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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Puszyste płatki śniegu rozjaśniające zbyt wcześnie zapadający zmrok zwiastują nadejście mroźnej zimy,

którą już wkrótce tradycyjnie ocieplą długo oczekiwane Święta Bożego Narodzenia oraz gorące zabawy
sylwestrowe. Grudzień, mimo długich zimowych wieczorów, jest oprócz wakacji najbardziej oczekiwanym
i lubianym okresem w roku. Przy okazji nadchodzących świąt staramy się być dla siebie bardziej mili,
nasze myśli częściej niż zwykle kierujemy w stronę bliższych, ale i dalszych krewnych oraz przyjaciół,
zastanawiając się nad prezentami, którymi będziemy chcieli ich obdarować w imieniu Świętego Mikołaja.
Poczciwy staruszek z siwą brodą będzie nam niezmiernie wdzięczny, zwłaszcza że sam ma na głowie
miliony dzieciaków, które obdarzyły go zaufaniem i zasypały stosem listów z prośbą o wymarzone
podarunki. Oczywiście podpowiemy Wam w jaki sposób uszczęśliwić płetwonurka nie rujnując przy okazji
domowego budżetu. Pamiętajcie, że grono miłośników nurkowania to najczęściej osoby niezwykle wrażliwe
na piękno otaczającej nas przyrody, znajdujące radość w obcowaniu z naturą, więc ucieszą się z każdego
nurkowego gadżetu, nie tylko dlatego, że okaże się on przydatny pod wodą. Przede wszystkim uszczęśliwi
ich fakt, że rozumiecie i wspieracie ich pasję. Na brzegu, tuż przed wejściem do wody, wielkie pstrokate
logo znanego producenta widniejące na skafandrze jest zupełnie niewidzialne dla kogoś, kto już za chwilę
zawiśnie w objęciach wielkiego błękitu, otoczony kojącą ciszą i krajobrazem w kolorach natury. 

Życzymy wszystkim Czytelnikom ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, szampańskiej zabawy
sylwestrowej, a w nowym roku tylko wspaniałych nurkowań.
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To już kolejna podróż do Puerto
Galera. W 2018 roku wypadła okrą-
gła – setna – wyprawa Bestdivers,
która fantastycznie zbiegła się ze
stuleciem odzyskania niepodległości
przez Rzeczpospolitą Polską. Jakże
moglibyśmy nie uczcić tego choćby
zdjęciami z naszą narodową flagą!

Ostatnio Puerto Galera odwiedziłem
dwanaście lat temu, więc tym razem
miałem doskonałą okazję, aby zaobserwo-
wać zmiany jakie zaszły pod wodą i w
okolicy oraz ocenić czy są to zmiany na
lepsze, czy niekoniecznie.

Wyprawa do Azji, ze względu na
odległość, musi być męcząca. Najpierw
czekał nas lot do Dubaju. Po kilku godzi-
nach przerwy w podróży, nad ranem miej-

Puerto Galera – Filipiny.
Setna wyprawa na sto lat!
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scowego czasu, cała grupka pasjonatów
nurkowania poleciała już prosto do Manili
na Filipinach. Siłą rzeczy nasz zegar
biologiczny zwariował i godziny komple-
tnie się rozjechały. Wylądowaliśmy około
16.00, niestety do zatoki Puerto Galera nie
udaje nam się dotrzeć tego samego dnia,

ponieważ o tej porze roku wszelkiego
rodzaju łodzie pływają tylko do godziny
17.00. W listopadzie dzień kończy się tu
około 17.40, a po zmroku nikt już nie
pływa, gdyż stanowi to zbyt duże ryzyko.
Jednak, jak to mówią, nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło! Nocleg mieliśmy

zaplanowany w dzielnicy Makati w Manili,
czyli w samym centrum oferującym najle-
psze atrakcje dla turystów. Na miejscu oka-
zało się, że owe atrakcje to w 90% knajpki
i w 10% sklepiki – jak w naszych galeriach
handlowych. O 19.00 zarządziliśmy zbiór-
kę na dole w hotelowej recepcji i ruszyli-
śmy odkrywać uroki miasta. W pierwszym z
brzegu napotkanym barze do wyboru
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mieliśmy aż pięć rodzajów krewetek i
różnych wynalazków w sosie curry, a że
dzielnica Makati to w zasadzie same knaj-
py, knajpki, restauracje, bary i smażalnie,
naprawdę było w czym przebierać!

Następnego dnia rano, po około dwóch
godzinach jazdy, busik dostarczył nas nad

brzeg morza, gdzie czekały charaktery-
styczne łodzie z bambusowymi płozami na
bokach. Do naszego ośrodka w Puerto
Galera płynęliśmy jeszcze około godziny,
po drodze mijając między innymi potężny
pomnik Matki Bożej, który porównać może-
my do naszego pomnika Jezusa Chrystusa

w Świebodzinie. Budowa jeszcze trwała,
ale widać już, że będzie to... hotel w
kształcie Matki Bożej. Na tacy, która leży
na jej dłoniach zaplanowano potężny taras
widokowy. Osobiście mam mieszane uczu-
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cia, jeżeli chodzi o wykorzystywanie maje-
statu Matki Bożej w hotelowym biznesie,
ale zrobili jak zrobili.

Aby uczynić wyprawę jeszcze bardziej
egzotyczną, na Puerto Galera można dole-

cieć małą awionetką z Manili. Usługi takie
oferują lokalne linie Airtrav. Podróż skraca
się wówczas z trzech godzin do zaledwie
40 minut, jednak samolot ląduje na wodzie
przy resorcie sąsiedniej wysepki, więc do
samej zatoki przy mieście Sabang i tak
trzeba dopłynąć łodzią. Niestety na pokład

można zabrać tylko 10 kg, co w przypadku
nurków kompletnie się nie sprawdza.
Gdyby jednak ktoś miał ułańską fantazję,
może wybrać się samolotem na jednodnio-
we zwiedzanie Manili.

Zatoka Puerto Galera, znajdująca się w
północnej części wyspy Mindoro – piątej
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największej pośród 7100 wysp na
Filipinach – cieszy się uznaniem wśród
nurków z całego świata już od bardzo
dawna. Naprawdę jest tam gdzie nurkować.
Puerto Galera to znaczy zatoka galeonów,
jak więc nie trudno się domyślić, za czasów
kolonizacji przez Hiszpanię tu właśnie

kotwiczyły te olbrzymy. Filipiny zaś swoją
nazwę zawdzięczają królowi Filipowi, który
utworzył kolonię na chwałę i potęgę
Hiszpanii.

Puerto Galera zaczęła wzbudzać zainte-
resowanie w 2005 roku, gdy otrzymała
nagrodę główną organizacji UNESCO w

wyniku głosowania na najpiękniejszą
zatokę Filipin. Wyspa Mindoro jest oddzie-
lona od wyspy Luzon, na której leży Manila,
przesmykiem łączącym wody Pacyfiku z
Morzem Południowochińskim. W wyniku
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wymiany wód prądy potrafią być tu
niezwykle silne, dochodzące do sześciu
węzłów. Jednak dzięki nieustannemu
uzupełnianiu świeżej i czystej wody
powstały warunki sprzyjające rozwojowi

niesamowicie bujnej fauny i flory. To
prawdziwa perła dla fotografów makro.
Wody Morza Chińskiego mieszające się z
Pacyfikiem przyczyniły się do utworzenia
ponad 300 gatunków koralowców, a 60%
gatunków ryb występujących na rafach
koralowych można zobaczyć właśnie w

okolicach Puerto Galera. Przyjemnie się
czyta takie nowinki, ale ile w tym prawdy?
Już po dwóch dniach cała nasza grupa
miała przysłowiowego „oczadzja” w
oczach od ilości kolorów i bogactwa
podwodnych atrakcji. Wydaje mi się, że
dwanaście lat temu było tu mniej życia niż
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teraz. Wiele podróżuję i nurkuję w wodach
niemalże całego świata, odwiedziłem sporo
interesujących miejsc, jednak to właśnie
tutaj – już po pierwszym nurkowaniu –
zachwyciło mnie podwodne bogactwo.
Kulminacją, esencją, soczystą wiśnią na
torcie, wręcz wzrokową ekstazą było

nurkowanie na Verde Island obok Puerto
Galera, gdzie ogrom ryb dosłownie nas
przygniótł. Znalazły sobie tam ostoję
zwłaszcza antiasy, małe pomarańczowe
rybki, które można zobaczyć w wielu
morzach tropikalnych, ale nie w takich
ilościach jak przy miejscu zwanym drop-off.

Początkowo zamierzałem w tej relacji
szczegółowo przedstawić wszystkie miej-
sca, w których przez sześć dni mieliśmy
okazję nurkować, jednak po dwóch dniach
i ośmiu nurkowaniach, kiedy rozpocząłem
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pisanie, stwierdziłem, że to nie ma sensu.
Nazwy niewiele są w stanie przekazać, a
przecież każde miejsce nurkowe kryje w
sobie coś niepowtarzalnego, mimo że na
pierwszy rzut oka wydawać by się mogło,
że nic specjalnego tu nie widać... Jednak w
miarę upływu czasu podwodna kraina

powoli odkrywa swój urok, ukazuje skarby,
zachwyca pięknem i oszałamia boga-
ctwem. Jakichkolwiek słów bym nie użył i
tak nie oddadzą one w pełni magii tych
miejsc.

W sumie po sześciu dniach i dwudziestu
czterech nurkowaniach w okolicach Puerto

Galera i wyspy Verde byliśmy zachwyceni.
Niektóre miejsca odwiedzaliśmy dwukro-
tnie, bo albo były wyjątkowo ładne, albo
warunki pogodowe nas do tego zmusiły.
Gdzieniegdzie praktycznie nie było prądu
pod wodą, ale czasem dosłownie zdmuchi-
wało nam maski z twarzy. Mniej więcej
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trzeciego dnia w związku z pełnią księżyca
pływy były bardzo wysokie.

Mimo że w filipińskich głębinach spotka-
my między innymi gatunki znane nam z
Egiptu, jednak ogrom kolorów i różnoro-

dności życia nijak ma się do krystalicznych
wód Morza Czerwonego.

Fotograf podwodny, zwłaszcza robiący
zdjęcia makro, będzie zachwycony ilością
organizmów, które może tu uwiecznić na
swojej karcie pamięci. Szczególną ostoję i
miejsce sprzyjające rozwojowi znalazły tu

wszędobylskie liliowce, które krzyżują się
w tak fantastyczny sposób, że powstające
kolory oszałamiają różnorodnością. W
Egipcie też je oczywiście spotkamy, ale
tylko czarne i widoczne w zasadzie
podczas nocnego nurkowania. Tu nato-
miast są dosłownie wszędzie, o każdej
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porze i we wszystkich kolorach tęczy. Inny
charakterystyczny element nurkowań w
okolicach Puerto Galera to olbrzymie gąbki
podwodne w kształcie beczki, ang. Barrels-
ponge. Niektóre były tak potężne, że nurek
bez butli spokojnie by w nie wszedł. W
zasadzie na każdym nurkowaniu można
wypatrzeć kilka do kilkunastu ślimaków

nagoskrzelnych, z czego każdy będzie inny.
Przy pomocy GoPro nie da się nagrać tych
maleństw, ale aparatem z obiektywem
makro można tu rzeczywiście poszaleć!

Zdziwiła mnie za to nieobecność reki-
nów, wszak warunki są dla nich idealne,
dużo życia, silne prądy, szybko robi się
głęboko. Później jeden z lokalnych dive-

masterów wytłumaczył mi, że rekiny
owszem są, ale od 40 metrów w dół. Osoby
nurkujące technicznie praktycznie zawsze
widzą kosogony w tych okolicach. Zostały
one zwyczajnie przepłoszone z płytszych
wód, są to przecież bardzo strachliwe
zwierzęta. Te zaś, które próbowały być
waleczne, szybko zostały zabite przez
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lokalnych rybaków, a na ich płetwach
powstała zupa dla Chińczyków.

Nie mieliśmy okazji spotkać rekinów,
bowiem nurkowania odbywają się tu
zwykle na głębokości między 22 do
maksymalnie 30 metrów. Miejscowi bardzo
niechętnie zabierają nurków głębiej, co w
zasadzie jest zrozumiałe. W programie są

zazwyczaj cztery nurkowania dziennie,
plus ewentualnie dodatkowo nocne jako
piąte, zatem kontrola ilości azotu w
tkankach ma tu ogromne znaczenie, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o przewodników,
którzy przecież nurkują codzienne. Nic
więc dziwnego, że w zasadzie większość
korzysta z nitroksu 32%, który jest dodat-

kowo płatny, około 60 USD, co jak na 24
nurkowania jest uczciwą ceną.

