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Od Redakcji
Wiosna zagościła w naszym nurkowym świecie pełną parą. Za nami dwa największe wydarzenia: XIII
Skorpenowy Spływ Łyną – który zgromadził w stolicy Warmii i Mazur kilkuset nurków, mimo że nieco
przypominał w tym roku seans krioterapii – oraz VII Targi Nurkowe Podwodna Przygoda w Warszawie.
Spora część z Was, jak co roku, miała okazję osobiście uczestniczyć w przynajmniej jednej z tych imprez. Bardzo miło było Was zobaczyć, dziękujemy za przybycie, szczególnie tym Czytelnikom, z którymi
mieliśmy okazję porozmawiać i wymienić się poglądami na temat oczekiwanego przez Was kierunku rozwoju naszego magazynu. Wzięliśmy sobie do serca Wasze sugestie, zatem niedługo spodziewajcie się interesujących zmian. Jeżeli komuś nie udało się dotrzeć do Olsztyna lub Warszawy, bo zakładamy, że tylko
to mogło być powodem nieobecności, zapraszamy do lektury najnowszego numeru, gdzie czekają na Was
relacje opatrzone licznymi zdjęciami. Sezon został rozpoczęty hucznie i tłumnie, czas więc najwyższy przebudzić się z zimowego snu i ruszyć w kierunku najbliższego zbiornika. Tak, tak, pianka w okolicach
kwietnia dość często ma tendencję do zbyt natrętnego podkreślania talii, a raczej jej braku, jednak im
wcześniej wrócicie do aktywności, tym szybciej powróci dawna świetność!
Na początek zapraszamy Was na rozgrzewkę do Kenii, zarówno na dzikie, upalne safari, pośród egzotycznych zwierząt, ale również w głębiny Oceanu Indyjskiego. Poszukującym podwodnej magii polecamy
meksykańskie cenoty, lubiącym odkrywać tajemnice polecamy jaskinie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy? Przekonajcie się sami!
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM
do prania i pielęgnacji produktów
z neoprenu jak pianki nurkowe suche
i mokre, sprzęt rehabilitacyjny.
Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się produktu oraz
konserwuje strukturę neoprenu.
Produkt dostępny
w dobrych sklepach
nurkowych i centrach

Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 621 888
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Kenia – zew natury
Czarny ląd
Kenia to raj dla miłośników przyrody i afrykańskiej przygody. Wiele różnych możliwości spędzania wolnego
czasu sprawia, że warto się tam wybrać na dwa tygodnie. Nurkowanie,
polowanie z aparatem fotograficznym
na dzikie zwierzaki, spacery po uroczej plaży czy wypoczynek z widokiem na Ocean Indyjski. A wszystko to
z zewsząd płynącym: Hakuna matata!
Kenia kojarzy się z piękną plażą i turkusowym odcieniem oceanu. Jednak ten położony nad równikiem kraj oferuje znacznie
więcej atrakcji. Co warto zobaczyć? Życie
dzikich zwierząt. Do wyboru jest kilka parków narodowych, w których możemy podziwiać tysiące gatunków, w tym tak zwaną
wielką piątkę. Nurkowanie jest porównywalnie trochę mniej atrakcyjne, ale też war4
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to się zanurzyć. Przy ogromnym szczęściu
można spotkać rekina wielorybiego, choć
kenijskie prawo jest mniej przyjazne podwodnemu światu. Można także snorklować,
polatać na lotni, uprawiać kite surfing czy

jogging na plaży o 6 rano wzorem kenijskich biegaczy.
Bezpieczeństwo
Kenia to także inny świat, trzeci świat.
Nie uda się uniknąć spotkania się ze

5

wszechobecną biedą. Widać ją nawet przy
hotelowej plaży. Nikt mnie nigdzie wcześniej nie zapytał, czy mam do oddania
ubrania albo kosmetyki – do użytku własnego lub na handel. Wzdłuż głównych dróg
widać chatki – lepianki, gotowanie na rozpalonych węgielkach, brak bieżącej wody.
Kobiety naprawdę zasuwają po wodę z baniakiem na głowie. Ci najbiedniejsi piją wodę z woreczków foliowych. Mijaliśmy wiele
maleńkich dzieci noszonych w chustach.
Nie ma wózków, nie ma zabawek, nie ma
tysiąca gadżetów, bez których w naszym
świecie nie wyobrażamy sobie opieki nad
niemowlakiem. Zarobki są znikome, ceny
podobne do naszych. Ci, którzy zajmują się
sprzedażą pamiątek, wręcz proszą, byśmy
coś kupili. Sprzedawcy tłumaczą nam, że
muszą wykarmić rodzinę, a turystów jest
niewielu. To prawda. Pełnia wysokiego sezonu – marzec – a hotel jest w 70% pusty.
Każdy z nich prosi, bym powiedziała innym
turystom, że tutaj jest bezpiecznie, że można przyjeżdżać. Czy mogę potwierdzić
bezpieczeństwo? Osobiście czułam się raczej bezpiecznie zarówno w hotelu, jak i
poza nim. To raczej polscy hotelowi turyści
straszyli nas krwiopijczymi opowieściami o
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zdarzeniach, które jak się okazało po konsultacji z wieloma lokalnymi mieszkańcami
i pracownikami, wcale nie miały miejsca.
Niemniej jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraźnie przestrzega przed podróżą do Kenii. Moim zdaniem, uważać
trzeba teraz wszędzie.
Podróż
Po słowach wstępu, czas na relację z wyjazdu. Do Kenii możemy dotrzeć samolotem rejsowym do Nairobi lub po prostu
wykupując pełen pakiet z biura podróży.
My wybraliśmy tę drugą, gotową opcję, aby
przetestować wycieczki, których jesteśmy
agentem turystycznym. Lot na trasie Katowice-Mombasa trwa dziesięć godzin. Podróż jest ciężka pod względem ilości miejsca
w samolocie – taki sam komfort jak podczas
lotu wycieczkowego do Egiptu. Po przylocie pozostaje około półtorej godziny jazdy
autokarem do najczęściej wybieranych regionów: Diani Beach bądź Tiwi Beach. Mijamy centrum Mombasy i zamykamy okna
w busie. Nie mieliśmy co prawda nieprzyjemnej sytuacji, jednak miasto należy do
tych z kategorii dużego współczynnika kradzieży. Następnie czeka nas ciekawa przeprawa promem, by dostać się z wyspy

miasta na czarny ląd kenijskiego wybrzeża.
Promy kursują co kilkanaście minut i zabierają cały pokład aut, bez zachowania jakiegokolwiek bezpieczeństwa. W razie
wypadku i tonięcia promu – wszyscy są wewnątrz swoich pojazdów. Drugi prom zabiera mieszkańców, również w liczbie
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przekraczającej wszelkie normy. Obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęć.
Gdy już szczęśliwie przepłyniemy na drugą stronę, pozostaje prosta droga do hotelu.
My wybraliśmy Southern Palm Beach Resort. W autobusie poinstruowano uczestników, by zamykać drzwi balkonowe, jeśli
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nie chcemy pozbyć się zawartości walizek.
Hotelowymi mieszkańcami są bowiem małpy, które mają swoje prawa i nawyki. Kiedy
dotarliśmy do celu, czekały na nas kokosy
ze słomką i ręczniki do otarcia czoła. Małpy już spały. To było miłe zakończenie wielogodzinnej podróży.

Malaria
W skromnym pokoju rozwieszona była
moskitiera. W tym miejscu można by rozpocząć dyskusję na temat malarii… Czy jest
się czego obawiać? Szczepić się czy nie?
Nie udzielę odpowiedzi na to pytanie. My
sami nie zastosowaliśmy ani szczepionki,
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ani leków przeciwmalarycznych (na dwa
tygodnie to koszt około 400 zł na osobę i
podobno częste skutki uboczne w postaci
złego samopoczucia). Polecieliśmy w porze
suchej, dzięki czemu udało nam się uniknąć spotkania 99% komarów. Widzieliśmy
może trzy sztuki. Na miejscu kupiliśmy jedynie repelenty uznając, że lokalne będą
miały najlepszą skuteczność. Wieczorami
chodziliśmy w krótkich rękawkach, bez
smarowania się i nic nadzwyczajnego się
nie stało. Po rozmowie z Kenijczykami
wnioskuję jednak, że w porze deszczowej,
zwłaszcza w czerwcu i lipcu, jest czego się
obawiać i szczepionka ma rację bytu. Miałam wrażenie, że standard hotelu jest odrobinę niższy niż w Egipcie, jednak
zrekompensowała nam to niewątpliwie
piękna plaża, duży kompleks basenowy i
sporo zieleni.
Wielka piątka
Biura oferują szeroki wachlarz wycieczek, są to tak zwane safari do parków narodowych. Ich założeniem jest zobaczenie
jak największej ilości gatunków afrykańskich zwierząt. Od porównywania ofert może jednak rozboleć głowa. Sami poświęciliśmy na decyzję tydzień, gdyż wycieczkę
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chciała nam sprzedać między innymi: rezydentka, pan na plaży – który podbiegał za
każdym razem, gdy tylko opuszczaliśmy leżaki – oraz kilka innych osób, gdy tylko wyszliśmy poza hotel, by na przykład
podjechać tuk tukiem do sklepu. Ostatecznie wybraliśmy lokalne, sympatyczne biuro
przy Nukumacie (sieć supermarketów) w
Diani Beach. Do wyboru są jedno bądź kilkudniowe wycieczki do parków: Tsavo
West, Tsavo East, Amboseli czy Masai Mara. Ceny wyjściowe są obłędne. Trzeba się
targować wszędzie, czy to kupując pamiątki, czy wycieczkę, czy nawet pakiet nurkowy. Trudno było znaleźć innych chętnych
na trzydniową wycieczkę, więc pojechaliśmy sami. Naszym celem było Tsavo East
oraz Amboseli, które leży u podnóża Kilimandżaro. Ogólnie podczas wizyty w parkach jest szansa na spotkanie wielkiej
piątki: lwa, słonia, bawoła, lamparta i nosorożca. Ze słoniami jest najmniejszy problem. Widzieliśmy miejsca, gdzie spacerowało około dwustu sztuk. Najtrudniejsze,
wręcz prawie niemożliwe jest spotkanie nosorożca. Przykre jest to, że po masowych
polowaniach za czasów brytyjskiej kolonii,
dziś trzeba ogromnych starań, by dane ga-

tunki przetrwały. Sama wycieczka rozpoczyna się wcześnie rano, wyruszamy z hotelu i jedziemy około czterech, pięciu
godzin do bramy parku Tsavo East. Tam nie
opuszczamy busa przez kilka godzin, by
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móc zobaczyć jak najwięcej. Nie było lekko, gdyż upał w połączeniu z wiatrem we
włosach i piaskiem wpływał na nas wyczerpująco. Już na wstępie wypatrzyliśmy lwicę schowaną w krzakach. Następnie
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mijaliśmy setki czerwonych słoni, zebr i żyraf, antylop, gnu czy strusi. Udało nam się
także dostrzec gepardy. Równo z zachodem
słońca opuściliśmy park i udaliśmy się do
miejsca pierwszego noclegu w Voi Wildlife
Lodge. Pokój oferował nie tylko duże i wy-

godne łóżka, ale dodatkowo widok na wodopój, do którego wieczorem i o świcie
przychodzą słonie. Po kolacji można miło
pospacerować na dużym pomoście i obserwować rozgwieżdżone niebo czy zwierzęta przy źródełku.
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Drugi dzień safari to wyzwanie Amboseli. Szybkie śniadanie z widokiem na rodzinę słoni kilka metrów od nas i sześć godzin
drogi do celu. Zrezygnowaliśmy z obiadu
na rzecz dłuższego pobytu w parku i obserwacji kolejnych afrykańskich gatunków.
Można tutaj spotkać trzydzieści pięć lwów,
jednak nie mieliśmy tego szczęścia. Nie
brakowało za to słoni, zebr, hipopotamów i
gnu. Niebo było usłane chmurami, więc nadzieja na zobaczenie szczytu malała z każdą minutą. Celem wizyty w tym parku było
podziwianie słoni na tle Kilimandżaro. Weszliśmy na wzgórze będące punktem widokowym na pięciotysięcznik, jednak zamiast
góry widzieliśmy przeprawiające się przez
jeziorko słonie, stado flamingów i panoramę Amboseli. Przez kolejne dwie godziny
obserwowaliśmy wspaniałość dzikiego życia. W międzyczasie niespodziewanie odsłonił się szczyt i radość wyparła
zmęczenie. Bawiąca się rodzinka słoni,
obok dumnie chodzących polskich bocianów na tle śnieżnego Kilimandżaro – bezcenne wspomnienie. Podobnie z zachodem
słońca. Dopełnieniem wyjazdu było najbardziej niesamowite miejsce noclegowe, z jakiego mieliśmy przyjemność korzystać.
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Luksusowy i gustownie urządzony namiot z
sypialnią i łazienką. Hotelowy katalog zawierał informację, iż po godzinie 23:00
bezwzględnie nie możemy opuszczać namiotu, a wszelkie dochodzące odgłosy
lwów czy hien to urok, a nie powód do strachu. Cały kompleks otoczono płotem pod
wysokim napięciem, a dodatkowo zatrud-

nieni są Masajowie, jako eksperci w tropieniu i polowaniu na zwierzęta. Nocne niebo
jest cudowne, nie docierają tam bowiem
żadne światła miast. Co więcej, w ciągu
dnia można popływać w basenie z widokiem na szczyt. Jedzenie było pyszne. Żałowaliśmy, że zaplanowaliśmy tam tylko
jedną noc, tym bardziej że o 9:00 czekała

nas dziesięciogodzinna droga powrotna do
hotelu nad oceanem. Według nas warto,
mimo wyczerpania i wielu godzin w busie,
zapłacić po 550 euro za osobę (po długich
11
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negocjacjach) za te doznania. Widzieliśmy
prawdziwą, dziką Afrykę! Pomyśleć, że kilkanaście lat temu wszystkie te zwierzaki,
których nazw nawet nie wymieniłam, oglądało się w National Geographic.
Kenia to kraina różnorodności i skrajności. Afrykańska codzienność przeplata się z

kompleksami hotelowymi, dzikie zwierzęta
mijają spokojnie drogę oczekując, że bus je
przepuści, bieda jest nieadekwatna do wysokich cen, a sami Kenijczycy chodzą
uśmiechnięci, powtarzając słynne: Hakuna
matata! Po powrocie obejrzeliśmy „Króla
lwa” z innej perspektywy. Szlaki, które

przemierzyliśmy i widoki, których doznaliśmy, z pewnością były inspiracją dla rysowników. Tyle że oni musieli spędzić tam ze
trzy miesiące, by zgłębić tajniki dzikiego życia, a my mieliśmy na to trzy dni. Potęga
dzikiej przyrody jest tu niesamowita! Natomiast wybrzeże Oceanu Indyjskiego jest
idealnym miejscem na wypoczynek po tymże emocjonującym i wyczerpującym zarazem safari. O nurkowaniu przeczytacie w
następnym numerze. Tymczasem hakuna
matata – żaden problem to nie problem!
Paula Andrzejewska
paula@avalondivers.com
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Marsa Alam
Kolejny udany Hydrozagadkowy wyjazd za nami. Tym razem zwiedzaliśmy rafy Egiptu, a dokładnie Marsa
Alam. Luty to dla nas idealny moment
na odwiedzenie słonecznego kraju, w
którym niezwykłe łatwo ładujemy
osłabione jesienną aurą akumulatory.

zrezygnować z komfortu pobytu w hotelu
w zamian za atrakcje pod wodą i wyśmienite towarzystwo nurkowe na łodzi. Jak na

