miesz kań ców i go ści, a ta kże
wie czor nych kon cer tów ple ne ro wych oraz
sze re gu atrak cji dla dzie ci i do ro słych.

Po mi mo upa łu do pi sa li za rów no wy staw -
cy, jak i go ście. Du żym za in te re so wa niem
wśród od wie dza ją cych jar mark cie szył się
zor ga ni zo wa ny przez Sta ro stwo Po wia to we

w Draw sku Po mor skim kon kurs wie dzy o
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Uczest ni cy chęt -
nie słu cha li o za gad kach je zio ra, a przy
oka zji mo gli wy lo so wać cie ka we na gro dy.
Za rząd Po wia tu Draw skie go wsparł or ga ni -
za cję im pre zy kwo tą 5000 zł.

Nie by ło to oczy wi ście je dy ne wy da rze -
nie te go dnia. Od sa me go ra na na zło cie -
niec kim dep ta ku, jak grzy by po desz czu
ro sły ko lo ro we sto iska z ró żny mi atrak cja mi.
Lo kal ni przed się bior cy i miej sco wi ar ty ści
pre zen to wa li swo je dzie ła i pro duk ty. Wśród
bo ga tej ofer ty mo żna by ło od na leźć wy ro by
z gli ny, tka ne na kro snach go be li ny, ob ra zy,
ma skot ki, po du szecz ki i wie le in nych. Naj -
więk szym po wo dze niem cie szy ły się jed nak
sto iska ga stro no micz ne. Mo żna by ło spró bo -
wać sa łat ki z wę dzo nym pstrą giem, ory gi nal -
ne go smal cu z uklei oraz praw dzi wej
woj sko wej gro chów ki, któ rą ser wo wa li żoł -
nie rze z 2 Bry ga dy Zme cha ni zo wa nej.

Jar mark uświet ni ły wy stę py lo kal nych ze -
spo łów mu zycz nych, ta kich jak „Dar sko -
wia cy” oraz ak to ra i pio sen ka rza Le cha
Dy bli ka. Dla naj młod szych uczest ni ków
przy go to wa no mię dzy in ny mi dmu cha ne
zam ki, wa tę cu kro wa oraz hit te go la ta –
spi ral ne fryt ki.
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Jar mark był do sko na łą oka zją do za pre -
zen to wa nia swo ich wy ro bów przez re gio -
nal nych ar ty stów i przed się bior ców, był to
rów nież czas do brej za ba wy, ra do ści, spo -
tkań i in te gra cji lo kal ne go śro do wi ska.

W In ter ne cie mo żna zna leźć bar dzo sze -
ro ką ofer tę or ga ni za cji spły wów rze ką Dra -
wą, po któ rej pły wał sam Ka rol Woj ty ła –
póź niej szy Pa pież. To rów nież ulu bio na rze -
ka pod ró żni ka Alek san dra Do by. Po le ca my!

FILM: www.fa ce bo ok.com/www.woj cie -
chwoj cik/vi de os/1129121033911051/

Je zio ro Ta jem nic 
w la wen do wym ple ne rze

Ser decz nie za pra sza my do nad sy ła nia
zdjęć z sym bo la mi Ak cji „Je zio ro Ta jem -
nic”. Po ka żcie, do kąd za wę dro wa ło to
przed się wzię cie. Po Lon dy nie, Bad Schwar -
tau, Rzy mie, War sza wie i Li ver po olu, przy -
szła ko lej na Kar pacz i Pro wan sję.

https://www.facebook.com/www.wojciechwojcik/videos/1129121033911051/
https://www.facebook.com/www.wojciechwojcik/videos/1129121033911051/
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We fran cu skich ple ne rach, przy po mo cy
ko szul ki i czap ki z lo go, Ak cję pro mo wał
miesz ka niec gmi ny Draw sko Po mor skie Pa -
weł Wo lań ski, pry wat nie mi ło śnik fo to gra fii.
Ra zem z ro dzi ną – żo ną Mał go rza tą, sy na -
mi Gra cja nem i Krzy siem ro bi li to ta kże w
Kar pa czu.