Dla chętnych istnieje oczywiście możli-
wość ponurkowania technicznie. W tej
samej zatoce jest centrum nurkowe – filia
tego samego centrum nurkowego, w którym
nurkowaliśmy, Asia Divers – organizujące
tech nurki.
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Byłoby znaczącym niedopatrzeniem z
mojej strony, gdybym nie wspomniał o
pozostałych atrakcjach, które warto polecić
turystom. Odpoczywając od nurkowania,
zorganizowaliśmy sobie dwie wycieczki.
Jedną do miejsca Tamaran Hidden Paradise,
czyli ukrytych w dżungli wodospadów.
Wspaniała sprawa dla miłośników trekkingu

połączonego z kąpielą. Na wycieczkę
trzeba zaplanować około sześciu do ośmiu
godzin. Podróż rozpoczyna przejażdżka
ikoną Filipin tzw. jeepneyem, czyli przero-
bionym jeepem z czasów II wojny świato-
wej, pozostawionym przez wojska amery-
kańskie. Pierwsze okazy tych wehikułów
były faktycznie przerabiane z pojazdów

amerykańskiej armii, jednak dziś są
wyspecjalizowane warsztaty rzemieślnicze,
które ręcznie tworzą takie pojazdy, ku
uciesze gawiedzi turystycznej. Po dość
egzotycznej, acz niespecjalnie wygodnej
przejażdżce, czekało nas około pół godziny
marszu wzdłuż rzeki, aby dojść do najbar-
dziej atrakcyjnego miejsca. Opcjonalnie
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można tam dojechać również wozem
ciągniętym przez lokalnego bawoła.
Równie ciekawą wycieczką była wyprawa
na wulkan Taal, gdzie udaliśmy się w
drodze na lotnisko w dniu wylotu, korzy-

stając z faktu, że to warte zobaczenia
miejsce jest po drodze z wyspy Mindoro do
Manili. Co prawda trzeba było nieco odbić
z trasy, ale ta akurat wycieczka jest godna
polecenia. W programie między innymi:

jazda busem, przeprawa przez jezioro oraz
wędrówka na krater na grzbietach lokal-
nych małych koni. Pakiet obejmował
również wielkie słomiane kapelusze,
mające zapewnić jeźdźcom jak najwięcej
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cienia, ponieważ było niemiłosiernie gorą-
co. Kolejnym dodatkiem mającym popra-
wić komfort podróży były maski antyku-
rzowe. Przy spieczonej ziemi, udeptanej
przez kopyta setek koni jeżdżących tu w
górę i w dół, pył jest taki, że gdyby nie owe
maseczki, zgrzytanie kurzu w zębach gwa-
rantowane.

Oczywiście można tu zorganizować
jeszcze wiele ciekawych wycieczek, ale
trzeba wybrać, albo nurkowanie, albo zwie-
dzanie.

Dziesięć dni minęło sam nie wiem kiedy.
Przy czterech nurkowaniach dziennie nie
było nawet czasu, aby przysiąść i poczytać
książkę, niemalże jak na aktywnym obozie
sportowym. Podsumowując trzeba przy-
znać, że wszystko było zorganizowane
bardzo profesjonalnie i przyjaźnie dla
turystów. Posiłki również były wyśmienite,
w ciekawy sposób łączyły kuchnię lokalną
z hinduską. Pojawiało się też sporo ele-
mentów chińszczyzny, być może dlatego,
że Chińczycy także chętnie przyjeżdżają tu
nurkować. Puerto Galera zdecydowanie jest
godna polecenia, mimo że jak wcześniej
wspomniałem, dużych zwierząt pod wodą
w tych okolicach się nie spodziewajcie.

Miejsca nurkowe które odwiedziliśmy to:
Kilimadrift
Monkeybeach
Hole in the wall
Sabang wrecks
Canyons 
wrak Alma Jane
Dungon wall
Coral Cove
Wreck point
Small laguna

Sinadigan wall
Sabang point
Manila channel
Fantasea reef
Emie’s cave
Boulders
Giant clams
Verde Island drop-off
Boat yard

Rudi Stankiewicz

fot. autor
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Projekt „Pojąć Głębię” przedsta-
wialiśmy już jakiś czas temu,
podczas prowadzenia warszawskiej
edycji z osobami dotkniętymi niepe-
łnosprawnością intelektualną, we
współpracy z „Klubokawiarnią Poży-
teczna”. W ramach przypomnienia
dodam, że jest to przedsięwzięcie,
któremu przyświeca przede wszy-
stkim wzmacnianie niezależności,
poczucia własnej wartości i pewno-
ści siebie u osób z niepełnospra-
wnością. 

Środkiem do osiągnięcia owych celów
jest nurkowanie o charakterze rehabili-
tacyjnym i terapeutycznym.

Jednym z ostatnich wyjazdów zorgani-
zowanych na potrzeby projektu „Pojąć
Głębię” przez Spółdzielnię Socjalną Dalba,
której mieliśmy zaszczyt być partnerami i
uczestnikami, była wyprawa do miejsco-
wości Alanya w Turcji. Na wycieczkę

Pojąć Głębię w Turcji



Nuras.info 12/2018

21

pojechało ośmioro podopiecznych wraz z
instruktorami i nurkami wspomagającymi.
Wylot z Gdańska był zaplanowany na 13
października. Okazało się, że dla niektó-
rych był to pierwszy lot w życiu, inni już

wcześniej podróżowali samolotem. Mimo
obaw i wielu emocji grupa trzymała się
razem i wzajemnie wspierała.

Po dość długiej podróży samolotem, a
potem autokarem, dotarliśmy na miejsce,

do hotelu Green Life w Alanya. Wszyscy
zgodnie od razu rozeszli się do swoich
pokoi, aby wypocząć. Rano wyspani i
pogodni udaliśmy się na śniadanie, po
czym wielu z nas wskoczyło do wody, aby
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się schłodzić. Szaleństwo zaczęło się w
basenie, a skończyło na plaży i w morzu.

Nurkowania miały zacząć się od po-
niedziałku, więc niedzielę spędziliśmy na
zwiedzaniu miasta i drobnych zakupach.
Nie obyło się bez degustacji tureckich

potraw oraz odkrywania lokalnych atrakcji
turystycznych.

Nadszedł pierwszy dzień nurkowy. Był to
bardzo długi dzień chyba dla każdego
uczestnika wyjazdu. Wynikało to z wielu
czynników, jednak głównym powodem

była prawdziwa, niekończąca się lawina
pytań dosłownie o wszystko. To dość
naturalne dla każdego, kto pierwszy raz
uczestniczy w tego typu nurkowaniach w
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dodatku na wodach otwartych. W Turcji
wygląda to nieco inaczej niż większość z
nas sobie to wyobrażała. Tym razem nie
jedziemy do centrum nurkowego, centrum

jest na łodzi i to tu znajduje się cały sprzęt
niezbędny do wykonania nurkowań wokół
półwyspu. Po dotarciu do portu, weszliśmy
na łódź, gdzie wypełniliśmy odpowiednie

dokumenty i skompletowaliśmy sprzęt.
Zanim dopłynęliśmy na miejsce nurkowe,
wszyscy już wiedzieli co będą robić, z kim
nurkować oraz w jakiej kolejności. 
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Niektórzy podopieczni potrzebowali
dwóch opiekunów, inni jednego, co wyma-
gało omówienia planu działania przed
każdym nurkowaniem.

Mimo wielu obaw, ogromnych emocji
oraz nieukrywanego strachu, każdy z
osobna spisał się FANTASTYCZNIE! Wielu
podopiecznych pokonało swoje demony,

innym udało się pobić osobiste rekordy. Nie
zawsze jest to oczywiście głębokość, może
to być na przykład samodzielny skok ze
sprzętem do wody, samodzielne wejście na
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łódź lub całkowite zanurzenie ciała pod
wodą. I to właśnie jest sukces, na który
chłopcy długo pracowali przez wiele
spotkań na basenie. Sami zobaczcie, jaka
duma i radość od nich bije. 

GRATULUJEMY! Panowie nurkowali co
drugi dzień, a czas wolny spędzali rela-
ksując się i zwiedzając okoliczne atrakcje.
Próbowali wielu smakołyków, weszli na
mury pobliskiego zamku, nie obyło się

rzecz jasna bez zakupów pamiątek i pre-
zentów dla rodziny. Jednak nie zapomnieli
także o sobie i wielu z nich powiększyło
stan swojej garderoby. Kolejne dni nurkowe
pokazywały, jak bardzo chłopcy otwierają
się na trudności, coraz dzielniej i chętniej
stawiają im czoła. Próbują samodzielnie
wykonać wiele czynności, takich jak na
przykład puszczenie ręki opiekuna i trzy-
manie inflatora. 

Osoby, które na początku potrzebowały
dwóch pomocników, pły-wały już tylko z
jednym. Gdybyśmy mogli zostać na dwa
tygodnie, to śmiało mogę powiedzieć, że
pomocnicy pływaliby już tylko z boku, a
nie trzymali za ręce swoich podopiecznych,
którzy bardzo szybko adaptowali się do
otoczenia i wyko-nywanych nurkowań.

Ostatniego dnia pobytu w Turcji poje-
chaliśmy na wspaniałą wycieczkę w góry,
aby tam wskoczyć do pontonu i spłynąć
rzeką w dół. Tak, moi drodzy, byliśmy na
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raftingu! Poziom adrenaliny połączony z
najwyższym stopniem emocji okazał się
nieprawdopodobnie pozytywnym doświad-
czeniem. Podzieliliśmy odpowiednio grupę
na dwa pontony, po czym każdy otrzymał
kamizelkę, kask oraz pagaj. Dwie łodzie
płynęły obok siebie, więc oczywiście nie
obyło się bez chlapania, ataków abordażu i

wygłupów. To był niezapomniany czas,
chłopcy i opiekunowie bawili się fanta-
stycznie. Na koniec spływu poczęstowano
nas lunchem i pokazano film kręcony pod-
czas raftingu. Dzień wylotu i powrotu do
Polski dla niektórych był dużym przeżyciem,
z którym ciężko jest sobie poradzić. Ciepły
klimat, piękne widoki oraz cudownie spę-

dzony czas na nurkowaniach w towa-
rzystwie wspaniałych ludzi może zawrócić
w głowie, a już na pewno pozostanie w
sercu na wieki. Mamy nadzieję na kolejne
wspaniałe wyjazdy w różne, ciekawe
miejsca z tak zacną ekipą. Dziękujemy!!!

Ewa Drucis

fot. Łukasz Drucis
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Jak rzesz ten czas szybko leci, nieprawdaż?
A my trwamy w tym nurkowaniu i ciągu odkrywania co i rusz to
nowych zakamarków Polski i świata. Kochani, zarówno  Rudi jak i cała
karda Bestdivers życzymy Wam aby ten świat nie zwariował, nie
zapadł się w zupełnej ciemności chaosu, braku racjonalnych
zachowań, niegospodarnego eksploatowania zasobów ziemi i
oceanów.
Życzymy Wam na te najbliższe święta Bożego Narodzenia i cały Nowy
Kolejny 2019 rok wspaniałych doznań nurkowych, świetnych
przyjaźni, ogromnej pasji do nurkowania i bliskich spotkań z tymi
wszystkimi wielkimi stworami morskimi, które tak bardzo chcielibyśmy
jeszcze ujrzeć zanim ostatnie wybiją na zupkę chińską? W tym
wszystkim nie zapominajmy też o swojej własnej przeszłości, którą
przecież dopiero co celebrowaliśmy i o wzajemnym szacunku i
miłości. Pamiętajcie, że Polska też ma wspaniałe miejsca do
nurkowania, które czekają także na Ciebie!
Wszystkiego Najlepszego i Dosiego Roku 2019 !

http://www.100latmwrp.pl
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Ogromne zdumienie budzi wśród
wielu ludzi opowiadanie o nurkowaniu
w centrum Krakowa. Dla jednych
sprawozdanie z zanurzenia pomiędzy
wielkimi blokowiskami pamiętającymi
jeszcze czasy komuny jest niedo-
rzeczne, dla drugich wręcz fascynu-
jące… a wszystko zaczęło się tak
zwyczajnie.