Już od samego początku wyjazdu los
nam sprzyjał, dzięki lekko przesuniętej godzinie odlotu, zostało nam nieco nocy do
pospania. W trakcie pobytu pogoda była
wprost idealna. Nurkowaliśmy zarówno z
brzegu, jak i z łodzi, a pod wodą towarzyszyły nam rekiny, delfiny, ale również
mniejsze atrakcje, jak żółwie, ośmiornice
czy mureny. Grupa nurkowa okazała się
bardzo zdyscyplinowana – nikt nie marudził, że trzeba wcześnie wstać, nie było
również narzekania na lunch boxy z mortadelą zamiast wyśmienitych hotelowych posiłków. Wszyscy byliśmy zgodni – warto
14

prawdziwych Hydrozagadkowych nurków
przystało, zrobiliśmy pięćdziesiąt procent
nurkowań ponad normę – jest się czym po-
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chwalić! Dzięki Konradowi i Kasi mamy na
pamiątkę super zdjęcia, zresztą w tym roku
było z nami więcej filmowców i fotografów
– może jeszcze ktoś zechce się podzielić
swoimi zdjęciami? Po nurkowaniach
uczestniczyliśmy pilnie w zajęciach kulturalno-oświatowych. Wszyscy wykazali się
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prawdziwym zaangażowaniem, choć oczywiście można by wyłonić kilku prymusów.
O tak!!!
Czas spędzaliśmy nie tylko na rozrywkach. Wykorzystaliśmy go też na naukę,
dzięki czemu udało się nam zrobić dużo
kursów, między innymi wymarzone nurko-

wania głębokie. Egipt to super miejsce, żeby poszerzyć zakres swoich możliwości, a
spora część z nas już wie, że warto – nurkowanie głębokie ma zupełnie nowy wymiar... Dołożyliśmy również nurkowania na
nitroksie. Przy trzech nurkowaniach dziennie i do tego jeszcze nurkując głębiej, nitroks jest dobrą i bezpieczną opcją.
Niektórzy, chcąc wykorzystać czas, posta-
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nowili odrobić zaległe zajęcia teoretyczne z
kursów Dive Guide oraz nurkowań technicznych. To dobra opcja dla zapracowanych – ponurkować, spędzić czas w
doborowym towarzystwie, a dodatkowo
nadrobić zaległości z kursów, gdzie teoria
jest mocniej rozbudowana. W ten sposób
udało się nie tylko efektywnie wykorzystać
17
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czas, ale przede wszystkim odpocząć. Brawo!
W hotelu, oprócz typowych rozrywek
wakacyjnych, mieliśmy jeszcze dostępną siłownię. Postanowiliśmy wykorzystać i tę
opcję. Po odpoczynku, a jeszcze przed kolacją, odbywały się obowiązkowe zajęcia
na siłowni. Nie zajęło nam to wiele czasu,
ale niezwykle podniosło morale. W ten spo-

sób pożytecznie spędziliśmy czas, zadbaliśmy o zdrowie, ale co najważniejsze, w tak
bojowym nastawieniu kontynuujemy przygodę ze sportem w Polsce. Efekty wkrótce
się pojawią, efektem ubocznym może być
problem niektórych naszych supermenów z
opędzeniem się od pasjonatek nurkowej
przygody. Czas pokaże… Zapraszam do
obejrzenia zdjęć. Myślę, że choć w części

18
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oddają klimat wakacji. Naprawdę było super, niech żałują ci, którzy się nie zdecydowali, a tych, którzy nie mogli być z nami,
zapraszamy na kolejne wyjazdy.
Trudno w tym miejscu nie podzielić się refleksją na temat aktualnej sytuacji w Egipcie –
niewielu turystów, mało nurków, nie ma
zwykłego szału wakacyjnego. Nie wiadomo,
co poradzić niezdecydowanym... Wiadomo,
że brak turystów doprowadza do zamykania
kolejnych hoteli i baz nurkowych, oznacza
to mniej pracy i mniejsze płace dla mieszkańców – skutkuje to w efekcie droższymi usługami i mniejszą ofertą. Gdzieś końcowo
odbija się to też na turystach. Szkoda nam
Egiptu, więc my wybieramy się tutaj znowu.
Możemy powiedzieć, że naprawdę jest super, ale każdy swoją decyzję o ewentualnym
wyjeździe musi podjąć sam.
Z nurkowym pozdrowieniem
Kasia
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Meksyk
czyli podwodny świat Majów i Punta
Allen – półwysep na końcu świata
Jadąc do Meksyku pierwszy raz, w
styczniu 2015 roku, nawet nie myśleliśmy o tym, że w przeciągu trzynastu kolejnych miesięcy wrócimy tu aż
dwukrotnie, i że ta niepozorna wyprawa, jakich wiele, tak odmieni naszą nurkową ścieżkę szkolenia.
Co nas tak zachwyciło w Meksyku?
Nadwodnie stanowczo wolimy Kubę, z
jej roztańczonymi ulicami, tym jeszcze cudownym, specyficznym klimatem zatrzymanego czasu, starymi samochodami,
22
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wszechobecną salsą i kultem El Comendante. Podwodnie jednak, szczególnie dla pasjonatów cavern i jaskiń, nic nie może się
równać z Meksykiem, a dokładnie z Jukatanem – jego rozległymi systemami podwodnych rzek, to właśnie one przyciągają tu
setki nurków.
Cenote [se no te], z języka Maya dzonot – to wapienne studnie, ot zwykłe dziury w ziemi, rozsiane po całym Jukatanie.
Czy aby na pewno zwykłe?
Cenoty są wrotami do niesamowitego
podwodnego świata, pełnego niezwykłych
formacji powstałych podczas ostatniego
zlodowacenia, kiedy to znacznie niższy poziom morza pozwolił na drążenie wapiennej skały przez kwaśnie deszcze, tworząc
niesamowite systemy tuneli pełnych cudownych naciekowych form – stalaktytów,
stalagmitów, stalagnatów. Po ociepleniu zostały one wtórnie zalane przez wodę i trwają w tej formie aż do dziś, tworząc największe i najpiękniejsze na świecie systemy jaskiń, o krystalicznie czystej wodzie, przecudownej grze świateł i ze wspaniałym zjawiskiem jakim jest haloklina. Wszystko to
owiane jest dodatkowo pełną tajemniczości
kulturą Majów, cenoty bowiem były dla
23
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nich miejscem szczególnym. Nie tylko stanowiły źródło wody pitnej (co zresztą nie
zmieniło się do dziś), były także wrotami do
tajemniczego świata. W języku Majów słowo dzonot oznaczało przepastny, głęboki.

Majowie wierzyli, że stanowią one wejście
do innego świata – Xibala. Stanowiły również połączenie świata żywych i umarłych,
to w nich Majowie składali ofiary ze złota,
srebra, zwierząt ale także z ludzi, wierzyli
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też, że to właśnie cenoty zamieszkuje Chac
– bóg wody, roślinności, deszczu i burzy.
Tak jak pisałam wcześniej, pierwszy raz
odwiedziliśmy Jukatan w styczniu 2015 roku, celem naszej podróży było Playa del
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Carmen i oczywiście nurkowanie w cenotach. No i wpadliśmy jak śliwki w przysłowiowy kompot, albo raczej jak nurek w
cenot. Cudowne nurkowania cavernowe
rozbudziły w nas marzenia o przestąpieniu
magicznej tablicy z napisem: „Please STOP
unless cave trained”.
Wróciliśmy do Polski i się zaczęło –
zmiana konfiguracji na sidemount, szkolenie pod okiem perfekcyjnego do bólu Tom-
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ka Michury, miesiące ćwiczeń i już w listopadzie 2015 roku wracaliśmy do Meksyku
na nasz kurs Full Cave pod czujnym okiem
Krzyśka Starnawskiego i nasze pierwsze, samodzielne, cudowne jaskiniowe nurkowanie w niezwykłym cenocie Minotaruro.
Jednak kurs szybko minął, wróciliśmy do
Polski a cenoty nam się po nocach śniły.
Pozostał niedosyt i chęć powrotu do tego
podziemnego, podwodnego raju.
Długo nie czekaliśmy, już na początku
grudnia ogarnięty był kolejny wyjazd na
marzec 2016. Plan był prosty, nurków cavernowych oddajemy pod czujne oko naszej sprawdzonej już ekipy z Protec Playa,
a my sami, już jako nurkowie cave ruszamy
na głębszą penetrację.
Postanowiliśmy nurkować w tych samych cenotach co nasza cavernowa grupa,
żeby „mieć ich na oku”. Wszyscy więc odwiedziliśmy Dos Ojos – Barbie Line i Bat
Cave, The Pit, Casa Cenote, Chikin Ha, Pandersa (Gardin el Eden), Carwash (Actun Ha),
Grand Cenote, Tajma Ha i Dremgate. Każdy z tych cenotów jest inny, wyjątkowy i
funduje niesamowite doznania zarówno
nurkom odwiedzającym tylko część cavernową, jak i część jaskiniową. O ile lina ca26
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vernowa zwykle jest tylko jedna w każdym
cenocie i wszędzie można znaleźć o niej
informacje, o tyle możliwości jaskiniowe są
tu niezmierzone. Można przebierać w wielu drogach, wykonać niezliczoną ilość jampów i gapów, trawersy, loopy. Jedyne co
trzeba wiedzieć, to gdzie dokładnie zaczyna się lina jaskiniowa. Niestety często jest

ona ukryta, aby przypadkiem żaden nurek
cavernowy nie trafił w te istne minotaurowe korytarze, z których bez odpowiedniej
wiedzy i przeszkolenia trudno jest się wydostać.
Przy pomocy Google Maps łatwo jest namierzyć poszczególne cenoty, jednak do
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namierzenia liny jaskiniowej potrzebni są
lokalni przewodnicy, którzy doskonale znają topografię jaskiń, potrafią z głowy naszkicować ich plany, ze wszystkimi istotnymi
szczegółami. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi od 2016 roku przepisami, nie we
wszystkich cenotach jest możliwość zanur-
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kowania, pomimo posiadania odpowiednich uprawnień, jeżeli nie ma się miejscowego przewodnika. Dla nas takimi osobami
podczas tego wyjazdu byli Toro i Jaime z
Protec, którzy poza tym, że opiekowali się
pod wodą naszą cavernową grupą, byli dla
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nas kopalnią wiedzy i zawsze służyli bezinteresowną pomocą w ustaleniu wszystkich istotnych szczegółów.
O ile podczas kursu jaskiniowego w listopadzie naszym ulubionym cenotem był

Minotauro, o tyle podczas tego wyjazdu to
Dreamgate stał się numerem 1. Kiedy grupa cavernowa pojechała na wycieczkę do
Chichen Itza, my wróciliśmy tu na kolejny
dzień nurkowy. Ciasne korytarze utworzone
ze stalaktytów i stalagmitów stanowiły nie
lada wyzwanie nawet dla chudego jak patyk Adama, jednak pokonywanie ich dawało nam mnóstwo radości. Wreszcie była
możliwość, a wręcz konieczność, zdjęcia
butli i puszczania ich przodem, żeby pokonać kolejny odcinek.
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Wspomniałam wcześniej o haloklinie –
niesamowitym zjawisku mieszania się wody
słodkiej ze słoną. W cenotach przy wyjątkowej przejrzystości wody jest ona wprost
bajeczna. Zwykle występuje na głębokości
10-14 metrów. Przechodząc przez nią mamy wrażenie jakbyśmy na chwilę tracili
ostrość, wszystko staje się mętne i niewyraźne, jednak wystarczy obniżyć się lub
podnieść o kilkanaście centymetrów i woda znowu staje się krystalicznie przejrzysta.
Kiedy płyniemy nad halokliną, w warstwie
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słodkiej wody, wygląda jakbyśmy unosili się
nad taflą jeziora, a kiedy wynurzamy się z
warstwy o wodzie słonej, to tak jakbyśmy
dochodzili do powierzchni, tyle że nad nami cały czas znajduje się woda. Płynąc jako pierwsi mamy doskonałą widoczność,
jednak już druga i kolejne osoby w zespole
widzą efekt pracy naszych płetw, które zahaczając o obie warstwy powodują, że woda traci przejrzystość i ciągnie się za nami
jak nieco zmącony, ale niesamowicie piękny tren! Przechodzące przez haloklinę
światło również daje niesamowite efekty,
wyostrzając jeszcze granicę połączenia obu
warstw.
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Cenoty są naprawdę niezwykłe i jak dla
mnie była to miłość od pierwszego zanurzenia. Uważam, że każdy nurek choć raz powinien zanurzyć się w tej cudownie
krystalicznej wodzie i móc spenetrować
podwodne korytarze, zobaczyć niesamowi-

tą grę świateł utworzoną przez promienie
wpadającego do ich wnętrza światła słonecznego.
W tym roku nasz wyjazd poszedł też o
krok do przodu – wynajęliśmy samochód!
Po pierwsze po to, żebyśmy mieli jak prze-
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transportować nasz sprzęt oraz nas na nurkowiska (nasza grupa miała to w pakiecie
nurkowym, my niestety nie), ale również
żeby pozwiedzać. Każdego dnia po nurkowaniu całą grupą udawaliśmy się na przeróżne, przepiękne plaże rozrzucone wzdłuż
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wybrzeża pomiędzy Playa del Carmen a Tulum, tam relaksowaliśmy się i zjadaliśmy
zasłużoną, pyszną kolację.
Pierwszego dnia po przylocie odwiedziliśmy też Puerto Morelos, uroczą małą wioskę
rybacką otoczoną przez namorzyny, przy
której rozciąga się przepiękna rafa barierowa wchodząca w skład Great Mesoamerican
Reef, która w 1999 roku została przekształcona w National Marine Park – dzięki czemu jest ona w doskonałej kondycji. W
planach było tylko plażowanie i relaks w
oczekiwaniu na przylot dwóch pozostałych
członków zespołu, ale jak zawsze poniosło
nas do wody. Co prawda tylko na snoorklowanie, ale naprawdę było warto. Zaopatrzeni w pomarańczowe kapoczki, odpłynęliśmy
łodzią jakieś 500 metrów od brzegu, gdzie
zaczynała się rafa. Szał – dwie godziny snoorklowania, tysiące kolorowych rybek, żółwie, płaszczki, raye, nawet trafił się rekin –
mały, bo mały, ale był.
Nie zabrakło też zwiedzania niesamowitych ruin w Tulum, Coba i Ek Balam, gdzie
wspinaliśmy się na piramidy i podziwialiśmy roztaczający się z nich widok.
Jednak hitem naszych nadwodnych przygód okazała się wycieczka do Punta Allen.
32
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Mam nadzieję, że firma wypożyczająca
nam samochód nie przeczyta tego artykułu,
bo wówczas żegnaj 1000 USD kaucji. Punta Allen leży na końcu półwyspu, na terenie rezerwatu Sian Ka’an, to maleńka
wioska licząca 500 mieszkańców. Prąd zapewniany jest tu przez dwa generatory i dostępny tylko w określonych godzinach w
ciągu dnia, są też ze dwa sklepy i parę restauracji serwujących tylko owoce morza.
Wioska wygląda bardzo biednie, a żyje tylko z morza i turystów, którym uda się tu dotrzeć. A dotrzeć nie jest łatwo! Pomimo że
to jedynie 50 km drogi wzdłuż półwyspu za
Tulum, pokonanie tego odcinka zajęło nam
ponad trzy godziny i to wcale nie ze względu na długie przystanki na sesje zdjęciowe
cudownych roztaczających się wokół widoków. Wyjeżdżając ze strefy hotelowej Tulum, jeszcze przez parę kilometrów jest
namiastka asfaltu, potem zaczyna się już
droga szutrowa. Jakieś pierwsze 10 km jest
nawet całkiem miłe, można pomykać z 90
km/h i wyprzedzać innych. Ale potem,
szczególnie po deszczach, a w tym roku
deszcze w tych okolicach padały prawie
codziennie od listopada, zaczyna się jakieś
40 km odcinek off-road, kałuże wielkości
33
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małych jezior, które pokonują jedynie wysoko zawieszone samochody terenowe,
dołki, górki, kamienie i do tego znaki drogowe – uwaga iguany, uwaga węże, uwaga
ptaki, uwaga oposy. Muszę przyznać, że po
godzinie wszyscy powtarzaliśmy jak osioł

ze Shreka: „…ale daleko jeszcze, daleko
jeszcze…”, padały nawet głosy: „wracajmy,
po cholerę my tam jedziemy”.
Po drodze mijaliśmy namorzyny rezerwatu Sian Ka’an, w których kryły się krokodyle, jeden nawet postanowił zapozować