Wszy scy, któ rzy bę dą chcie li opu bli ko -
wać u nas swo je zdję cie i otrzy mać Cer ty fi -



Nuras.info 8/2018

103

kat uczest nic twa w Ak cji JT, po win ni prze -
słać fo to gra fię po przez spe cjal ny for mu larz:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/
(w przy pad ku więk szej licz by zdjęć pro si -
my o prze sy ła nie ich po je dyn czo). Są tam
od po wied nie for mu ły zgód, któ rych trze ba
udzie lić.

Dzię ku je my za te fo to gra fie. Pro si my
Czy tel ni ków o wię cej!

Za gad ka w krat kę

O tym, że na wła snym po dwór ku mo żna
na tknąć się na cie ka we zna le zi sko o hi sto -
rycz nej war to ści prze ko nał się nie daw no
miesz ka niec Draw ska Po mor skie go.

– Od kąd pa mię tam ona tu le ży – opo wia -
da An drzej Po lak. – By ła tu już przed woj -
ną, za ro śnię ta tra wą.

O spra wie po in for mo wał Eki pę „Je zio ra
Ta jem nic” Wie sław Pio trow ski, Am ba sa dor
Ak cji „JT”. Pan An drzej, by ły ma ry narz, po -
ka zał mu me ta lo wą kra tę, któ ra spo czy wa -

ła pod sto ją cą na ze wnątrz do mu pom pą.
Roz po znał w niej gre ting, spe cjal ną okrę to -
wą kra tow ni cę.

– Skąd ta ka kra tow ni ca w Draw sku Po -
mor skim? Mo że w tym do mu miesz kał kie -
dyś ma ry narz? – za sta na wia się An drzej
Po lak.

Po bli ższych oglę dzi nach oka za ło się, że
przed miot jest pro duk cji nie miec kiej. Po
oczysz cze niu ujaw ni ła się ta blicz ka z na -
zwą fir my. Fir ma ist nie je do dziś w Ber li nie.
Co cie ka we, choć kra tow ni ca wy sta wio na
by ła na dzia ła nie wo dy i czyn ni ków na tu -
ral nych, za cho wa ła się bar dzo do brze. Nie
ma na wet śla dów rdzy…

Rabliczka z nazwą firmy

Kratownica okazała sie dość stara
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Tajemnica 76 metra – IX misja
Jeziora Tajemnic

Najważniejszym odkryciem tej misji
okazało się po twier dze nie przez nur ków
głę bo ko ści je zio ra Draw sko – po wy żej 85
me trów. To nie spo dzian ka, któ ra skró ci ła
czas nur ko wa nia. W pro mie niu 50 me trów
jest kil ka obiek tów. Explo rer si do tar li tyl ko
do jed ne go z nich. Nie był to po szu ki wa ny
„U -Bo ot”.

Pi sze Da riusz de Lorm, Szko ła Nur ko wa -
nia AN DA tek: Przy go to wa nia do IX mi sji
roz po czę ły się w pią tek 17.08.2018. Jesz cze
wie czo rem zo sta ły zwo do wa ne trzy ło dzie
wy po sa żo ne w so na ry. Na ak cję po cząt ko -
wo za po wie dzia ły się 42 oso by, jed nak
szyb ko oka za ło się, że na po moc w od kry -
ciu „Ta jem ni cy 76 me tra” przy by ło 58 osób.
Prócz osób po ma ga ją cych w przed się wzię -
ciu by ło jesz cze mnó stwo ob ser wa to rów nie
zwią za nych bez po śred nio z Ak cją JT.