W XVII wieku ogromny obszar skał
wapiennych okalających austriacką
fortyfikację Twierdzę Kraków stanowił
główne źródło wapienia niezbędnego na
potrzeby budowy fortu. Ogromne wyro-
bisko, które z czasem wypełniało się woda-
mi gruntowymi o turkusowej barwie, zam-
knięto w roku 1991. Ten niespełna dwustu-
hektarowy, zalany zimną wodą obszar
wchodzący w skład Parku Krajobrazowego
„Skały Twardowskiego” przeobraził się w
miejsce wypoczynku krakowian. Stanowił
on doskonałą lokalizację dla szkolnych
wycieczek, miłośników opalania, pływania,

wspinaczek i licznych spacerowych ście-
żek. Nie zabrakło tu również miejsca dla
rowerzystów. Obszerne, majestatyczne

krasowe formy utworzyły tu istnie sielan-
kowy krajobraz, który zachwyca do dziś.
Jako że wapienie są podatne na działanie

Nurem w centrum miasta

Zalew Zakrzówek. Widok od strony Zachodniej                                       Piotr Cholewa
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wody, jezioro to ciągle powiększa swój
areał. W ostateczności powstały w nim
połączone ze sobą przesmykiem dwa
głębokie na ponad 30 metrów zbiorniki. Ze
względu na osypywanie się części skał z

wysokości, akwen został ogrodzony i
zamknięty dla miłośników kąpielisk. Jednak
nie ma co się martwić, że nie zdążyło się
zerknąć pod taflę okrywającej to wyrobisko
wody. Powstała tu niezwykle dobrze wypo-

sażona i zorganizowana baza nurkowa.
Chociaż nurkowanie w słodkich akwenach
łączy się ze słabą widocznością pośród
mętnych wód, to Zalew Zakrzówek uważa
się za jedno z najpiękniejszych miejsc do

fot. Seweryn Olkowicz
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nurko-wania w Polsce. Ze względu na
zalegającą w zbiorniku na około 20 me-
trach warstwę rozpuszczonego w wodzie
siarkowodoru, nie poleca się tego miejsca
dla początkujących nurków. Głównie z
tego względu, że znalezienie się w nie-
przejrzystej strefie może wywołać u
początkującego nurka nieprzewidziane

reakcje. Panujący tu podwodny mrok nie
pozostaje obojętny na ludzką wyobraźnię.
Co ciekawe, wody tego zalewu do
głębokości około 20 metrów charakteryzują
się niespodziewanie dużą przejrzystością,
która osiągana jest w okresie jesienno-
zimowym. W zależności od pory roku, na
około 3-7 m głębokości występuje termo-

klina cechująca się znacznym spadkiem
temperatury.

Pomiędzy porośniętymi brzozami i
zaroślami brzegami Zalewu Zakrzówek
ciągnie się droga, która wiele lat temu
prowadziła w głąb wyrobiska. W dzisiej-
szych czasach jest ona niemalże doszczę-
tnie zalana wodą, stanowiąc swoisty „pas
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startowy dla nurków”. Stąd kilka tras
prowadzi w głąb zbiornika.

Najpopularniejszą ze wszystkich tutej-
szych tras nurkowych zwiedzanego Zalewu
Zakrzówek jest ta prowadząca do zatopio-
nego w 2003 roku autobusu. Spoczywający
na 17 metrach pojazd stanowi dużą atrakcję
dla miłośników odkrywania i zwiedzania

wraków. Jego konstrukcja pozwala eksplo-
rującym go nurkom na przeciskanie się
przez wąskie przejścia, przepływanie przez
otwory okienne oraz zwiedzanie jego
wnętrza tuż pod samym dachem. Chociaż
jest to tylko namiastka nurkowania wra-
kowego, to i tak stwarza wiele radości i
budzi przedsmak zanurzania się w celu
oglądania wraków zatopionych nie tylko w

Morzu Bałtyckim, ale i na całym świecie.
Po dokładnym obejrzeniu autobusu

można wybrać się w dalszą eksplorację. Na
głębokości około sześciu metrów napotka-
my platformę szkoleniową, pod którą chę-
tnie pływają nieduże szczupaki i okonie.
Zagłębiając się na około siedem i pół metra
odnajdziemy wrak starego fiata, który został
schronieniem dla licznie zamieszkujących
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zalew różnych gatunków ryb. Około pół
metra głębiej oczom zwiedzających ten
podwodny świat ukażą się dwa wielkie
lustra pozwalające na sprawdzenie
prawidłowości przybranej pozycji. Inne
trasy nurkowe pozwalają obejrzeć resztę
zatopionych w tym zbiorniku atrakcji. Na

lewo od drogi, zanurzając się na około
jedenaście metrów głębokości nurkowie
mogą zwiedzić podwodny las brzozowy z
licznymi pniami drzew. Nieopodal, wśród
wód zalewu, skrywa się przebieralnia
pracowników niegdyś pracujących w
kamieniołomie. Z kolei w prawą stronę od

zatopionej drogi, zanurzając się na
głębokość 14 metrów, można dostrzec
wynurzające się w zatopionej przestrzeni
łodzie.

Chcąc przeżyć chociażby przedsmak
nurkowania wrakowego, warto zacząć od
polskich przeznaczonych ku temu
miejscówek. Tereny Polski są niezwykle
bogate w skupiska wrakowe takie jak na
przykład: Mazury, Zalew Szczeciński, Hel,
Zatoka Gdańska, Zalew Zakrzówek czy
nasze Morze Bałtyckie. Dla bardziej
doświadczonych nurków wrakowych teren
krakowskiego wyrobiska wapiennego
powinien znaleźć się na liście obowiązko-
wych miejsc w naszym kraju. Najlepszym
czasem na spokojne zanurzenie i eksplo-
rację Zalewu Zakrzówek jest czas tygodnia
roboczego, bowiem w trakcie weekendów
można tu spotkać wielu amatorów nurko-
wania, którzy uczestniczą w tutejszych
kursach. Jednak, gdy już się zdecydujecie
na nurkowanie w tym miejscu – pozostaje
życzyć tylko wyśmienitej zabawy i niezapo-
mnianych wrażeń!

Kinga Zatoń

fot.: pinterest.com



http://www.dziecisos.org


Nuras.info 12/2018

34

W południowo- wschodniej Azji, na
pograniczu Birmy, Malezji, Kambodży
i Laosu, leży niezwykle egzotyczne
Królestwo Tajlandii. Nizinna kraina,
znana z czasów historycznych jako
Syjam, posiada niezwykle silnie
rozczłonkowane wybrzeża, których
linia brzegowa wynosi ponad 2600
km. Ten piąty co do wielkości kraj
obejmuje kilka odrębnych regionów
geograficznych odpowiadających
częściowo różnym prowincjom. 

Wszystkie różnią się między sobą pod
względem populacji i poziomu jej rozwoju
społeczno-gospodarczego, podstawowych
zasobów i cech naturalnych. Ich rozmaitość
jest najwyraźniejszą cechą szerokiej
różnorodności Tajlandii.

Północna część kraju usłana jest pasmem
górskim, z czego najwyższe wzniesienie to
Doi Inthanon o wysokości 2565 m n.p.m.
Przesuwając się na północny wschód

wyspa przechodzi w płaskowyż Khorat,
który od wschodu graniczy z rzeką Mekong.
Środek kraju zajmuje płaska dolina rzeki
Chao Phraya, kończącej swój bieg w Zatoce

Tajlandzkiej. Południe Tajlandii to wąski
przesmyk Kra Krahm.

Największym napędem gospodarczym
Tajlandii jest – zasilana przez Tapi, Bang

Tajlandia koralem usłana
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Pakong, Chao Phraya i Mae Klong – Zatoka
Tajlandzka obejmująca 320 000 km2. Jej
płytkie i czyste wody przyczyniły się do
silnego rozwoju sektora turystycznego,
który stanowi około 6% całej gospodarki. 

W połączeniu z cennym zasobem natu-
ralnym, jakim jest Morze Andamańskie,
Tajlandia stanowi istny raj dla turystów.
Pomimo zagrożenia sezonowym występo-

waniem tsunami, magnesem przyciągają-
cym turystów są leżące wzdłuż wybrzeży
Morza Andamańskiego wyspy Trang,
Phuket, Krabi, Phang Nga, Ranong i Ko
Samui. Odwiedzający Tajlandię mają
możliwość obcowania z tamtejszą kulturą,
egzotyczną naturą i historią, która ocza-
rowuje przybyszów niesamowitymi atra-
kcjami, buddyjskimi świątyniami, pałacami,

muzeami i stanowiskami archeologicznymi.
Na uwagę zasługują również liczne festi-
wale, w trakcie których można delektować
się tajską kuchnią, znaną zwłaszcza z
wykorzystywania świeżych ziół i przypraw.
Do najbardziej znanych imprez Tajlandii
należą: festiwal rakiet w Yasothon,
„Elephant Round - up” w Surin, festiwale
dzielnic Suwannaphum, Phanom Phrai oraz
Roi Et i Phi Ta Khon – nazywany festiwalem
duchów.

Pomimo tak ogromnej różnorodności,
atrakcji kulturalnych i wspaniałej kuchni,
życia nocnego i piaszczystych plaż,
największą atrakcją Tajlandii są sporty
wodne, wśród których ze względu na
niebywałe egzotyczne piękno pierwsze
miejsce zajmuje nurkowanie.

Jednym z najbardziej kultowych i niemo-
żliwych do pominięcia miejsc nurkowych
w Tajlandii jest Richelieu Rock, położony
około 200 km na północny zachód od
wyspy Phuket, znany rdzennym mieszkań-
com jako Hin Plo Naam. Jego wyjątkowa
geologia stanowi samotny, wapienny szczyt
o długości około 30 metrów, który zanu-
rzony jest na około 50 metrów liczonych w
czasie odpływów. Odkryta przez Jacques’a-
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Yvesa Cousteau rafa koralowa w kształcie
podkowy znana jest z licznych fioletowych
koralowców oraz niezwykle bogatego życia
morskiego. Wśród fauny tego terenu można
znaleźć małe egzotyczne ryby, krewetki
arlekinowe, koniki morskie, kraby orangu-
tany, żabnice, ananasowce, manty, baraku-
dy, rdzawy i rekiny wielorybie.

Ze względu na dużą odległość od
wybrzeża, aby dostać się do Richelieu
Rock, można wynająć łodzie nurkowe na
kilkudniowy rejs. Dodatkowym atutem tego
miejsca jest możliwość wypożyczenia łodzi
motorowych, które pozwolą miłośnikom
nurkowania wybrać się tam również na

jednodniową wycieczkę. Należy jednak
pamiętać, że Richelieu Rock należy do
Morskiego Parku Narodowego Mu Koh
Surin i z tego względu każdego roku w
okresie od 15 maja do 15 października
dostęp do niego jest niemożliwy.

Nie ma się jednak czym martwić,
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bowiem poza głównym archipelagiem
wyspy Surin warto odwiedzić inne ciekawe
miejsca. Pierwszym z nich jest wyspa Koh
Bon, która zachwyca nurków niewiary-
godnie klarowną wodą. Tutejsza rafa, która
opada do głębokości ponad 40 metrów,
zwiedzana jest na południowej ścianie. W
płytszych partiach nurkujących witają
mątwy, a nieco głębiej, pośród często
występujących tu prądów morskich, można
spotkać rekiny białopłetwe. Ponieważ tutej-
sze prądy są silne, ważne jest, aby w trakcie
nurkowania być uważnym i czujnym.

Kolejną wyspą należącą do Parku
Morskiego Surin jest Koh Tachai. Wokół
niej rozpościera się kolejna przepiękna rafa
koralowa, łagodnie opadająca w głąb 30
metrów. Bujne ogrody koralowców, płasko
rozpościerające się na głębokości około 20
metrów, wręcz zapierają dech w piersiach.
Skupiska wyrastających z piaszczystego dna
bloków skalnych porośniętych rafą zachwy-
cają nurków bogatym towarzystwem jej
mieszkańców, wśród których przy odrobi-
nie szczęścia można zastać napoleony.

Najsłynniejszym miejscem miłośników
nurkowania na Similanach jest, ulokowana
przy wyspie numer 8, skalna formacja
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Głowa Słonia. Jej fantastyczny podwodny
krajobraz uformowany jest z ogromnego
bloku granitowego, od którego odchodzą
pojedyncze lub grupy głazów tworzące
niezwykłe łuki, tunele, przesmyki i jaskinie.
Tutejsze skały porastają twarde i miękkie
koralowce, jednak mniej bujne niż na

wschodnich ścianach Similanów. Jeżeli
zdecydujecie się na zanurzenie w tym miej-
scu wczesnym rankiem, możecie spotkać
przepływające w okolicy rekiny rafowe. Nie
sposób tu nie wspomnieć o rafie Fantasea,
rywalizującej z Głową Słonia o miano
najpiękniejszej na Similanach. Rafa wysu-

nięta na zachodnim wybrzeżu wyspy
numer 8 stanowi bardzo dużą granitową
formację skalną, do zwiedzania której
planuje się zawsze dwa zanurzenia. 
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Bogactwo barw i kształtów tego ogrodu
koralowego pozwala liczyć na spotkanie z
równie barwnymi i egzotycznymi miesz-
kańcami, takimi jak ławice małych rogatnic,
ustniczki cesarskie, chetoniki czy też papu-
goryby. Najlepszym okresem na nurkowa-
nie w tym miejscu jest październik i
listopad.