34

nam do zdjęć. Na drodze polegiwały, wygrzewając się na słoneczku iguany. Czuliśmy się jakbyśmy byli na samym końcu
świata, gdzie cywilizacja dociera tylko sporadycznie. I nagle naszym oczom ukazała
się tablica „Welcome to Punta Alen”. Szok.
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Tu nic nie ma, otwarta jedna kawiarenka
(kawiarenka to chyba za dużo powiedziane, ot budka z kawą) i dwie restauracje z
jednym daniem do wyboru, jeden rodzaj piwa, które się kończy – zostało może z
osiem butelek. Nie zamówisz drinka z palemką, nie ma truskawkowej margarity, mojito. I po to jechaliśmy tyle godzin po tych
bezdrożach, zgubiliśmy tablicę rejestracyjną i niemiłosiernie nas wytrząsało? Od morza wieje, fale i wiatr nie pozwalają na
beztroskie plażowanie i snoorkeling, który
mieliśmy w planach. Koszmar! Nagle podchodzi do nas tubylec i proponuje wyprawę łodzią na teren rezerwatu, podglądanie
ptaków, mają też ponoć być delfiny a na
koniec snoorklowanie na rafie. Skoro już tu
dojechaliśmy, a uwierzcie nikt z nas nie
miał zamiaru teraz wsiadać do samochodu
i wracać te piekielne 50 km, może to być
dobry sposób na zagospodarowanie czasu.
Po krótkich negocjacjach cenowych i obiedzie wsiadamy na łódź. Od strony lądu woda jest spokojna, mkniemy naszą łodzią z
przesympatycznym przewodnikiem, przecinając jej taflę w kierunku małej wysepki, na
której ponoć ma gniazdować orzeł (raczej
rybołów, ale miejscowi nazywają go orłem),
35
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potem kolejna wysepka pełna siedzących
na drzewach pelikanów, fregat, czapli, są
też gniazda warzęchy różowej, w których
pary rodziców troskliwie opiekują się młodymi. Podpływamy do nich na wyciągnięcie ręki. Nie boją się, pozują nam pięknie
do zdjęć. Już wiemy, że warto było pokonać tę męcząca drogę dla takich widoków.
Potem ruszamy na delfiny – i one nas nie
zawiodły, co prawda były nieco nieśmiałe,
ale i tak fajnie było obserwować je w ich
naturalnym środowisku. Na koniec jeszcze

snoorklowanie na rafie, tu ze względu na
silny wiatr, fale i nie najlepszą widoczność,
nie było łatwo, ale że woda była ciepła, to
fajnie było zakosztować i tej zabawy,
szczególnie że mknięcie łodzią po niemałych falach to również świetna zabawa. Po
trzech godzinach na łodzi czekał nas jeszcze nocny powrót przez piekielną drogę.
Lekko nie było, ale nasze Das Auto i Adam
za jego kierownicą dali radę. Tym razem na
drodze zamiast iguan stały wściekłe czaple
lub przebiegały wystraszone kraby, a kału-

że jakby się odrobinę wchłonęły. Czy wrócimy na Punta Alen? Na 100% tak, bo pomimo wszystko bardzo miło wspominamy
tę wyprawę, a trudy podróży rekompensują
nam piękne zdjęcia i przeżycia.
Podczas każdej wyprawy do Meksyku
odkrywamy coś nowego, tak było i teraz,
dlatego tak bardzo nie możemy się doczekać kolejnego wyjazdu na początku 2017
roku. Co tym razem Meksyk nam pokaże,
czym nas zaskoczy, co nowego odkryjemy?
Zapraszamy zatem do Meksyku z ekipą nalofoty.pl, możemy zagwarantować, że będzie wesoło i odkrywczo!
Agata Isajew „Gagatek”
aisajew@nalofoty.pl
Zdjęcia z archiwum www.nalofoty.pl
Adam Borkowski i Agata Isajew
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Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount
i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym
Bestdivers

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
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Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl
tel.601321557
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Watamu
Morski Park Narodowy Kenii
Kiedy zadzwonił Maciej, z pytaniem
czy pojechalibyśmy ponurkować w
Oceanie Indyjskim u wybrzeży Kenii,
potrzebowałem zaledwie jednego dnia
na ogarnięcie spraw zawodowych i
rodzinnych, żeby potwierdzić gotowość do wyjazdu.
Jak się okazało, największym wyzwaniem na etapie przygotowań było przekonfigurowanie i zorganizowanie sprzętu do
nurkowań rekreacyjnych. Tym razem twinset, suchy skafander, stejdże czy nawet jety
okazały się całkowicie zbędne. Wykonałem
kilka telefonów do przyjaciół i już następnego dnia wyposażony byłem w lekkie płetwy paskowe, skrzydło i aluminiową płytę
do pojedynczej butli oraz krótką pięciomi38
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limetrową piankę. Trudno pewnie niektórym w to uwierzyć, ale po ośmiu latach nurkowania w zimnych jeziorach Europy,
Morza Bałtyckiego czy Północnego wreszcie ktoś skutecznie wpłynął na mnie i przekonał do zanurkowania na rafie, z
kolorowymi rybkami, w wodzie o temperaturze 30OC do głębokości 30 m. W przeciwieństwie do Egiptu, Kenia wydała mi się
tak egzotyczna i interesująca, że nie zasta-

nawiałem się ani chwili. Byłem tak podekscytowany, że wszelkie zalecenia dotyczące
szczepień przeciwko żółtej febrze, malarii
czy innych możliwych egzotycznych infekcjach całkowicie zbagatelizowałem.
Podróż w jedną stronę zajęła nam dwadzieścia dwie godziny. Podczas międzylądowania w Hurghadzie okazało się, że
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komputer pokładowy czarterowego samolotu polskich linii Enter zasygnalizował
awarię i zawrócono nas z pasa startowego.
Usuwanie usterki zajęło obsłudze egipskiej
„zaledwie” cztery godziny, podczas których
na pokładzie wśród pasażerów trwało intensywne zażywanie wszelkiego rodzaju
czasoumilaczy. Do Mombasy dolecieliśmy

Nuras.info 4/2016
o północy, odprawa celna, pakowanie walizek na dach minibusa, wiązanie ich sznurami i wyjazd w kierunku Malindi zabrał
nam godzinę. Do pokonania 120 km kierowca potrzebował kolejnych czterech godzin. W Malindi pojawiliśmy się o 4 rano a
na 7:40 byliśmy umówieni z Lorenzo na

pierwsze nurkowania. Lorenzo, urodzony
nad Morzem Czerwonym Włoch, z trzydziestoletnim doświadczeniem nurkowym,
pojawił się pod hotelem dokładnie o umówionej godzinie, ale po krótkiej rozmowie z
Maciejem zaproponował otwarcie sezonu
następnego dnia, jak wypoczniemy.
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Wypoczynek mieliśmy dokładnie taki,
jak sobie wymarzyłem. Niewielki, cichy hotel, tylko kilka rodzin z dziećmi, apartamenty na parterze lub piętrze z obszerną loggią
lub tarasem wyposażone w fotele, stolik
oraz sofę. Apartamenty klimatyzowane, w
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oknach moskitiery a każde łóżko z baldachimem antykomarowym. Całodzienne wyżywienie oparte głównie na specjałach
kuchni masajskiej, świeżych owocach czarnego lądu i błękitnego oceanu rozpieszczały nasze podniebienia. Steki z antylop, kóz
i jagnięciny, ośmiornice, do tego mnóstwo
warzyw, kilka rodzajów ryb z różnokolorowymi ziemniakami oraz ryżem i makaronem. Nie brakowało również lokalnego
wina, które doskonale uzupełniało i podkreślało niesamowity bukiet smaków i aromatów kuchni kenijskiej. Wszystko w otoczeniu zieleni drzew, szumiącego oceanu, wybrzeża białego piasku, palm i wodorostów
wyrzucanych i zabieranych podczas pływów. Duża wilgotność zwiększała odczuwalność temperatury powietrza, jednak
intensywnie wiejący znad oceanu monsun
skutecznie chłodził rozpalone słońcem ciała.
Przez pięć kolejnych dni codziennie o
7:40 z hotelu zabierał nas MSDT Lorenzo
do swojej bazy zlokalizowanej w Morskim
Parku Narodowym Watamu przy Blue Bay.
Park Watamu został utworzony w roku
1968 jako jeden z pierwszych parków morskich w Kenii. Obecnie uznawany jest za

część Światowego Rezerwatu Biosfery. Lorenzo prowadzi bazę nurkową od czternastu lat razem ze swoim wspólnikiem
Angelo. Dojazd z hotelu do bazy zajmował
nam około dwudziestu minut. Po drodze
zabieraliśmy jeszcze czterech Polaków z innego hotelu, którzy nurkowali razem z na-
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mi. Po krótkim briefingu, omówieniu miejsc
nurkowych, spakowaniu sprzętu do dużych
granatowych toreb ŕ la Ikea, Pole-Pole, czyli powoli wbijaliśmy się na dużą, dziesięciometrową, zadaszoną łódź Sansuri,
przystosowaną dla dwudziestu nurków.
Obsada naszej łodzi zmieniała się każdego
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dnia, ale nie było nas nigdy więcej niż
ośmiu nurków, czterech guidów, kapitana
łodzi i pomocnika kapitana. Naszym przewodnikiem był James, świetny divemaster,
od piętnastu lat nurkuje i śpiewa w kościelnym chórze. Jego SAC raczej sugeruje ocean jako naturalne środowisko, bynajmniej
nie stały ląd. Po każdym godzinnym nurkowaniu miał o 30-40 barów powietrza więcej niż inni. Mój podziw dodatkowo
potęgował fakt, iż sprzęt Jamesa, mocno
wysłużony, niewątpliwie pamiętający jego
kurs OWD sypał pęcherzykami z kilku
miejsc jednocześnie podczas każdego nurkowania.
Wypływając z Blue Bay do Morskiego
Parku Watamu mieliśmy zaledwie 15-20
minut łodzią motorową do kilku najciekawszych miejsc nurkowych. Jednym z nich jest
Black Coral, gdzie można podziwiać unikatowe czarne drzewa koralowe. Podobno
amulety z czarnego korala odpychają od
noszącego je człowieka złe duchy i złych
ludzi. W Black Coral zobaczyć można rozłożyste gąbki kandelabrowe a także manty,
skrzydlice i olbrzymie żółwie. Niedaleko od
Black Coral znajduje się kolejne ciekawe
miejsce zwane Brian Coral z murenami
42
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wstążkowymi i leopardzimi, węgorzami
oraz delfinami. Niektórzy spotykają tam
również rekiny wielorybie... Największe
wrażenie zrobiło na mnie miejsce zwane
Canyonem, szeroki pas białego piachu otoczonego z dwóch stron prawie pionowymi
ścianami rafy koralowej. W Canyonie można podziwiać płaszczki, napoleony, rekiny białopłetwe oraz ryby batrachowate, na
które trzeba uważać, gdyż niektóre ich gatunki są jadowite. Można też natknąć się na
niezwykłą rybę, skorpenę liść, która do złudzenia przypomina zwiędły liść, który
opadł na dno oceanu. Warte polecenia są
także miejsca zwane Cracas oraz Drummer
Reef. Wszędzie pełno dużych ryb, pojedynczych oraz w ławicach. W szczelinach raf
napotykaliśmy homary oraz langusty, na
płytszej wodzie ryby-flety, ryby-kamienie,
ryby-żaby, poza tym kałamarnice, strzykwy,
rozgwiazdy i wiele innych okazów podwodnej fauny i flory. Przejrzystość wody
sięgała 25-30 metrów a temperatura 30oC
bez minimalnej nawet termokliny. Dla nurków rekreacyjnych warunki wręcz idealne,
znikome prądy i łagodne podwodne falowania. Profesjonalna obsługa zarówno pod
wodą, jak i na łodzi. W przerwach między
43
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nurkowaniami serwowano nam banany,
połamanego na kawałki kokosa, ciasteczka
i bardzo słodką herbatę, jak stwierdziliśmy
zgodnie z Maciejem, żeby okazać nam hojność – cukier w tym kraju to towar deficytowy i ekskluzywny.
Wyprawę uważam za wyjątkowo udaną,
zważywszy na fakt, że zaplanowaną zaledwie tydzień przed wyjazdem. Oszczędził
nas nawet Mombasa Express – problem polegający na expressowym pozbywaniu się
przez organizm spożytej żywności wskutek
zburzeń flory jelitowej. Pomimo zbagatelizowania zalecanych szczepień i jedzenia
wszystkiego co serwowała kuchnia kenijska, nie doświadczyliśmy nawet najmniejszych objawów jakichkolwiek dolegliwości
trawiennych. Wbrew ostrzeżeniom rezydentki oraz obsługi hotelowej codziennie z
Maciejem wyjeżdżaliśmy do Malindi Tuk-Tukiem, trójkołowym zadaszony motocyklem-taksówką razem z zaprzyjaźnionymi
na plaży dwudziestoletnimi tubylcami, z
którymi integrowaliśmy się w lokalnych barach i knajpkach. Nie bardzo tylko rozumiem, dlaczego miejsca te omijane są przez
Mzungu, czyli białych ludzi… Już po kilku
dniach posługiwaliśmy się najczęściej uży44
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wanymi zwrotami w języku suahili, co wywierało na Kenijczykach niesamowite wrażenie. Po spędzeniu ostatniej nocy w
lokalnym klubie z muzyką w wykonaniu kapeli z Mombasy, gdzie tylko nasze białe
twarze wyróżniały się na tle tropikalnej nocy, nauczyliśmy się nawet jednej bardzo
popularnej piosenki.
W dniu wyjazdu zostawiłem naszym kenijskim rasta-braciom wszystkie t-shirty,
krótkie spodenki, czapki z daszkiem a nawet plecak. Dopiero później zorientowałem
się, że pozbyłem się plecaka, który służył
mi jako bagaż podręczny. Co miałem robić,
bagaż podręczny zapakowałem w reklamówkę znalezioną w pokoju hotelowym i
od tej pory wyglądałem jak rasowy Mzungu

z Europy Wschodniej. Tydzień szybko minął i znowu „pędziliśmy” wzdłuż wybrzeża do Mombasy, skąd mieliśmy odlecieć do
Polski. Pierwszy raz w życiu wręczono mi
odręcznie wypisany bilet lotniczy. W otwartej strefie duty-free zrobiliśmy zakupy,
głównie napoje „chłodzące”, niestety przy
bramce wykrywającej metale młoda pracownica ochrony rekwirowała i wyrzucała
wszystkie zakupione wcześniej napoje. Jakież było zdziwienie osób pozbawionych
swoich ulubionych trunków, kiedy po
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przejściu przez bramkę rozpocząłem krótką wymianę poznanych wcześniej zwrotów
w języku suahili z pracownikiem obsługującym wykrywacz metalu i wszystkie moje
trunki z powrotem zostały włożone do reklamówki. Pracownik wyściskał mnie jakbym pochodził z plemienia Bantu i
zaznaczył, że przy następnej mojej wizycie
w Kenii chętnie wychyli ze mną zimnego
Tuskera…
Waldemar Królak
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Istria nie tylko wrakowo
Państwo, które od lat odwiedzają
nie tylko polscy turyści, cieszy się
niesłabnącym entuzjazmem. Wielu
właściwie każde wakacje spędza dokładnie w tym samym miejscu, np.
na wyspie Vis, Hvar czy w pobliżu
Parku Krka.
Chorwacja, bo oczywiście o niej mowa,
jest ciekawa i bogata turystycznie w całej
rozciągłości swojego kraju. Każdy będzie
miał tutaj co robić. Rowery, piesze wycieczki, historia zabytków i miejsc, wreszcie żeglarstwo i nurkowanie. Jest w czym
wybierać.
Jakiś czas temu, a muszę przyznać, że generalnie jestem zwolennikiem odwiedzania
nowych miejsc, pojechałem w większej
grupie znajomych na półwysep Istria. Słynny zarówno z wraków, jak i z zabytkowych,
malowniczych miasteczek.
Stacjonujemy na dużym campingu w
okolicach Puli, którą zwiedzamy. Jest ko46
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niec kwietnia i z bazami nurkowymi wcale
nie jest tak kolorowo. Nic nie rezerwowali-

śmy, więc szukamy trochę po omacku. Następnego dnia umawiamy się na dwa zanu-
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rzenia. W perspektywie są wraki, ale
wszystko zależy od pogody.
Jest nas spora grupka o różnych umiejętnościach. Robimy checkdive schodząc do
głębokości 20 metrów. Wraz z Robertem fotografujemy. Widoczność nie zadowala, ale
też nie zniechęca. Jest mniej więcej na poziomie dziesięciu metrów. Pływają rybki, są
ślimaki nagoskrzelne i wieloszczety.
Drugie miejsce jest ciekawsze. W przerwie chłoniemy promienie słoneczne i pijemy gorącą herbatę. Na dworze jest cieplutko, temperatura dochodzi do 30OC, ale pod
wodą jest od 15OC przy powierzchni do
12OC na dnie. Zimno. Mam piankę 5 mm +
7 mm, kaptur i rękawice.
Nie chcemy pływać z całą grupą, więc
odłączamy się z Robertem, uzgadniając to z
przewodnikiem wcześniej. Od razu przychodzi spokój. Nie ma ludzi, których nie
znamy, nie mącą wody i można powisieć w
jednym miejscu ile się chce. Jest grota i pionowe ścianki schodzące do prawie 30 metrów. Znajdujemy ślimaki, kraby, rozgwiazdy i inne typowe dla Morza Śródziemnego. W toni pływają różne ryby, a my po godzinie, lekko szczękając zębami, bezpiecznie się wynurzamy.
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Nie jesteśmy zadowoleni z bazy. Mają
nas w głębokim… poważaniu. Niestety inna, zlokalizowana niedaleko i prowadzona
przez Niemców, ma następnego dnia komplet i nie może nas przyjąć. Zwabieni możliwością nurkowania na wraku torpedowca decydujemy się pozostać w tym samym
centrum nurkowym. Po porannym pojawieniu się w porcie okazuje się, że wyjazd na
wrak jest odwołany ze względu na wiatr.
Płyniemy łódką w inne miejsce, gdzie wskakujemy do wody i zanurzamy się w większej (niestety) grupie. Przekraczamy granicę
30 metrów głębokości. Penetrujemy ścianki
i zwiedzamy mini kanion. Znajdujemy wbity maszt po jakimś statku i nieliczne fanty.
Widoczność oscyluje w granicach 10 metrów. Następne zanurzenie jest przy bazie i
zostaje nazwane zwyczajowo „homereef”.
Organizator naszego campingowania – Rafi – zna chorwacki i zagaduje, by właściciel
pokazał nam miejsce pełne amfor, o których wspominał wcześniej. Nurkujemy w
małych grupkach i gdy większość wchodzi
już do wody, Rafi nie daje za wygraną i
przyciska Chorwata, który w końcu pokazuje nam machając ręką, że jest to w tym
obszarze i na głębokości kilkunastu metrów.