W so bo tę ra no, po śnia da niu, wy ru szy li -
śmy ło dzia mi w kie run ku praw do po dob nie
naj głęb sze go miej sca je zio ra Draw sko, a
do kład nie w punkt, gdzie rok wcze śniej so -
nar za re je stro wał ja kiś obiekt na głę bo ko ści
76 me trów. Ów obiekt wy mia ra mi i kształ -
tem przy po mi nał le gen dar ne go mi ni U -Bo -
ota, któ re go od trzech lat po szu ki wa li śmy w
ot chła ni je zio ra.

Wspól nie z człon ka mi z S.H.K. „Tem pel -
burg”, eki pą mie sięcz ni ka „Od kryw ca”,
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gru pą „GE MO”, har ce rza mi ze sta ni cy
„Uraz” i pry wat ny mi oso ba mi ska no wa li -
śmy dno je zio ra przez ca łą so bo tę, nie dzie -
lę i po nie dzia łek. We wto rek ozna czy li śmy
boj ką naj głęb sze miej sce je zio ra (so na ry
wska zy wa ły głę bo kość po nad 80 me trów).
Rzu co ny przez nas „pro siak” spadł ide al nie

w naj głęb sze miej sce, któ re wska zy wał so -
nar, a po na mia rach boj ki przy wią za nej do
ko twi cy wie dzie li śmy, że in te re su ją ce nas
miej sca są w pro mie niu 50 me trów od za -
mar ko wa ne go punk tu.

Wie czo rem we wto rek roz po czę li śmy
przy go to wa nia sprzę tu nur ko we go do za -

pla no wa ne go na śro dę nur ko wa nia. W tym
dniu omó wi li śmy też szcze gó ły ca łe go zda -
rze nia. Po go da do wtor ku by ła wspa nia ła,
ale pro gno za na śro dę nie by ła obie cu ją ca.
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Śro da, jak za po wia da ły por ta le po go do -
we, przy wi ta ła nas chmu ra mi i spo rą fa lą na
je zio rze. Po krót kiej od pra wie stwier dzi li -
śmy, że ak cja „Ta jem ni cy 76 me tra” zo sta -
nie prze su nię ta na czwar tek, a w śro dę
za nur ko wa li śmy na in nych po zy cjach za -
no to wa nych na so na rach. Na wto rek wy -
bra li śmy za to kę Klu czew ską, gdzie rok
wcze śniej so nar po ka zał wra ki kil ku ło dzi.
Nie bę dę roz pi sy wał się na te mat nur ko wa -
nia w śro dę, bo po wstał z te go cie ka wy film
i bę dzie mo żna go obej rzeć na stro nie
www.je zio ro ta jem nic.pl. Po po wro cie do
ba zy, jak zwy kle, omó wi li śmy nur ko wa nia
i oczy wi ście roz po czę li śmy przy go to wa nia
do nur ko wa nia w głę bię na 76 me trów.

De cy zja o prze ło że niu nur ko wa nia by ła
słusz na, jesz cze w śro dę oko ło godz. 12
roz pę ta ła się nie zła wi chu ra, a wo da z nie -
ba la ła się jak z wia dra. Za to czwar tek oka -
zał się sło necz ny i bez wietrz ny. Na wo dę
wy ru szy li śmy zgod nie z pla nem o godz.
11:00, do po zy cji do pły nę li śmy tuż przed
12:00. Przy go to wa nia nur ków do zejść w
ot chłań je zio ra mo żna by ło oglą dać na ży -
wo na fan pa ge stro ny AN DA tek. Re la cja na
ży wo pro wa dzo na by ła do mo men tu znik -
nię cia nur ków pod wo dą i oczy wi ście tuż

przed ich wy nu rze niem się z wo dy (po pra -
wie dwóch go dzi nach). W trans mi sji mo żna
by ło po słu chać o suk ce sie ak cji. Jak się oka -
za ło, w miej scu gdzie osiadł „pro siak” nur -
ko wie za no to wa li na kom pu te rach
głę bo kość 85,5 i 84,6 me tra (pierw szy suk -
ces!).

Nie ste ty ta ka głę bo kość skró ci ła czas
den ny nur ko wa nia z 25 do 15 mi nut. Oczy -
wi ście nur kom uda ło się do pły nąć do in te -
re su ją cej nas po zy cji, czy li „cy ga ra”.
Oka za ło się, że na po zy cji, któ rą wska zał
so nar na dnie je zio ra znaj do wa ła się kło da
drze wa (dru gi suk ces). Przy po wro cie do
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opu stów ki nur ko wie na tknę li się na cie ka -
wy obiekt, któ ry po wy do by ciu z wo dy oka -
zał się de struk tem nie miec kie go ka ra bi nu
Mau ser (trze ci suk ces). Ze wzglę du na głę -
bo kość nur ko wie nie by li w sta nie spraw -
dzić dwóch po zo sta łych po zy cji.

Z IX ak cji JT po wsta ło kil ka cie ka wych re -
la cji fil mo wych, za pra szam na stro nę fan -

pa ge „Je zio ro ta jem nic”, gdzie mo żna za -
po znać się z prze ży cia mi nur ków i osób
wspie ra ją cych ca łą ak cję.

Nie wy mie niam z imie nia ka żdej oso by,
któ ra wspie ra ła nas oso bi ście w tej ak cji, bo
część osób so bie te go nie ży czy ła. Bar dzo
wszyst kim dzię ku ję za po moc i do bre sło -
wa pod czas tej i wie lu in nych, wcze śniej -

szych ak cji. Po dzię ko wa nia na le żą się też
spon so rom, fir mie GRAL ma ri ne za uży cze -
nie sprzę tu oświe tle nio we go i ka mer, fir mie
E.C.N. Sys te my Nur ko we – „BA RE” za
sprzęt nur ko wy, w któ ry nas wy po sa ży ła
oraz mie sięcz ni ko wi „Od kryw ca” za wspar -
cie fi zycz ne, me ry to rycz ne i fi nan so we.
Dzię ku ję oso bom pry wat nym, któ re wspar -
ły nas swo imi ło dzia mi i jach ta mi sil ni ko -
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wy mi. Oczy wi ście ca ła ak cja nie od by ła by
się, gdy by nie za an ga żo wa nie Sta ro sty
Draw skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go oraz
pra cow ni ków Sta ro stwa Po wia to we go w
Draw sku Po mor skim.

Mi mo że nie uda ło się w tej ak cji po -
twier dzić obec no ści mi ni U -Bo ota na dnie
je zio ra Draw sko, nie za mie rza my się pod -
dać. Wkrót ce ko lej ne ak cje. Za pra sza my!

Da rek de Lorm

Fot. AN DA tek

Po ga dże ty do Sła wo gro du
„Sła wo gród” to je dy ne miej sce w Cza -

plin ku, gdzie mo żna na być ga dże ty zwią -
za ne z Ak cją „Je zio ro Ta jem nic”. 

Nie daw no, w trak cie trwa nia Mi sji na
głę bi je zio ra Draw sko, Sta ro sta Sta ni sław
Ku czyń ski miał oka zję po gra tu lo wać do -
brych po my słów współ wła ści ciel ce „Sła wo -
gro du” An nie Adam czyk. To wła śnie tam,
w re kon struk cji wa row ni wcze sno śre dnio -
wiecz nej, znaj du je się Cen trum In for ma cji o
Ak cji Je zio ro Ta jem nic.

Współ wła ści ciel te go in te re su ją ce go
miej sca, Mi chał Uliń ski, za po wia da też
stwo rze nie re pli ki Ko man do rii Tem pla riu -
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szy, któ ra kie dyś dzia ła ła w Cza plin ku. Jak
wia do mo, mia sto do 1945 r. na zy wa ło się
Tem pel burg, po nie waż za ło żo ne zo sta ło
wła śnie przez ry ce rzy te go ta jem ni cze go
za ko nu.

Otwar cie „Cen trum” od by ło się w ra -
mach „I Pik ni ku Na uko we go – Je zio ro Ta -
jem nic”. Cen trum znaj du je się w Cza plin-
ku, w ob rę bie „Sła wo gro du”. Do stęp ne są

tam wszel kie in for ma cje o „Je zio rze Ta jem -
nic”. Mo żna obej rzeć spe cjal ny film, a do
dys po zy cji są wy kwa li fi ko wa ni prze wod ni -
cy, któ rzy słu żą in for ma cją. Na miej scu mo -
żna oczy wi ście za opa trzyć się w ga dże ty z
uni kal nym lo go Ak cji.

„Sła wo gród” jest ak tyw nym part ne rem
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i jed nym ze spon -
so rów na gro dy głów nej za „U -Bo ota” z je -
zio ra Draw sko, wy no szą cej obec nie aż 105
000 zł! http://www.sla wo grod.eu/cms/

Przy po mi na my, że lo go Ak cji do stęp ne
jest za dar mo, po wy peł nie niu pro ste go
wnio sku znaj du ją ce go się na stro nie in ter -
ne to wej te go pro jek tu ( http://je zio ro ta jem -
nic.pl/po bierz -lo go/). Mo żna z nie go
swo bod nie i bez opłat ko rzy stać do ce lów
biz ne so wych, w tym do ozna cza nia ró żne -
go ro dza ju pro duk tów. Ga dże ty zwią za ne
z „Je zio rem Ta jem nic” mo żna obec nie ku -
pić ta kże w fir mie „Emen” w Draw sku Po -
mor skim, któ ra rów nież jest jed nym ze
spon so rów na gro dy głów nej w Ak cji.

Roz mo wa z Mi cha łem Uliń skim:
www.fa ce bo ok.com

Da dzą nu ra!
XLVI Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Pol -

ski w Ło wiec twie Pod wod nym oraz XVIII
Me mo riał Fo to gra fii Pod wod nej im. Je rze go
Mac ke – pod Pa tro na tem Sta ro sty Draw skie -
go Sta ni sła wa Ku czyń skie go.

Cza pli nek 21-23 wrze śnia 2018 ro ku.
www.fa ce bo ok.com/

https://www.facebook.com/events/328520817676253
https://www.facebook.com/jeziorotajemnic/videos/2072933656059773/?t=6
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W tym ro ku, po raz pierw szy w hi sto rii,
Klub Płe two nur ków Ma res z Ko sza li na oraz
Sto wa rzy sze nie Spe ar fi shing Po land po łą -

czą swo je si ły. Sta nie się to na XLVI Mi strzo -
stwach Pol ski w Ło wiec twie Pod wod nym
oraz XVIII Me mo ria le Fo to gra fii Pod wod nej

im. Je rze go Mac ke, któ re w bie żą cym ro ku
prze nie sio ne zo sta ły na wrze sień.

Mi strzo stwa te bę dą ostat ni mi za wo da mi
w tym ro ku, w związ ku z czym to wła śnie
na nich zo sta nie wy ło nio ny naj lep szy za -
wod nik te go se zo nu – zdo byw ca pre sti żo -
wej na gro dy – Su per Pu cha ru Łow cy
Pod wod ne go 2018.

Ba zą noc le go wą te go rocz nych za wo dów
bę dzie ośro dek Wy po czyn ko wy OME GA w
CZA PLIN KU – http://www.ome ga -wy po -
czy nek.pl.

Wszel kie py ta nia pro si my kie ro wać bez -
po śred nio do przed sta wi cie la głów ne go Or -
ga ni za to ra: Ma ria na Kur tia ka, 

tel. 605 351 574, 
ema il: ma rian[mał pa]kur tiak.pl