Obowiązkowym do zanurzenia miej-scem
wschodnich Similanów jest również standar-
dowo opadająca na głębokość około 30 me-
trów rafa nazywana Wschodem od Edenu.
Tworzy ona przepiękny koralowy ogród, z
którego gdzieniegdzie wystają duże skalne
bloki wzniesione do 10 metrów pod powierz-
chnią wody. Wśród tych wzniesień skoncen-

trowane jest największe natężenie życia mor-
skiego, do którego zalicza się nawet i liczne
żółwie. Z tego względu wielu miłośników
nurkowania nazywa je „akwariami”.

Tajlandia, ze względu na otulające ją
bujne ogrody koralowe, tworzy jeden z
najpiękniejszych podwodnych światów
przepełnionych niezliczonym życiem.
Mówi się, że rafy koralowe Tajlandii
koncentrują wokół siebie największe sku-
piska życia. 

Miłośnicy sportów wodnych, a przede
wszystkim nurkowania, powinni dopisać je
do listy obowiązkowych kierun-ków
nurkowych podróży. Jedno jest pewne – raz
zwiedzone rafy koralowe Tajlandii na
zawsze pozostają w sercu nurka. A jeśli ktoś
nadal się zastanawia, niech zostawi
niepewność w domu i rusza po przygodę.
Nie tylko po to, by zakochać się w
tamtejszych rafach od pierwszego zanu-
rzenia, ale również by poznawać nowe
miejsca adaptowane do nurkowania,
których udostępnia się nawet do trzydziestu
każdego roku.

Kinga Zatoń

fot. pixabay.com
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Na samym środku Pacyfiku, około
1 100 mil od Nowej Gwinei, na tere-
nie w części należącym do Sfedero-
wanych Stanów Mikronezji, znajduje
się osłonięty zbiornik wodny, dawniej
znany jako Laguna Truk. Chuuk sta-
nowi większą część wysp Karoliń-
skich. W skład tej laguny wchodzi
jedenaście głównych i czterdzieści
sześć mniejszych wysp oraz czter-
dzieści jeden wysepek zlokalizowa-
nych na przybrzeżnych rafach kora-
lowych.

Należąca w czasach II wojny światowej
do imperium japońskiego Laguna Truk
stanowiła silnie umocnioną bazę floty ce-
sarskiej dla japońskich operacji przeciwko
siłom alianckim ulokowanym na Wyspach
Salomona i Nowej Gwinei. Uważano ją za
najgroźniejszą ze wszystkich pacyficznych
twierdz japońskich. Znajdujące się na
różnych wyspach laguny drogi, okopy,
bunkry, jaskinie, pasy startowe, centrum

łączności i stacja radiowa, baza hydropla-
nów oraz liczne naturalne jak i sztuczne
ciężkie fortyfikacje usłane m. in. warszta-

tami naprawczymi łodzi podwodnych,
stacją łodzi torpedowych, znane były alian-
tom jako „Gibraltar Pacyfiku”. W tamtych

Wrakiem w lagunę Chuuk
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czasach lagunę „zalały” stojące na kotwicy
lotniskowce, niszczyciele, statki towarowe,
pancerniki, trałowce, holowniki, kanonierki
i liczne okręty podwodne. Stacjonowały
tam także największe, jakiekolwiek zbudo-
wano, pancerniki Musashi i Yamato. 

Zniszczona przez morski atak lotniczy
japońska baza na Lagunie Chuuk przez
niektórych była opisywana jako odpowie-

dnik japońskiego „Pearl Harbor”. W wyniku
amerykańskiej operacji Hailstone, zatopio-
nych zostało dwanaście mniejszych woj-
skowych jednostek, takich jak lekkie krą-
żowniki, jednostki pomocnicze i niszczy-
ciele oraz trzydzieści dwa statki handlowe.
Chociaż tydzień przed planowanym nalo-
tem amerykańskim poinformowani Japoń-
czycy wycofali swoje największe okręty

wojenne takie jak lotniskowce, łodzie
podwodne i ciężkie krążowniki, to dzisiaj
laguna Truk jest największym cmentarzy-
skiem statków na świecie.

Zbadana w 1969 roku przez francuskiego
oceanografa Jacques’a Cousteau i Williama
A. Browna wraz z utworzonym przez nich
zespołem laguna Truk, stała się wraz z
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upiornymi szczątkami rajem dla miłośni-
ków nurkowania wrakowego. Entuzjaści z
całego świata zaczęli zjeżdżać do Laguny
Chuuk w celu zwiedzenia jej licznych,
praktycznie nieuszkodzonych wraków
statków, które określa się jako „Flotę Du-
chów Laguny Truk”. Wiele z tych wraków

leży w krystalicznie czystych wodach na
głębokości 15 metrów. Rozproszone są
głównie wokół wysp Eten, Uman, Fefan i
Dublon. W tamtejszych wodach, pozba-
wionych prądów oceanicznych, zanurzenia
nurkowe są niezwykle łatwe. Pokłady wra-
ków zaśmiecone są tam licznymi ładunka-

mi głębinowymi oraz porozrzucanymi
maskami przeciwgazowymi. Z kolei pod
ich pokładami znajduje się mnóstwo
ludzkich szczątków. Masywne ładownie
licznych wraków są obładowane resztkami
czołgów, wagonów, motocykli, myśliwców,
skrzyń amunicji, broni, części zamiennych
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i innych artefaktów oraz min, bomb i
torped.

Laguna Truk jest miejscem oferującym
mnóstwo atrakcji turystycznych, przyrodni-
czych i historycznych, zarówno nurkom,
filmowcom, fotografom jak i grupom spe-
cjalistów. Według ekspertów laguna Chuuk
może być cmentarzyskiem nawet 260
zatopionych wraków, które do dziś nie

zostały jeszcze w pełni odkryte. Pasjonaci
nurkowania wrakowego, głodni tamtejszej
historii, powinni zdecydować się na dwu-
tygodniowy pobyt w rejonach Truk. Do
takiego dłuższego zwiedzania dna laguny
odpowiednie będą jednostki takie jak
Odyssey, Truk Master czy też SS Thorfinn,
które stanowią pływającą bazę nurkową i
hotel z czterema dodatkowo ulokowanymi

na nich szybkimi łódkami. Oferują one
indywidualne nurkowania w grupach do
ośmiu nurków na łódź, które w ciągu dnia
odwiedzają pięć różnych lokacji na lagunie
Chuuk. Nurkowania odbywają się tam o
stałych godzinach (8:00, 11:00, 14:00,
17:00 i 20:00) i zawsze nurkom towarzyszy
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jeden lub więcej przewodników. Możliwe
jest tutaj skorzystanie z nitroksu, również
nurkowie techniczni znajdą coś dla siebie–
sprzęt do nurkowania głębinowego jest
zawsze przygotowany na macierzystym
statku bazowym. Z reguły w czasie tych

rejsów zwiedzane są wraki, chociaż na
życzenie nurków możliwe jest także
zanurzenie na zewnętrznej rafie koralowej.

Wśród licznych wraków spoczywają-
cych na dnie laguny Chuuk, szczególnie
interesujący jest okręt podwodny uczestni-

czący w ataku na Perl Harbor I – 169
Shinohara. Wiadomo, że oficjalnie uznano
go za zaginiony w czasie nurkowania
mającego na celu uniknięcie bombardo-
wania w operacji Hailstone. Innymi podwo-
dnymi atrakcjami laguny Chuuk, albo jak
kto woli Truk, wartymi odwiedzenia są m.
in. bujnie porośnięty koralowcami Fujikawa
Maru, pochodzące z pancernika Musashi
pociski artyleryjskie o średnicy 18”; dwu-
osobowy czołg i działa artyleryjskie na
pokładzie Nippo Maru, ogromne rozmiaro-
wo podwodne teleskopy i torpedy na po-
kładzie Heian Maru, czy też bujnie poro-
śnięty miękkimi koralowcami na masztach
wrak statku Sankisan Maru z ulokowaną w
ładowni amunicją do karabinu maszynowe-
go. Nie zabraknie tu statków wartych zwie-
dzenia. Wśród nich na obowiązkową listę
należy dopisać wrak o ogromnie znisz-
czonym łuku – Hoki Maru, który w swojej
ładowni kryje ciągniki, ciężarówki i spy-
chacz oraz porośnięty na części masztów
Unkai Maru z niezwykle fotogenicznym,
egzotycznym obrazem pistoletu dziobowe-
go na tle koralowców. Również obowią-
zkowe dla miłośników nurkowania wrako-
wego są jednostki: Fumitzuki Destroyer,
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Betty Bomber, Momokawa Maru, San Fran-
cisco Maru i Aikoku Maru, w ładowniach,
maszynowniach bądź na pokładach, któ-
rych obejrzeć z bliska można śmigła du-
żych maszynowni, działa rufowe i dziobo-
we, wyrzutnie torped, części ciężarówek i
samolotów oraz pociski artyleryjskie,

czołgi, bomby, miny. Z kolei miłośnicy
nurkowania pośród koralowców, którzy
chcieliby poobserwować bujny wzrost
twardych i miękkich koralowców w
sąsiedztwie wraku, powinni zanurkować w
okolicy pięknie porośniętych rafą wraków
Hanakawa Maru i Shinkoku Maru bądź
wybrać się w rejon ściany przy Pizion Reef.
Na tych płyciznach, poza dużymi kora-
lowymi głowami, nurkowie na pewno na-

potkają rekinie towarzystwo. Pogoda,
umiejętności i doświadczenie nurków oraz
ich życzenia są brane pod uwagę przy
planowaniu podróży nurkowej, jednak
należy pamiętać, że nie wszystkie z tych
lokacji są odwiedzane co tydzień. Dlatego
ważne jest, aby przed wyruszeniem na
nurkowanie pośród „Floty Duchów Laguny
Truk” wybrać i zorganizować wraz z
przewodnikami dokładny plan zwiedzania.
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Spoczywające na dnie laguny Chuuk
wraki przyciągają niezwykłe bogactwo
różnorodnych form morskiego życia. Poza
wcześniej wspomnianymi rafami koralo-
wymi i rekinami można tu spotkać
płaszczki, żółwie oraz 266 gatunków ryb
rafowych. Miłośnikom morskiej natury
szalenie atrakcyjne wyda się także wystę-

powanie tutaj niezwykle rzadkiego kora-
lowca Acropora pichoni. Jednak ze wzglę-
du na zły stan japońskich obiektów, które
w swoich bunkrach przechowują nieznane
ilości paliwa, organizacje zajmujące się
ochroną środowiska ciągle badają wraki, a
szczególnie trzy zatopione tankowce, spo-
czywające na dnie. Należy pamiętać, że

światowe cmentarzysko statków w tam-
tejszej lagunie traktowane jest jako japoński
grób wojenny i niedozwolone jest zabiera-
nie przez nurków choćby najmniejszych
artefaktów. Tak czy siak… zachęconym do
zwiedzenia tej niezwykłej laguny nurkom,
należy życzyć tylko i wyłącznie niezapo-
mnianych wspomnień i świetnej, wielogo-
dzinnej zabawy!

Kinga Zatoń

fot.: pinterest.com
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http://www.wioskisos.org
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Czy może być coś lepszego niż
dzielenie się z najbliższymi niezwy-
kłymi przeżyciami podwodnych pod-
róży? Co jednak w przypadku, gdy
nasi najbliżsi niekoniecznie podzielają
pasję nurkowania, ale marzy im się
bajeczne towarzystwo podwodnego
świata? Jak spełnić marzenie dzieci
chcących obejrzeć wielobarwność
wodnego królestwa?