Podejmujemy wyzwanie i we czterech
przeczesujemy piasek, goniąc chwilami
małe flądry. Towarzyszy nam kilka gatun-
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ków niewielkich ryb. Mija dosłownie 10 minut i znajdujemy delikatnie wystające fragmenty amfor. Jest ich mnóstwo. Zapewne
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drewniany statek, który rozbił się w pobliżu, zniknął bezpowrotnie. Niektóre większe

części mają widoczne ucha, szyjki i dzióbki, czy jak to się nazywa. Bez podpowiedzi
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rzeczywiście trudno znaleźć to miejsce, bo
piasek, który się przeczesuje nie zachęca
bogactwem życia, a i zmącić go płetwami
łatwo.
Dzień przerwy od nurkowania spędzamy
na wycieczce statkiem. Popijamy rakiję i
obserwujemy strome brzegi we wschodniej
części półwyspu. Duża część Istrii jest górzysta, a miasteczka usytuowane na wysokości linii brzegowej Adriatyku bardzo
malownicze. Dobijamy do Rovinji i zatracamy się w zabytkach, targu, przekąskach i
widokach. To jedno z ładniejszych miast,
zbudowane w naturalnie wkomponowanym okręgu mini półwyspu, oblane z trzech
stron wodami Adriatyku. Polecam wszystkim, którzy będą zwiedzać Istrię.
Następny dzień to zmiana bazy nurkowej
na tę niemiecką. Wstępne obawy szybko
mijają, bo właściciele okazują się bardzo
miłymi ludźmi. Mają szybką motorówkę, z
której nurkujemy. Jedno z miejsc szczególnie przypada nam do gustu. Spotykamy kongery i dwa rekiny psie – moje pierwsze w
Morzu Śródziemnym. Są niestety bardzo
nieufne, kryją się między skałami i niedostępnymi półkami. W ich dostrzeżeniu pomagają nam latarki, ale zdjęcia nie udaje się
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zrobić. Za to napotykamy w ostatnim momencie świetnie zakamuflowaną skorpenę.
Jest duża, może mieć nawet dwadzieścia kilka centymetrów długości. Na jedno z płytkich nurkowań zabieram moich synów.
Jednego mam w parze ja, drugiego ogarnia
przewodnik. Spotykamy ślimaki zwane zającami morskimi, kraby i różne, mniej lub
bardziej żwawe rybki. Nurkowanie dzieciaków zawsze jest radosne, bo są one rzeczywiście zainteresowane światem pod wodą.
Chcą dotykać wszystkich żyjątek, oglądają
powiększone przez wodę obrazy, zatrzymują się nagle i grzebią w piasku, albo wydmuchują wodę z maski. Trzeba mieć je na oku,
bo mogą nam nagle bezwiednie odpłynąć.
Ten największy półwysep Adriatyku słynie z upraw winorośli i oliwek. Chorwackie
sery, wina i oliwki wybornie smakują w cieniu pinii, zwłaszcza gdy nasze oczy jednocześnie delektują się niebiesko-zieloną
laguną.
Z Polski jest tu całkiem niedaleko. Droga
samochodem zajmuje jakieś 10-12 godzin
jazdy. Istrię polecam.

Czy nie myślałeś o wypromowaniu
się na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i
chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na
artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

Wojciech Zgoła
wojtek@dive-adventure.eu
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się na
łamach naszej gazety?
Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami artykułów. Jeżeli znasz się na fotografii
podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w
świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany.
Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w

CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-sklep: www.frogfish.pl
www.hydrozagadka.pl

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia
oraz danych kontaktowych. Na
artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
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(Wy)nurzeni.
Ekspedycja wigierska
Ekspedycja wigierska to pionierski
projekt zespołu nurkowo- filmowo- fotograficznego, który będzie przeprowadzony w obszarach ochrony ścisłej
Wigierskiego Parku Narodowego.
Przedsięwzięcie obejmuje cykl nurkowań, podczas których realizowany
będzie film i zdjęcia przedstawiające
otoczenie, faunę i florę poszczególnych akwenów.

Cele główne projektu:
– dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory wybranych jezior (nad i pod wodą);

Działania objął patronatem Wigierski
Park Narodowy (WPN). Projekt rozpoczyna
się w kwietniu, planowany termin zakończenia to październik. Całość zakończy pokaz filmu, zdjęć i impreza integracyjna oraz
wydanie albumu. O postępach nurkowych,
filmowych i zdjęciowych będziemy informować na bieżąco na łamach Nuras.info.
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– realizacja filmu dokumentalnego o nurkowaniu w jeziorach WPN;
– realizacja cyklu filmów przyrodniczo-edukacyjnych (także do celów promocyjnych);
– zorganizowanie wystawy zdjęć z realizacji projektu dokumentujących faunę i florę wód WPN;
– wydanie albumu fotograficznego (jeżeli uda się pozyskać sponsorów);

– propagowanie idei bezpiecznego nurkowania, jako sportu dostępnego dla
wszystkich, także dla dzieci;
– promocja WPN i całej Suwalszczyzny.
Zespół nurkowy, filmowy i fotograficzny
– Szkoła Nurkowa JagnaBlue i portal Sudawcy w składzie:
Ewa Drucis – właściciel szkoły nurkowej
JagnaBlue, Instruktor SDI/TDI (od 2001 roku), instruktor PADI (od 2005 roku), instruk-

53

tor EFR – pierwszej pomocy i resuscytacji
dorosłych, dzieci i niemowląt, instruktor
Techniczny Nitrox Basic, specjalizacje instruktorskie: podlodowe, wrakowe, głębokie, nurkowania nocne, wydobywanie i
odszukiwanie, biologia podwodna, identyfikacja ryb, nurkowania w suchym skafandrze;
Łukasz Drucis – przedstawiciel szkoły
nurkowej JagnaBlue, Instruktor KDP CMAS,
specjalizacje instruktorskie: eksplorator, nawigacja, nurkowania nocne i w suchym
skafandrze, nitroksowe, płetwonurka młodzieżowego;
Emil Sieńko – przedstawiciel szkoły nurkowej JagnaBlue, CMAS *** (P3), Divemaster NAUI, Divemaster HSA (nurkowanie z
osobami niepełnosprawnymi), PA – płetwonurek archeolog CMAS, płetwonurek nitrok-
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sowy, warsztaty nurkowania jaskiniowego,
płetwonurek nocny, płetwonurek poszukiwacz-wydobywca i płetwonurek nawigator;
Hubert Stojanowski – przedstawiciel Sudawców, operator filmowy i fotograf odpowiedzialny za wizualne aspekty projektu,
nurek, paralotniarz (PPG), członek Związku
Polskich Artystów Fotografików, laureat
konkursów fotograficznych (np. wyróżniony w National Geographic) i filmowych o
tematyce przyrodniczej (np. III miejsce w
konkursie Discovery Channel), wydawca albumów fotograficznych;
Miłosz Stojanowski – przedstawiciel Sudawców, najmłodszy członek zespołu, (prawie) dwunastoletni nurek, asystent, fotograf
i filmowiec przyrody, jego obecność pozwoli spojrzeć na zagadnienia z zupełnie
innej pespektywy.
Wstępny wykaz miejsc nurkowych:
Jeziora:
Białe Wigierskie – Obszar ochrony ścisłej. Linia brzegowa także wyłączona z ruchu turystycznego. Bardzo dobra przejrzystość wody. Planowane są trzy nurkowania (wiosna latem i jesienią) w celu porównania warunków panujących pod

wodą. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory pod wodą i na brzegu.
Pietronajć – Obszar ochrony ścisłej Relikt polodowcowy zwany pingo (wynik wytopienia się soczewki lodu), charakterystyczny wał ziemny wokół jeziora. Trudne dojście, brak możliwości dowozu sprzętu. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i
flory pod wodą i na brzegu.
Gałęziste – Śródleśne jezioro o dobrej
przejrzystości. Chcemy porównać warunki
pod wodą z nurkowaniem podlodowym (ze
stycznia). To po tym zejściu zrodził się pomysł na kolejne. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory pod wodą i na
brzegu.
Królówek – Obszar ochrony ścisłej.
Przez jezioro przepływa rzeka Wiatrołuża,
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która jest także ujęta w projekcie (pkt. b,
rzeki). Chcemy zobaczyć jakie formy organizmów występują w ujściu rzeki. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i
flory pod wodą i na brzegu.
Długie Wigierskie – Obszar ochrony ścisłej Chcemy sprawdzić, czy siedliska noclegowe kormoranów (zanieczyszczenia)
mają wpływ na życie w jeziorze. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory
pod wodą i na brzegu.
Suchar III lub IV – Obszar ochrony ścisłej. Kolor wody (brązowożółty). Charakterystyczna linia brzegowa (pło). Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory
pod wodą i na brzegu.
Krusznik – Dokumentacja fotograficzna i
filmowa fauny i flory pod wodą i na brze-
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gu. Dodatkowo rozpoznanie archeologiczne, mamy podejrzenie (na podstawie zdjęć
z powietrza), że na półwyspie była osada jaćwieska
Klonek – Charakterystyczny kształt
jeziora widzianego z powietrza (litera V).
Tuż przy linii brzegowej Wigier. Brunatny
kolor wody. Dokumentacja fotograficzna i
filmowa fauny i flory pod wodą i na brzegu.
Czarne – Ciekawa forma ukształtowania
dna. Dokumentacja fotograficzna i filmowa
fauny i flory pod wodą i na brzegu.
Rzeki:
Czarna Hańcza – Bardzo dobra widoczność, głębokość nurkowań do 5 metrów.
Dwa odcinki: przed Wigrami (od Sobolewa
do ujścia w Wigrach – obszar ochrony ści-

słej) i za Wigrami (do Budy Ruskiej), nurkowanie sprzętowe i swobodne. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory pod
wodą i na brzegu.
Kamionka – Obszar ochrony ścisłej, całkowicie wyłączony z ruchu turystycznego.
rzeka o górskim charakterze, liczne kamienie i siedliska ciekawej roślinności. Raczej
bez możliwości nurkowania sprzętowego z
powodu głębokości). Dokumentacja foto55

graficzna i filmowa fauny i flory pod wodą
i na brzegu.
Wiatrołuża – Obszar ochrony ścisłej.
Rzeka raczej płytka, bez możliwości nurkowania, jednak chcemy zobaczyć i porównać ją z Kamionką. Dokumentacja fotograficzna i filmowa fauny i flory pod wodą i na
brzegu.
Na pierwszą relację zapraszamy już w
kolejnym numerze Nuras.info.
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Komati
Początek Trenerskiej Przygody –
rok 2005
„Jeżeli myślisz z wyprzedzeniem
rocznym – sadź ryż,
Jeżeli myślisz z wyprzedzeniem
dziesięcioletnim – sadź drzewa,
Lecz jeżeli myślisz w wyprzedzeniem stu lat – nauczaj ludzi.”
Stare chińskie przysłowie
RPA. Lądowanie w Johanesburgu, Afryka
Południowa. Nurkowo kojarzy się nam z
oceanem, a nawet dwoma, jednak jedziemy w przeciwną stronę, 350 km w góry, do
opuszczonej kopalni. Podążamy do znajdującej się tam bazy nurkowej – miejsce nazywa się BADGAT, co w dosłownym
tłumaczeniu z afrykanerskiego (albo afrikaans) oznacza „ciekawa dziura”.
U podnóża gór, w pięknej prowincji
Mpumalanga, znajdujemy jeden z małych
skarbów RPA – Komati Springs! Jest on położony 915 m n.p.m., pomiędzy Badplaas i

Barberton w malowniczej okolicy. Już po
trzech godzinach jazdy od Johannesburga,
Komati Springs oferuje spokój, kontakt z naturą lub odpoczynek z dala od zgiełku
współczesnego życia. Bliskość Parku Narodowego Krugera i innych miejsc turystycznych sprawia, że jest idealnym miejscem
dla tych, którzy chcą poczuć klimat tego
pięknego kraju.
Pięknie usytuowaną i bardzo dobrze zorganizowaną bazę prowadzi Technical Director Instructor, Trener Trenerów Donald
Shirley (historią jego nurkowań technicznych można by zapełnić niejedną książkę,
to on uczył nurkować wiele znanych postaci środowiska nurkowego). Pod jego okiem
i opieką mam kontynuować rozpoczętą
przed bardzo wielu laty przygodę z nurkowaniem i już kilkuletnią na poziomie instruktorskim.
Na przywitanie Don oprowadza nas po
bazie i opisuje możliwości niepozornego
akwenu znajdującego się w pobliżu. 55 me56

trów głębokości w niecce zalanego wyrobiska, 200 m głębokości (a może więcej) w
zalanych sztolniach, szybach, komorach
kopalni. Baza jest dostępna dla wszystkich
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certyfikowanych nurków i instruktorów
uznanych organizacji nurkowych. Przygotowane platformy na 5, 10, 40 m pozwalają prowadzić szkolenia podstawowe i
zaawansowane, a szyby kopalni z kryształowo czystą wodą są Mekką dla nurków jaskiniowych i technicznych nie tylko z

Republiki Południowej Afryki. Pierwotnie
kopalnia azbestu, która została zamknięta
w 1972 roku, a następnie zalana, według
badań jest wolna od jakichkolwiek skażeń.
Powierzchnia przekroju otwartej wody wynosi około 110 m długości i 50 m szerokości.