Na szczęście są na świecie nietypowe,
magiczne w swoim charakterze miejsca
odkrywające rąbek tajemnic skrywanych w
głębinach. Malediwski ośrodek Conrad
Maldives Rangali Island jest jednym z takich
miejsc, które pozwoli choć na chwilę
zajrzeć pod powierzchnię okalających go
wód. Niebanalna lokalizacja przynależącej
do ośrodka CMR restauracji Ithaa kieruje
swoich gości cztery i pół metra pod po-

wierzchnię wody. I chociaż pomieści ona
zaledwie 14 osób – aby móc się tam zna-
leźć, rezerwacji należy dokonać znacznie
wcześniej – to panujący w niej klimat
wynagradza okres oczekiwania. Idealnej

przejrzystości szkło akrylowe tworzy ściany
i sufit restauracji, a niecodzienne widoki
wzbogacają posiłki różnorodnością podwo-
dnego życia tamtejszych terenów. Obe-
cność wielkich żółwi, wielu gatunków ryb

W podwodnym towarzystwie…

czyli nietypowa kolacja z płaszczką lub rekinem
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tropikalnych, rekinów, pielęgnic czy też
płaszczek sprawi, że wizyta w restauracji
okaże się szczególnym doświadczeniem
zwłaszcza dla osób nienurkujących – w tym
naszych najbliższych krewnych jak i przy-

jaciół, którzy z różnych względów nie mają
możliwości zasmakowania tego sportu. W
restauracji można skosztować niezwykle
ciekawych i smacznych dań rybnych, jak i
owoców morza, z czego najbardziej chara-

kterystyczna jest malediwska biała ryba z
sosem z kopru włoskiego i curry. Do tego
magicznego miejsca prowadzą spiralne
schody ulokowane na końcu mola kurortu
Conrad Maldives Rangali Island. Jako cieka-
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wostkę warto zaznaczyć, że restauracja
Ithaa powstała w Singapurze i została
przetransportowana na Malediwy. Oficjal-
nie jest w stanie wytrzymać pod wodą
około 20 lat. Jeżeli więc zaciekawiło Was
to miejsce, pamiętajcie, czas leci, więc nie
ma co zastanawiać się nad tym czy warto,
ale raczej kiedy.

Dla osób, które chętnie zwiedziłyby
podwodną restaurację, ale niekoniecznie
mogą sobie pozwolić na wycieczkę w tak
odległe rejony jak Malediwy, pojawiła się
nadzieja na spełnienie marzenia już w
Europie. Z początkiem nadchodzącego
roku 2019, na najbardziej wysuniętym na
południe punkcie linii brzegowej Północnej

Norwegii szykuje się do otwarcia pierwsza
europejska podwodna restauracja. Under,
bo taką właśnie nazwę ma nosić nowe
przedsięwzięcie, w odróżnieniu od Ithaa
ma pomieścić aż 100 gości jednocześnie.
Prace nad tą budowlą, położoną w niezwy-
kle unikalnym miejscu, rozpoczęto w lutym
2018 roku.

Under ma przypominać peryskop zbudo-
wany z trzypiętrowej betonowej konstru-
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kcji, która pod taflą wody skrywa dzie-
sięciometrowe panoramiczne okno. Kieru-
jąc się bezpieczeństwem gości i chęcią
stworzenia unikalnej atmosfery panującej w
restauracji, architekci postanowili wykorzy-
stać naturalne materiały, takie jak drewno
dębowe, oraz zamontować odpowiednie
oświetlenie, które ma zapobiegać uczuciu

klaustrofobii. Ta solidna i zwarta w konstru-
kcji budowla ma poradzić sobie z różnymi
warunkami pogodowymi. Docelowo, zanu-
rzoną w morzu część restauracji ma poro-
snąć morska roślinność, która przekształci
ją w część morskiego ekosystemu.

Kinga Zatoń

fot.: pinterest.com
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Nadchodzi moment, kiedy jak co
roku zadajesz sobie pytanie z serii,
co mam kupić pod choinkę… Przecież
on/ona ma już wszystko! Tak, to
prawda, większość z nas posiada
ogrom rzeczy związanych ze swoimi
pasjami, ale czy na pewno nie znaj-
dzie się nic, co sprawi, że podczas
otwierania prezentu gwiazdkowego na
twarzy pojawi się uśmiech?

Na początek warto zadać pytanie, czy
osoba, którą chcę obdarować, już nurkuje
czy właśnie rozpoczyna swoją podwodną
przygodę, a może jest zapalonym płetwo-
nurkiem od wielu lat? Jeżeli znamy odpo-
wiedź na powyższe, to jesteśmy już prawie
w domu.

Początkujący nurek, który właśnie
zapisał się na kurs, prawdopodobnie nie
posiada jeszcze niczego. W tym przypadku
sprawa wydaje się bardzo prosta i wcale nie
wymaga wydania olbrzymiej ilości pienię-

dzy. Dobrym pomysłem na sam początek
jest tak zwany sprzęt ABC – maska, płetwy
oraz fajka nurkowa. I ta prostota już za
chwilę się kończy, ponieważ pojawia się
mnóstwo wątpliwości co do słuszności
dokonanego wyboru, czy maska będzie
odpowiednia, czy płetwy będą pasowały, a
może inny kolor bardziej by się spodobał? Z
każdą propozycją sprzedawcy nasuwa się
coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Co

teraz? Najlepiej znaleźć sklep nurkowy,
który posiada w ofercie karty prezentowe
lub bony okolicznościowe. Aby ustalić jaką
sumę pieniędzy musimy przeznaczyć na
kartę podarunkową, najlepiej odwiedzić
kilka sklepów internetowych i sprawdzić,
jak kształtują się ceny zestawu ABC.
Możecie mi wierzyć, że taki prezent zawsze
będzie trafiony i sprawi olbrzymią radość
przyszłemu nurkowi.

Prezent dla nurka
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Wybór prezentu gwiazdkowego dla
osoby, która już nurkuje wydaje się
odrobinę bardziej skomplikowany. 

Zakładamy bowiem już na wstępie, że w
tym wypadku wymagania będą nieco
wyższe, a co za tym idzie koszty znacznie
wzrosną, ponieważ sprzęt nurkowy nie jest
tani. Można oczywiście przeznaczyć i po
1000 zł na prezent dla jednej osoby, jednak
nie wszystkich stać na takie wydatki jak nowy
jacket czy komputer nurkowy i nie każdy ma

ochotę na tak kosztowne podarunki. Okazuje
się jednak, że również w tym wypadku
decyzja odnośnie wyboru wcale nie jest taka
trudna, jak mogłoby się wydawać. W każdym
internetowym sklepie nurkowym znajduje się
zakładka „Akcesoria nurkowe”. To jest
właśnie miejsce, w którym zakupisz swojemu
płetwonurkowi coś potrzebnego, wartościo-
wego, przydatnego, jednym słowem prezent,
który sprawi radość obdarowanemu. Do
wyboru jest cały wachlarz produktów w
przedziale cenowym od 20 zł do 500, a

nawet 700 zł. Pełna gama mniej lub bardziej
niezbędnych pod wodą gadżetów, w tym
między innymi: narzędzia tnące, kołowrotki,
szpulki, bojki deco, notesy, karabinki, kubki
lub koszulki nurkowe. Każdy drobiazg będzie
odpowiedni, jeżeli jednak prezent gwiazdko-
wy w tym roku ma być wyjątkowy, zapra-
szam do działu ze skafandrami czy latarkami.

Trudniejsze zadanie pojawia się, gdy
prezent ma być przeznaczony dla zaawan-
sowanego płetwonurka, nie wspominając o
miłośnikach nurkowania technicznego,
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którym sprzęt już nie mieści się w garażu
bądź piwnicy. Tak, to jest prawdopodobnie
najcięższy punkt programu w trakcie
przedświątecznych zakupów. Okazuje się
jednak, że wcale niekoniecznie tak musi
być, bowiem spora część płetwonurków
technicznych na tyle rzadko odświeża lub
wymienia swój sprzęt na inny, mimo wielu
lat użytkowania, że z pewnością uda się
znaleźć coś, czym sprawimy obdarowa-
nemu przyjemność. Jedną z takich rzeczy
jest duża, dobrej jakości podróżna torba
nurkowa lub solidna skrzynia na sprzęt.
Często się zdarza, że latarka backup
(zapasowa) ma już swoje lata i warto

wymienić ją na nową. Sprawdźcie jakość
bielizny termicznej, skarpet grzewczych lub
samych rękawic. To są małe elementy, ale
bardzo istotne w komforcie nurkowania.

Nie zawsze trudne zadanie jest niewyko-
nalne, wystarczą dobre chęci i trochę
wyobraźni. Pamiętajcie, że w wielu skle-
pach nurkowych, nawet internetowych, jest
możliwość konsultacji przed zakupem.
Może wcale nie trzeba kupować dużo i
drogo, aby spełnić marzenia nurka na
każdym poziomie zaawansowania. 

Życzymy Wam wszystkim udanych
zakupów i cudownie spędzonych Świat
Bożego Narodzenia.

Ewa Drucis

http://www.jagnablue.pl
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Z okazji zbliżających się Świąt
Fundacja AQUARIUS

życzy
Czytelnikom Magazynu Nuras.info, 

aby Bóg, którego narodziny
będziemy niedługo świętować,

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

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

W nadchodzacym Nowym Roku
życzymy wszystkim

bezpiecznych nurkowań,
wspaniałej widoczności w czystych

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

nad i pod wodą.

http://www.dalekoblisko.pl
http://Divezone.pl
http://www.nogravity.com.pl
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Ogromne znaczenie ma dobór
akwenu, w którym będą się odby-
wały zarówno szkolenia, jak i nur-
kowania turystyczne. Zadbać trzeba
o bazę noclegową – jest to sprawa
kluczowa zwłaszcza zimą, podczas
nurkowań podlodowych, kiedy fakt
czy nurkowie mogą się przed nur-
kowaniem wygodnie w cieple wy-
spać, nabiera wartości jednej z naj-
ważniejszych dla bezpieczeństwa
spraw. 

Latem nie jest to aż tak istotne. Musi być
jednak miejsce na przechowywanie sprzętu
i ustawienie sprężarek. Jestem przeciwni-
kiem instalowania w bazach banków gazu,
czyli dużych, przemysłowych zbiorników
np. sprężonego powietrza, które nabija się
ze sprężarki, potem zaś z tych zbiorników
przetacza się powietrze do butli nurko-

wych. Przyznaję, że pozwala to na szybkie
nabicie butli, gdy akurat ktoś przyjedzie do
bazy ze swoją butlą i trzeba mu ją przed
nurkowaniem szybko nabić. Jednak co to

znaczy „szybko”? Jeśli taki ktoś nie potrafi
poczekać 15 czy 20 minut, aż jego butla
zostanie nabita zwykłą sprężarką, to wiado-
mo, że i tak na pewno nie powinien nurko-

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Dobór akwenu. Sprężarki, magazyny, sala wykładowa,
głębokości dostępne (cz. 1)
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wać, bo nurkowanie to zajęcie dla ludzi
spokojnych i cierpliwych, a nie dla
spieszących się nerwusów. Kilka sprężarek
ustawionych w bazie pozwala na równo-
czesne nabijanie kilku butli, więc nawet
gdy przyjedzie wiele osób, to i tak cała
sprawa nigdy nie trwa dłużej niż pół
godziny czy czterdzieści minut. Banki gazu
były wielokrotnie instalowane w różnych
bazach przez instruktorów, którzy próbo-
wali w ten sposób przedstawić swoją pracę
jako bardziej skomplikowaną (jakby praca

organizatora nurkowania nie była już sama
z siebie wystarczająco skomplikowana i
trudna). Uważali bowiem, że gdy przedsta-
wią się klientom jako osoby mające tajemną
wiedzę o tym jak kręcić zaworami w banku
gazów, ich prestiż wzrośnie. Znam nawet
takich, którzy wiedząc, że są obserwowani
przez klientów, potrafili zakładać do tej
pracy białe lub gumowe rękawiczki, co
oczywiście do niczego nie jest potrzebne,
ale przykład ten jest bardzo ważny, bo
pokazuje jak w nurkowaniu tworzona jest

łże-nauka i jak manipuluje się klientem,
żeby jego dusza rozstała się z pieniędzmi.
Tymczasem już sam fakt, że organizator
ponosi wyłączną, osobistą odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo osób, które w jego
bazie nurkują, powoduje dla tego organi-
zatora sytuację wystarczająco trudną, żeby
nie musiał on na siłę poszukiwać udziwnień
i sztucznych ukomplikowań swej pracy,
żeby uzasadnić za co bierze pieniądze. 