57

Mottem dzisiejszego dnia i następnych
również jest: „Dobry instruktor nigdy nie
kończy edukacji”.
By zrealizować bardzo napięty plan zajęć, zaczynamy już o 7:00. O godzinie
12:00 wchodzimy do wody i tak do 15:00.
Dalszy ciąg zajęć do 20:00. A wieczorem
czas na kolejne zadania – przeważnie do
2:00. I tak (jak się okaże) do końca szkolenia. W chwilach przerw przeprowadzamy
dyskusje na temat konfiguracji sprzętu, rozwoju nurkowania, przyszłości nurkowań
technicznych, zagrożeń i odpowiedzialności oraz podwodnych przygód.
„Uwierz, że możesz,
Uwierz, że nie możesz,
W obu przypadkach masz rację.”
Powyższe hasło odnosi się w 100% do
nurkowań technicznie zaawansowanych.
Chcąc podjąć te nowe nurkowe wyzwania,
trzeba podjąć właściwe decyzje.
Przez całe życie można czerpać przyjemność z podniecającego, pełnego przygód nurkowania rekreacyjnego. Nurkowanie techniczne nie jest dla wszystkich. To
nie jest cel, do którego dążą wszyscy nurkowie. Jeśli nie potrafisz zaakceptować odpowiedzialności, ryzyka oraz wymagań
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stawianych przed tobą przez nurkowanie
techniczne, nie rób tego. System szkolenia
oparty jest na najlepszych tradycjach NOAA i najlepszych praktykach rozwijającego
się środowiska nurkowań technicznych. Poznaję, kolejny raz, krok po kroku wszystkie
programy, standardy, teorie, praktykę. Zapoznaję się z różnicami w podejściu do
szkolenia począwszy od kursu OWD, na
wymaganiach programu Instruktor Trymiksowy kończąc. Daje się zauważyć wielki
nacisk na sprawność fizyczną instruktorów.
Ilość ćwiczeń pozanurkowych z normami
czasowymi jest duża. Do tego dochodzi cały zestaw obowiązkowych ćwiczeń pod
wodą. Wszystko w urealnionych w miarę
możliwości warunkach z zastosowaniem
najnowszych rozwiązań sprzętowych i konfiguracyjnych. W programach widać naleciałości technical diving, niezależność
automatów, podwójne regulatory pływalności itd. Najciekawszym stopniem z pionu
sportowego wydaje się być zaawansowany
płetwonurek nitroksowy, stopień wprowadzający w nurkowania dekompresyjne, z
50% nitroksem do przyspieszenia dekompresji. Jest to też otwarcie drogi do stopni
Technical Diver, Normoxic Trimix Diver i

Trimix Diver. Ciekawe programy obejmowały także nurkowania na obiegach półzamkniętych i zamkniętych. Duże wrażenie,
moc pozytywnych doświadczeń dostarczył
Rebreather Buddy Inspiration. Nowy (rok
2005) BI przeszedł „chrzest bojowy” na różnych głębokościach, mieszankach i w warunkach jaskiniowych. Wydaje się być to
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przyszłością nurkowań, nie tylko głębokich.
W epoce Internetu wszystko mogłoby się
wydawać być takie same. Okazuje się jednak, że wyjazd w dalekie kraje pozwala
podpatrzyć wiele nowych rozwiązań konfiguracji, technik nurkowych, sposobów nauczania i myślenia o nurkowej przygodzie.
Często dla opisu procesów szkoleniowych
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sięgamy po klasyczną aparaturę pojęciową
prakseologii, wykorzystując analizę takich
pojęć, jak: sprawca, cel, środek, metoda,
czyn, plan, program, sprawność, skuteczność, ekonomiczność itd. Zastanawiamy
się, jak wykorzystać elementy doświadczenia oraz wiedzy kandydatów:
Klucz do bezpiecznego technicznie zaawansowanego nurkowania!

Fizyczne wyćwiczenie i ocena;
Przeprowadzenie rozmyślań i medytacji;
Ciągłe i postępujące treningi;
Fizyczna wytrzymałość potrzebna przy
dużym wysiłku w celu przetrwania;
Umiejętność skupienia się.
Samodyscyplina pomagająca w radzeniu
sobie w sytuacjach stresowych.
Ładnie ujęto to w skrót WATER:
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Wisdom – mądrość
Attitude – postawa
Training – trening
Equipment – sprzęt
Repetition – powtórzenie
Mimo sporych wymogów fizycznych, instruktorzy to nie mięśniaki, bo o bezpieczeństwie nurkowania decyduje w 40%
kondycja fizyczna, ale w 60% kondycja
umysłowa.
Kondycja umysłowa to wiele uporządkowanych elementów:
Poczucie komfortu pod wodą – musi być
wtórnie nabyte, ponieważ woda nie jest naszym naturalnym środowiskiem;
Poczucie komfortu w nowym środowisku
zostaje nabyte przez częste w nim przebywanie. Nic nie zastąpi doświadczenia nurkowego – liczby odbytych nurkowań i
regularnego nurkowania;
Doświadczenie nurkowe rozwija takie
korzystne cechy jak zdrowy rozsądek i intuicja, które pozwolą sprawnie reagować na
sytuacje awaryjne, zawczasu rozpoznać
możliwość ich wystąpienia i uniknąć ich.
Podchodząc prakseologicznie, spoglądamy na te działania w różnych aspektach i
podstawach analizy, by podkreślić inne ce-
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chy kształtowane przez nurkowanie:
Świadomość ryzyka – nurek musi być jego świadomy i je akceptować – wystąpienie
sytuacji awaryjnej będzie mniejszym szokiem i możliwe będzie skuteczne działanie.
Wiara w siebie – cecha wymagana do
skutecznego działania w sytuacji awaryjnej;
osiągana przez szkolenie, doświadczenie
nurkowe i doskonalenie umiejętności.
Stres – reakcja organizmu na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Niekontrolowany i

wzrastający stres może przerodzić się w
stan paniki. Niezbędne zatem jest zapobieganie stresowi i kontrolowanie go.
Podczas całego szkolenia wielki nacisk
kładziony jest na odpowiedzialność i działanie w zespole:
“Osoba, która jako pierwsza podejmuje
ryzyko, musi upewnić się, że nie zachęca
ani nie skłania innych do jego podjęcia”!
Wymagane zatem jest:
Zwracanie uwagi na poziom stresu u
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swoich partnerów;
Niewywieranie presji na swoich partnerów w celu wykonania nurkowania wykraczającego poza ich poziom komfortu;
Zapewnienie prawa do przerwania każdego nurkowania w dowolnym momencie
i z dowolnego powodu – zapewnienie komfortu psychicznego podjęcia takiej decyzji;
Morale, esprit de corps oparte na dyscyplinie, poczuciu własnej godności i zaufaniu szkolonego do swojego instruktora i
własnego wyszkolenia.
A tak ogólnie to ma być fajnie, bo bezpiecznie. Do tego wiele kapitalnych haseł,
akronimów i powiedzeń (powiedzonek, sloganów), które ułatwiają kontakt z kandydatami na instruktorów.
„Za kurs się płaci. Na certyfikat trzeba zapracować”
Koniec czternastodniowego szkolenia.
Jeszcze w Pretorii spotkanie i rozmowa na
temat głębokich nurkowań z rekordzistą
świata Nuno Gomezem. Opowiada nam o
swych głębokich nurkowaniach i planach
na przyszłość. Planuje nurkowanie na 320
m w Morzu Czerwonym. Namawiam go do
współpracy szkoleniowej z polskimi nurkami technicznymi.
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Czas wracać do kraju. Ostatnie spojrzenie za siebie: pożegnanie z Afryką. Dwanaście godzin lotu i lądowanie w Europie.
Czas podzielić się nową wiedzą i umiejętnościami.
Romek Hłobaż, rok 2005
e-mail: moana@wroclaw.home.pl

Obecnie: Romek M. Hłobaż – nurek zawodowy
i techniczny, NAUI CD, instruktor nurkowania wielu federacji, wydał ponad 1600 certyfikatów, wyszkolił ponad 70 instruktorów oraz wielu znanych
polskich nurków technicznych. Wyróżniony za
osiągnięcia dydaktyczno/wychowawcze państwowym odznaczeniem – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odbył w swojej karierze ponad 5600
nurkowań w akwenach całego świata, uczestniczył
jako konsultant i nurek zabezpieczający w rekordzie głębokości Polski i innych ciekawych projektach nurkowych.
Mając świadomość ryzyka i respekt nie zagłuszony rutyną, głębokość 100 m przekraczał kilkadziesiąt razy. Jego wiedza, spokój i opanowanie
wielu pozwoliła na bezpieczny powrót z tej głębokości. Autor filmowych zdjęć specjalnych –
www.filmpolski.pl i książki „Dotknąć Głębi”
www.dotknacglebi.pl
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SPELEOnurkowe „zrób to sam” – latarka
Kontynuując wspomnienia o własnoręcznie niegdyś wykonywanym i
czasem używanym po dziś dzień
sprzęcie nurkowym, poniżej chciałbym
omówić tzw. oświetlenie główne,
czyli mocne światło o stosunkowo
długim czasie świecenia. Oczywiście
kilkanaście lat temu technologia była znacznie mniej zaawansowana i
pojęcia „mocne” oraz „długo” były
różne od obecnych.
Kilkanaście lat temu nie było w powszechnym użyciu ani stosowanych dziś
ogniw i akumulatorów litowo-jonowych,
ani oświetlenia LED (light emiting diod). Były halogeny i HID-y (high intense discharge
lamp), te ostatnie jednak dość drogie, do tego bardzo delikatne i czułe na wstrząsy,
których nie dało się uniknąć podczas transportu jaskiniowego. Na rynku krajowym popularnością cieszyły się własnoręcznie
robione przez nurków „Grozy” i kupione latarki na baterie z żarówką halogenową,

oświetlenie bardziej profesjonalne było
trudniej dostępne i kosztowało fortunę.
Do nurkowania jaskiniowego i speleonurkowania potrzebowaliśmy latarek o

mocnym świetle, trwałych, odpornych na
trudy transportu jaskiniowego i długo świecących. Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem wydawało się połączenie akumu-

Głowice latarek na kasku autora j. Fontanazzi Włochy 2006
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latorów żelowych 12 V i halogenów, dostępnych we wszystkich sklepach technicznych. Wystarczyło do nich dorobić trwałe
obudowy, odporne na korozję i szczelne. Z
pomocą, jak zawsze, przyszedł mi „Pszczółek” – Andrzej Szerszeń – starszy kolega i
instruktor wprowadzający mnie w świat
nurkowania jaskiniowego. Miał on rysunki

techniczne takich obudów, gdyż sam wcześniej wykonał podobne latarki. Każda latarka była jednak inna i zrobienie kolejnej
stanowiło oddzielną historię – chodziło o
uszczelnienie, wykończenie własne itd.
Swoją „przygodę” z robieniem latarek
rozpocząłem od zakupu akumulatorów żelowych – małych kostek 6 V. Dwie odpo-

Latarki z twinem, j. Panja - Krym, IX 2006

fot. archiwum
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wiednio ze sobą połączone dawały 12 V
napięcia, a stojąc jedna na drugiej mieściły
się w rurze mającej być puszką akumulatorową. Pozostawała kwestia pojemności – im
większa, tym większe gabaryty akumulatora, a więc również „kanistra”. Jak zawsze
stanowiło to dylemat i zmuszało do pewnego kompromisu – gabaryty vs. czas świecenia. Zdecydowałem się na kostki o
pojemności 5 czy 6 Ah, wystarczające na

Pszczółek, j. Panja - Krym, IX 2006
fot. archiwum
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1,5-2 h świecenia. Dwie latarki załatwiały
sprawę oświetlenia podczas dłuższych nurkowań.
Kolejnym krokiem w procesie przygotowywania latarki był zakup rury ze stali kwasoodpornej o odpowiednich wymiarach.
Następnie należało zadbać o dospawanie

denek przez fachowca w tej dziedzinie.
Znalazłem warsztat, który się tym zajmował. Panowie zaspawali rurę z jednej strony
oraz dospawali uchwyty do mocowania na
pasie. Wszystko ze zdrowej kwasówki.
Okazało się jednak, że akumulatory nie pasują, ponieważ są minimalnie większe od
średnicy rury. Po spiłowaniu rogów wchodziły ciasno i nie telepały się w kanistrze.

Pozostało dorobienie wieczka z przepustem przewodu (szczelnym dławikiem) oraz
wykonanie głowicy – obudowy halogenu z
włącznikiem i dławikiem na przewód. Wykonywanie takich detali z kwasówki kosztowałoby fortunę. Podobnie jak moi starsi
koledzy, wykonałem je z aluminium – metalu łatwego w obróbce i nie korodującego
jak zwykła stal. Z rysunkami technicznymi,

Autor przed nurkowaniem w j. KarasuBaszi Krym, IX 2006
fot. archiwum
Latarki na kasku autora - Galbenei, Rumunia 2006
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które musiałem zmodyfikować (Pszczółek
do swoich latarek użył rury z kwasówki pozyskanej na skupie złomu, o większej niż
moja średnicy) udałem się do pana Lucjana
– wirtuoza tokarki, który wielokrotnie wykonywał dla nas różne detale służące potem do tworzenia sprzętów do nurkowania

w jaskiniach. Pan Lucjan wytoczył mi
wszystkie części zgodnie z planami. Pozostawało dobrać odpowiednie oringi,
uszczelnienia, śruby mosiężne, długość i
średnicę przewodu łączącego kanister z
głowicą, szybkę z plexi, pokrętła. Ostatni
etap polegał na montażu tych elementów.

Głowica latarki Pszczółka we Francji - 2007

fot. archiwum
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Udało się to bez większych problemów. Z
tak zmontowanym zestawem pozostawało
już tylko zanurzyć się pod wodę. Pojechałem więc do Janówka – naszego ówczesnego podwarszawskiego poligonu nurkowego. Na początku zważyłem pod wodą latarki za pomocą butelek z powietrzem – jedna
na powierzchni ważyła ok. 4 kg, a pod wodą 2,5 kg. Świeciła, nie gasła, wszystko wydawało się pracować dobrze. Po powrocie
z nurkowiska, w domu, rozmontowałem kanister (otworzenie wieczka nie było prostą
sprawą).
Okazało się, że wewnątrz jest woda. Kilkukrotnie wymieniałem oringi w wieczku,
doszczelniałem dławik, przewód i… ciągle
po nurkowaniu wewnątrz była woda. Zacząłem więc podejrzewać nieszczelność
spawu w denku. Pozostawało pytanie, jak
to sprawdzić? Rozwiązanie było bardzo
proste – nalałem do kanistra wody, przytknąłem górny otwór do twarzy, policzkami
uszczelniłem go i dmuchnąłem – pod ciśnieniem woda zaczęła wypływać przez
mikrootwory w spawie.
Rad, że znalazłem przyczynę przecieku,
udałem się do warsztatu, gdzie poprawili
spawy i tym samym rozwiązali problem. La-
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tarki były gotowe do trudnych nurkowań jaskiniowych.
To, co powyżej zajęło około strony tekstu, trwało kilka miesięcy, wiązało się z licznymi wyjazdami do sklepów technicznych,
wycieczkami po warsztatach rzemieślniczych, dobieraniem odpowiednich materiałów, wymiarowaniem detali, ustalaniem
średnic i odległości, wymyślaniem szczegó-

łów konstrukcyjnych i użytkowych itd. Byłem wówczas studentem i cierpiałem bardziej na brak pieniędzy, niż wolnego czasu,
choć pracowałem już w swoim zawodzie.
Uważam jednak, że było warto – zdobyłem
w ten sposób wiedzę na temat konstruowania wodoszczelnych urządzeń, zaoszczędziłem sporo gotówki i miałem sprzęt,
któremu mogłem w pełni zaufać.