Oczywiście, jeśli organizator unika bra-
nia na siebie odpowiedzialności za bezpie-

Pogoria II
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czeństwo, wówczas rzeczywiście pojawia
się pytanie, za co on właściwie bierze
pieniądze? No i wtedy właśnie okazuje się
potrzebne „wielkie techniczne misterium”,
instalowanie w bazie banku gazów, z
plątaniną przewodów wysokociśnienio-
wych, zaworów itd. Koniecznie trzeba też
zakładać białe rękawiczki, żeby przedsta-

wić się jako „kapłan wielkiego techniczne-
go misterium”. Podczas gdy tak naprawdę
jest się zwykłym hochsztaplerem i manipu-
latorem. Nawiasem mówiąc, podobnie jest
z rebreatherami, trimiksem, skuterami pod-
wodnymi i innym tego rodzaju arsenałem,
którego głównym, choć ukrytym celem jest
stworzenie sytuacji skomplikowanej

sprzętowo, a więc uzasadniającej wysokie
zarobki tego, kto ją wyjaśnia. Dokładnie w
ten sam sposób działali średniowieczni
hochsztaplerzy-alchemicy, wieszając sobie
pod sufitem wypchanego krokodyla, albo
rozstawiając w swej pracowni szklane
naczynia z bulgoczącą zieloną farbą.
Chodziło im po prostu o to, żeby wyglądać
mądrze w oczach klienta-fundatora.

Tymczasem prosta prawda jest taka, że
im dane rozwiązanie jest prostsze, tym jest
lepsze. Bank gazu stanowi niepotrzebne
ogniwo pośrednie pomiędzy sprężarką a
butlą nurkową, więc niepotrzebnie kompli-
kuje sytuację. Pojawiają się kwestie czysto-
ści wewnętrznej zbiorników, z których
bank się składa, wilgotności powietrza
wewnątrz nich, ich ewentualnej wewnę-
trznej i zewnętrznej korozji, badań techni-
cznych, atestów, sprawności zaworów itd.
Wszystko to oczywiście powoduje, że
więcej jest możliwości popełnienia błędu i
cała akcja nurkowa staje się przez to mniej
bezpieczna. Najzwyklejsze ustawienie w
bazie kilku sprężarek załatwia sprawę i nie
ma żadnego uzasadnienia dla instalowania
baterii butli przemysłowych, zwanej ban-
kiem gazu. Przy okazji warto dodać, że
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lepiej jest mieć kilka małych sprężarek niż
jedną dużą, chociaż solidnie wyglądającą.
Każde urządzenie techniczne może się
popsuć i gdyby baza miała tylko jeden
kompresor, powstałaby trudna sytuacja.
Bank gazów i tak by jej nie rozwiązał, bo
zapas w żadnym banku gazów nie wystar-

cza na kilka dni pracy bazy, które są
potrzebne, żeby oddać kompresor do serwi-
su lub wezwać serwisanta. Zdecydowanie
lepiej jest mieć kilka, nawet mniejszych
kompresorów, obsługiwanych oczywiście
przez doświadczonego i umiejącego to
robić nurka. Jeśli podczas szkoleń, na

przykład na kursie P2, nurkowie uczą się
obsługi sprężarki i sami sobie ładują butle,
nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że
robią to pod nadzorem pracownika bazy,
który dopilnuje, żeby np. nie nabili do butli
wilgotnego powietrza itd. Nie należy jednak
robić z ładowania butli wiedzy tajemnej i
ograniczać nurkom dostępu do niej. Należy
tylko zapewnić bezpieczeństwo, sprężarki
muszą mieć osłony pasków klinowych,
sprawne zawory nadmiarowe itd., a potem
już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
nurkowie nauczyli się na kursie trochę
więcej niż tylko tego, co jest w oficjalnym
programie. Jeśli przepisy mówią co innego,
tym gorzej dla przepisów.

Zdecydowanie odradzam sprężarki o
napędzie spalinowym, ze względu na
ryzyko zatrucia spalinami z silnika sprę-
żarki. Żaden system filtrów powietrza nie
daje całkowitego bezpieczeństwa, nato-
miast sprężarki o napędzie elektrycznym,
choć generują trochę trudności na początku
przy ułożeniu instalacji do nich, to jednak
potem są oczywiście znacznie bez-
pieczniejsze. Trzeba tylko uważać, żeby
wlot powietrza od nich nie wychodził na
przykład na ruchliwy parking, gdzie
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przyjeżdża dużo samochodów, a zwłaszcza
kopcących autokarów, przywożących
wczasowiczów do ośrodka wczasowego.
Oczywiście sprężarki elektryczne również
muszą mieć sprawne systemy filtrów
powietrza, sam fakt, że sprężarka jest ele-
ktryczna nie gwarantuje jeszcze czystości
powietrza! Jednak bardzo ułatwia jej
zachowanie.

Ważna jest sala wykładowa. W niej
również będą się odbywały odprawy.
Oczywiście latem można zarówno odpra-
wy, jak i wykłady robić pod gołym niebem,
jeśli pogoda na to pozwala, lub w namiocie.
Jeśli jednak są inne możliwości, to raczej
trzeba je wykorzystać. Ważne jest, żeby
podczas odpraw i wykładów można było
skupić się i żeby nikt w tym skupieniu nie
przeszkadzał. Zdarzało mi się już w długiej
i burzliwej karierze prowadzić zajęcia w
holu basenu, przekrzykując huczące obok
suszarki do włosów, ale doprawdy nie jest
to komfort pracy godny polecenia. Najlepiej
jeśli baza ma własną salę wykładową,
dostępną tylko dla nurków, o którą nie
trzeba wojować z żadnymi innymi wczaso-
wiczami (na przykład chcącymi sobie
akurat pograć w ping-ponga na stole, który

też stoi w tym pomieszczeniu).
Czasami jednak nie ma sali na własność

i trzeba prowadzić zajęcia na przykład w
stołówce ośrodka wczasowego poza
godzinami posiłków, przekrzykując dźwię-
czne szczękanie talerzy mytych nieopodal i
walcząc o skupienie słuchaczy z zapacha-
mi smażonych kotletów. Nie lada dydakty-
cznych i aktorskich umiejętności wymaga
wygranie takiej walki. Jest to trudna

sytuacja, ale jak nie ma rady, to nie ma
rady. Trzeba jednak umieścić w widocznym
miejscu, na przykład na drzwiach tego
pomieszczenia informację, że w godzinach
zajęć nie będzie ono dostępne dla nikogo
oprócz nurków. Oczywiście wczasowicze i
tak tego obwieszczenia nie przeczytają, ale
przynajmniej będzie się na co powołać,
wypędzając ich z sali. Zawsze można
wtedy powiedzieć: „Jak to państwo nie wie-
dzieli? Przecież umieściłem na drzwiach
informację!”.

Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej

książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą wrócić –

filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki autora

można kupić tu: www.ksiegarnia.iknt.pl

Autor jest instruktorem nurkowania, a także

adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną

Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl Jest

zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności

organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo

uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe,

w prowadzonych przez niego bazach w Polsce i za

granicą, przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się

wypadek.

http://ksiegarnia.iknt.pl/product/search?query=strugalski
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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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Główne wypadki związane z akty-
wnością nurkową to: choroba deko-
mpresyjna, zwana kiedyś kesonową,
barotrauma płuc i ucha, urazy ga-
zowe czyli embolia, często również
ugryzienia przez zwierzęta morskie,
szczególnie rekiny.

Jeśli przeczytasz gdzieś taki artykuł, to
znaczy, że jest przedrukowany z lat 60. i
70., kiedy to nurkowanie zaczęło się
intensywnie rozwijać, a rekiny były postrze-
gane jako główni pożeracze ludzi.

Po dwudziestu latach nurkowania mogę
śmiało powiedzieć, że nurkowanie jest
sportem ekstremalnym, gdyż jest ekstremal-
nie... bezpieczne. Podejście do bezpieczeń-
stwa nurkowania, poprzez ustandaryzo-
wanie systemów szkoleniowych różnych
organizacji, zmieniło się kompletnie.

Jest to sport bezpieczny. Ryzyko oczy-
wiście istnieje, ale wynika głównie z bez-
troski i głupoty uczestników nurkowania.

Wypadki nurkowe – jakie są najczęściej
spotykane i jak sobie z nimi radzić?

Moim zdaniem numerem jeden są wszel-
kiego rodzaju urazy wynikające z pośliz-
gnięcia czy potknięcia na śliskiej nawierz-
chni, np. na pokładzie łodzi nurkowej lub
na basenie. Od razu więc widać, że chirur-
dzy mają z nurkami więcej do czynienia niż
lekarze medycyny hiperbarycznej, których
notabene jest jak na lekarstwo.

Najczęściej są to urazy palców u nogi,
stłuczenia nadgarstków, kolan. Jak sobie z tym
radzić. Przede wszystkim chodząc po śliskiej,
mokrej nawierzchni bądź bardziej uważny.
Jeśli jednak coś się zdarzy, udaj się do lekarza
chirurga lub ortopedy, po skierowanie na
prześwietlenie. Pierwsze bóle po upadku
możesz załagodzić okładając miejsce urazu
lodem albo specjalnymi żelami na złamania i
stłuczenia. Lód w tym wypadku faktycznie
okazuje się najlepszy, jednak trzeba uważać,
żeby nie odmrozić tkanki. Nie trzymaj takiego
okładu zbyt długo.

Pamiętajmy, że mówiąc o wypadkach
nurkowych, nie możemy ominąć także
wszelkiego rodzaju poparzeń, otarć czy
ukłuć podczas nurkowania. Stanowią one
drugą najliczniejszą grupę nieprzyjemnych
sytuacji. Coraz częściej nurkujemy w
tropikach, więc mamy do czynienia z
organizmami, które są dla nas nowością.
Statystyka siłą rzeczy rośnie. Jak sobie z tym
radzić? Rozwiązanie znowu jest banalne.
Wystarczy jak najszczelniej zakryć ciało
podczas nurkowania czy nawet zwykłego
pływania powierzchniowego. Nie dajmy się
zwieść wysokiej temperaturze wody, bo
właśnie w ciepłych wodach występują
różnego rodzaju parzące organizmy,
choćby meduzy czy perłopławy. Trzymaj
ręce przy sobie i nie dotykaj tego, czego nie
znasz. Gdy jednak coś się wydarzy, działaj
roztropnie. Musisz określić czy uraz jest na
tyle poważny i niebezpieczny, że wymaga
wzywania specjalistów lub przynajmniej
konsultacji przez telefon, czy może nie jest

Wypadki nurkowe
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to nic wielkiego i okład z maści czy tabletka
antyhistaminowa wystarczą. Najważniejszą
zasadą jest jednak, aby zapytać autochto-
nów, jak sobie radzą z takimi przypadkami.
Być może dostaniesz wówczas cytrynę na
poparzone miejsce albo inny specyfik, który
z powodzeniem stosują z dziada pradziada.

Warto oczywiście poszerzać swoją
wiedzę na temat fauny i flory wód tropikal-
nych, by bez trudu rozpoznawać poten-
cjalnie niebezpieczne organizmy. Między
innymi od tego jest kurs Rescue Diver, czyli
nurek ratownik.

Kolejnym nieprzyjemnym doświadcze-
niem, z którym często zmagają się nur-
kujący są urazy ucha. Doświadczony nurek
już wie jak się zachować i na co stać jego
ucho, natomiast początkujący zwykle ma z
tym problem. Przecież to nic innego, jak
ćwiczenie szpagatu, tyle że nasze ścięgna
to w tym przypadku błona bębenkowa. Ma
prawo boleć? Tu sprawa jest poważniejsza,
bowiem podczas nurkowania nagle odkry-
wamy, że nasze ucho jest niezwykle wrażli-
wym narządem i musimy podchodzić do
niego delikatnie. Moim odkryciem, które
doskonale się sprawdza jest roztwór 50%
spirytusu salicylowego wymieszany z 50%

octu winnego, może być też balsamiczny.
Po każdym nurkowaniu, gdy wiemy, że
mamy wrażliwe ucho albo czujemy, że coś
zaczyna nam doskwierać, wystarczy wlać
kilka kropel. Spirytus wysusza, a ocet spra-
wia, że bakterie nie mają środowiska konie-
cznego do rozmnożenia. Po nurkowaniu
mamy mokre uszy, czyli idealne podłoże do
rozwoju bakterii. Często widzę u początku-
jących nurków, jak wychodząc z wody
starają się palcem oczyścić ucho, dzięki
czemu naskórek się niszczy, a bakterie
jeszcze bardziej się cieszą. Dobrą praktyką
po nurkowaniu jest wytrzeć uszy do sucha
i szybko założyć czapkę.

Spotykałem też pasjonatów nurkowania,
którzy mimo starannego dbania o uszy i tak
zmagali się z zapaleniem ucha zewnętrzne-
go, które często przeradzało się w coś
poważniejszego. I dla nich jest rozwiązanie
– maska nurkowa z nausznikami. Udając
się do laryngologa z zapaleniem ucha
dostaniesz mnóstwo rozwiązań farmakolo-
gicznych, jednak najlepiej trafić do takiego,
który sam nurkuje i podejdzie do tematu
rzeczowo, jak nurek do nurka.

W tym miejscu w zestawieniu wypadków
nurkowych jest duża pusta przestrzeń, czyli

jak to się mówi, długo, długo nic, a dopiero
gdzieś tam za horyzontem zaczynają się
ujawniać pojedyncze przypadki choroby
dekompresyjnej i poważniejszych urazów
związanych z zatorami gazowymi.

Dziś są to pojedyncze przypadki, jeśli
więc będziesz umiał poradzić sobie z
trzema najpopularniejszymi problemami
omówionymi w artykule – zostaje już tylko
przyjemność z nurkowania.

Rudi Stankiewicz

EFRI nr 610805

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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Wyposażona w diody LED lampa
Lume Cube AIR generuje światło o
natężeniu do 400 luksów (przy 1 m),
a wbudowany akumulator wystarcza
na 2,5 godziny pracy urządzenia przy
wykorzystaniu połowy mocy. 

Pomimo tego, że Lume Cube AIR jest
najmniejszą na świecie lampą fotograficzną
to ma w sobie bardzo dużo energii, wysoką
moc światła i bezprzewodowe sterowanie!
Poza tym jest wodoodporna do 10 metrów
głębokości!

Fotografowie i filmowcy, którzy pracują
dużo w terenie nie muszą już martwić się
jak oświetlić wybrane przez siebie kadry.
Lume Cube AIR jest tak mała i lekka, że
można ją nosić w kieszeni marynarki!
Jednocześnie zapewnia wystarczającą moc
światła i jest wręcz niezbędna jako
oświetlenie portretowe i produktowe.

Dzięki aplikacji Lume-X można zdalnie
sterować wieloma Lume Cube AIR oraz
szybko i łatwo stworzyć interesującą
konfigurację oświetlenia dostosowaną do
aktualnej sceny! 

Dużo dobrej jakości światła
Wyposażona w najlepszą możliwą

technologię LED dostępną dla tego
rozmiaru urządzeń, Lume Cube AIR
generuje moc 400 luksów na 1 metr przy
kącie 60 stopni. Temperatura barwowa wy-
nosi 5600 K (wyważona w świetle dzien-
nym) i ma wskaźnik CRI +/- 90. Jest również
wyposażona w dwa dyfuzory do zmiękcza-
nia światła - biały o neutralnym kolorze i
pomarańczowy, aby dopasować temperatu-
rę barwową żarówek.

Wbudowany akumulator wystarcza na
2,5 godziny ciągłej pracy przy wykorzy-
staniu 50% mocy. Dla jeszcze dłuższych
nagrań możesz również podłączyć Lumi do

PowerBank poprzez złącze micro USB. 
Kompaktowa i wodoodporna
Ważąca zaledwie 57 gramów o

wymiarach całkowitych 4,1 x 4,1 x 2,9 cm,
Lume Cube AIR jest najmniejszym i
najbardziej przenośnym światłem tego

Lume Cube AIR 
nie tylko najmniejsza na świecie…
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rodzaju. Jest wodoodporna nawet do 10
metrów i może być używana w najgorszych
możliwych do wyobrażenia warunkach
pogodowych. Innymi słowy, doskonała
lampa fotograficzna do fotografowania

sportów ekstremalnych, pływania kajakiem,
surfowania, itp.

Bluetooth i aplikacja na smartfony
Po zainstalowaniu aplikacji Lume-X na

system iOS lub Android smartfon może być

używany do bezprzewodowego sterowania
jasnością, trybem światła i funkcją strobo-
skopu a także do monitorowania poziomu
naładowania akumulatora także dla wielu
Lume Cube AIR jednocześnie! Funkcjonal-
ność Bluetooth i aplikacja Lume-X pozwala
na szybkie dostosowanie dowolnego
ustawienia oświetlenia, tworząc prawdzi-
wie inteligentne mobilne studio! 

Wbudowany magnes
Oprócz standardowego gwintu statywo-

wego 1/4 ", Lume Cube AIR ma również
wbudowany magnes, który pozwala uży-
wać ją nie tylko do tworzenia treści ale
także do potrzeb rekreacyjnych lub innych
zadań związanych z wykonywaną pracą.
Zamontuj ją jako dodatkowe światło na
rowerze, samochodzie lub użyj trybu stro-
boskopu aby zwrócić na siebie uwagę w
sytuacjach awaryjnych.

Cena i dostępność
Lume Cube AIR jest dostępny w

sugerowanej cenie detalicznej: 339 zł. 
Dane techniczne
– Natężenie światła: maksimum 400

luksów przy 1m. Regulowane natężenie w 4
poziomach

– Kąt świecenia: 60ş
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– Temperatura barwowa: 5600K
– Tryby światła: stały, stroboskop
– Połączenie bezprzewodowe: Bluetoo-

th. Aplikacja Lume-X dostępna na iOS i
Androida

– Bateria: Wbudowana. Ładowalny przez
Micro USB

– Montaż: standardowy uchwyt na statyw
1/4 "i wbudowany magnes

– Wymiary: 4,1 x 4,1 x 2,9 cm
– Waga: 57 gramów
– Inne: Wodoodporna do 10 metrów
Dołączone akcesoria
– Biały dyfuzor dla światła miękkiego i

neutralnego
– Pomarańczowy dyfuzor do miękkiego i

ciepłego światła
– Kabel ładujący (micro USB)

– Smycz
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Czas wyruszyć !

Amerykanie nie mogą
w tej chwili na Kubę, 

a ceny są niższe !

STYCZEŃ LUTY&

3 700 eur 3 199 eurFF

DIVING CUBA.plin

JARDINES de la REINA  
najlepsze  kubańskie nurkowanie22

00
11
88

Zapraszamy
do udziału 

w piątej edycji
plebiscytu

Czytelników
Magazynu
Nuras.info 

i zachęcamy 
do wytypowania

OSOBY,
PRODUKTU 

i WYDARZENIA
2018, 

które w mijającym
roku zasłużyły
na szczególne
wyróżnienie teclinediving.eu

https://katalog.tecline.com.pl/
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=386807#386807
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=386807#386807
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=386807#386807
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=386807#386807
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http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=386807#386807
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
https://www.divingincuba.pl/nurkowanie-na-kubie/jardines-de-la-reina
https://www.divingincuba.pl/downloads/oferta_jardines_styczen.pdf
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Kolejny sponsor z Czaplinka.
Nagroda za „U- Boota” z jeziora
Drawsko została podbita o kolejne
pięć tys. zł wspólnie przez dwa
podmioty z branży turystycznej: „Nad
Drawskim” Marzeny Paczkowskiej
oraz „Dom Wczasowy Pięciu Pomo-
stów” Anity Jagiełło. Cieszymy się!

Domki letniskowe „Nad Drawskim”
położone są w północnej części miasta,
około 80 metrów od jeziora. W najbliższym
sąsiedztwie znajduje się duży teren zielony,
zaś w odległości 150 metrów miejscowa
piaszczysta plaża. Uruchomione w 2016

roku obszerne domki wakacyjne, z
prywatnym tarasem i widokiem na jezioro,
to idealne miejsce wypoczynku dla całej
rodziny lub grupy znajomych. Na
ogrodzonym terenie znajdują się miejsca do

wypoczynku z ławami biesiadnymi i
wydzielonym miejscem na grilla. Dzieci
mają do dyspozycji trampolinę oraz
mnóstwo terenu zielonego do zabaw na
powietrzu. Na zmotoryzowanych Gości

Nagroda za „U-Boota” wzrosła aż do 115 tysięcy złotych!
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czeka parking. Każdy domek jest wyposa-
żony w telewizor LCD, sprzęty kuchenne
niezbędne do przygotowania posiłku, rę-
czniki oraz pościel.

„Dom Wczasowy Pięciu Pomostów” jest
doskonałym miejscem do organizacji poby-
tów wypoczynkowych. Z okien rozpościera
się widok na zatokę (80 metrów do jeziora

Drawsko). Do dyspozycji Gości Domu
Wczasowego pozostaje ogromny plac
zieleni pozwalający na organizowanie gier
i zabaw. Dla dzieci znajdzie się piasko-
wnica, huśtawka, trampolina i wiele innych
atrakcji. Jest też specjalnie wyznaczone
miejsce na grilla lub ognisko, w zależności
od życzeń Gości. Na terenie Domu Wcza-

sowego zapewnione są również miejsca
parkingowe. Obiekt współpracuje ze sta-
dniną koni, w ofercie której znajdują się
rajdy, weekendy w siodle oraz hipoterapia.

Obecnie Sponsorami nagrody, która
wynosi już 115 tysięcy złotych, są: Powiat
Drawski, Gmina Złocieniec, Kabel Technik
Polska sp. z o.o., Hotel „Pałac Siemczyno”
wraz z Henrykowskim Stowarzyszeniem w
Siemczynie, ECN – Systemy Nurkowe z
Drawska Pomorskiego, World Technix ze
Złocieńca, Centrum Reklamy Emen z
Drawska Pomorskiego, supermarket Inter-
marché z Drawska Pom., firma „Moto –Styl”
z Czaplinka, Przedsiębiorstwo Turystyczne
wraz z Restauracją „Stary Drahim” w Sta-
rym Drawsku, Zakład Mięsny „Niedź-
wiedź” z Kalisza Pomorskiego, Pomorski
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Bank Spółdzielczy Świdwin, Diver Service
s.c. ze Stargardu, „Sławogród” z Czaplinka,
Stowarzyszenie „Wrakersi” z Łodzi,
Muzeum Motoryzacji i Techniki w
Otrębusach pod Warszawą, Kusa Wojciech
Usługi Gastronomiczne „Fast Food” z
Czaplinka, „Makibau” Piotr Makowski z By-
tomia, Pizzeria Los Americanos z Cza-
plinka, PHU MAXX z Radomska, OSK
„MELNYCZOK”, Dom Wczasowy „Mariza”
i „Przystań na Pstrąga” oraz „Dom Wcza-
sowy Pięciu Pomostów” i Domki letniskowe
„Nad Drawskim”.

Domki letniskowe „Nad Drawskim”:
http://www.naddrawskim.pl/

„Dom Wczasowy Pięciu Pomostów”:
http://www.pieciupomostow.pl/

Jezioro Drawsko i ryba gigant
W czasie II wojny światowej w jeziorze

Drawsko praktycznie nikt nie łowił ryb. Co
z tego wyniknęło? Dziewiętnastokilogra-
mowy szczupak!

– Przed wojną nad jeziorem istniało
gospodarstwo rybackie, podobnie jak to jest
dzisiaj – mówi doktor Jerzy Hojdys z
Czaplinka. – Działało od lat dwudziestych
do 1939 roku, potem zatrudnieni tam ludzie

poszli do Wehrmachtu. W czasie wojny
właściwie nikt ryb nie łowił. W związku z
tym mnożyły się i rosły. I potem, to znaczy
w latach 1945-1965 w jeziorze Drawsko
była bardzo duża obfitość ryb, choć w
innych zbiornikach także. Mój śp. ojciec
Stanisław Hojdys prowadził wraz z żoną na
miejscu gabinet stomatologiczny. Był
jednym z pierwszych wędkarzy, który łowił
na jeziorze Drawsko mając do dyspozycji
mapę głębokościową. Ojciec upodobał
sobie zwłaszcza pewne miejsce połowów,

Jerzy Hojdys nad mapą jeziora Drawsko

Hojdys junior przy rekordowych rybach
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które po jakimś czasie zaczęto nazywać
Górką Hojdysa.

To jedno z podwodnych wzniesień,
leżące nieopodal obecnego ośrodka wypo-
czynkowego „Kusy Dwór”. Jego wierzcho-
łek znajduje się kilka metrów pod lustrem
wody. Stanisława Hojdysa, pioniera czapli-
neckiego powojennego żeglarstwa, widzia-
no w okolicy tak często, że miejsce poto-
cznie ochrzczono Górką Hojdysa.

Lódź motorowa konstrukcji S. Hojdysa. I połowa lat 60

Górka Hojdysa na mapie jeziora
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– Ojciec łowił tam z sukcesem ryby.
Więcej niż sam mógł skonsumować,
dlatego często je rozdawał, nawet przypa-
dkowym osobom, co zyskało mu wielu
sympatyków – dodaje Hojdys junior.

Jednym z okazów złowionych w tym
miejscu był szczupak o wadze 19 kg! W
wykazie największych ryb złowionych w
jeziorze Drawsko, w którym znajdują się
m.in. kilkunastokilogramowe szczupaki, ten
jest rekordowy.