Latarek używałem z powodzeniem aż do
2010 roku podczas wszystkich nurkowań
jaskiniowych i wielu nurkowań w wodach
otwartych, gdzie potrzebowałem mocniejszego oświetlenia. Wtedy jednak coraz popularniejsze zaczęły robić się LED-y. Bartek
Grynda dorobił mi diodowe wkłady do moich bezkablowych latarek, które po tej przeróbce świeciły dłużej niż kanistrowe i
zacząłem odchodzić od tego rodzaju
oświetlenia. Dodatkowo kolega zalał mi w
Narviku jedną z tych latarek i w wyniku
kontaktu ze słoną wodą przestała świecić.
Do tej pory nie wiem, jak tego dokonał,
druga, której używałem podczas tych nurkowań do dziś jest sprawna. Tamtej nie naprawiłem, z czasem akumulatory żelowe
się zestarzały i dziś pewnie trzeba by zamontować nowe. Nie opłaca się to jednak,
gdyż współcześnie proponowane rozwiązania są równie wytrzymałe, a przy tym dużo
mniejsze, mocniejsze, dłużej świecące i posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Skok
technologiczny jest wyraźnie widoczny.
Dominik Graczyk „Honzo”

Kurs full cave diver - Francja 2007

fot. archiwum

SPELEOnurkowanie, Honzo Dive
honzo@o2.pl
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli
znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu
płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może
być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie
Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Syfon Słabika
Schronisko Górskie Kalatówki turyści znają jako obowiązkowy punkt
odpoczynku na szlaku prowadzącym
na Giewont. Nurkowie znają je jako
miejsce corocznych spotkań instruktorów CMAS. Dla nas, nurków jaskiniowych jest to punkt odniesienia na
drodze do jednej z najlepiej dostępnych, zalanych jaskiń tatrzańskich.
Zaledwie 500 metrów za schroniskiem, tuż przy szlaku, znajduje się
nisza skalna, w której przygotowujemy się do nurkowania.
Historia eksploracji samej jaskini jest bardzo ciekawa. Została ona odkryta we wrześniu 1935 roku. Odkrywcy przecisnęli się
do wnętrza jaskini, ale po kilkunastu metrach dalszą drogę zagrodził im wypełniony wodą syfon. Jak pisał Stefan Zwoliński,
przez mały otwór nad nim słychać było
szum podziemnego potoku płynącego od

strony Jaskini Bystrej ku dzisiejszemu wywierzysku, który do złudzenia przypominał
odgłos pracy turbiny w elektrowni w Kuźnicach. Usłyszane odgłosy spowodowały,
że nadano jej nazwę „Elektrownia”, którą
później, dokładnie 11 marca 1953 roku
podczas konferencji poświęconej ustalaniu
nazw jaskiń tatrzańskich, zmieniono na bardziej regionalny wyraz „Dudnica”. W latach 30. i 40. ubiegłego wieku technika
nurkowa jeszcze raczkowała, a tatrzańscy
grotołazi nawet nie myśleli o próbach przenurkowania syfonów oddzielających ich od
dalszych partii jaskini. Dlatego w 1935 roku bracia Zwolińscy, odkrywcy wielu jaskiń
w polskich Tatrach, odpompowują wodę z
jaskiń, by przebyć wstępne syfony. W roku
1949, podczas opróżniania z wody sąsiedniej jaskini, osuszają przy okazji syfon w
Dudnicy, co jest pośrednim dowodem na
ich połączenie. Po przejściu ciasnego, wąskiego korytarzyka docierają do II syfonu.
68
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Na tym kończą swoje odkrycia. Nadmienić
należy, że na owe czasy poziom długości
Dudnicy wzrasta do około 100 metrów, dając jej 20 miejsce pod względem długości
wśród jaskiń polskich Tatr.
Mija 16 lat. Sprzęt i technika nurkowa
rozwijają się bardzo dynamicznie. Grotoła-

przygotowanie do nurkowania w Dudnicy

zi natomiast, korzystając z doświadczeń
płetwonurków, wykonują pierwsze zanurzenia w tatrzańskich jaskiniach. Dzięki temu w 1965 roku dwóch śmiałków Marian
Nowicki i Wojciech Kosiak, podczas wyprawy Akademickiego Klubu Płetwonurków
„Kalmar” i Akademickiego Klubu Górskiego Gliwice, pokonują I syfon. Przenoszą
sprzęt i zanurzają się w II syfonie. Okazuje
się on płytki i krótki, już po chwili wynurzają się w suchej komorze. Tam natrafiają na
kolejną przeszkodę wodną – III Syfon. W
czasie drugiego nurkowania w Dudnicy,
przeprowadzonego przez klub „Kalmar” w
1968 roku okazało się, że II i III syfon łączą
się w jeden ciąg i pokonanie go jest bardzo
trudne. Wycofano się, pozostawiając problem III syfonu otwarty.
Kolejny ważny epizod ma miejsce 13 lutego 1970 roku. Marian Słabik i Krzysztof
Grajek nurkują w Dudnicy. Celem jest pokonanie dziewiczego III syfonu i tych
dwóch nurków osiąga swój cel. Jako pierwszy III syfon przepływa Marian Słabik, za
nim Krzysztof Grajek. Niestety już kilka metrów za tym 17-metrowym syfonem przerywają eksplorację, gdyż natrafiają na
nieoczekiwaną przeszkodę – czterometro69

wej głębokości studzienkę, która jest nie do
pokonania bez sprzętu jaskiniowego. Nadają jej nazwę Tajemnicza Studnia. Rozpoczynając drogę powrotną, pierwszy zanurza
się Marian. Gdy znajduje się między III a II
syfonem przy pomocy liny sygnalizacyjnej
dostaje informację od kolegi Krzyśka o niebezpieczeństwie. Zawraca więc przez III syfon, dopływa do Krzyśka i dowiaduje się, że
ten nie rozpoczął powrotu z powodu awarii swojego aparatu (pęknięcie uszczelki,
które spowodowało wyciek powietrza z butli). Marian Słabik przenurkował III i II syfon, udając się do komory przed II syfonem,
gdzie zespół zostawił dodatkowy, zapasowy sprzęt. Korzystając z niego, podejmuje
próbę przeprawienia się do uwięzionego za
III syfonem kolegi, by dostarczyć mu swój
aparat. Pech go nie opuszcza, zapasowy
aparat nie działa (jak to w życiu bywa, przy
wcześniejszym jego sprawdzaniu nie dokręcono zaworu butli i powietrze uciekło). Marian Słabik nie poddaje się, wychodzi z
jaskini i kontaktuje się z ratownikami
GOPR. Ratownicy pomagają naładować
butle i przysyłają specjalną grupę płetwonurków. Nie jest ona jednak potrzebna, ponieważ do uwiezionego płynie tylko Słabik,
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który zna już dobrze dwa syfony. Ponownie
je pokonuje i dostarcza przyjacielowi aparat ratunkowy, który również okazuje się
uszkodzony. Krzysiek Grajek już od ponad
trzech godzin znajduje się za syfonem, wychładzając się w przeraźliwym tempie. Pamiętać trzeba, że nie mieli oni suchych
skafandrów tylko gumowe mokre pianki,
które nie utrzymywały termiki tak jak współczesny sprzęt. Marian Słabik musi po raz
kolejny przenurkować syfony, wyjść po następny aparat oddechowy i wrócić do uwięzionego przyjaciela – udaje mu się to w
całości. Dopiero korzystając z tego aparatu
Krzysiek Grajek mógł samodzielnie opuścić
miejsce przymusowego uwięzienia. Po
dziewięciu godzinach akcji obaj nurkowie
wycieńczeni i przemarznięci opuszczają jaskinię. W trakcie akcji ratunkowej Słabik
cztery razy (tam i z powrotem) pokonał III
syfon. Ofiarność Słabika została uhonorowana nazwaniem jego imieniem III syfonu.
Współcześnie Dudnica jest dosyć prostą i
płytką jaskinią, a procedury nurkowania jaskiniowego pozwalają na zminimalizowanie ryzyka utknięcia za syfonem. Jednak w
1970 roku sprzęt nurkowy w Polsce był bardzo niedoskonały, a Sheck Exley ojciec

współczesnego nurkowania jaskiniowego
dopiero odkrywał podwodny świat. W takich warunkach te stosunkowo krótkie i
płytkie syfony stawały się naprawdę poważnym wyzwaniem.
Pomimo zdarzenia z 1970 roku, już po
trzech latach, dokładnie w lutym 1973 roku, kolejna ekipa podejmuje próbę eksploracji. M. Lipski, Andrzej Płachciński i
Wojciech Przybyszewski przenurkowują
wszystkie trzy syfony i docierają do Tajemniczej Studni, którą eksplorują w górę i w
dół. Po zjechaniu na linie najładniejszy z
nich, zwany „Ślicznotą”, nurkuje w IV już
syfonie tej jaskini. Na jego cześć miejsce to
zostaje nazwane Syfonem Ślicznoty. Po kilkunastu metrach natrafia na zawalisko w
występującym ramieniu syfonu. Tym samym możliwości IV syfonu zostają rozwiązane.
Wszystko wyglądało na to, że problemy
eksploracyjne Dudnicy zostały pozamykane. Od tamtej pory prowadzone były tam
tylko nurkowania treningowe, ze względu
na łatwą dostępność jaskini i jej niewielkie
głębokości. Jednak w latach 90. w Tatrach
zaczyna działać wybitny grotołaz i nurek
Wiktor Bolek. Podczas jednego z nurkowań
70

w I syfonie Dudnicy dostrzega on czystą
wodę wypływającą z niewielkiego bocznego ciągu. Po odgruzowaniu wejścia odnajduje bardzo ciasny korytarz biegnący w
stronę sąsiedniej jaskini. Na tym nie kończy
się eksploracja Dudnicy. Warto jeszcze

Kuba w wejściu do Dudnicy
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wspomnieć, że w 2004 roku w tej jaskini
kręcony jest pierwszy w Polsce film o nurkowaniu jaskiniowym.
Jest styczeń 2016 roku. W niszy obok ciasnego wejścia do jaskini przebiera się Michał. To będzie jego pierwsze solowe

nurkowanie w jaskini tatrzańskiej. Na twarzy widać skupienie, ale i pewność siebie.
Jest dobrze przygotowany sprzętowo, technicznie i psychicznie. Od lat 70. wiele się
zmieniło i jaskinia nie jest już tak niebezpieczna, ale wciąż bardzo atrakcyjna jako
miejsce treningowe.

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas redakcja@nuras.info

Mateusz Popek – Bober
Mariusz Linke – mlinke

Kuba w wejściu do Dudnicy
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Jak co roku, o tej porze czytam
sobie Ewangelię. I zawsze kiedy dochodzę do fragmentu o tym, jak
„uczyniwszy z powrozów bicz” wygnał handlujących ze świątyni myślę,
że przydałby się taki ktoś w nurkowaniu.
Żeby pogonić rekordziarzy, handlarzy
gadżetami i innymi rupieciami, robionymi

wyłącznie w celu wydarcia od ludzi pieniędzy. Żeby pogonić tych, którzy niweczą
partnerstwo dla rekordu głębokości. Żeby
pogonić gwiazdorów, występujących w telewizji dla sławy, a przy okazji prowadzących na śmierć młodzież, która będzie się
na ich głębokościowym rekordziarstwie
wzorować. Żeby pogonić organizatorów
nurkowań, udających, że wcale nie są organizatorami nurkowań, więc nie odpowiadają za ich organizację – ale chętnie się
grzeją w słońcu własnej charyzmy i zadzierają nosa udając autorytety, jednak tylko do
czasu, gdy naprawdę trzeba za coś odpowiadać. Wtedy bowiem twierdzą, że nie
mieli z niczym nic wspólnego. Żeby pogonić pseudonauczycieli, którzy zrzucają z
siebie odpowiedzialność dla pieniędzy. Żeby pogonić sprzętowców, opowiadających
bzdury, że rebreather jest ważniejszy niż
asekuracja partnerska.
Itd., itp.
Przydałby się ktoś, kto by nam przypomniał, co jest w nurkowaniu ważne. Przy72

dałby się człowiek z batem, który by zrobił
porządek w podeptanej świątyni.
Czasem nachodzi mnie ochota, żeby odpuścić. Przestać być takim rygorystą. W
końcu mam z tego tylko furę kłopotów. Ale
zawsze wtedy, gdy myślę, żeby już przestać
mówić o tym, co jest w nurkowaniu złe,
wydarza się nowy wypadek. Znowu młody
nurek ginie, bo dał się zbajerować cwaniakom, że po krótkim kursie już będzie
wszystko umiał, że ważniejszy jest nowy,
drogi sprzęt niż partnerstwo, że przecież
„każdy odpowiada sam za siebie”, więc
asekuracja brzegowa i powierzchniowa nie
są wcale potrzebne itd.
I wtedy rozumiem, że nie wolno mi odpuścić. Choćbym chciał, nie mogę. Bo jestem to winien każdemu z tych
zamordowanych dzieciaków. Nie poddam
się nigdy.
Chciałoby się przy okazji świąt okazać
trochę miłosierdzia. Ale przebaczenie jest
tylko dla tych, którzy o nie proszą. Instruktor nurkowania musi starannie prowadzić
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bazę, w której jest zatrudniony. Nie może
wpuszczać do wody nurków będących pod
wpływem alkoholu, nurków idących na samotne nurkowania sprzeczne z dobrą praktyką nurkową. Nie może nie zwracać uwagi
na łamanie regulaminu bazy. Nie może się
potem dziwić, że nurkowie w takiej bazie
umierają i udawać, że to nie jego wina. Bo
to jest jego wina. Nie może się cieszyć, że
udało mu się wyłgać w Sądzie, że prokurator nie postawił mu zarzutów i uważać, że
w takim razie wszystko jest w porządku.
Nic nie jest w porządku. Jest zawiniona cudza śmierć, nawet gdyby z racji niedosko-

nałości prawa i wymiaru sprawiedliwości
chwilowo nie udało się pociągnąć takiego
instruktora do odpowiedzialności.
Nie można się tłumaczyć z braku staranności i stanowczości w pracy tym, że ludzie
są dorośli i każdy może robić co sobie chce.
Owszem, ludzie są dorośli, ale po to są nauczyciele, żeby tym nawet dorosłym ludziom uniemożliwić bezsensowne zabicie
się. Ktoś może sobie być dorosły, i nawet
niegłupi, ale najzwyczajniej może nie mieć
doświadczenia w trudnej sztuce, jaką jest
nurkowanie. Sztuce, w której doświadczenie i zdolność do rozumienia ryzyka buduje się latami, nie na krótkich kursikach, lecz
w ciągłym nurkowaniu w różnych, często
trudnych warunkach i z różnymi, często
trudnymi ludźmi. Kto tego doświadczenia
nie ma, ma prawo oczekiwać od nauczyciela, że ten nauczyciel będzie go otaczał
opieką nie tylko podczas kursu, ale także po
nim. Jest to bowiem najtrudniejszy, najbardziej niebezpieczny dla nurka okres – okres
tuż po ukończeniu kursu, gdy nowa wiedza
i umiejętności jeszcze się nie ugruntowały,
zaś w umyśle już niestety pojawiło się przeświadczenie, że jest się na dużo wyższym
niż dotąd poziomie. Tymczasem jeszcze się
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na nim nie jest, jeszcze się wiedza nie zdążyła ugruntować i jeszcze daleko do tego.
Tymczasem na całym świecie, niestety
również w Polsce, wciąż giną nurkowie w
tym trudnym i niebezpiecznym okresie tuż
po kursie. A ich byli instruktorzy często są tuż
obok! Ale już ich nic nie obchodzi, bo kurs
skończony a pieniądze wzięte. O etosie pracy nauczyciela tacy dranie chyba w ogóle nie
słyszeli, po co więc mieliby o niego dbać.
Takim właśnie typom należy się batem
po plecach. Może się dzięki temu zastanowią. Może od tego zmądrzeją. I może ich
zabetonowane, zdegenerowane mózgi
znajdą się od tego na drodze do zmartwychwstania.
Zapraszam www.adwokat.strugalski.pl
Tomasz Strugalski

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Sprzątanie Łyny
12 marca 2016 roku w Olsztynie
odbyła się druga akcja sprzątania
rzeki Łyny – którą zorganizowali:
Stowarzyszenie Pro- Natura wspólnie
z Aquadiver.pl i Akademickim Klubem
Płetwonurków SKORPENA. Celem
było przygotowanie brzegów i koryta
warmińskiej rzeki na XIII Skorpenowy Spływ Łyną, który co roku gromadzi rekordowe liczby nurków.

Do sprzątania zgłosiło się prawie trzydzieści osób, co stanowi swoisty rekord, akcja przebiegała więc wyjątkowo sprawnie.
Zaskoczyła nas ogromna ilość śmieci na
wysokości osiedla Mleczna w Olsztynie,
zwłaszcza że zaledwie rok temu bardzo dokładnie sprzątaliśmy brzegi i nurt Łyny. Znaleźliśmy między innymi plastikowe i
metalowe krzesełka turystyczne, zestawy
grillowe, całkiem niezłe łyżwy, ogromną
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liczbę butelek szklanych i plastikowych,
opakowania foliowe, a do tego ogromną
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oponę tylną od ciągnika, którą wspólnymi
siłami udało nam się wyciągnąć, przewieźć
i załadować do kontenera.

Jednym słowem akcja była udana, dzięki
zaangażowaniu i dobrej współpracy wszystkich uczestników. Uczestnicy Spływu po-
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płynęli w lepszych warunkach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy osiedla Mleczna oraz
działkowcy zadbają o to, by za rok doko-
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nać tylko kosmetycznej zbiórki, bez konieczności buszowania w trzcinach i poważnych wiosennych porządków. Dziękujemy
firmie REMONDIS za worki i kontener, któ-

ry udało nam się prawie zapełnić oraz miastu Olsztyn za wyżywienie.
Dziękujemy również ekipie TVP 3 Olsztyn za relację, która pojawiła się na funpa-
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ge’u TVP 3 Olsztyn a później także na naszym – Stowarzyszenia Pro-Natura.
Jarosław Kowalski
fot. Miłosz Dąbrowski
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM
do prania i pielęgnacji produktów
z neoprenu jak pianki nurkowe suche
i mokre, sprzęt rehabilitacyjny.
Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się produktu oraz
konserwuje strukturę neoprenu.
Produkt dostępny
w dobrych sklepach
nurkowych i centrach

Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 621 888
77
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Znowu popłynęli z prądem
Niewiarygodne, ale to już po raz
trzynasty międzynarodowa, kilkusetosobowa grupa pozytywnie zakręconych, niezrażonych zimową aurą,
przenikliwym wiatrem i do tego złowieszczo opadającymi na uśmiechnięte twarze płatkami śniegu ochoczo
stawiła się nad brzegiem olsztyńskiej
rzeki, by wspólnymi siłami przywołać
wiosnę.
Pogromcy zimy przybyli w tym roku nie
tylko z najodleglejszych zakątków kraju, ale
również z Kaliningradu, Kanady czy Stanów
Zjednoczonych.
W lokalnych przewodnikach turystycznych z pewnością już wkrótce będzie można przeczytać o tym, jak rytualna kąpiel
płetwonurków, zwana Skorpenowym Spływem Łyną, wyparła na terenie Warmii kilkusetletni pogański zwyczaj topienia
Marzanny. Rozpoczęło się tradycyjnie, od
przemarszu z siedziby organizatora, czyli
78
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kortowskiego miasteczka akademickiego,
do najbliższego mostu na Łynie. Obserwując ciągnący ulicami miasta barwny pochód
kilkuset osób, udekorowany gdzieniegdzie
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flagami, wśród którego bez trudu można było wypatrzyć przedstawicieli najróżniejszych grup zawodowych, w tym lekarzy,
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strażaków, płetwonurków, tancerki, marynarzy, policjantów można było odbyć
chwilową podróż w czasie, do lat szczenię-

84

Nuras.info 4/2016
cych, tudzież młodości chmurnej i durnej,
czyli do epoki pochodów pierwszomajowych – jedyny warunek – pod żadnym po-
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zorem nie patrzymy w górę, totalnie ignorujemy warczącego nad głowami drona!
Podobieństwa skończyły się jednak wraz z
przybyciem barwnego korowodu nad brzeg
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rzeki, gdzie już po chwili –może po kilku
czy nawet kilkunastu chwilach wahania,
które ze względu na przejmujące zimno były jak najbardziej uzasadnione – kilkaset par
płetw niemiłosiernie i zupełnie beztrosko

zmąciło wodę, co na szczęście nie wpłynęło w żaden sposób na wizurę, która mimo
niskiej temperatury wody, około 4 stopni, i
tak wahała się w okolicach 5 cm. Tym razem jednak nie chodziło o penetrowanie
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dna, to już bowiem zrobiła olsztyńska dzielna ekipa tydzień wcześniej oczyszczając
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nurty Łyny z pamiątek pozostawionych tam
przez jednostki mniej uświadomione ekologicznie, czyli okolicznych działkowców.
Dość śliskie i strome miejsce, w którym co

roku wesoła gromada schodzi lub zsuwa się
do wody, w tym roku pełniło również funkcję portu i to nie byle jakiego, gdyż pod
olsztyńskim mostem zacumował sam wielki Titanic. Jego łomżyńscy nurkujący konstruktorzy, którzy jednocześnie stanowili
dość liczną załogę statku, okazali się bar-
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dziej biegli w sztuce, gdyż jednostka w
przeciwieństwie do słynnego prototypu, mimo widocznego na pierwszy rzut oka przeciążenia, szczęśliwie dotarła do celu, czyli
na olsztyńską starówkę. To nic, że czasem
płynęła z maksymalnym przechyłem, nabierając wodę kominami, urągając wszelkim
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zasadom bezpieczeństwa i ignorując podstawowe prawa fizyki, nie przeszkodziło to
załodze w zdobyciu pierwszego miejsca w
konkursie na najbardziej pomysłowo przygotowanych uczestników wydarzenia.
Prócz legendarnej jednostki spacerujący
brzegiem Łyny mieszkańcy stolicy Warmii i

Mazur mogli zauważyć również sporo różnego rodzaju sprzętu pływającego, w tym
liczne kajaki, dmuchańce oraz inne wynalazki stworzone na potrzeby tego niecodziennego wydarzenia. Barwne i pomysłowe kostiumy wywoływały szerokie
uśmiechy na twarzach zmarzniętych prze-
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chodniów i czekających na mostach widzów uzbrojonych w aparaty fotograficzne.
Pewnie wielu z nich nie było w stanie do
końca odróżnić typowego nurkowego
rynsztunku od elementów dekoracyjnych,
stworzonych wyłącznie na potrzeby tej szalonej zabawy. Swoją drogą, czy zastanawialiście się kiedyś, ile gadżetów oferowanych nam przez sklepy czy centra nurkowe tak naprawdę jest przydatnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo i komfort nurkowania, a ile po
prostu kosztowną fanaberią czy wręcz biżuterią, pełniącą rolę wyłącznie dekoracyjną?
W rozmowach uczestników spływu pojawiały się rozżalone głosy operatorów wioseł, że niestety zabrakło dla nich klubowego
sprzętu i dlatego nie dane im było pokonać
kilkukilometrowego odcinka rzeki w płetwach. O ile te wyjaśnienia brzmiały dość
wiarygodnie, o tyle nie sposób pominąć refleksji, która nasunęła się podczas obserwacji dzielnie walczących z własnymi
słabościami i zimnem zaklinaczy wiosny, w
tym wielu kobiet w piankach, a nawet jedenastoletnich dzieci! Ogromne uznanie dla
Was za każdy pokonany metr, nawet jeżeli
wyszliście przemarznięci na ląd gdzieś w
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połowie trasy. Dlaczego jednak walki tej
nie podjęli bohaterowie, którzy jeszcze nie
tak dawno kojarzyli się z niezwykłą siłą, odwagą i niezłomnością? Czyżby dla
uśmiechniętego Supermena wdzięcznie pozującego fotografom z pokładu plastikowej
jednostki pływającej niesionej nurtem i
olsztyńskich policjantów, którzy dość wiarygodnie udawali, że stoją na brzegu jedynie po to, aby pilnować porządku, którego
nikt nie zamierzał zakłócać, też zabrakło
sprzętu? Tego się już pewnie nie dowiemy.
Z radością za to powitaliśmy na mecie mnóstwo szczękających zębami postaci w tym
Pszczółkę Maję, świnkę Peppa, holenderskiego korsarza, gościa z Meksyku, muzułmanów, jaskiniowców, którzy niezwłocznie
po wyjściu na brzeg zostali ugoszczeni miską ciepłej strawy i spojrzeniami pełnymi
podziwu. Na wszystkich uczestników, którzy po tym niespodziewanym seansie krioterapii dopłynęli do mostu św. Jana, oprócz
rozgrzewającego posiłku czekało na brzegu dużo więcej atrakcji, w tym dziewczęta
z dużymi napisami NUMERKI umieszczonymi na piersi. Tak, dobrze myślicie, była
to obietnica dodatkowych bonusów, które
można było wylosować wrzucając swój nu-

mer startowy do ich puszek. Sponsorzy w
tym roku dopisali, było zatem o co zawalczyć. Do zdobycia był sprzęt nurkowy, kursy, wyjazdy, czyli wszystko to, co jest w
stanie wzbudzić szeroki uśmiech na twarzy
wielbiciela wielkiego błękitu. Na mecie panowała ogólna radość, na scenie prezentowały się między innymi zespoły ludowe,
taneczne, bębniarze, sygnaliści – jednym
słowem dla każdego coś dobrego. Po części
oficjalnej, gorącym prysznicu i krótkim odpoczynku tradycyjnie już w kortowskiej restauracji rozpoczęła się dalsza część
integracji miłośników nurkowania, przyby-
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łych do Olsztyna czasem z bardzo daleka,
po to tylko, by… wspólnie potaplać się w
zimnej rzece. I przegonić zimę, rzecz jasna!
Było to kolejne niezapomniane spotkanie,
zgodnie jednak z dobrą dziennikarską tradycją pozostawimy je wyłącznie we wspomnieniach
uczestników.
Zdradzimy
jedynie, że powstało sporo nowych znajomości, zrodziło się wiele ciekawych pomysłów i planów. Zabawa trwała do białego
rana.
Dziękujemy wszystkim za udaną zabawę
i do zobaczenia za rok!
AB
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Czy w jeziorze Drawsko spoczywa
zatopiony okręt podwodny?
Jezioro Drawsko, w okolicach Czaplinka w powiecie drawskim, to jeden z
największych zbiorników w Polsce – około 1800 hektarów powierzchni i 331
milionów metrów sześciennych wody o unikalnym, szmaragdowym odcieniu.
Jezioro nigdy nie zostało dokładnie zbadane. Liczne wyspy i ekstremalna głębia skrywają liczne tajemnice, o których opowieści przetrwały dziesięciolecia. Jednym z niezwykłych artefaktów, o którym krążą niezliczone opowieści,
może być okręt podwodny z czasów II wojny światowej. Czy to czaplinecki „Złoty pociąg”, czy raczej sprawa rodem z „Archiwum X”?
Pogłoski o tym, że w budynku dzisiejszego liceum, nad jeziorem przy ulicy Parkowej, znajdowała się baza szkoleniowa
przyszłych żołnierzy i oficerów niemieckiej
marynarki wojennej z okresu II wojny światowej w okolicy Czaplinka słychać od lat.
Szkole towarzyszyć miała dodatkowa infrastruktura, w tym strzelnica i baza pojazdów
służących szkoleniom. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że opowieści te
uzupełniane są przez historie o jednej lub
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nawet kilku ćwiczebnych łodziach podwodnych, które z jakichś powodów zostały
zatopione w bliżej nieokreślonym miejscu
jeziora.
Historię można by uważać za lokalną legendę, powtarzaną z ust do ust przez kolejne lata. Do czasu, gdy na przełomie
października i listopada 2015 r. jedna z
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amatorskich grup eksploracyjnych znalazła
w pobliżu jeziora… guzik od płaszcza marynarza Kriegsmarine. Grupa opublikowała
zdjęcie znaleziska na swoim profilu facebookowym. Spekulacje podgrzał artykuł zamieszczony w „Kurierze Czaplineckim” nr
110 z 2015 roku. Zawierał on wzmiankę na
temat łodzi podwodnych.
– Po konsultacji ze współpracownikami i
Zarządem Powiatu doszliśmy do wniosku,

że warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi – mówi Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. – To przecież mogą być fragmenty
historii tych ziem.
Rzeczywiście, prawie wszystkie opowieści zdają się potwierdzać. Budynek LO istniał już w połowie lat 30., gdy Czaplinek
miał charakter kurortu i brakowało miejsc
noclegowych. Jest także ślad w postaci szerokiego rowu po strzelnicy, kilkanaście czy
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kilkadziesiąt metrów od budynku. Ogromną
zagadką pozostają jednak same U-Booty.
Wiadomo, że niemieckie miniaturowe
łodzie podwodne produkowane były w rejonie Trójmiasta i Elbląga. Teren dzisiejszego Pomorza Zachodniego uważany był za
w miarę bezpieczny, ze względu na ograniczony zasięg alianckich bombowców. W
tym kontekście jezioro Drawsko wydaje się
idealne do nauki obsługi tych łodzi. Zabierały one na pokład do dwóch osób, a zanurzały się na 30 metrów. Z całą pewnością
więc, czaplineckie jezioro było do tego celu odpowiednie (oficjalnie przyjęta głębokość to ponad 80 m). Te dwuosobowe
okręty podwodne typu „Seehund” (Foka)
miały długość ok. 12 m. Ich zadaniem było
m.in. transportowanie podwodnych wyrzutni pocisków. Na świecie zachowało się tyl-
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ko kilka egzemplarzy tego okrętu. Jeden z
nich stoi w New Jersey Naval Muzeum w
USA.
Całą historię uprawdopodabnia fakt, że
np. na jeziorze Miedwie do dziś istnieją
szczątki torpedowni z czasów wojny. Znane są także zamiary produkowania okrętów
podwodnych w okolicy jezior mazurskich,
gdzie rozpoczęto nawet budowę odpowiedniej infrastruktury.
Czy odnalezienie U-Bootów w głębinach
jeziora Drawsko w ogóle jest możliwe? To
przecież aż 1800 ha do przeszukania!
Ostatnie spektakularne znaleziska dają jednak taką nadzieję. To m.in. wrak niemieckiego bombowca sprzed 70 lat odnaleziony
w miejscowości Krościenko Wyżne koło
Krosna, rozbity samolot w miejscowości Kamion, gdzie maszyna spoczywała pod warstwą mułu na terenie rozlewisk Bzury, czy

w Dobryninie na Podkarpaciu, gdzie w niewielkim z pozoru oczku wodnym spoczywały szczątki rakiety V2. Miejsce udało się
zlokalizować dzięki człowiekowi, który
zdecydował się na ujawnienie tajemnicy
strzeżonej ponad 70 lat przez jego ojca,
żołnierza Armii Krajowej.
U–Booty? Czy tylko? W kontekście jeziora Drawsko pojawiają się także inne, nie
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mniej sensacyjne opowieści. Słychać w
nich o zatopionych transportach łodzi z
okresu średniowiecza (niektóre półwyspy
były niegdyś wyspami i trzeba było na nie
dopłynąć), reliktowym krabie żyjącym w
największej głębi, podwodnych pieczarach,
tajemniczym zapadnięciu gruntu mającym
pochłonąć pułk wojska w dawnych czasach
oraz o tym, że jego głębokość jest znacznie
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większa, niż oficjalnie przyjęte ponad 80
m…
Co jeszcze można odnaleźć w głębinach? Zapewne wiele. Ogłaszamy zatem
wielkie śledztwo historyczne!

Z ostatniej chwili: niezidentyfikowane
obiekty wykryte na dnie!

Łukasz Ogiński z Bazy Nurkowej
„OCTO” nad jeziorem Drawsko nadesłał
zdjęcia ze skanowania dna tego akwenu.

Grupa nurków pracowała na jeziorze m.in.
w ostatni weekend (9 kwietnia 2016 r.).
Jeszcze nie wiemy, czym są zagadkowe
przedmioty widoczne na dostarczonych
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obrazach. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne ustalenia!
Zachodniopomorskie centrum techniki
nurkowej rozpoczęło swoją działalność w
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marcu 2005r. Głównym celem firmy jest
rozpropagowanie nurkowania jako formy
turystyki i rekreacji. Szkolenia nurkowe
prowadzone są w systemie padi. Baza
nurkowa OCTO znajduje się w Czaplinku
nad jeziorem Drawsko, na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Drawtur”. (za: bazaocto.pl/)

la wynosi obecnie 20 tysięcy złotych. Być
może w Siemczynie w przyszłości powstanie także baza nurkowa.
Położony nad Zatoką Henrykowską przy
„Jeziorze Tajemnic” kompleks turystyczny
oraz konferencyjno – wypoczynkowy Hotel
Pałac Siemczyno Adam Andziak, a także reprezentowane przez Bogdana Andziaka Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,
zadeklarowało nawiązanie współpracy z Powiatem Drawskim w ramach Akcji Eksplora-

Nagroda w górę!
Nieustanie rośnie nagroda za odnalezienie i wydobycie „U-Boota” z jeziora Drawsko. Starosta Stanisław Kuczyński przyjął
taką deklarację we wtorek, 12 kwietnia br.
od przedstawiciela Hotelu „Pałac Siemczyno” Adama Andziaka i Henrykowskiego
Stowarzyszenia w Siemczynie, miłośnika
historii regionalnej - Bogdana Andziaka. Pu-

Uroczysta chwila podpisania deklaracji
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cyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
Oprócz wniesienia udziału do puli nagrody za wydobycie i przekazanie Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim
wraku historycznego okrętu podwodnego
(tzw. U-Boota) prawdopodobnie zatopionego w jeziorze Drawsko, przeprowadzono
rozmowy na temat zaangażowania „Pałacu” w rozwój turystyki nurkowej na Pojezierzu Drawskim. Nie jest wykluczone, że
pod patronatem „Jeziora Tajemnic” w Siem-
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czynie powstanie baza nurkowa mająca na
wyposażeniu profesjonalną sprężarkę do
napełniania butli z tlenem. Z pewnością poinformujemy o takim wydarzeniu.
Krótko o Stowarzyszeniu w Siemczynie:
Członkowie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie od wielu lat podejmują aktywne działania na rzecz zwiększenia
i promowania atrakcyjności turystycznej regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego, reaktywowania i promowania rzemiosł
ginących, a także działania na rzecz aktywizacji kulturowej mieszkańców. Propagują działania na rzecz opieki nad zabytkami
i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska, promują polską kulturę i historię na
świecie poprzez działalność edukacyjną i
dydaktyczną w zakresie polskiej, europejskiej i światowej kultury, sztuki i tradycji.
Swe cele realizują przede wszystkim po-

przez organizowanie spotkań, konferencji i
szkoleń, akcji porządkowania, renowacji,
zabezpieczania obiektów zabytkowych i
ich otoczenia a także przedsięwzięć dotyczących gromadzenia i zabezpieczania dokumentów historycznych.
Pałac w Siemczynie - wzniesiony został w
latach 1722-26 przez Henninga Berndta von
Goltza, w stylu klasycystycznym, wraz z pięknym, stylowym parkiem z epoki oraz przypałacowym folwarkiem. Wnętrza urządzone
zostały w konwencji barokowej. Od 1999 roku jest własnością rodziny Andziak. Obecnie
wchodzi w skład kompleksu turystycznego
oraz konferencyjno - wypoczynkowego. Dla
amatorów wypoczynku na wsi zaoferowano
świeżo oddane do użytku komfortowo wyposażone pokoje typu hotelowego i komfortowe
apartamenty z aneksami kuchennymi.
http://www.palacsiemczyno.pl/index.php?lang=pl
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No diving!
Mimo że pierwszy dzień tegorocznych targów nurkowych przypadał 1
kwietnia, w warszawskiej hali EXPO
XXI próżno było szukać primaaprilisowych psikusów. Jakby na przekór
tradycji, już od wejścia powiało niezwykłą wręcz powagą. Jak nigdy dotąd, mimo dnia zamkniętego dla
szerszego grona odwiedzających,
wszyscy wystawcy już od rana byli zwarci, gotowi i uśmiechnięci, choć
niektórzy nieco zmęczeni po całonocnym montażu wymyślnych stoisk.

wienniczo-konferencyjnego bez wątpienia
zmotywowała właścicieli firm związanych
z nurkowaniem, którzy prześcigali się w

Spacerując przestrzennymi alejkami można było odnieść wrażenie, że wypracowane przez sześć lat doświadczenie zaczyna
owocować pełnym profesjonalizmem, zarówno ze strony organizatora, jak również
wystawców Podwodnej Przygody. Zeszłoroczna przeprowadzka z Pałacu Kultury i
Nauki do nowoczesnego kompleksu wysta98

tym roku w pomysłach na aranżację swoich
stanowisk. Po raz pierwszy między ogromną ilością sprzętu – który kusił nie tylko no-
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woczesną stylistyką, wymarzonymi przez
wielu parametrami, ale jak się okazało naprawdę atrakcyjnymi targowymi cenami –
pojawił się basen z odrobinę tylko lodowa-

tą wodą, w którym wszyscy chętni mogli od
razu przetestować nurkowe nowinki. A było w czym wybierać – skafandry, skutery,
automaty, butle, płetwy, latarki…, jednym
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słowem wszystko to, czego potrzebuje najbardziej wymagający odkrywca wielkiego
błękitu – nie zapominając nawet o płynie

Nuras.info 4/2016
do dezynfekcji neoprenu o zapachu gumy
balonowej! Niestety nie było możliwości
przetestowania na miejscu ofert biur podró-

ży, których uśmiechnięte przedstawicielki z
niekłamaną pasją zachęcały odwiedzających do odbycia nurkowej wyprawy życia,
kusiły turkusowymi folderami, filmami z od-
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ległych wojaży czy też po prostu zapraszały do spędzenia zbliżającej się majówki w
doborowym towarzystwie na nurkowym safari. Prawdziwy kalejdoskop barw, kierun-
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ków, atrakcji, od którego nietrudno o prawdziwy nurkowy zawrót głowy. Jakże bowiem łatwo dać się ponieść marzeniom,

słuchając opowieści o tajemnicach głębin,
siedząc w targowym batyskafie, pod nogami mając ławicę, a obok uroczą młodą da-
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mę, która częstując nas łakociami z muszli
proponuje, że zapozna nas z zaprzyjaźnionymi delfinami i wskaże najpiękniejsze ra-
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fy… Wszystko to było w zasięgu ręki, jednak okazało się, że spora część odwiedzających w kwietniu ma już mocno
sprecyzowane plany dotyczące wszelkich
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wolnych długich weekendów, a nawet wakacji. Należałoby zatem w przyszłym roku
rozważyć zmianę terminu Podwodnej Przy-

gody, tak aby to właśnie podczas wspólnego nurkowego święta miały szansę obudzić
się z zimowego snu nasze marzenia, które
na miejscu można by było przemieniać w
konkretne plany.
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Oprócz części wystawienniczej, istotnym
elementem Podwodnej Przygody jest oczywiście Nurgres, którego i w tym roku nie
mogło zabraknąć. Nurkowe opowieści największych osobowości podwodnego świa-
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ta, dopełnione niesamowitymi ujęciami
utrwalonymi okiem kamery czy aparatu
przyciągają zarówno doświadczonych podwodniaków, jak również tych, którzy pierw-

sze mierzenie płetw mają jeszcze przed sobą. Jak zwykle najliczniejszą publiczność
zgromadził Krzysztof Starnawski, który podzielił się wrażeniami z eksploracji jaskiń,
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mimo że zabrakło krzesełek, wszyscy z
ogromnym zainteresowaniem słuchali do
końca. Ciekawostką było również wystąpie-
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nie rekordzisty świata w układaniu kostki
Rubika pod wodą, z pewnością niewielu
jest w stanie dokonać tego w wygodnym fotelu, co udało się Wojtkowi Tecławowi na
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głębokości 100 metrów. Gratulujemy! Był
również wykład o fotografii, przeprowadzony przez współpracownika National Geographic, były rozważania na temat stresu,

poruszono także wiele innych zagadnień.
Atrakcji przygotowano co nie miara,
trudno to wszystko opisać, więc chociaż
wspomnimy o licznych seminariach i
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warsztatach, konkursach, w których można
było zdobyć między innymi pakiet nurkowań w Chorwacji, a nawet ofercie studiów
podyplomowych z archeologii podwodnej!
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Czy można chcieć więcej?
Tegoroczna Podwodna Przygoda była
przede wszystkim kolejną okazją do spotkania w jednym miejscu i czasie odkrywców

wielkiego błękitu, pragnących rozwijać
swoją pasję i dzielić się nią z nurkowym narybkiem. Dziękujemy wszystkim, którzy
przybyli, a zwłaszcza tym, którzy odwiedzi-

li nasze stoisko, zapraszamy już za rok!
A wracając do primaaprilisowych psikusów? Czytaliście napis na targowym basenie?
AB
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O butlach oraz ich napełnianiu
słów kilka
Coraz większa liczba osób nurkujących w naszym kraju posiada własny sprzęt, w tym butle, a nawet
własne kompresory. Potocznie nazywane butle nurkowe to tak naprawdę zbiorniki ciśnieniowe, w których
magazynujemy czynnik oddechowy w
postaci sprężonego powietrza lub innej mieszaniny gazów.
Chciałbym przedstawić kilka informacji
oraz zasad związanych z użytkowaniem
zbiorników ciśnieniowych.
Co to są zbiorniki ciśnieniowe?
Są to zbiorniki, które służą do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia
w nich procesów technicznych.
Zbiorniki ciśnieniowe dzielimy na:
– Butle – są ciśnieniowymi naczyniami
transportowymi o pojemności wodnej nie
większej niż 150 litrów.

– Beczki ciśnieniowe – naczynia transportowe spawane o pojemności wodnej ponad 150 litrów, ale nie większe niż 1000
litrów;
– Inne zbiorniki, np. wiązki butli czy też
naczynia kriogeniczne, o których nie będę
się tutaj rozpisywał.
Zbiornik ciśnieniowy podlega dozorowi
technicznemu
jeżeli V x P > 50 bar x dm3
gdzie:
V – pojemność w dm3 (litrach)
P – nadciśnienie w barach – jest to nadciśnienie dopuszczalne określone przez
producenta lub nadciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa
oraz nadciśnienie > 0,5 bara.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.07.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120
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poz. 1021) wraz ze zmianami z dnia
03.02.2003 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 240)
wszystkie wyżej wymienione zbiorniki ciśnieniowe podlegają dozorowi technicznemu.
Co to oznacza mówiąc bardziej zrozumiałem językiem? Każdy zbiornik ciśnieniowy, w tym nasze butle do nurkowania
powinny posiadać ważne badanie okresowe (tzw. legalizację).
Na naszym rynku dostępne są zbiorniki
różnych producentów. Każdy producent
zbiornika ciśnieniowego przed wprowadzeniem do obrotu, musi poddać go ocenie
zgodności, w trakcie której prowadzone jest
badanie, po zakończeniu którego w sposób
trwały nanoszone są dane identyfikujące
zbiornik oraz jego przeznaczenie.
Ważność badania w przypadku nowych
butli nurkowych z naniesionym przez producenta znakiem CE wynosi dwa lata, zaś
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w przypadku zbiorników do aparatów oddechowych do użytku lądowego wynosi
pięć lat. Jeżeli instrukcja eksploatacji wydana przez producenta przewiduje dłuższe
okresy, to okresy te dopuszczają dłuższe
użytkowanie zbiornika.
Mówi o tym zapis:
Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w

sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) dozorowi
technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, między innymi takie jak:
1.2. Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładką stalową w aparatach do
nurkowania.
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.

Butle czeskiego producenta
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Badania okresowe – co dwa lata, z tym że
dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.
Jeżeli zbiornik nie posiada ważnej daty
badania, należy go poddać badaniu okresowemu zgodnie z punktem 6.2.1.6 ADR
(Umowa Europejska). Badanie takie powinno być wykonane przez osobę uprawnioną
do przeprowadzania badań zbiorników ciśnieniowych.
Badanie okresowe polega między innymi
na:
– rewizji zewnętrznej naczynia, osprzętu i oznakowania (sprawdzany jest zewnętrzny stan butli, czy butla nie posiada
śladów korozji, śladów działania płomienia
bądź łuku elektrycznego, czy sposób oznakowania jest prawidłowy i czytelny);
– rewizji wewnętrznej naczynia (przez
zważenie, kontrolę wewnętrzną, sprawdzenie grubości ścianek, sprawdzenie stanu
gwintu);
– wykonaniu próby ciśnieniowej i w razie potrzeby sprawdzeniu charakterystyki
materiału za pomocą odpowiednich badań.
Na butle nanoszona jest w sposób trwały informacja o wykonaniu badania.
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Wszystkie oznaczenia na zbiornikach
powinny być nanoszone trwale zgodnie z
ADR oraz dyrektywą TPED 1999/36/WE –
dotyczy to zbiorników wyprodukowanych
po 2004 roku. Zbiorniki, które zostały wyprodukowane wcześniej, a nie są oznakowane zgodnie z w/w dyrektywą, mogą być
użytkowane, ale powinny posiadać ważne
badanie okresowe.
Ważność badania nanosi się według
określonego wzoru w kolejności:
– stempel inspektora, rok badania, ukośnik, miesiąc badania, przerwa oraz rok kolejnego badania. Tak jak na powyższym
zdjęciu.
Inne dane identyfikacyjne naniesione na
zbiorniku to począwszy od górnego lewego oznaczenia to:
– rodzaj gwintu umieszczonego w szyjce
zbiornika,
– norma według której wykonano zbiornik,
– kraj pochodzenia,
– znak wytwórcy,
– numer seryjny,
– stempel badania niszczącego (jeśli zastosowano),
– identyfikacja zgodności (jeśli zastosowano),
110

Nuras.info 4/2016
– minimalna zalecana grubość ścianki,
– waga butli bez zaworu,
– pojemność wodna butli,
– ciśnienie robocze (napełnienia),
– ciśnienie próby,
– stempel inspektora,
– rok oraz miesiąc wykonania badania.
Każdy zbiornik ciśnieniowy posiada tzw.
ciśnienie napełnienia (ciśnienie robocze)
oraz ciśnienie próbne.

Ciśnienie robocze wynosi 2/3 ciśnienia
próby i jest to ciśnienie do jakiego maksymalnie możemy napełnić zbiornik, zaś ciśnienie próby to ciśnienie któremu
poddawany jest zbiornik podczas badań
odbiorczych oraz badań okresowych.
Zbiorniki do nurkowania dostępne na naszym rynku są to zbiorniki o ciśnieniach roboczych 200 bar, 230 bar czy 300 bar,
spotkałem się jeszcze ze zbiornikami star-
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szymi, które miały ciśnienie robocze 150
bar. W chwili obecnej są one wypierane
przez zbiorniki o większym ciśnieniu.
Napełniając zbiornik pamiętajmy, że nie
należy przekraczać ciśnienia roboczego, do
którego przystosowany jest zbiornik! Grozi
to jego rozerwaniem.
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Osoba napełniająca – rola napełniacza
Osoba napełniająca zbiornik ciśnieniowy
jest odpowiedzialna za napełnienie zbiornika. Przed napełnieniem zbiornika (butli do
nurkowania) należy sprawdzić jej stan techniczny, w tym stan zewnętrzny, stan zaworu zaporowego oraz prawidłowe oznaczenia, w tym ważność badania oraz gaz do jakiego został przeznaczony zbiornik.
Niedopuszczalne jest napełnienie zbiornika przenośnego jeżeli:

– nie ma ważnego badania okresowego;
– nie jest przeznaczony do danego gazu;
– nie został dopuszczony do eksploatacji przez
właściwą jednostkę dozoru technicznego;
– nie ma sprawnego wyposażenia;
– ma uszkodzone ścianki;
– był poddawany działaniu płomienia;
– nie jest oznakowany czytelnie i prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku gdy zbiornik posiada
znaczne ślady korozji bądź inne cechy mo-
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gące świadczyć o uszkodzeniu, to pomimo
jego prawidłowego oznaczenia oraz posiadania ważnego badania okresowego osoba
napełniająca może odmówić napełnienia
tego zbiornika oraz zalecić wykonanie ponownego badania okresowego. Pamiętajmy
o tym! Sam niejednokrotnie spotkałem się
ze zbiornikami, które pomimo ważnego badania nosiły ślady korozji oraz mocnego zużycia. Zbiorniki te nie były napełniane
przeze mnie i zalecałem wykonanie badania.
Pamiętajmy o tym, że za napełnienie
zbiornika odpowiedzialna jest osoba napełniająca – to ona ponosi odpowiedzialność
za proces napełnienia.
Kto może napełniać zbiorniki
Ciśnieniowe zbiorniki przenośne powinna napełniać osoba, która posiada zaświad-
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czenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, wymagane to jest przepisami o
dozorze technicznym dotyczącymi sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Czy Gaz Blender może napełniać zbiorniki
Prowadząc szkolenia z gaz blendingu
poruszam zagadnienia dotyczące właściwości gazów, sporządzania mieszanin oraz
metod, jakie wykorzystuje się przy sporządzaniu mieszanin oddechowych na potrzeby nurkowania. Kursy te są bardzo
wartościowe, ale nie uprawniają do napełniania zbiorników ciśnieniowych! Uczą
one jak w prawidłowy sposób przygotować
mieszaninę gazu, np. powietrza wzbogaconego w tlen. Pomimo wydania certyfikacji
gaz blendera nie możemy napełniać zbiorników, w świetle obowiązujących nas przepisów powinno się jeszcze posiadać
zaświadczenie kwalifikacyjne wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do napełniania tych zbiorników.
Podobna sytuacja jest na terenie UE, spotkałem się z kilkoma osobami, które trafiały

do mnie na szkolenie, a które potrzebowały unijnego zaświadczenia do napełniania
zbiorników ciśnieniowych. Po zakończeniu
szkolenia, zdaniu egzaminu przed komisją
powołaną przez UDT otrzymywały one
unijne zaświadczenie uprawniające do napełniania zbiorników na terenie UE.
Czy warto się szkolić?
Jeśli myślimy o pracy związanej z napełnianiem zbiorników czy też chcemy robić
to samodzielnie, ponieważ mamy swoją
sprężarkę, warto uzyskać stosowne zaświadczenia. Pamiętajmy, że przede wszystkim chodzi tutaj o bezpieczeństwo nasze
oraz innych osób związane z wykonywaniem czynności przy napełnianiu zbiorników.
Marek Mencel
Instruktor trener NAUI #48609
Instruktor ASTD

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas redakcja@nuras.info
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