Jerzy Hojdys był także przyjacielem ze
szkolnej ławy w Wadowicach późniejszego
Papieża, Karola Wojtyły. Dom przy ulicy
Długiej 29, w którym zatrzymywał się nasz
Papież podczas kilkukrotnych spływów
kajakowych rzeką Drawą, stoi w Czaplinku
do dziś.

Pamiątkowa księga
z Bielawy (cz. 4)

Przypomnienie: były mieszkaniec wyspy
Bielawy – Jan Kujawski prowadził w latach
1959-2002 pamiątkową księgę, do której
wpisywali się turyści odwiedzający jego
gospodarstwo. W trzech poprzednich
częściach artykułu omówione zostały wpisy
do roku 1971, zaprezentowane na tle

ówczesnych wydarzeń związanych z
Bielawą. W podobny sposób w IV części
artykułu przedstawiam wpisy z lat 1972-
1980.

* * *
W 1972 r. pierwszy wpis w pamiątkowej

księdze p. Kujawskiego pojawił się już 23
kwietnia. W tym dniu na wyspę przybyła
grupa gości, by dokonać uroczystego

odbioru nowo wybudowanego domku
letniskowego. Goście ci zapowiedzieli
następną wizytę w lipcu. Wpis ten jest
śladem trwającej „kolonizacji” Bielawy. Na
wyspie pojawiają się kolejne domki. Z wpi-
sów w księdze wynika, że dużo osób
odwiedzało Bielawę wielokrotnie. Niektó-
rzy przyjeżdżali tu co roku. W jednym z
wpisów z lipca 1972 r. dwójka turystów
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zapowiedziała, że w następnym roku przybędzie na wyspę już po raz
trzynasty (!). To właśnie u stałych bywalców wyspy najczęściej rodziła
się myśl, by wznieść tu własny domek letniskowy.

Do stałych bywalców Bielawy zaliczała się m.in. młodzież z
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczecinie. W 1972 r. uczennice z
tej szkoły przebywały na wyspie aż trzykrotnie. Z treści wpisów wynika,
że była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 49 mieszcząca się przy ul.
Rewolucji Październikowej 17A (obecna nazwa: ul. Niemierzyńska).
Fot. nr 1 przedstawia fragment jednego z wpisów sporządzonych przez
młodzież z tej szkoły. Jak można przypuszczać, ci młodzi ludzie
mieszkali w domkach sprowadzonych na wyspę przez jednego z
nauczycieli szczecińskiej „zawodówki”. Pisałem o tym w III części
artykułu.

W tym samym roku do księgi pamiątkowej wpisała się po niemiecku
osoba mieszkająca w Jarkvitz na Rugii. Z wpisu wynika, że na Bielawie
znalazła się pierwszy raz po 32 latach. Oznaczałoby to, że ostatni raz
osoba ta (podpisana nieczytelnie) widziała Bielawę w 1940 roku (!).

W 1972 r. wpisami w księdze udokumentowany został pobyt na
wyspie 111 osób, z czego aż 63 ze Szczecina. Jak już podkreślałem w
poprzednich częściach artykułu, wpisy dokonywane przez turystów
odwiedzających gospodarstwo pp. Kujawskich nie zawsze były
precyzyjne, więc liczby wynikające z tych wpisów również są
obarczone pewnym błędem.

Co ciekawe, w następnych latach liczby turystów udokumentowane
zapisami w pamiątkowej księdze zmalały: 1973 r. - 55 osób plus
nieznana liczba uczestników spływu z WSE Jelenia Góra; 1974 r. - 40
osób plus nieznana liczba uczestników obozu ZSZ Szczecin, a także
spływu z WSE Jelenia Góra i uczestników „Powiatowej Narady Aktywu

Fot. 2
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Kajakowego z Jeleniej Góry”; 1975 – 24 osoby; 1976 r. – 54 osoby;
1977 r. – 12 osób; 1978 r. – 10 osób plus grupa wodniaków o niezna-
nej liczebności; 1979 r. – 8 osób; 1980 r. – 19 osób plus nieznana
liczba uczestników spływu kajakowego z Jeleniej Góry.

Jak już wspomniałem w I części artykułu, Wirginia Twardoch w
opracowaniu „Wyspa Bielawa - Perłą jeziora Drawskiego” przeprowa-
dziła – w oparciu o dane wynikające z wpisów do pamiątkowej księgi
p. Kujawskiego – analizę ruchu turystycznego na Bielawie. Przygoto-
wując materiały do IV części artykułu ze zdziwieniem stwierdziłem, że
liczby podane przez autorkę różnią się dość znacznie od liczb
ustalonych przeze mnie. Rozbieżności tych nie można wytłumaczyć
małą precyzją zapisów w księdze. Skąd się więc one wzięły? Autorka
napisała w swej pracy, że jako źródło informacji do analizy posłużyła
jej księga p. Kujawskiego, ale może korzystała również z innych
materiałów? Mimo pewnych różnic, zarówno z analizy Wirginii
Twardoch, jak i z przedstawionych wyżej danych ustalonych przeze
mnie wynika, że na przestrzeni lat 70. liczby osób udokumentowane
wpisami w księdze p. Kujawskiego wykazały tendencję spadkową.
Autorka analizy stawia tezę, że był to efekt okresowych wahań
zainteresowania turystów Bielawą.

Moje wnioski są nieco inne. Uważam, że spadek liczby wpisów w
księdze miał dwie zasadnicze przyczyny. Pierwszą z nich było to, że
na wyspie wciąż wznoszono nowe domki letniskowe. Bardzo
charakterystyczny jest wpis z sierpnia 1973 dokonany przez rodzinę
z Piły, w którym czytamy m.in.: „Dziękujemy za miły pobyt w naszym
stale rozbudowującym się miasteczku kempingowym (a jest już na co
popatrzeć). Obiecujemy, że w przyszłym roku definitywnie zakończy-
my budowę i będziemy już odpoczywać.” Z wpisu wynika, że na

Fot. 3
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Bielawie stało już sporo domków. Ich
właściciele, przybywając na wyspę, z
pewnością już w mniejszym stopniu czuli
się gośćmi p. Kujawskiego, niż wtedy, gdy
musieli rozbijać namioty na jego łące.

Musiało to wpłynąć na ich skłonność do
wpisywania się do księgi pamiątkowej. Jak
już wspomniałem wcześniej, czytając
wpisy do tej księgi łatwo zauważyć, że
dużo osób przybywało na Bielawę wielo-

krotnie. Niektórzy przez wiele lat z rzędu
przypływali tu corocznie. Widać wyraźnie,
że Bielawa miała dużą grupę wiernych
miłośników – stałych bywalców, często
odwiedzających wyspę. I to jest, moim

Fot. 4
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zdaniem, druga przyczyna spadku liczby
wpisów do księgi. Uważam, że osoby
często przebywający na wyspie nie czuły
potrzeby dokumentowania za każdym ra-
zem swojego pobytu w pamiątkowej księ-
dze p. Kujawskiego, zwłaszcza gdy przy-
pływały tu do własnego domku.

Potwierdzeniem powyższych wniosków
może być wpis z 11 sierpnia 1980 r., w
którym rodzina z Bydgoszczy opuszczając
Bielawę napisała że dziękuje „gospodarzom
i wszystkim obecnym w obozie pilskim

wczasowiczom”. Wynika stąd, że w
domkach należących do mieszkańców Piły
przebywali wówczas wczasowicze, tym-
czasem w całym 1980 roku nikt z Piły ani
razu nie wpisał się do księgi.

Jak wyglądały domki na Bielawie?
Spójrzmy na fot. nr 4. Na rysunku, którym
ozdobiony jest wpis upamiętniający obóz
kajakowy uczniów LO nr 5 w Szczecinie z
21.06 – 4.07.1974, widzimy domki, w
których mieszkali uczestnicy tego obozu.
Przypuszczam, że są to domki należące do

ZSZ w Szczecinie, które udostępnione
zostały także uczniom „ogólniaka”.

W latach 1972-1980 turyści zagraniczni
wpisali się do księgi 16 razy, w tym: 12 razy
turyści z Niemiec, 3 razy z Belgii i raz z
Węgier. Dużą niespodzianką jest wpis
niemieckich gości z sierpnia 1976 r.,
podpisany przez Karla Rehberga z rodziną.
Oto jego treść: „Nach 30 Jahren haben wir
unser Insel wieder gesehen. Es war unser
Besitz um 1927-1946. Bin jetzt 82 Jahre.”
Podaję tłumaczenie tego wpisu: „Po 30
latach znowu zobaczyliśmy naszą wyspę.
To była nasza własność od 1927 do 1946.
Teraz mam 82 lata.”

Z innych ciekawostek warto wymienić
wpis z 21 lutego 1978, w którym trójka
miłośników Bielawy upamiętniła przybycie
na wyspę na piechotę po lodzie
pokrywającym zamarznięte jezioro.

Wpisy dokumentujące pobyt zorganizo-
wanych grup często opatrywane były pie-
częciami. W opisywanym okresie Bielawa
kilkakrotnie gościła kajakarzy z Jeleniej
Góry, którzy przypływali tu w zorganizo-
wanych grupach. W dniach 6-14.09.1980
przebywała na Bielawie grupa jeleniogór-
skich kajakarzy reprezentujących aż cztery

Fot. 5
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instytucje: Akademicki Klub Wodniaków
„BULAJ”, PTTK Zarząd Wojewódzki, PTTK
Zarząd Oddziału „Sudety Zachodnie” i
Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Przy wpisie tej grupy umieszczone zostały
oficjalne urzędowe pieczęcie wszystkich
czterech instytucji (!). Na fot. nr 5 prezen-
tuję – jako ciekawostkę – pieczęć, którą
przy wpisywaniu się do pamiątkowej księgi
posłużyło się w lipcu 1973 r. kierownictwo
akademickiego spływu kajakowego studen-
tów z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
Jeleniej Górze, która była filią wrocław-skiej
WSE. (cdn.)

Zbigniew Januszaniec

Tekst ten został opublikowany w
miesięczniku “Kurier Czaplinecki” nr 146 z
października 2018 roku.

Jezioro po sam horyzont
Drawsko piękne było również w paź-

dzierniku. Kolejna relacja z jeziora Draw-
sko, nadesłana przez pasjonatów akwenu.

Prawdopodobnie na zakończenie sezonu
2018, z powodu idealnej prognozy pogody
na sobotę 6 października, postanowiliśmy

Kurs na Czaplinek

Szybko płyniemy. Piękna woda pełna słońca zaprasza
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wrócić na to uwielbiane i niezwykłe
jezioro.

Pobudka o 2:30, aby do 8:00 pokonać
260 km, złożyć maszynę nad brzegiem i
wystartować na jezioro Drawsko. Pierwsze
przywitanie z wodą uświadomiło nam, że

Czas na drugie śniadanie -  te w domu o 3 rano -  i trochę ruchu po 3 godzinach w łupince

Kolejna przerwa w pływaniu na plaży miejskiej

Woda między wyspami miejscami dość płytka i
zdradza wszystkie tajemnice dna widoczne gołym
okiem

Same urokliwe widoki, spókoj i cisza. Taka
nienaruszona natura pozwala na długo nakarmić
zmysły
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mamy niższy od normalnego stan wody o
co najmniej pół metra. Spotkany później w
Czaplinku znajomy właściciel Campingu
„U Jacka” wyjaśnił mi, że tego wyjątkowego
lata aż tyle wody odparowało. Mimo że to
zbiornik przelewowy, zasilany rzeką
Drawą, parowanie z powierzchni 1750 ha
nie pozwoliło rzece na bieżące
uzupełnianie wody. Niewiarygodne, ale
prawdziwe. Mam nadzieję, że uzupełnianie

poziomu wody przez Drawę właśnie trwa i
zakończy się do wiosny, choć trzeba by to
policzyć. Przepiękna sobotnia pogoda
pozwoliła zapomnieć, że mamy już
październik.

Cudowny dzień w wyjątkowym miejscu.
Jezioro Drawsko jest niezwykłe, więc warto
je odwiedzić o każdej porze roku.
Świadomie lub nie zostawiłem sobie
miejsca, gdzie nas jeszcze nie było. Prawie

80 km linii brzegowej, liczne wyspy nie
odkryją swych uroków bez starań.

Sprzęt kolejny sezon spisuje się
fantastycznie i ciągle jest modernizowany.
Słońce daje napęd również w październiku.
To jeden z piękniejszych dni w tym roku...

Autorzy: Jolanta Marach, Marian Małecki
– relacja na stronie JEZIORA TAJEMNIC i
certyfikat akcji w roku 2017

Przyjmujemy zaproszenie na spotkanie organizowane przez Powiat Drawski
o JEZIORZE TAJEMNIC Ostatnie zdjęcia z telefonu
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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

http://scubatech.pl
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl

