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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wa ka cje to ten pięk ny frag ment ro ku, kie dy więk szość z nas, uwol nio nych na chwi lę

od sza rej co dzien no ści, re ali zu je ma rze nia, któ re doj rze wa ły od dłu ższe go już cza su, cza -
sem na wet od lat. Bez wzglę du na ilość opa dów, za chmu rze nie i si łę wia tru, pa ku je my
wa liz ki i uda je my się w naj ró żniej szych kie run kach w po szu ki wa niu przy go dy. Nie strasz -
ne nam ulicz ne kor ki, za po mi na my na chwi lę o ce nach na sta cjach ben zy no wych, bo
prze cież przed na mi naj wspa nial sze wa ka cje ży cia!

Aby w tym wy jąt ko wym, pięk nym okre sie nie sta wiać Was przed dy le ma tem – po grą -
żyć się w lek tu rze Nu ras.in fo, czy za nu rzyć się, tam gdzie uda ło Wam się do trzeć, a po -
tem po dzie lić się wra że nia mi i fo to gra fia mi na na szych ła mach – wa ka cyj ne nu me ry
pro po nu je my w wer sji li ght.

Tym ra zem, tro chę dla ochło dy, za bie ra my Was do Nor we gii, w oko li ce Ko ła Po lar ne -
go, a ta kże do ta jem ni czych za ka mar ków Mię dzy rzec kie go Re jo nu Umoc nio ne go. Na bie -
żą co re la cjo nu je my po stę py ak cji po szu ki waw czej w je zio rze Draw sko, jak rów nież
zdra dza my pod wod ne se kre ty Wi gier skie go Par ku Na ro do we go.

Trzy ma my kciu ki, aby po wa ka cyj nych wo ja żach po zo sta ły Wam wy łącz nie wspa nia łe
wspo mnie nia, praw dzi we przy jaź nie, uda ne fo to gra fie i… li czy my, że już wkrót ce na na szych
ła mach za gosz czą en tu zja stycz ne re la cje z pod ró ży da le kich i bli skich Wa sze go au tor stwa.
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Wra ca jąc z te go rocz nej wy pra wy, z
Lo fo tów, eki pa na lo fo ty.pl za trzy ma ła
się na czte ry dni tuż za Ko łem Po -
lar nym, w oko li cach mia sta o dziw -
nej na zwie Mo i Ra na. Dla cze go
wła śnie tam?

Otóż miej sce to jest peł ne pod ziem nych
skar bów – ja skiń tych su chych i tych naj bar -
dziej dla nas, nur ków, in te re su ją cych – za -
la nych, pod wod nych rzek.

Naj bar dziej zna ną pod wod ną ja ski nią te -
go re gio nu jest Plu ra. W tym ro ku sta ła się
wy jąt ko wo sław na po przez film „Di ving in -
to the Unk nown” opo wia da ją cy o nie zwy -
kłej ak cji wy do by cia ciał dwóch fiń skich
nur ków, któ rzy zgi nę li w tej ja ski ni pod czas
eks plo ra cji w grud niu 2014 ro ku, a któ rych
cia ła zo sta ły uwię zio ne na głę bo ko ści po -
nad 100 m.

My od wie dzi li śmy tę ja ski nię po raz
pierw szy w 2015 ro ku, wra ca jąc z Lo fo tów.
Za trzy ma li śmy się wów czas tyl ko na jed no,
szyb kie, w za sa dzie ca ver no we nur ko wa -

nie, któ re oczy wi ście po zo sta wi ło w nas
spo ry nie do syt, dla te go w tym ro ku za pla -
no wa li śmy już czte ry dni po sto ju w tej oko -
li cy.

Plu ra to ogrom na, naj więk sza pod wod na
ja ski nia w Nor we gii. Pły ną ca przez gó ry
rze ka w pew nym mo men cie zni ka w
ogrom nym za pa dli sku pod zie mią zwa nym

Cztery jaskinie i jeden lodowiec

Koło polarne
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Trol l kj ćr ka (Troll Church), aby po ja wić się
po now nie w Plur da len, w sta wie na te re nie
pry wat ne go go spo dar stwa.

Eks plo ra cja ja ski ni roz po czę ła się w la -
tach dzie więć dzie sią tych i trwa do dziś, a
w 33 ty go dniu ro ku or ga ni zo wa na jest tam
nur ko wa im pre za Plur ka.

Ja ski nia stwa rza mo żli wość nur ko wa nia
na ka żdym po zio mie wy szko le nia. Nur ko -
wie bez szko le nia ja ski nio we go mo gą cie -
szyć się w mia rę płyt kim, ale nie sa mo wi cie
ma low ni czym nur ko wa niem w sta wie przy
wej ściu do ja ski ni, peł nym pstrą gów, a w
sło necz ny dzień z pięk ną grą świa tła. Jest

też mo żli wość zro bie nia nur ko wa nia ca ver -
no we go na krót kim, ale rów nież cie ka wym
od cin ku po mię dzy dwo ma wej ścia mi, oraz
nur ko wa nia ca ve -ma in li na idzie dro gą o
dłu go ści oko ło 450 m do su chej ko mo ry,
naj głęb szy punkt ma tu 34 me try. Za ko mo -
rą za czy na się już ob szar do tech nicz nych
nur ko wań ja ski nio wych, gdyż ja ski nia opa -
da tu dość szyb ko do głę bo ko ści 135 m.
Naj lep sza wi docz ność w ja ski ni jest zi mą,
ale w czerw cu też nie jest naj go rzej – oko -
ło 10-12 m.

Nur ko wa li śmy od stro ny sta wu, gdzie
wej ście jest ła twe, są scho dy, sto ły dla nur -
ków, jest ta bli ca in for ma cyj na. Ja ski nia dość
szyb ko opa da, a za raz za wej ściem otwie ra
się sze ro ka kom na ta. Wo da w ja ski ni jest

Plura

Plura
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zim na, w czerw cu oko ło 4OC, co nie ste ty w
mo im przy pad ku, po mi mo cie płe go ocie -
pla cza, znacz nie skró ci ło czas po by tu pod
wo dą. Adam na to miast, wy po sa żo ny w
ogrze wa nie, wy trzy mał du żo dłu żej i jesz -
cze z Rad kiem wy ko nał nur ko wa nie ca ver -
no we oraz po ga niał pstrą gi w sta wie.
Jed nak mi mo zim na war to by ło w tej ja ski -

ni za nur ko wać, pły ną ca wo da nie sa mo wi -
cie rzeź bi ska łę two rząc cu dow ne for ma cje,
a za le ga ją cy na dnie pia sek mie ni się ni -
czym po sy pa ny dro bin ka mi zło ta.

Mie li śmy tam wró cić na ko lej ne nur ko -
wa nie, ale… No wła śnie, w pla nach wy jaz -
du by ło od wie dze nie dru giej, mniej zna nej,
ni gdzie w za sa dzie nie opi sa nej ja ski ni Li tja -

gi. Ze zdjęć i fil mów zna le zio nych w sie ci
wie dzie li śmy, że wej ście do niej jest w rze -
ce. Uda ło mi się też na mie rzyć przy pusz -
czal ną po zy cję GPS. No i o pół no cy
(przy po mi nam – to Ko ło Po lar ne – więc
słoń ce świe ci 24 go dzi ny na do bę) po je cha -
li śmy na po szu ki wa nia. Po przy by ciu na
miej sce zna leź li śmy się na dro dze pro wa -

Plura
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dzą cej do la su, w oko li cy rze czy wi ście pły -
nę ła rze ka, ale szyb ki pierw szy re ko ne sans
nie przy niósł re zul ta tów w po sta ci wej ścia
do ja ski ni. Adam z Rad kiem już chcie li się
pod dać i wra cać na piw ko do do mu, jed -

nak ja nie by ła bym so bą, gdy bym od pu ści -
ła, więc po sta no wi łam, że po je dzie my jesz -
cze z dru giej stro ny. Pa no wie zo sta li przy
sa mo cho dzie, a ja przez gę stą, wy so ka tra -
wę ru szy łam w stro nę rze ki na po szu ki wa -

nia. Opła ci ło się prze mo czyć ca łe bu ty!
Bin go! Jest wej ście, a w za sa dzie dwa wej -
ścia – od dru giej stro ny by li śmy cał kiem bli -
sko te go dru gie go, za bra kło nam do słow nie
pa ru me trów, a by śmy na nie na tra fi li!

Plura
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Głów ne wej ście rze czy wi ście jest nie po zor -
ne, ot rze ka lek ko się roz le wa wo kół ma łej
wy sep ki, two rzy ma lut kie za ko le. Do wy -
sep ki pro wa dzą dwie kład ki, a do kład nie
be le drew nia ne. Dru gie wej ście jest jesz cze
mniej sze, w za sa dzie nikt by się po nich nie

spo dzie wał te go, co za sta je się pod wo dą.
Na po cząt ku trze ba się tro chę prze ci skać
mię dzy ska ła mi, że by do stać się do jej wnę -
trza, któ re nie jest tak prze stron ne jak w Plu -
rze. Ja ski nia dla nur ków z twi nem czy
wię cej niż dwo ma bu tla mi si de mo unt jest,

przy naj mniej na po cząt ku, dość cia sna i
trze ba się tro chę uciu rać, że by po su nąć się
da lej. Głów na li na ma 475 m, a mak sy mal -
na głę bo kość to oko ło 20 m. O ile w Plu rze
prąd był bar dzo sła by, a wręcz ze ro wy, o
ty le tu bez rąk da le ko by śmy się nie po su nę -

Plura
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li, co do dat ko wo uatrak cyj nia ło to nur ko -
wa nie, szcze gól nie w dro dze po wrot nej –
w za sa dzie nie trze ba by ło na wet ma chać
płe twa mi, wy star czy ło się pu ścić i sru uu je -
ste śmy z po wro tem u wej ścia.

Tu rów nież rze ka pięk nie wy rzeź bi ła
nur ko wą dro gę, aż dech za pie ra ło. Ska ły
mie nią się w świe tle la tar ki a obec na w nich
ru da że la za do kła da rdza we wzo ry. Baj ka
w czy stej po sta ci i to co w nur ko wa niu ja -

ski nio wym, przy naj mniej my, lu bi my naj -
bar dziej. Dla te go też po zo sta wi li śmy Plu rę
na przy szły rok i wró ci li śmy do Li tja gi po
raz dru gi, bo na praw dę war to. Tym ra zem
sko rzy sta li śmy z dru gie go wej ścia, w któ -
rym trze ba za ło żyć pri me ry li ne – co nie jest
ła twe przy jesz cze sil niej szym prą dzie niż
przy wej ściu głów nym, w za sa dzie tro chę
bra ku je rąk do po rę czo wa nia. By łam dziel -
na i da łam ra dę. Je zus oczy wi ście po szedł
na ła twi znę i wy brał trzy ma nie ka me ry, jak
zwy kle wy sta wia jąc mnie do brud nej ro bo -
ty – dżen tel men! Za baw nie by ło też przy
zdej mo wa niu po rę czów ki w dro dze po -
wrot nej. Nie zwy kle in te re su ją co wy glą da -

Plura
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ło by to dla oso by po stron nej – po wie wa łam
jak fla ga na wie trze ucze pio na do ko ło wrot -
ka, a ka żde zdję cie li ny ze ska ły po wo do -
wa ło me ga szyb kie prze miesz cza nie się do
punk tu jej ko lej ne go za cze pu – przy znam,
że tak szyb ko jesz cze ni gdy nie na wi ja łam
li ny na ko ło wro tek. Prąd w ja ski ni ma jesz -
cze jed ną za le tę – otóż wal ka z nim tak roz -
grze wa, że tym ra zem tem pe ra tu ra wo dy
jak dla mnie nie mia ła więk sze go zna cze -
nia i wy szłam po nur ko wa niu moc no roz -
grza na, po mi mo że i tu by ło za le d wie 4OC,
a wi docz ność by ła lep sza niż w Plu rze,
oko ło 18-20 m.

Obie ja ski nie, Plu ra i Li tja ga, są na praw -
dę pięk ne i w 100% war te od wie dze nia i
zro bie nia do dat ko we go przy stan ku w oko -
li cy Ko ła Po lar ne go, na do kład kę w tej oko -
li cy jest też du żo su chych ja skiń, któ re
mo żna od wie dzić. Dwie z nich, naj bar dziej
zna ne, to Grřnli grot ta i Se ter grot ta bę dą ce
czę ścią jed ne go sys te mu. Oczy wi ście też
po sta no wi li śmy je obej rzeć.

Grřnli grot ta to je dy na oświe tlo na ja ski nia
w Nor we gii. Ja ski nia ta to sieć nie zwy kłych
pa sa ży o prze ró żnych for mach i kształ tach
rzeź bio nych przez wo dę i lód przez pra wie
700.000 lat. Grřnli grot ta jest jed ną z naj -

więk szych z 200 ja skiń w re jo nie Ra na. Ma
po nad 4200 me trów ko ry ta rzy, a utwo rzo na
jest głów nie z łup ków i mar mu ru. W jed -
nym z po miesz czeń, na zy wa nym Ka pli cą,

znaj du je się wiel ki, je dy ny w tym re gio nie i
tej ja ski ni, głaz gra ni to wy. Teo ria mó wi, że
10.000 lat te mu, pod ko niec epo ki lo dow -
co wej, wo da z top nie ją ce go lo dow ca mu -
sia ła przy nieść ten głaz do Gorn ling.
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Ja ski nia jest czyn na dla tu ry stów tyl ko od
po ło wy czerw ca do po ło wy wrze śnia. W
czę ści udo stęp nio nej dla zwie dza ją cych ro -
bi my dość spo koj ny spa ce rek oświe tlo ny mi
ko ry ta rza mi, wśród szu mu pły ną cej wo kół
wo dy.

In na jest Se ter grot ta, po ło żo na po ni żej
Grřnli grot ty. Tu zo sta je my wy po sa że ni w
ka ski z la tar ka mi, rę ka wicz ki i kom bi ne zo -
ny. Po krót kim spa cer ku przez las do cie ra -
my do spo re go wej ścia do ja ski ni, któ re
po wo li zwę ża się i pra wie na czwo ra ka mu -

si my prze miesz czać się do ob szer nej kom -
na ty. Ko lej ne kom na ty po łą czo ne są ko lej -
ny mi szer szy mi lub wę ższy mi ko ry ta rza mi.
Do cie ra my w koń cu do pod ziem nej rze ki i
ko ry ta rza, w któ rym w okre sie, kie dy jest
za la ny wo dą od by wa ją się nur ko wa nia. Te -
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raz mo że my je dy nie na cie szyć się bie gną cą
po po wierzch ni po rę czów ką. Ru sza my ka -
wa łek jej szla kiem i mu szę przy znać, że jak

dla mnie, nur ko wa nie w ja ski niach jest du -
żo faj niej sze niż po ru sza nie się po nich na
su cho. W ja ski ni tej jest też bie gną cy w czy -

stym mar mu rze, pięk ny wą wóz, opa da ją cy
wą ską szcze li ną do po nad 25 me trów. Sia -
da my na chwi lę na je go skra ju. Cie ka wost -
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ką jest, że wła ści ciel ja ski ni po noć umiesz -
cza w niej se ry, aby doj rze wa ły, twier dząc,
że pa nu ją w niej do sko na łe wa run ki, a se ry

na bie ra ją nie sa mo wi te go sma ku. Nie ste ty
nie mie li śmy oka zji ich spró bo wać.

Obie ja ski nie są war te od wie dze nia i ka -
żde mu, kto bę dzie prze je żdżał w oko li cy
po le ca my po stój i obej rze nie ich. Na pierw -
szą wy star czy go dzi na, na dru gą nie ste ty
mu si my za re zer wo wać już co naj mniej trzy
go dzi ny. Ta nio też nie jest – 85 zł za Gron -
li grot te i 160 zł za Se ter grot te – ale to Nor -
we gia, tam nic nie jest ta nie, jed nak to, co

stwo rzy ła tam mat ka na tu ra, jest za zwy czaj
pięk ne i war te zo ba cze nia!

Ostat nim punk tem na sze go po by tu w
oko li cy Ko ła Po lar ne go był lo do wiec Svar -
ti sen – nie sa mo wi cie szyb ko top nie ją ca bry -
ła o prze pięk nym, głę bo ko błę kit nym
od cie niu, choć w wie lu prze wod ni kach
opi sy wa na ja ko „czar ny lód”. Rze czy wi ście
ob ser wu jąc go z od da li wy da je się jak by
sza ra wy, brud ny jed nak z bli ska ko lor jest

Gronligrotta
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błę kit ny jak cu dow na la gu na. Trud no od
nie go ode rwać oczy.

Lo do wiec znaj du je się na te re nie Par ku
Na ro do we go Salt fjel let – Svar ti se i zaj mu je

po wierzch nię 370 km2. Jest to dru gi co do
wiel ko ści nor we ski lo do wiec o naj wy ższym
punk cie 1594 m n.p.m., jest też naj głę biej
osa dzo nym lo dow cem w Eu ro pie. Do li na

Gronligrotta Gronligrotta
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Ve ster da len dzie li lo do wiec na dwie czę ści:
wschod nią i za chod nią. Jesz cze w 1905 r.
Svar ti sen był po tę żną, zwar tą bry łą o 25%
więk szą od obec nej.

Że by do trzeć do lo dow ca, uda je my się
na 30-mi nu to wy rejs sta tecz kiem po je zio -
rze, któ re go wo da ma ko lor brud ne go mle -
ka, po tem jesz cze tyl ko 3 km po ska łach o

tak cu dow nej fak tu rze, że trud no od nich
ode rwać wzrok, z bo ku tra sy po dzi wia my
nie sa mo wi ty ży wioł wo dy spa da ją cej ze
skał. Po trzech ki lo me trach na szym oczom

Gronligrotta
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uka zu je się lo do wiec, ru sza my więc w je go
stro nę. Na tra sie mi ja my zna ki ostrze ga ją ce
przed nie bez pie czeń stwem, bry ły lo du spa -
da ją ce od je zio ra mo gą wy wo łać po tę żną

fa lę, więc pew nej gra ni cy le piej nie prze -
kra czać. Jak ko zi ce po ko nu je my ko lej ne
skal ne prze szko dy, że by sta nąć oko w oko
z wiel kim błę ki tem, tak bar dzo kon tra stu ją -

cym z ota cza ją cy mi go ska ła mi i bru nat no -
-mlecz ną wo dą, któ ra z nie go wy pły wa.

Znaj du je my lo do wą gro tę i nie zwa ża jąc
na ocie ka ją cą wszę dzie wo dę, brnie my do
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jej wnę trza. Je ste śmy ca li mo krzy, ale wi dok
jest nie ziem ski, ota cza nas prze pięk nie błę -
kit ny lód. War to by ło!

Nie ma my aż ty le cza su, ale po wcze -
śniej szym umó wie niu jest też mo żli wość
od by cia wy ciecz ki po lo dow cu – tyl ko z

prze wod ni kiem i za nie ma łą kwo tę oko ło
450 zł. Wy ciecz ka trwa oko ło sied miu go -
dzin.

Szwecja, droga do domu
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Nam mu si wy star czyć to, co zo ba czy li -
śmy i je dy nie mu śnie cie lo du opusz ka mi
pal ców, cóż trze ba szyb ko wra cać na sta -
tek po wrot ny, a w no cy pa ko wać się do do -
mu.

Koń czy się na sza wy pra wa na Lo fo ty
2016, i po byt na Ko le Po lar nym, te raz jesz -
cze tyl ko szyb ka pod róż przez ma low ni cze

za kąt ki Szwe cji (tuż przy gra ni cy z Nor we -
gią jest ona nie sa mo wi cie pięk na szcze gól -
nie w po ran nych mgłach), wy pa try wa nie
ło si, re ni fe rów, li sów, i na ko niec prom do
Pol ski. Cóż, żad na baj ka nie trwa wiecz nie,
ale wró ci my tu zno wu za rok i na 100% na -
lo fo ty.pl wy naj dzie ko lej ny no wy za ką tek
tej kra iny, któ ry od wie dzi my – już na wet

ma my coś na oku i oczy wi ście ka żde go, kto
ma ocho tę się do nas przy łą czyć, ser decz -
nie za pra sza my!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

aisa jew@na lo fo ty.pl

Zdję cia z ar chi wum www.na lo fo ty.pl

Adam Bor kow ski i Aga ta Isa jew i Ra dek Sło wiń ski

Svartisen
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Ha dria – sta ro żyt ny port mor ski
za ło żo ny przez Etru sków. To po cho -
dze nie na zwy Ad ria tyk. Mo rze Ad ria -
tyc kie to pół noc ne od ga łę zie nie
Mo rza Śród ziem ne go, od dzie la ją ce
pół wy spy Ape niń ski i Bał kań ski. Geo -
lo gicz nie zaś to Pły ta ad ria tyc ka
obej mu ją ca Pół wy sep Ape niń ski i
Mo rze Ad ria tyc kie. 

Ży je w nim oko ło 370 ga tun ków ryb, w
tym sar de la, ma kre la, tuń czyk czy uzbro jo -
na w ja do we kol ce na grzbie cie skor pe na.
Po ora ne roz pa dli na mi pod wod ne ska ły za -
miesz ku ją ośmior ni ce, ma łże, gąb ki, śli ma -
ki, ra ki, ho ma ry i mą twy. Cza sa mi na
chor wac kie wo dy za pusz cza ją się nie wiel -
kie re ki ny, a co kil ka lat tra fia ją tu zbłą ka ne
wie lo ry by. Sta ły mi miesz kań ca mi tu tej -
szych wód są na to miast del fi ny bu tlo no se.
Spo tka my roz ma ite stwo rze nia – w więk -
szo ści zu peł nie nie szko dli we, część z nich
jed nak mo że sta no wić mniej sze lub więk -
sze za gro że nie, jak choć by je żow ce, skor -

pe ny czy mu re ny. Za tem je śli spo tka my coś,
cze go nie zna my lub nie je ste śmy pew ni, to
nie pró buj my do ty kać. Oglą daj my, fil muj -
my a na pew no omi jaj my.

Oso ba pod ró żu ją ca pie szo to wę dro -
wiec, pod ró żu ją cy środ kiem ko mu ni ka cji to
pod ró żny lub wo ja żer. Więc my – pod ró -
żni, z na sta wie niem na do świad cze nie

Primosten, ze stoickim spokojem
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wspa nia łej przy go dy w no wym miej scu, na
re we la cyj ne obiek ty do fo to gra fii czy fil mu,
wy ru sza my w dro gę na śred nio od le głe de -
sty na cje. Na sza pod róż (z ła ci ny zwa na pe -
re gry na cją, z fran cu skie go wo ja żem) to nie
wy pra wa, jak w od le głych cza sach, gdy
pod ró żni w ra mach przy go to wań za bie ra li
gar de ro bę na ró żne po ry ro ku, za sta wę sto -
ło wą, za pa sy je dze nia, cza sem na mio ty czy
słu żbę. Jed nak w ra mach pa ko wa nia za bra -
li śmy nasz sprzęt nur ko wy (w tym do fo to -
gra fii pod wod nej) i kil ka dro bia zgów
umi la ją cych nam ży cie. Za cel wy bra li śmy
wy jąt ko wą, ma łą miej sco wość ry bac ką, sły -
ną cą z cie ka wej hi sto rii, do brej kuch ni i
świet nych miejsc do nur ko wa nia.

Pri mo sten po wsta ło na ma łej wy spie, w
po bli żu lą du, w 1542 ro ku, w okre sie za -

gro że nia ata ka mi tu rec ki mi. Chro nio ne by -
ło przez ma syw ne mu ry i zwo dzo ny most.
W daw nych do ku men tach Pri mo sten no sił
na zwę Ca put Ci sta, a pod obec ną na zwą
po ja wił się po raz pierw szy w 1564 ro ku.
W ko lej nych wie kach most zo stał zmie nio -
ny na gro blę, więc Pri mo sten stał się pół wy -

spem, two rząc uni kal ną, na tu ral ną jed nost -
kę ra zem z pół wy spem Ra du ca. Bę dąc już u
ce lu, mi ja jąc las so sno wy oraz ład ną pla żę
wje żdża my do sta re go mia stecz ka oto czo -
ne go ka mien ny mi mu ra mi i już wie my, cze -
mu to nie po wta rzal ne pięk no i uro cza
lo ka li za cja tak przy cią ga lu dzi.
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Kwa te ru je my się w no wo cze śnie wy po -
sa żo nych apar ta men tach. Z na szych bal ko -
nów roz ta cza się wi dok na mo rze i
oko licz ne wy sep ki. Do brze skom po no wa -
ny dzie dzi niec z miej scem do gril lo wa nia,
pla cem za baw dla dzie ci i miej sca mi par -
kin go wy mi dla sa mo cho dów nie bu rzą ob -
ra zu ca ło ści.

Pod wod ny świat w po bli żu ofe ru je bo -
gac two wra żeń, ka żdy na pew no znaj dzie
tu coś dla sie bie. Czas na nur ko wa nia.
Pierw sze miej sce nur ko we nie da le ko ba zy
to płyt ka ide al na miej sców ka na nur ko wa -
nie spraw dza ją ce i ada ptu ją ce, ale też na
ob ser wa cję lo kal nej pod wod nej fau ny i flo -
ry. Obec ność w wo dzie je żow ców to naj -

lep sze świa dec two, że mo rze w tym miej -
scu jest czy ste. Te kol cza ste or ga ni zmy naj -
czę ściej usa da wia ją się na ska łach lub
mię dzy ka mie nia mi, przy czym dzię ki czar -
ne mu ubar wie niu są dość do brze wi docz -
ne w płyt kiej wo dzie. W miej scu
wy stę po wa nia je żow ców za le ca się, aby
bu ty mia ły od po wied nio gru bą po de szwę,
tak aby cien ki jak igła ko lec nie był jej w
sta nie prze bić. Na wszyst kich ro dza jach
dna: piasz czy stym, ska li stym lub na łą kach
traw mor skich czy pod ska ła mi wy pa tru je -
my roz gwiazd (Aste ro idea) – to dra pie żnik z
ro dza ju szkar łup ni. Wy stę pu ją w ró żno rod -
no ści barw, kształ tów i roz mia rów. Są bar -
dzo po wol ne, peł za ją le ni wie, po szu ku jąc
zdo by czy.

W nie któ rych miej scach na dnie wy stę -
pu ją kęp ki tra wy, któ re mo gą być pa rzą ce.
Na le ży uni kać zwłasz cza traw, któ re ko lo -
rem lub/i wy glą dem przy po mi na ją ukwia ły.
Na to miast wśród traw wy pa trzy li śmy Ka bry -
la (Ser ra nus ca bril la) – pły wa w po szu ki wa -
niu ma łych sko ru pia ków i mię cza ków,
któ re sta no wią pod sta wę je go po ży wie nia.
W tym spo koj nym, ogra ni czo nym za to ką
miej scu wy stę pu je też rzad ka o tej po rze ro -
ku przed sta wi ciel ka ży cia pod wod ne go o
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cie ka wym prze zro czy stym cie le – „nie du ża
me du za”. Me du zy są zwy kle nie wiel kie,
prze zro czy sto -ró żo we lub brą zo wa we, nie -
któ re pa rzą, in ne nie. Uczu cie ta kie jak przy
ze tknię ciu skó ry z po krzy wą – swę dzi i pie -
cze, ale nie jest nie bez piecz ne i zwy kle sa -
mo szyb ko scho dzi. Le cze nie – na po czą tek
wy star czy miej sce opa rze nia opłu kać de li -
kat nie mor ską wo dą, spry skać Pan te no lem,
ale po tem do brze skon sul to wać się z le ka -
rzem. Cza sa mi spo ty ka się po je dyn cze
osob ni ki lub gro mad ki po kil ka sztuk, ale
zwy kle po za se zo nem i ła two je po pro stu
omi nąć w wo dzie.

Oko ło 300 me trów od sta łe go lą du le ży
ma ła wy spa Smo kvi ca. Pły nie my tam ka ta -
ma ra nem.

Nur ku je my przy uro czej ścia nie z otwo -
ra mi, szcze li na mi i ma ły mi ja ski nia mi, któ -
ra do po wierzch ni wzno si się nad
piasz czy stym dnem z 30 me trów głę bo ko -
ści. Ro dzaj dna i prą dy utwo rzy ły tu śro do -
wi sko ob fi tu ją ce w or ga ni zmy ży we.
Spo ty ka my ga tu nek ry by z ro dzi ny pio tro -
szo wa tych – Pio tro sza, zwa ne go pasz cza -
kiem (Zeus fa ber). To bar dzo
cha rak te ry stycz na ry ba, moc no spłasz czo -
na z wy raź nym czar nym okiem na środ ku

płasz czy zny bocz nej cia ła. W ska li stym
dnie z du żą ilo ścią roz pa dlin po ja wia się
też i zni ka Kar dy na łek (Apo gon im ber bis) o
owal nym cie le i cha rak te ry stycz nym czer -
wo nym ko lo rze.

Za nur ko wa nie do an tycz nych ło dzi i ko -
ra lo wych łąk na pio no wych ścia nach, od -

wie dze nie mor skich ja skiń i za miesz ki - wa -
nych przez ła wi ce ryb wra ków okrę tów wo -
jen nych to wy zwa nie dla ka żde go nur ka.
Dzi siaj nur ko wa nie na SS Za grzeb. Ten
wrak le ży na szla ku że glow nym nie da le ko
mia stecz ka Ro go zni ca. Do brze za cho wa ny
z mo żli wo ścią pe ne tra cji prze strze ni ła dun -
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ko wych jest w ca ło ści po kry ty przez gąb ki i
oto czo ny du żą ilo ścią pod wod ne go ży cia.
Za ob ser wo wać mo że my skor pe ny, bia łe
ama re le, roz ma ite ko ra le, ko lo ro we glo ny
oraz prze my ka ją ce po mię dzy ni mi wi dla ki
(Phy cis). Ze wzglę du na głę bo kość na ja kiej
spo czy wa, jest to wrak ide al ny dla kur sów i

nur ko wań tri mik so wych. Ster nik na szej ło -
dzi wska zał nam pły wa ją cą na cien kiej lin -
ce pla sti ko wą bu tel kę i rzekł:

– To jest wa sza li na re fe ren cyj na i po pro -
wa dzi was pro sto do wra ku.

In for ma cja zo sta ła uzu peł nio na ko mu ni -
ka tem „No cur rent”.

W prak ty ce wy lą do wa li śmy na dnie w
oko li cach 70 m bez śla dów obiek tu, któ ry
był na szym ce lem. Sze fo wa gru py (Ka sia)
pod ję ła jed nak in ten syw ne dzia ła nia po szu -
ki waw cze, co skut ko wa ło tra fie niem na
wrak w 10 mi nu cie. Przy go da jed nak nie
za koń czy ła się wraz z opusz cze niem wra ku
w 16 mi nu cie, cze ka ła nas jesz cze 20-mi -
nu to wa de kom pre sja w to ni, „wzbo ga co na”
sil nym prą dem wo dy. SS Za grzeb zo stał
zbu do wa ny w Szko cji, był stat kiem pa sa -
żer sko -to wa ro wym o dłu go ści 53 m, sze ro -
ko ści 8 m. W no cy 14.01.1917 zo stał
ude rzo ny tor pe dą wy strze lo ną z fran cu skie -
go okrę tu pod wod ne go Ar chi me de i za to -
pio ny.

Wie je Bo ra. Po ry wi sty i su chy wiatr pół -
noc no -wschod ni wie ją cy z gór w kie run ku
mo rza. Przy no si nie zwy kłą przej rzy stość
po wie trza, ale też wy so kie fa le, dla te go po
kil ku wietrz nych dniach wa run ki nur ko we
czę sto są trud ne. 

Ten dzień prze zna czy li śmy na dwie po -
bli skie de sty na cje: wo do spa dy rze ki Krka –
głów ną atrak cję sta no wi sie dem ma low ni -
czych wo do spa dów – oraz Split, któ re go hi -
sto ria za czę ła się za pa no wa nia ce sa rza
Dio kle cja na. Oko ło ro ku 300 n.e. wzniósł
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on tu wa row ny pa łac, peł nią cy ro lę let niej
re zy den cji.

Ci naj bar dziej wy trwa li, tzn. kur so wa
gru pa de ep di ve rów, kon ty nu owa ła ćwi cze -
nia, uzu peł nia jąc umie jęt no ści o przy go dę
w nur ko wa niu w ma skach peł no twa rzo -
wych.

Wy spa Tma ra – ofe ru je ogrom ne mo żli -
wo ści nur ko wa nia. Mo żna spo tkać tu pięk -
ne pod wod ne ścia ny i ja ski nie, któ re
znaj du ją się na wet na głę bo ko ści 35 m. Jest
tu rów nież ra fa, któ ra ze wzglę du na swój
kształt na zy wa na jest „Ka te drą”. Nad żwi -
ro wa tym i ska li stym, ob fi cie po ro śnię tym
glo na mi, dnem na pły wa my na nie bie sko
opa li zu ją cą gło wę z ciem ny mi po dłu żny mi,
prze cho dzą cy mi na żół te lub po ma rań czo -

wo za bar wio ne bo ki pa ska mi. War gacz (Lu -
brus bi ma cu lu tus). Ry ba ży ją ca sa mot nie,
przy den ny dra pie żnik ak ty wy je dy nie w
dzień, no ce spę dza w pie cza rach i roz pa -
dli nach skal nych. Miej sce to ob fi tu je też w
praw dzi wy „wy syp” śli ma ków na go skrzel -
nych, któ re sta ją się obiek tem za in te re so wa -
nia szcze gól nie fo to gra fów.

Na war tą zo ba cze nia, zlo ka li zo wa ną w
po bli żu Gre ba sti cy, czę sto od wie dza ną
słyn ną ja ski nię, z ko pu łą po wietrz ną za bra -
kło nam cza su.

Przed na mi naj now sze od kry cie nur ko we
w tych oko li cach, a na wet ca łej Chor wa cji.
Nasz ka ta ma ran nur ko wy z ba zy Man ta pły -
nie z Pri mo sten, po ko nu je tra sę na no we
miej sce nur ko we w oko ło 1,5 go dzi ny. W

po bli żu wy spy Żir je jesz cze koń co we omó -
wie nie i scho dzi my pod wo dę. Dzi siaj nur -
ku je my na wra ku sa mo lo tu Jun kers Ju 87
R -2 Stu ka.

Opa da my na dziób sa mo lo tu, któ ry znaj -
du je się na głę bo ko ści 25 me trów. Wrak za -
cho wa ny jest w bar dzo do brym sta nie, jest
kom plet ny i le ży na ja snym, piasz czy stym
dnie. Iden ty fi ka cję uła twił cha rak te ry stycz -
ny układ skrzy deł w kształ cie li te ry W. Pły -
nąc wzdłuż, do cie ra my do kok pi tu
Jun ker sa. Pu sty fo tel pi lo ta oraz miej sca po
wskaź ni kach i ze ga rach. Tuż przy pra wej
czę ści ogo na sa mo lo tu, na oko ło 28 m głę -
bo ko ści, mi ja my ode rwa ny sta tecz nik. Wra -
ca jąc, w od le gło ści 20 me trów od dzio bu w
li nii le we go skrzy dła, na głę bo ko ści pra wie
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22 me trów na po ty ka my 12-cy lin dro wy wi -
dla sty sil nik bom bow ca (Jun kers Ju mo 211
Da, chło dzo ny cie czą, o mo cy 1200 KM)

Pły nąc, by wy ko nać przy sta nek bez pie -
czeń stwa na nie cie ka wych, ka mie ni stych
wy pły ce niach wy spy Żir je, ana li zu je my no -
we do świad cze nia oraz wra że nia. Bę dzie -

my wspo mi nać ko lo ro we gąb ki i ukwia ły,
któ re ubar wi ły wrak, do da jąc mu no wej,
prze pięk nej ko lo ry sty ki i ró żno rod ne, mie -
nią ce się w świe tle wie lo barw ne ry by da ją -
ce mu no we ży cie.

Cie szy my się tym nur ko wa niem, gdyż jak
twier dzą miej sco wi, wrak jest co raz ubo -

ższy, zni ka ją je go ele men ty, ale przede
wszyst kim dla te go, że pla no wa ne jest je go
wy do by cie.

In for ma cje i cie ka wost ki (nie tyl ko z Wi -
ki pe dii):

Jun kers Ju 87 Stu ka (z niem. Sturz kampf -
flug zeug) to nie miec ki bom bo wiec nur ku ją -
cy z okre su II woj ny świa to wej. Ma szy na
za pro jek to wa na przez Her man na Po hl man -
na i ob la ta na 17 wrze śnia 1935, swój
chrzest bo jo wy prze szła w 1936 ro ku pod -
czas woj ny do mo wej w Hisz pa nii. Bom bo -
wiec ten był wie lo krot nie, z suk ce sem
wy ko rzy sty wa ny w cza sie II woj ny świa to -
wej, mię dzy in ny mi: pod czas ata ku na Pol -
skę, walk w Skan dy na wii, ofen sy wy na
Fran cję, kam pa nii śród ziem no mor skiej, bi -
twy o Kre tę czy ope ra cji Bar ba ros sa. W nie -
miec kiej pro pa gan dzie sa mo lot stał się
sym bo lem wiel ko ści Luft waf fe. To wła śnie
wer sja Ju 87 R -2 (od Re ichwe ite – za sięg) o
za się gu oko ło 1800 ki lo me trów, dzię ki za -
mon to wa niu do dat ko wych od rzu ca nych
zbior ni ków, by ła uży wa na do ope ra cji nad
mo rza mi. Ko lej ną, naj bar dziej ory gi nal ną
wła ści wo ścią bom bow ca by ła kon struk cja
skrzy deł zła ma nych na kształt li te ry „W”,
któ ra zo sta ła wy my ślo na przez Hu go Jun -
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ker sa. Ten spe cy ficz ny pro fil da wał du żą si -
łę no śną, a ta kże po zwa lał na start i lą do -
wa nie na bar dzo krót kim od cin ku a ta kże
zwięk szał po le wi dze nia pi lo ta. Wszyst ko
to umo żli wia ło za sto so wa nie tzw. lo tu nur -
ko we go – pod ostrym ką tem, co po zwa la ło
na uwol nie nie ła dun ków w ostat nim mo -
men cie i zwięk sze nie cel no ści zrzu tu. Do -
pra co wa ny me cha nizm ha mul ców ae ro dy -
na micz nych oraz au to try mer po zwa la ły na
wy pro wa dze nie ma szy ny z lo tu nur ku ją ce -
go i płyn ne od zy ska nie ste row no ści. Ce chą
cha rak te ry stycz ną Jun ker sów Ju -87 by ły
mon to wa ne w po cząt ko wym okre sie woj -
ny, na pę dza ne ma łym śmi głem, sy re ny aku -
stycz ne, tzw. trą by je ry choń skie. Sy gna ły
dźwię ko we uru cha mia ne by ły au to ma tycz -
nie pod czas wpro wa dza nia sa mo lo tu w lot
nur ko wy. Wy cie sy ren mia ło na ce lu wy wo -
ła nie pa ni ki na zie mi. Do dat ko wo do bomb
pod cze pia nych do sa mo lo tu mon to wa no
kar to no we rur ki, któ re wy wo ły wa ły na ra sta -
ją cy w trak cie spa da nia świst. Za ło gę sa mo -
lo tu sta no wi ły dwie oso by – pi lot i tyl ny
strze lec. Dwu czę ścio wa, roz su wa na ka bi na
by ła wy ko na na ze szkła akry lo we go, po łą -
czo ne go sta lo wą ram ką. Na to miast sam
kok pit był od dzie lo ny od sil ni ka ognio od -

por ną prze gro dą. Do wad Ju 87 na le ża ło
sła be opan ce rze nie, ma ła zwrot ność i pręd -
kość. Po wy ższe ce chy po wo do wa ły, że bez
eskor ty my śliw ców sta wał się ła twym ce -
lem. We dług po da wa nych da nych hi sto -
rycz nych, naj bar dziej praw do po dob na
wer sja za kła da, że od na le zio ny wrak to je -
den z trzech bom bow ców eska dry wło skiej
bio rą cej udział w bom bar do wa niu flo ty ju -
go sło wiań skiej w dniu 12 kwiet nia 1941 ro -
ku w po bli żu Szy be ni ka. Stra co no wów czas
dwie jed nost ki: jed ną ze strze lo no, dru ga z
po wo du uszko dzeń lą do wa ła na po -
wierzch ni mo rza. Więc je den z nich wciąż
cze ka na od na le zie nie. Hi sto ria od kry cia
wra ku to co rocz na eks plo ra cja zor ga ni zo -
wa na przez chor wac ką Ka te drę Ar che olo gii
Pod wod nej, cen trum nur ko we ZG–SUB z
Za grze bia i Mu zeum Woj sko we go Mi ni ster -
stwa Obro ny Na ro do wej. Eks plo ra cje te by -
ły czę ścią tra dy cyj nych, co rocz nych
ob cho dów rocz ni cy walk o Szy be nik. Mi -
mo wie lu in for ma cji od ry ba ków nikt nie
przy pusz czał, że oko li ce wy spy Żir je skry -
wa ją praw dzi wą pe reł kę. Wrak Jun ker sa Ju
87 R -2 Stu ka, mi mo że spę dził pod wo dą
po nad 70 lat, za cho wa ny jest w bar dzo do -
brym sta nie. Nic za tem dziw ne go, że szyb -

ko stał się mek ką nie tyl ko pod wod nych ar -
che olo gów, ale przede wszyst kim cie ka -
wych pod wod ne go świa ta nur ków.

Pły nąc na wy spę Drve nik li czy my, że
ota cza ją ce ją wo dy rze czy wi ście wy peł nio -
ne są wspa nia ły mi for ma mi i struk tu ra mi
dna, o któ rych ty le sły sze li śmy. Wra ca jąc
mi ja my Ama re le (Di plo dus vul ga ris), Ob la -
dy (Ob la da me la nu ra) oraz ma łe Chro mi sy.
Na po tka ny Ostrosz (Tra chi nus dra co), ze
wzglę du na kol ce ja do we za li cza ny do nie -
bez piecz nych zwie rząt mor skich, to ry ba
za miesz ku ją ca przy brze żne wo dy. Mi mo że
osią ga dłu gość cia ła do 45 cm, nasz eg zem -
plarz to ju nior o dłu go ści oko ło 20 cm. Gru -
pa tech nur ków po dzi wia ścia nę od
głę bo ko ści pra wie 70 m, po zo sta li 40, 30
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m, a ju nio rzy 12 m. Kurs de ep wy ko nu je
zna ne ćwi cze nia z te stu nar ko tycz ne go,
póź niej już luz, pły nie cie w to ni na gra ni cy
40m. Na ko niec ry tu ał czy ra czej co dzien -
na już prak ty ka „strze la nie” (lub pró ba) boi.
Du żym uła twie niem w wyj ściu na po kład
jest win da dla nur ków. Prze rwa po mię dzy
nur ko wa nia mi w miej sco wo ści Ro go zni ca,
to de lek to wa nie pod nie bie nia ra ry ta sa mi
mo rza w po sta ci dań z kal ma rów, da gni
(ma łży), ryb, kre we tek czy sa łat ki z ośmior -
ni cy.

Dru gie nur ko wa nie, do głę bo ko ści 20 m,
od by wa my na ko lej nym z wra ków (zwa -
nym lo kal nie Cho ko la de).

Kie dy pa trzy się na ską pa ne w słoń cu,
ubo gie, su che i ka mie ni ste win ni ce Dal ma cji
wi dać, że wi no rośl nie ma tu lek ko. A jed -
nak upra wia się ją tu taj od wie ków. Dzię ki
słyn ne mu, czer wo ne mu wi nu pro du ko wa ne -
mu w re no mo wa nych win ni cach, Pri mo sten
zy skał uzna nie w świe cie wi niar skim. Sze ro -
ko zna ny ga tu nek wi na, któ re go umiar ko wa -
ne spo ży wa nie ma do bry wpływ na ser ce i
ży ły to „Ba bić”. Na by te dro gą kup na jed nak
nie od le ża ło u mnie zbyt dłu go. „Czer wo ne
wi no… sma ku je mi” Bio rąc do rę ki kie li szek
z wi nem, zmie nia my nie co tem po na sze go

ży cia, a zmy sły kie ru je my na to, co zwią za -
ne jest z je go za war to ścią. Wy traw ne o cha -
rak te ry stycz nym ciem nym, ru bi no wym ko lo-
rze, wy czu wal ne ko rzen ne nu ty i aro mat z
wy raź nym sma kiem, spe cy ficz nym bu kie tem
po wsta ją cym pod czas fer men ta cji i doj rze -
wa nia. Za war tość al ko ho lu: 12,7%. Po ko -

lej nych ły kach w peł ni poj mu je my du cha
de gu sta cji. To spe cy ficz ne po ło że nie win nic
przed sta wia naj lep szy do wód ludz kiej si ły i
tru du. Jak już ró żni znaw cy rze kli „kru cha
zie mia chro ni swo je skar by”, to czło wiek z
„ka mie nia” uzy sku je ta kie cu da. Ka żdy kie li -
szek wi na to rów nież lek cje hi sto rii, geo gra -
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fii, wi niar stwa, bo ta ni ki a cza sem na wet re -
li gii. My zaś do po wia da my – ka żda ko lej na
bu tel ka to hi sto rie, zwie rze nia, przy jaź nie i
ich ko niec, opo wie ści (mor skie też) i moc ne
po sta no wie nia. W trak cie de gu sta cji wi na
czas na po si łek. Wy traw ne wi na czer wo ne
pa su ją do czer wo nych mięs i dzi czy zny, a
ta kże do ostrzej szych, fer men tu ją-  cych se -
rów oraz dań z grzy bów. Więc z za mó wie -
nia mi po dą ża my w tym kie run ku. Mój wy bór
padł na će vapčići – chor wac kie ko tle ci ki z
sie ka ne go mię sa. Cho ciaż wła ści wie trud no
okre ślić do kład nie ich na ro do wość, wy stę -
pu ją prak tycz nie w więk szo ści kra jów bał -
kań skich, pod naj roz ma it szy mi na zwa mi. Na
ko niec przy szedł czas, aby po spa ce ro wać
wą ski mi ulicz ka mi z gę stą za bu do wą.

Mia sto za cho wa ło swo ją hi sto rycz ną at -
mos fe rę i wszyst kie ce chy śre dnio wiecz ne go,
śród ziem no mor skie go mia stecz ka ry bac kie -
go. Ten spa cer do ni kąd, bez po ca łun ków w
świe tle księ ży ca czy szep tów, któ re bu dzą
przed świ tem, ale za to z wia trem po bu dza -
ją cym zmy sły i dłu gi mi roz mo wa mi za koń -
czył noc. Ra nek! Po wo li wra ca jąc na kwa te ry
wzdłuż wy brze ża mi ja my pal my, cy pry sy,
kak tu sy, kasz ta ny ja dal ne, fi gi, mig da ły, oliw -
ki, gra na ty, cy try ny, po ma rań cze i wi no ro śle.

Pło szy my szy ku ją ce się na ryb ne po lo wa nie
cza ple, ibi sy, żu ra wie i fla min gi. Wy so ko na
nie bie krą ży so kół wę drow ny, a na dro dze
wśród wa pien nych skał wy le gu je się, szu ka -
jąc po ran ne go cie pła, rzad ko spo ty ka na jasz -
czur ka trój prę ga. O tym, że wstał już dzień
świad czy też cha rak te ry stycz ne in ten syw ne
„grze cho ta nie” – to „gra ją ce” cy ka dy.

Na ta ra sie do na sze go do mu, przy ko lej -
nych kie lisz kach wi na, twór czo roz wi ja my
jesz cze smut ki koń czą ce go się wy jaz du, jak
rów nież dy le ma ty roz wi nię te go w są sied -
niej Gre cji wiecz ne go po wro tu. Kon cep cja
ta by ła wa żną czę ścią fi lo zo fii sto ic kiej.
Wiecz ny po wrót (ina czej apo ka ta sta sis) to
kon cep cja fi lo zo ficz na przyj mu ją ca, że
świat po wta rzał się i bę dzie po wta rzać się
wciąż w tej sa mej po sta ci nie skoń cze nie
wie le ra zy. Czy bę dzie my więc tu jesz cze
ko lej ny raz, czy mo że świat to wciąż na no -
wo od gry wa ny spek takl, za ka żdym ra zem
w naj drob niej szym szcze gó le iden tycz ny z
po przed nim. Ilość mo żli wych zmian jest
skoń czo na, dla te go prę dzej czy póź niej ten
sam stan ma te rii po wtó rzy się. Faj nie by ło -
by tu wró cić jesz cze… ten ko lej ny raz

RMH

Ro mek M. Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz -

ny, NA UI CD, in struk tor nur ko wa nia i tre ner wie lu

fe de ra cji, wy dał po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy szko -

lił po nad 70 in struk to rów oraz wie lu zna nych pol -

skich nur ków tech nicz nych. Wy ró żnio ny za

osią gnię cia dy dak tycz no/wy cho waw cze pań stwo -

wym od zna cze niem – Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na -

ro do wej. Od był w swo jej ka rie rze po nad 6000

nur ko wań na akwe nach ca łe go świa ta, uczest ni -

czył, ja ko kon sul tant i nu rek za bez pie cza ją cy, w re -

kor dzie głę bo ko ści Pol ski i in nych cie ka wych

pro jek tach nur ko wych. Ma jąc świa do mość ry zy ka

i re spekt nie za głu szo ny ru ty ną, głę bo kość 100 m

prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy a je go wie dza, spo -

kój i opa no wa nie wie lu po zwo li ła na bez piecz ny

po wrót z tej głę bo ko ści. Au tor fil mo wych zdjęć spe -

cjal nych www.film pol ski.pl i ksią żki „Do tknąć Głę -

bi” www.do tknac gle bi.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info


PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

3. PROSTĄ REGULACJĄ PŁYWALNOŚCI  
I NAJWIĘKSZĄ W SWOJEJ KLASIE POJEMNOŚCIĄ = 21L

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

TECLINE PEANUT 21 ASYMMETRIC,  
TO SERIA WORKÓW O WYJĄTKOWYCH CECHACH: 

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Ka żda z osób nur ku ją cych, nie za -
le żnie od stop nia za awan so wa nia, ma
w swo jej gło wie ma rze nia nur ko we,
czy li zbiór, cza sa mi ca łą li stę miejsc,
któ re chcia ła by w przy szło ści od wie -
dzić i w nich za nur ko wać.

Dla jed nych bę dą to zna ne w Pol sce je -
zio ra, dla mi ło śni ków hi sto rii wra ki w mo -
rzu lub oce anie, dla in nych ja ski nie czy
ko pal nie i dla jesz cze in nych dziw ne miej -
sca pod zie mią. Pa mię tam do kład nie mo ją
li stę ma rzeń, MRU do da łem do niej po
obej rze niu na youtu bie fil mu z nur ko wa nia
Maj kie go – Mi cha ła Win ka. Jak to by wa z
ma rze nia mi, są ta kie, któ re re ali zu ją się
szyb ko i ta kie, któ re spo koj nie cze ka ją…
Mo je cze ka ło tyl ko pięć lat i na praw dę
przez czy sty przy pa dek zo sta ło zre ali zo wa -
ne. Bę dąc w Ta trach po zna łem w cza sie po -
dej ścia pod Ja ski nię Mię tu sią ka Ma riu sza.
W trak cie roz mo wy oka za ło się, że nie tyl -
ko roz ma wiam z oso bą, któ ra miesz ka do -

słow nie pod MRU, ale z czło wie kiem, któ -
ry się tam wy cho wał, a sam sys tem zna jak
wła sną kie szeń. Wie o nim wię cej niż nie -
je den prze wod nik. Dla te go dla mnie od

tam tej chwi li stał się „Ku sto szem” te go miej -
sca. Ak cja w Ta trach się skoń czy ła, ale ja
już by łem umó wio ny na ro ze zna nie te re nu.
Na je go pod sta wie miał być wdro żo ny w

MRU – spełnione marzenia
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ży cie plan nur ko wy w pół noc nej czę ści
kom plek su MRU.

Na po cząt ku te go ro ku, po mi mo nie roz -
piesz cza ją cych wa run ków at mos fe rycz -
nych, wy bra łem się w re jon Mię dzy rze-
c kie go Sys te mu Umoc nio ne go w asy ście
Ku sto sza i je go ko le gi Paw ła, by do kład nie
oce nić ilość sprzę tu i lu dzi, któ rych trze ba
za an ga żo wać do wy ko na nia nur ko wa nia.
Cel też był ta ki, by w dniu nur ko wa nia
ogra ni czyć do mi ni mum spa cer ze sprzę tem
w dłu gich ko ry ta rzach. Z obej rza nych
wcze śniej fil mów wnio sko wa łem, że marsz
do ce lu był dłu gi i wy czer pu ją cy. Na miej -
scu oka za ło się, że PZW 730 i je go po nad
30-me tro wy ko min ide al nie na da je się na
szyb zrzu to wy sprzę tu. Pro ble mem chwi lo -
wym, jak się póź niej oka za ło, by ła pły ta
pan cer na, któ ra tyl ko na pierw szy rzut oka
wy da wa ła się nie do po ko na nia. Po tej wi zy cie już wie dzia łem, że po -

trzeb ne są dwie oso by zna ją ce tech ni ki li -
no we do ob słu gi PZW 730, blocz ki li ny,
moc ne ja ski nio we wor ki trans por to we Ol ki
Chru ściel i dwie oso by, któ re po mo gą prze -
nieść na lek ko po zo sta ły sprzęt.

Już dwa mie sią ce póź niej wszyst ko by ło
umó wio ne i za pla no wa ne. Nur ku ję ja z Bi -
zo nem, ka Ma riusz z Asią ob słu gu ją PZW

730 (tyl ko oni ma ją bio dra z gu my).
Pły ta pan cer na na praw dę ma ma łe wy -

mia ry!!!
Woj tek, Pa weł, Bi zon i ja do sta je my się

do wnę trza przez pół noc ne le we od wod -
nie nie (dla nie wpra wio nych ni ski, po nad
300-me tro wy ko ry tarz, któ rym pły nie wo da
mo że być za sko cze niem), do cie ra my pod
PZW 730, od bie ra my sprzęt i z te go miej sca

KLIKNIJ

http://www.youtube.com/watch?v=LjoeVGtJqEk
http://www.youtube.com/watch?v=LjoeVGtJqEk


Nuras.info 7/2016

36

przez sta cję Nord pol dwo ma kur sa mi pie -
szy mi trans por tu je my sprzęt do ko ry ta rza,
gdzie po ja wia się upra gnio na wo da.

Przy nie sio na plan de ka do sko na le chro ni
sprzęt Rad ka przed prze mo cze niem oraz
po zwa la na su che prze bra nie się w su che
ska fan dry. Ma my du żo cza su, więc na spo -
koj nie skrę ca my bu tle z au to ma ta mi. Nur -
ko wa nie wy ko nu je my w kon fi gu ra cji

si de mo unt, uży wa jąc do te go po dwie bu tle
8-li tro we. Oso by, któ re nam to wa rzy szy ły
zo sta wia ją nas i wy ko rzy stu ją wol ny czas
na zwie dza nie czę ści pod ziem ne go kom -
plek su. Po oko ło 40 mi nu tach je ste śmy go -
to wi, by się za nu rzyć. Na po cząt ku
je ste śmy tro chę roz cza ro wa ni, bo na pierw -
szy rzut oka wi dać, że wo da znacz nie się
ob ni ży ła, uka zu jąc na ścia nach sta re wod -

ne na cie ki oraz miej sca mi sta rą, po prze ry -
wa ną po rę czów kę. Mó wi my so bie pły nąc
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wpław, że al bo da lej bę dzie le piej, al bo so -
bie tu taj po pły wa my po po wierzch ni. Mi ja -
my pierw sze od bi cie w le wo i jest na tej

wy so ko ści oko ło 160 cm wo dy. Da lej pro -
sto w świe tle la tar ki wi dać, że ko ry tarz się
ob ni ża, choć nie wia do mo, czy lu stro wo dy

nie do tknie w pew nym mo men cie stro pu,
ale gdzieś na sa mym koń cu ko ry ta rza. Pły -
nie my da lej, sta ra jąc się nie do ty kać płe twa -
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mi o spąg, wy star czy je den nie wła ści wy
ruch i wi docz ność spa da do ze ra. Po kil ku -
na stu chwi lach do sta je my od lo su to, na co
cze ka li śmy, czy li na stę pu je cał ko wi te za nu -
rze nie – wo da do ty ka stro pu a ko ry tarz na -
dal się ob ni ża. Bę dąc w kry sta licz nie czy stej
wo dzie po ru sza my się do przo du. Po kil ku

chwi lach mi ja my od bi cie w le wo, ko ry tarz
ten bie gnie do wy sa dzo ne go od wod nie nia
Kę szy ca, przy czy ny za la nia tej czę ści kom -
plek su. Pły nąc da lej do cie ra my do koń ca
głów ne go ko ry ta rza za mu ro wa ne go ścia ną
z ce gieł, przed nią za wra ca my. Pod czas po -
wro tu od wie dza my po na szej le wej stro nie
po miesz cze nie z mi lio nem dru tów i da lej,
pły nąc w stro nę wyj ścia, do cie ra my do ko -

ry ta rza, któ ry od bi ja pod ką tem 90 stop ni w
le wo. Wpły wa my do nie go, jest o nie bo
mniej szy od głów ne go, wy so ki na dwa me -
try i sze ro ki na oko ło 130 cm. Pły nie my bar -
dzo wol no, po dzi wia jąc for my, któ re przez
la ta wo da utwo rzy ła na ścia nach. Koń ca ko -
ry ta rza w świe tle la tar ki nie ste ty nie wi dać.
Po ru sza my się da lej sta rą, przez ko goś po ło -
żo ną po rę czów ką, któ ra nie ste ty bie gnie po
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su fi cie. W pew nym mo men cie i ona się
koń czy, za kła da my swo ją i da lej nur ku je -
my. Do cie ra my do roz sze rze nia i sal ki po
pra wej stro nie. Po mi nię ciu jej, ko ry tarz bie -
gnie pro sto i po kil ku na stu me trach ostro
skrę ca w le wą stro nę. Kil ka na ście mi nut, kil -

ka dzie siąt me trów i do cie ra my do koń ca,
czy li do po przecz nej ścia ny z czer wo nej
ce gły. Je ste śmy do kład nie w Kę szy cy, nie -
da le ko cmen ta rza. Zaw ra ca my, zwi ja my
po rę czów kę i na dal w kry sta licz nej wo dzie
wra ca my w stro nę wyj ścia. Po 30 mi nu tach

zno wu je ste śmy na pod ziem nym „ lą dzie” i
mo że my opo wia dać o swo ich wra że niach.
Miej sce nas za sko czy ło w 100%, bo o ile
na po cząt ku za po wie dzi wzro ko we nie
wró ży ły do bre go nur ko wa nia z uwa gi na ni -
ski stan wo dy, to już po nim oka za ło się, że
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je ste śmy w peł ni za do wo le ni. Trud no sze -
nia bu tli i sprzę tu nie po szedł na mar ne!!!
Prze bra nie, spa ko wa nie sprzę tu i ru sza my
na Nord pol z ple ca ka mi peł ny mi sprzę tu.

Kil ka kur sów i wszyst ko lą du je pod 730. Ro -
bi my prze rwę na ka wę i cze ka my na resz tę
gru py. Gdy wszy scy do cie ra ją, Asia z ka Ma -
riu szem ru sza ją do gó ry, a my (Pa weł, Ra -

dek, Woj tek i ja) roz po czy na my po wrót
przez mo kre ko ry ta rze pe reł MRU. Owe
per ły, fe no men te go miej sca, two rzy twar -
da wo da ota cza jąc zia ren ka pia sku ka mie -
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niem, bu du jąc z nich okrą głe for my przy po -
mi na ją ce do złu dze nia per ły.

Po 50 mi nu tach do cie ra my pod 730 od
stro ny lą du, od bie ra my sprzęt i ła du je my go

do aut. Je stem w szo ku, bo na wet nie jest
moc no za bru dzo ny, jak to zwy kle by wa.

Fi nal nie lą du je my u ka Ma riu sza w do mu,
gdzie je go Ma ma go ści nas, jak za wsze,

pysz nym po sił kiem. To nie ko niec na sze go
wy pa du. Jesz cze w no cy ru sza my na kil ku -
go dzin ny spa cer, by zo ba czyć in ne miej sca
i zro bić pa rę cie ka wych zdjęć z tej peł nej
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przy gód wy ciecz ki. Fot ki spod wo dy? Tak,
by ło ich ca łe mnó stwo, ale jak się oka za ło,
Ra dek źle usta wił apa rat i wy szły nie wy -
ostrzo ne. Mo że to miej sce tak dzia ła, a mo -
że to tyl ko znak, by wró cić tam i jesz cze raz
zro bić to sa mo. Kto wie, co kry je się za za -

mu ro wa ną ścia ną z ce gieł nie da le ko cmen -
ta rza pod Kę szy cą…

Na ko niec chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy swo imi si ła mi przy czy ni -
li się do re ali za cji te go nur ko wa nia. Bez
Wa sze go wkła du to by się nie uda ło.

Pod czas te go wy pa du te sto wa łem no wy
wy rób Tro ja na – czo łów kę do za dań spe -
cjal nych, zbu do wa ną w opar ciu o gło wi cę
z fat boya.

Ma riusz - mlin ke si de mo unt 

Ra dek Bi zoń
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http://www.cmas.pl
http://nalofoty.pl/Wyjazdy
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Od kąd pa mię tam, za wsze fa scy no -
wał mnie pod wod ny świat. Po cząt -
ko wo po dzi wia łem go w te le wi zji,
po tem go dzi na mi prze sia dy wa łem
przed akwa rium, aż w koń cu przy -
szedł ten czas, by do tknąć głę bi i
po czuć się jak del fin...

Mo ja przy go da roz po czę ła się w Szko le
Nur ko wa nia NA UI z Ry duł to wa, gdzie pod
okiem Mar ka i Ju sty ny wy ko na łem swój
pierw szy od dech pod wo dą. Po cząt ki by ły
trud ne, uczy łem się pod staw, czysz cze nia
ma ski, po słu gi wa nia się ABC, do te go wy -
kła dy z fi zy ki, ta bli ce – ogrom wie dzy, ale
by ło cie ka wie. Nie mo głem do cze kać się
na stęp nych za jęć. Ko lej ne go dzi ny na ba se -
nie upły wa ły szyb ko, a ja czu łem ja kiś nie -
do syt, wciąż py ta łem, kie dy po ja dę na
wo dy otwar te? W od po wie dzi sły sza łem:
„Re nio, mu si my po pra co wać jesz cze nad
pły wal no ścią…” Eh, no trud no, mu szę to

ro bić do brze, na dal więc ćwi czy łem w ba -
se nie.

Du ży mi kro ka mi zbli żał się ma jo wy
week end. Wraz z mo im ta tą, któ ry też nur -
ku je, pla no wa li śmy wspól ny ro dzin ny wy -
jazd na ka ja ki. Jed nak któ re goś dnia

za dzwo nił te le fon ta ty – je dzie my na Ko par -
ki! Spły wy ka ja ko we ode szły na dru gi plan,
nie mo głem do cze kać się te go nur ko wa -
nia…

Do tar li śmy nad wo dę, by ła pięk na po go -
da, ma ma z mo im bra tem za ży wa li ką pie li

Prawie jak delfin
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sło necz nych. Pierw sze nur ko wa nie wy ko -
na łem z Ju sty ną. By ło nie sa mo wi cie, wi -
dzia łem prze pły wa ją ce oko nie, płot ki. Nie
mo głem uwie rzyć – ja nur ku ję! Ko lej ne za -
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nu rze nie by ło już z Mar kiem, wy ko na li śmy
ćwi cze nia z ma ską, au to ma ta mi, by ło fan ta -
stycz nie. Na stęp ne nur ko wa nia ubie gły na
zwie dza niu zbior ni ka, po dzi wia niu pod -
wod ne go świa ta oraz po wta rza niu ćwi czeń

– ma ska, au to ma ty, pły wal ność i wie le in -
nych. W koń cu przy szedł ten czas, gdy Ju -
sty na i Ma rek uści snę li mi dłoń, obe rwa łem
płe twą i otrzy ma łem swój pierw szy cer ty fi -
kat Ju nior Scu ba Di ver NA UI. W koń cu je -

stem cer ty fi ko wa nym nur kiem. Hu ra!!!
Wa ka cje już tuż, tuż. Pra co wa łem więc

nad oce na mi, chcia łem mieć jak naj lep sze
świa dec two i po je chać na wa ka cje. Uda ło
się, po le cie li śmy na GO ZO! Ta ta ku pił mi
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au to mat i pian kę, resz tę po ży czy łem od
Mar ka. Kil ka go dzin lo tu, jaz dy sa mo cho -
dem i by li śmy na miej scu. Ca ła gru pa z ry -
duł tow skiej szko ły nur ko wa nia do tar ła na

miej sce. Ależ tu faj nie, ju tro nur ku je my.
Pierw sze nur ko wa nie spraw dza ją ce za li czy -
łem w pa rze z mo im in struk to rem. Zro bi li -
śmy zdję cia, osią gną łem głę bo kość 12 m.

Cie szę się i wciąż nie mo gę uwie rzyć, że
mo je ma rze nie się speł ni ło. Czu ję się jak
del fin... Wi dzę mnó stwo ryb, ta kich jak w
akwa rium mo je go ta ty. Ko lej ne dni, ko lej -
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ne nur ko wa nia, ka żde jest in ne, cie kaw sze
– ja ski nia, wrak, ścia na, Blue Ho le, Azu re
Win dow. Nie sa mo wi te! W wol nych chwi -
lach ro bi my pie sze wy ciecz ki. Ma rek i Ju -

sty na za bie ra ją nas na czer wo ną pla żę, kil -
ka go dzin wę drów ki po gó rach to spo re wy -
zwa nie, ale jest faj nie, nie czu ję zmę cze nia.
Wraz z ko le ga mi, Szy mo nem i Igo rem, po -

dzi wia my urwi ste zbo cza Go zo. Dni mi ja ją,
a ja wy ko nu ję ko lej ne nur ko wa nia, wszyst -
ko od by wa się dość in ten syw nie i zor ga ni -
zo wa ne jest z ze gar mi strzow ską pre cy zją.
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Czas mi ja szyb ko, nie my ślę o po wro cie do
do mu, chcę wię cej. Je stem z gru pą, któ ra
na uczy ła mnie nur ko wać i po ka za ła, jak
wy glą da pod wod ny świat. Te raz już wiem,

dla cze go mój in struk tor na kur sie ka zał mi
wie lo krot nie wy ko ny wać ćwi cze nia, za le -
wać ma skę, od naj dy wać au to ma ty czy pra -
co wać nad pły wal no ścią, war to by ło

tre no wać. Zro zu mia łem to wszyst ko nur ku -
jąc na Go zo, z przy ja ciół mi, dla któ rych
nur ko wa nie to pa sja i spo sób na ży cie. Te -
raz już wiem, jak to jest być del fi nem, chcę



Nuras.info 7/2016

50

wię cej! Bę dę nur ko wał, ćwi czył, do sko na lił
swo je umie jęt no ści. 

Te raz czas na mo je go młod sze go bra ta,
któ ry ob ser wo wał mnie z bo ku i ki bi co wał,

po ka żdym nur ko wa niu do py ty wał, co wi -
dzia łem i jak by ło. Też mu si to zo ba czyć i
po czuć to co ja, bo nie da się te go opi sać
sło wa mi…

Tekst: Ri nal do Ruc ki 14 lat

Ju nior Scu ba Di ver NA UI 

z Ry duł tow skiej szko ły nur ko wa nia

Fot.: Ma rek Men cel
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Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount 

i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym

Bestdivers
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.speleonurkowanie.com
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Kie dy za chę cam świe żo upie czo -
nych płe two nur ków, tuż po kur sie P1,
na do dat ko we szko le nie umo żli wia ją -
ce bez piecz ne nur ko wa nie w no cy, to
wi dzę w oczach roz mów ców zdzi wie -
nie i po chwili py ta nie: w no cy też
mo żna nur ko wać? Po ja wia się za cie -
ka wie nie, nie pew ność i wie le py tań
za zwy czaj za koń czo nych burz li wą
dys ku sją.

Roz bu dzo na ta jem ni czym pod wod nym
świa tem w wy da niu noc nym wy obraź nia i
chęć pod nie sie nia po zio mu ad re na li ny ro bi
swo je. Wie lu na mo ją za chę tę od po wia da
– tak, chcę zo ba czyć i po znać tę in ną stro -
nę nur ko wa nia.

Uma wia my ter min, za czy na jąc od krót -
kiej, ale tre ści wej i nie zbęd nej teo rii, po tem
wy jazd na nur ko wi sko. Za dnia przy go to -

Czy warto nurkować w nocy?
Płetwonurek nocny PNO KDP CMAS
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wu je my sta no wi sko, kla ru je my sprzęt, jesz -
cze kil ka przy dat nych rad i przy po mnie nie
za sad bez pie czeń stwa.

Kie dy przy cho dzi czas wej ścia do wo dy,
do strze gam u wszyst kich pod nie ce nie i nie -
pew ność pierw szych re ak cji. Po tem za nu -

rza my się w ten in ny świat, pe łen mro ku i
ta jem nic, roz świe tlo ny stru mie nia mi świa -
tła z na szych lamp. Ka żdy prze ży wa tę
chwi lę ina czej, wszy scy są bar dzo skon cen -
tro wa ni, szcze gól nie gdy jest to pierw sze
wej ście w no cy pod wo dę.

Od czu wa my, że sta no wi my zwar tą gru -
pę, je ste śmy bli sko, do ce nia my ro lę part ne -
ra i to, jak wie le za le ży od do brze przy go-
to wa ne go i nie za wod ne go sprzę tu.

Kie dy po wyj ściu z wo dy przy cho dzi
chwi la na pod su mo wa nie i re flek sje, rzad ko
mam szan sę za bra nia gło su. Trud no się
prze bić, gdy wszy scy chcą prze ka zać swo -
je wra że nia i fa scy na cje, opo wia da jąc o
tym, co prze ży li i zo ba czy li.

W tych roz mo wach i dys ku sjach mi mo -
cho dem od czu wa my, że sta no wi my nie tyl -
ko w wo dzie, ale i po wyj ściu faj ny ze spół.

Pierw sze Noc ne Nur ko wa nie dla ka żde -
go jest czymś wy jąt ko wym i nie po wta rzal -
nym. Ka żdy był tym za fa scy no wa ny i pod
wiel kim wra że niem. Czę sto przed opusz -
cze niem nur ko wi ska po ja wia ło się py ta nie
–na stęp ne noc ne to kie dy bę dzie?

Nie daw no za da łem py ta nie Do mi ni ce,
czter na sto let niej kur sant ce, o wra że nia z
noc ne go nur ko wa nia:
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– By ło su per, choć na po cząt ku tro chę się
ba łam. By ło ciem no i wszyst ko by ło ta kie
in ne. By ła to jed nak dla mnie nie za po mnia -
na przy go da, bę dę mia ła o czym opo wia -
dać. Wi dzia łam ry by, któ re się mnie nie
ba ły i mo głam je pra wie do tknąć, za dnia
by ło by to nie mo żli we. W ciem no ści na wet

zna ne miej sca i przed mio ty oświe tlo ne
świa tłem la tar ki wy glą da ły zu peł nie ina -
czej. By ły bar dziej ta jem ni cze i przez to na
pew no cie kaw sze. Zau wa ży łam, że nur ko -
wa nie w no cy sprzy ja in te gra cji gru py, po -
nie waż mu sie li śmy bar dziej współ dzia łać i
za cho wać więk szą ostro żność. Na le ża ło

jesz cze bar dziej zwra cać uwa gę na part ne -
ra i trze ba by ło być bar dziej skon cen tro wa -
nym. Na pew no bę dę chcia ła zno wu
za nur ko wać w no cy, te raz to już z ta tą i ma -
mą, bo sta no wi my faj ny ze spół.

Zby szek, któ ry nie daw no ukoń czył kurs
P1 i szko le nie nur ko wa nia noc ne go, za fa -
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scy no wa ny był nie sa mo wi tą in no ścią pod -
wod ne go świa ta wi dzia ne go w świe tle pod -
wod nych lamp.

Po pierw szym nur ko wa niu nie wie dział
o czym opo wia dać, bo wra żeń by ło tak
wie le. Wszyst ko by ło ta kie no we i in ne, jed -
nak zwró cił uwa gę, jak wa żne jest part ner -
stwo i wza jem na ase ku ra cja.

Mi chał nur ku je już wie le lat i na dal na zy -
wa nur ko wa nie noc ne nie zwy kłym i nie tu -
zin ko wym wy da rze niem. Fa scy nu je go w
nim wspa nia ły spek takl i gra świa teł o ró -

żnych od cie niach wy do by wa ją cych się z
ciem no ści, mo ment kie dy miej sca i rze czy
są na no wo od kry wa ne, a któ re po chwi li
już zni ka ją za stą pio ne ko lej ny mi. Smu gi
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świa tła prze ci na ją ce gej ze ry bą bel ków wy -
dy cha ne go po wie trza zmie rza ją ce ku po -
wierzch ni i re flek sy świa tła od bi te go od

prze pły wa ją cych nie opo dal ryb. Jak mó wi,
ta ilu zo rycz na od mien ność trwa przez chwi -
lę, a przy spa rza fa scy na cji na dłu gi czas.

To też chwi la, kie dy spraw dza ją się na -
sze na by te wcze śniej umie jęt no ści nur ko we
i or ga ni za cyj ne. W trak cie prze by wa nia
pod wo dą w osło nie no cy, je ste śmy nie mal
za nu rze ni w bez kre snej pu st ce. W ta kim
mo men cie na pew no zna cze nia na bie ra
part ner stwo i pra ca ze spo ło wa, zna jo mość
na wi ga cji, umie jęt ność ko mu ni ko wa nia się
i opa no wa nie.

Na py ta nie, czy war to, ka żdy od po wie -
dział z uśmie chem – po pro stu trze ba spró -
bo wać!

A jak wy glą da kurs?
Dwie go dzi ny teo rii, pod czas któ rej zo -

sta nie omó wio ne m.in. śro do wi sko wod ne
w no cy, sprzęt sto so wa ny w nur ko wa niach
noc nych, or ga ni za cja nur ko wa nia oraz
tech ni ka i bez pie czeń stwo nur ko wań noc -
nych. Prak ty ka obej mu je przy go to wa nie
sprzę tu do nur ko wa nia w no cy, pra wi dło -
we ope ro wa nie świa tłem i dwa nur ko wa nia
noc ne. Kur sy noc ne do stęp ne są w więk szo -
ści klu bów i cen trów nur ko wych. Je że li je -
steś za in te re so wa ny, znajdź kurs bli sko
sie bie.

Pod sta wo we za sa dy bez piecz nych nur -
ko wań w no cy:

– oznacz miej sce wej ścia i wyj ścia z wo -
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dy przy po mo cy do brze wi docz ne go źró dła
świa tła;

– po sia daj za pa so we źró dło świa tła;
– przed nur ko wa niem omów plan nur ko -

wa nia oraz sy tu acje awa ryj ne;
– wy ko naj spraw dze nie part ner skie z

uwzględ nie niem pra wi dło wo za mo co wa -
ne go źró dła świa tła pod sta wo we go i za pa -
so we go;

– nie ośle piaj part ne ra;
– sto suj noc ne zna ki „OK” i „coś nie tak”;
– w przy pad ku za gu bie nia part ne ra, za -

kryj swo je źró dło świa tła, po zwo li to na za -
uwa że nie po świa ty part ne ra.

Ta de usz Sta chu ra in struk tor M2 KDP CMAS.

Mar cin Waj dyk in struk tor M2 KDP CMAS.

fo t. : Mi chał Mi ku ła
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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 48 35 35

Wy star czy do dać do cie płej wo dy, aby neo pren w Two jej pian ce otrzy mał no we ży cie. Sku tecz nie usu wa po zo sta ło ści or ga nicz ne i
sól z ka żde go ty pu pia nek i neo pre nów. Za po bie ga przed wcze sne mu sta rze niu pian ki  i oksy da cji.
Sys tem do pie lę gna cji neo pre nu i sprzę tu wod ne go.Za le ca ne jest my cie ręcz ne po ka żdym uży ciu i do kład ne spłu ka nie. Szcze gól -
nie na le ży wy prać pian kę wy po ży czo ną przed uży ciem. Wy wa żo ny sys tem do pie lę gna cji neo pre nu i sprzę tu wod ne go.

Kon cen trat był te sto wa ny przez 18 mie się cy przez ze spół ar che olo gów pod wod nych od oce anu
spo koj ne go do pol skich je zior. Wi docz ne efek ty (za pach, ko lor i brak pod ra żnień na skó rze) nur ko -
wie uzy ski wa li po dwu trzech pra niach.Płyn nasz jest uży wa ny przez szko ły nur ko we i wy po ży czal nie
pia ne do nur ko wa nia. sys te ma tycz ne sto so wa nie pły nu za po bie ga po wsta wa niu bak te rii i grzy -
bów.
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ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  
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http://forum-nuras.com
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.oceanx.pl
http://facebook.com/nurkowanietorun
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W so bo tę przy nie zbyt do god nych wa -
run kach po go do wych po je cha li śmy nad je -
zio ro. Wiał sil ny wiatr, od cza su do cza su
pa dał deszcz, a słoń ce pró bo wa ło się prze -
bić przez war stwę chmur. Nie znie chę ci ło
to nas w naj mniej szym stop niu, nie mo gli -
śmy się do cze kać za nu rze nia pod ta flą je -
zio ra Bia łe go. Tym ra zem po je cha li śmy w
in ne miej sce, prze dzie ra jąc się przez krza -

ki i mi ja jąc oko li cę, gdzie kie dyś sta ła ga -
jów ka. Na dro dze do wo dy zna leź li śmy ma -
łą prze szko dę w for mie wia tro ło mów, kil ka
ko na rów mu sie li śmy usu nąć, by przejść.
Zej ście do wo dy cha rak te ry zo wa ło się skar -
pa mi i osu wa ją cym się z nich pia skiem. Ze
wzglę du na nie kom for to wy wiatr, szyb ko
skla ro wa li śmy sprzęt i wsko czy li śmy do wo -
dy.

(Wy)nurzeni.

Ekspedycja wigierska
13 czerw ca 2016
W je den z week en dów przy je chał do nas z Olsz ty na ich tio log, Pa weł La -

skow ski. Mie li śmy przy jem ność po znać się na tar gach nur ko wych w War sza -
wie, gdzie pod czas roz mo wy oka za ło się, iż Pa weł kil ka na ście lat wcze śniej
pro wa dził ba da nia nad je zio rem Bia łym Wi gier skim. Od kil ku mie się cy współ -
pra cu je my przy na szym pro jek cie (Wy)nu rze ni. Eks pe dy cja wi gier ska, jed nak
tyl ko po przez kon takt te le fo nicz ny i ma ilo wy. Wśród wie lu obo wiąz ków Pa -
weł zna lazł w koń cu czas, że by przy je chać i za nur ko wać z na mi. Wy bór miej -
sca był oczy wi sty – je zio ro Bia łe Wi gier skie.
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Wi docz ność by ła sła ba ze wzglę du na po -
go dę. Sil ny wiatr two rzył na po wierzch ni
spo re fa le, a deszcz przy czy niał się do znacz -
ne go mą ce nia wo dy. Dzie je się coś dziw ne -
go, po nie waż jest bar dzo ma ło ryb i nie ma
ra ków, a wręcz spo tka li śmy kil ka mar twych.
Zda niem Paw ła, jest to dość dziw ne zja wi sko
o tej po rze ro ku, któ re nie wia do mo tak na -
praw dę czym jest spo wo do wa ne.

Po skoń czo nym nur ko wa niu cze ka ła na
nas pysz na prze ką ska przy rzą dzo na przez
jed ne go z na szych su wal skich spon so rów
Kuch nię Ta tar ską „U Ali ka”. Emil za wsze
sta je na wy so ko ści za da nia i tym ra zem nas
nie za wiódł, przy wo żąc swo ją tu ry stycz ną
ku chen kę, w któ rej uda ło się pod grzać owe
orien tal ne pysz no ści. Dzię ku je my bar dzo
Emil ce i Ali ko wi za po krze pia ją cy po si łek.

Jak zwy kle, by ło prze pysz ne. Mi mo nie -
wiel kiej ilo ści ryb, Hu bert mógł prze te sto -
wać no wy na by tek spon sor ski – apa rat
Olym pus TG -4. Jak wi dać na po ni ższych
zdję ciach, jest to na praw dę świet ny apa rat.
Dzię ku je my fir mie Olym pus za po moc w
re ali za cji na sze go pro jek tu.

Nie dzie la oka za ła się lep szym dniem na
nur ko wa nie, ze wzglę du na po go dę. Słoń ce
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nie opusz cza ło nas przez ca łe przed po łu -
dnie, a tem pe ra tu ra, już wy ższa, ogrze wa ła
at mos fe rę. Wraz z Paw łem wy bra li śmy się
na ko lej ne nur ko wa nie w je zio rze Bia łym
Wi gier skim, mi mo że z po wo dów ro dzin -
nych bra ko wa ło obec no ści Emi la i Hu ber ta.

Pod je cha li śmy pod sam brzeg, do kład nie
w to miej sce, gdzie pierw szy raz za nur ko -
wa li śmy w ra mach pro jek tu. Po wej ściu pod
wo dę za sko czył nas dość sil ny prąd, spo wo -
do wa ny wczo raj szy mi po dmu cha mi wia tru.
Pa weł przej rzał ma py ba ty me trycz ne te go

od cin ka je zio ra, więc zde cy do wa li śmy się
po pły nąć w pra wo. Jak wy ni ka ło z ma py,
wi dzie li śmy skar pę na głę bo ko ści ok. 4 me -
trów, któ ra spa da ła ostro w dół. Na po tka li -
śmy ła wi cę bar dzo ma łych oko ni i kil ka
ko na rów zwa lo nych drzew. Po za tym nic
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wię cej, ryb jak nie by ło, tak nie ma.
Tak za koń czy ła się week en do wa wi zy ta

na sze go ko le gi Paw ła. Ma my na dzie ję na
ko lej ne spo tka nia i wspól ne nur ko wa nia w
in nych je zio rach Wi gier skie go Par ku Na ro -
do we go.

Ewa Dru cis

O Bia łym Wi gier skim w desz czu, wie trze
i słoń cu… a na wet w śnie gu (pod wo dą)

Wczo raj au ra nie roz piesz cza ła. Kil ka ra -
zy nas zla ło rzę si ście, kil ka ra zy osu szy ło, a
pod wo dą… pa dał śnieg. Kil ka ty go dni by -
ło sło necz nie i cie pło, nie po my śla łem, że
mo że być ina czej, a tu pro szę. Emil zna lazł

win ne go. To Pa weł nas na wie dził i przy -
wiózł z Olsz ty na nie po go dę.

So bo ta
Spo tka li śmy się w re al nym świe cie z

Paw łem La skow skim, ich tio lo giem z Olsz ty -
na i re dak to rem Nur ko wej Pol ski. To on po -



Nuras.info 7/2016

64

wia do mił nas o tym, że od kry li śmy ry bę pie -
kiel ni cę w Czar nej Hań czy.

Dziś nur ku je my ra zem w je zio rze, w któ -
rym Pa weł pro wa dził ba da nia kil ka na ście
lat te mu. Ta ka hi sto ria ko ło za ta cza.

Już na po cząt ku, tuż przed miej scem,
gdzie sta ła ga jów ka, dro gę za gro dzi ły nam
wia tro ło my… kil ka ko na rów trze ba by ło
usu nąć z dro gi. A po tem znów deszcz,

wiatr, słoń ce, deszcz, wiatr słoń ce, czy li na
zmia nę (oprócz wia tru, któ ry to wa rzy szył
nam przez ca ły czas).

Emil wziął mój sta ry apa rat w obu do wie,
któ ra przy pły nę ła do mnie z Hong Kon gu
na dwa dni przed wy jaz dem do Egip tu. Do
dziś kla sycz ną ro lę „bol ca” w za wia sie peł -
ni gwóźdź we tknię ty tam przez Mi mie go,
in struk to ra z Da hab. Tro chę ten bo lec za -
rdze wiał, ale jest. Tkwi, bo ten z Hong Kon -

gu wy padł już na dru gim nur ko wa niu, a
apa rat, za la ny sło ną wo dą, od mó wił współ -
pra cy.

Oka za ło się, że obu do wa znów pu ści ła.
Tym ra zem w Pol sce, na 20 me trach. Przy -
czy ni łem się do skró ce nia nur ko wa nia
pierw szej eki py (i stre su Emi la). Wo da w
Bia łym jest słod ka, czy li oby ło się bez ser -
wi su. Tro chę su szar ki i wszyst ko wró ci ło do
nor my.
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Dziś w pla nach pierw sze pró by z Olym -
pu sem TG -4 w de dy ko wa nej obu do wie.
Świa tło ra czej zmien ne, wi docz ność tro chę
gor sza niż ostat nio i mnó stwo „za kwi tu”.
Wo da na sy co na by ła dro bi na mi uno szą cy -
mi się jak śnieg na wie trze. Ta ka au ra.

W koń cu mam mo żli wość zro bie nia ta -
kże fo to gra fii zbli że nio wej. Te go wła śnie
bra ko wa ło, bo dzię ki no wym mo żli wo -

ściom od kry łem, że pod wo dą też kwit ną
kwiat ki... jak ma ki pra wie.

Ty le na sze go so bot nie go nur ko wa nia w
Bia łym Wi gier skim. Kil ka no wych od kryć,
kil ka no wych nazw ga tun ko wych w gło wie
za spra wą Paw ła La skow skie go (ich tio log w
koń cu). Śmiesz nie tak tro chę. Zna łem czło -
wie ka tyl ko przez te le fon i In ter net, a on
wziął i się nam w Su wał kach ob ja wił.

Jest ja kaś moc w tych no wych me diach,
mo żna so bie roz ma wiać z ludź mi z wiel kie -
go świa ta... No, mo że z wiel kiej Pol ski
(wiel kiej, bo Po la cy dziś prze cież wy gra li z
Ir lan dią, ta ki hi sto rycz ny triumf). In ter net
zbli ża lu dzi, ale tyl ko tych, któ rzy po tra fią
po słu gi wać się wła ści wie tym na rzę dziem.

A z na rzę dzia mi jed nak jest tak, że cza -
sem prze sta ją dzia łać wła ści wie, cho dzi mi
o te za la nia (sprzę tu, któ ry swo je la ta ma).
Olym pus nie wy glą da na ta kie go, co da się
za lać. Na wet jak obu do wa się roz sz czel ni,
to w środ ku sie dzi apa rat, któ ry jest wo dosz -
czel ny (do 15 me trów, jak po da je pro du -
cent, ale po noć są ta cy, któ rzy by li głę biej).
Ta ką ma my no wą za baw kę.

Hu bert Sto ja now ski

Ma my pie kiel ni ce! Sen sa cja z Czar nej
Hań czy po twier dzo na!

Rok te mu zro bi łem zdję cie pie kiel ni cy.
To ta ka ry ba, któ ra jest za gro żo na i nie był
od kry ta w Wi gier skim Par ku Na ro do wym, a
ja przy pad kiem zro bi łem jej zdję cie. Wczo -
raj tam wró ci li śmy, że by zo ba czyć, czy
jesz cze jest w Czar nej Hań czy. Na szczę -
ście by ła. Ta ta po wie dział, że bym to ja opi -
sał ten wy pad, bo to mo je od kry cie.
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Po je cha li śmy z ta tą nad rze kę Czar ną
Hań czę, aby spraw dzić, czy da lej są tam
pie kiel ni ce. Nie od ra zu tak wy my śli li śmy,
bo ta ta miał ro bić in ne zdję cia, ale go na -
mó wi łem na ja kiś wy jazd. Wzię li śmy dwa
apa ra ty Olym pu sa w obu do wach. Ten
sprzęt do sta li śmy do te sto wa nia. Jak ta ta pi -
sał do Olym pu sa, to pro sił o apa rat dla mnie

i tro chę przy pad kiem na pi sał, że mo gą w
su mie po ży czyć nam dwa. Dru gi chciał
wziąć so bie. Oka za ło się, że nasz po mysł
się spodo bał i za ła twi li śmy so bie dwa apa -
ra ty TG -4 dla mnie i OM -D dla ta ty w obu -
do wach pod wod nych. Mia łem na pi sać, że
pierw szy raz te sto wa li śmy ra zem apa ra ty,
ale ta ta mi przy po mniał, że prze cież w nie -
dzie lę też nur ko wa li śmy z ni mi w Wi grach,
ale wi docz ność by ła bar dzo sła ba. Wła ści -
wie to wzię li śmy udział w pro gra mie te le -
wi zyj nym „Za ło ga Eko”, ale o tym jesz cze
na pi sze my, jak po ka żą pro gram w te le wi -
zji.

Za nim jed nak po je cha li śmy nad rze kę, to
ta ta zro bił mi nie spo dzian kę i pierw szy raz
w tym ro ku za je cha li śmy na pie ro gi do pa -
ni Te re sy. Mie li śmy zjeść do pie ro nad rze -
ką, ale się nie uda ło. Zja dłem już w
sa mo cho dzie, z ja go da mi i z po ziom ka mi.
Pie ro gi by ły na praw dę smacz ne.

Za je cha li śmy na miej sce, ubra li śmy się w
pian ki i we szli śmy do wo dy. Płe twy zo sta ły
na brze gu, bo by ło płyt ko. Kie dy wsze dłem
do wo dy, moc no się zdzi wi łem, bo by ło na -
praw dę wie le ryb, no i jed nym ga tun kiem
by ła oczy wi ście PIE KIEL NI CA. By ła o wie le
więk sza niż w tam tym ro ku. Bar dzo ła two
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ro bi ło się im zdję cia, bo wy star czy ło po ru -
szać pal cem w ka my kach, tak że by tro chę
pia chu pły nę ło z prą dem i one od ra zu pod -
pły wa ły do nas. Szu ka ły je dze nia. Ta ta pra -
wie jed nej do tknął.

W pian ce by ło mi cie pło i nie chcia ło się
wy cho dzić, ale mu sie li śmy wra cać. Po dro -
dze zna leź li śmy jesz cze wiel kie po le ja kichś
nie bie skich ro ślin i pew nie wró ci my tu nie -
dłu go, bo ma ma lu bi fo to gra fo wać kwia ty.

Naj wa żniej sze, że uda ło się nam zno wu
w tym sa mym miej scu zna leźć pie kiel ni ce.
Ta ta po szedł w jed ną i dru gą stro nę rze ki i
ni gdzie nie zna lazł tych ryb. By ły tyl ko pod
tym jed nym zwa lo nym drze wem. Cie ka we
dla cze go tyl ko tam…

Mi łosz Sto ja now ski 12 lat

fot.: Hu bert Sto ja now ski, Emil Sień ko 

i Łu kasz Dru cis

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

łów. Je że li znasz się na fo to gra fii

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

re no mo wa nym ma ga zy nie, za -

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Przy go to wa nia do wy pra wy
W po ło wie mar ca 2016 ro ku po je -

cha li śmy do Mek sy ku, by wziąć udział
w wy pra wie eks plo ra cyj nej Proy ec to
Kar sto lo gi co Na cio nal (PKN) pod kie -
row nic twem dr. Ra fa ela Lo pe za, któ -
rej ce lem by ła eks plo ra cja nie zna nych
sy fo nów w ja ski niach gór Sier ra Ne -
gra. Jed ną z za pro szo nych do udzia -
łu grup i jed no cze śnie je dy ną z Pol ski
by ło SPE LE Onur ko wa nie, re pre zen to -
wa ne przez Pio tra Kar piń skie go „Pi -
te ra” i au to ra te go tek stu dr.
Do mi ni ka Gra czy ka „Hon zo”.

Wy pra wa zo sta ła po dzie lo na na dwa za -
sad ni cze eta py. Pierw szym z nich by ło
spraw dze nie i opły wa nie no we go sprzę tu,
któ ry miał być wy ko rzy sty wa ny pod czas
eks plo ra cji. Po pierw sze sprzęt był zu peł nie
no wy i trze ba by ło go „do trzeć”, po dru gie
był po czę ści nam nie zna ny i mu sie li śmy
na uczyć się uży wać go tak, by w peł ni wy -
ko rzy sty wać wszyst kie je go mo żli wo ści. By -

ły to zwłasz cza su che ska fan dry San ti, au to -
ma ty i uprzę że si de mo un to we z wor ka mi
wy por no ścio wy mi Apek sa, ele men ty wy po -

sa że nia fir my Aqu alung i oświe tle nie Am -
mo ni te. Do pie ro wte dy mo gli śmy przejść do
eta pu dru gie go, czy li ak cji eks plo ra cyj nych.

SPELEOnurkowanie w Meksyku, cz. 1

Laguna Kam Lum                                                            fot. Piotr Karpiński
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Zde cy do wa li śmy, że etap pierw szy obej -
mie nur ko wa nia w dwóch re jo nach: w za la -
nych kra te rach wul ka nów na wschód od
Me xi co Ci ty i w ce no tach na Ju ka ta nie.
Aku rat w tym cza sie w kra te rach Al chi chi ca
i La Pre cio sa eki pa ba daw cza geo lo gów z
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Méxi -
co (UNAM) pro wa dzi ła ba da nia nad wy stę -
pu ją cy mi tam stro ma to li ta mi. Stro ma to li ty
są to for ma cje skal ne zło żo ne z cien kich la -
min wę gla nu wap nia wy trą co ne go z wo dy
mor skiej ja ko efekt ubocz ny ży cia si nic.
Mia nem tym okre śla ne są rów nież sa me
ska ły wę gla no we po wsta łe w miej scach
wzro stu mat si ni co wych. Two rzą je bak te rie
i jest ich kil ka ty pów, wzra sta ją cych w ró -
żny spo sób za le żnie od wa run ków – mie li -
śmy do czy nie nia z dwo ma z tych ty pów.

La Preciosa                                                                                                                    fot. Piotr Karpiński 

Alchichica                                                                    fot. Rafael Lopez
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Pod wod nym ce lem ba da czy by ło ze bra nie
pró bek skal nych z ró żnych głę bo ko ści, za -
mon to wa nie czuj ni ków świa tło czu łych na
ró żnych głę bo ko ściach i opi sa nie wa run -

ków te re no wych w miej scu wy stę po wa nia
stro ma to li tów.

Kra te ry znaj du ją się kil ka go dzin jaz dy na
wschód od sto li cy Mek sy ku, w po bli żu

miej sco wo ści Pe ro te, na wy so ko ści 2330-
2340 m n.p.m. Eki pa nur ko wa skła da ła się z
czte rech osób: po za wy mie nio ny mi już Ra -
fa elem, Pi te rem i mną był jesz cze Sa lva dor
Tre jo. Do ze spo łu na ukow ców na le ża ło sie -
dem osób, wy kła dow ców i stu den tów geo -
lo gii UNAM.

Roz po czę li śmy od nur ko wań w Al chi chi -
ca. Je zio ro ma głę bo kość do 61 m, wo da w
nim jest sło na, a jej przej rzy stość by wa
zmien na. Pod czas na szych nur ko wań wy -
no si ła do 5 m – po noć mie li śmy szczę ście.
Na miej scu zja wi li śmy się nie mal tuż po
przy lo cie z Pol ski, po za le d wie jed no dnio -
wym wy po czyn ku. Na szczę ście au ta mo -
gły do je żdżać nie mal nad brzeg wo dy. Nie
by li śmy jesz cze za adap to wa ni do ta kich
wy so ko ści i zmę cze nie by ło od czu wal ne
przy ka żdej pra cy.

Za nim za ję li śmy się re ali za cją mi sji ba -
daw czej, prze pro wa dzi łem krót kie szko le -
nie z tech nik nur ko wych i sprzę to wych,
któ rych uży wa my w ja ski niach eu ro pej -
skich i któ re mo gą być przy dat ne pod czas
pla no wa nych eks plo ra cji. W Mek sy ku do -
mi nu je szko ła „ame ry kań ska”, a w przy pad -
ku eks plo ra cji i ak cji za sy fo na mi czę sto
bar dziej po moc ne oka zu ją się tech ni ki

Przed nurkowaniem w Escondido                                                fot. Rafae Lopez



Nuras.info 7/2016

71

„fran cu skie” – nie wie dzie li śmy cze go się
spo dzie wać i mu sie li śmy być przy go to wa ni
na ka żdą ewen tu al ność. Nie by ły to oczy -
wi ście peł ne Warsz ta ty SPE LE Onur ko wa nia,
któ re nor mal nie trwa ją kil ka dni, a te ma ty -
ka po ru sza kwe stie nie tyl ko tech nik nur ko -
wa nia pod stro pem, ale też psy cho lo gii,

fi zjo lo gii i ob szer ne go za rzą dza nia ry zy -
kiem. Ra fa el i Sa lva dor są do świad czo ny mi
nur ka mi ja ski nio wy mi i wy star czy ło tyl ko
wska zać pod sta wo we ró żni ce i po ka zać

tro chę „pa ten tów” wła snych, któ rą to wie -
dzę i umie jęt no ści wy ko rzy sty wa li śmy póź -
niej pod czas eks plo ra cji w Sier ra Ne gra. Po
ta kiej uni fi ka cji wie dzy przy szedł czas na

Przed nurkowaniem w Alchichica                                                fot. Rafael Lopez
Przed nurkowaniem w Alchichica        

fot. Rafael Lopez



Nuras.info 7/2016

72

pierw sze nur ko wa nia. Dla Mek sy ka nów by -
ły to pierw sze nur ko wa nia w su chych ska -
fan drach, za tem przed nur ko wa nia mi i
pod czas nich sku pi li śmy się na na uce pod -
sta wo wych tech nik użyt ko wych – od za kła -
da nia, pły wa nia i au to ra tow nic twa do
kon ser wa cji. Ucznio wie by li po jęt ni i nie

trze ba by ło zbyt wie le cza su, by się wszyst -
kie go na uczy li. Ska fan dry spe cjal ne go wzo -
ru – pro jek tu wła sne go, wzmoc nio ne, by
dzia łać w nich nie tyl ko pod wo dą, ale ta -
kże w par tiach su chych ja skiń, po mię dzy
sy fo na mi – wy ko na ła i prze ka za ła fir ma
SAN TI, je den z głów nych spon so rów wy -
pra wy. Mek sy ka nie bar dzo się cie szy li z
tych ska fan drów, bo wresz cie by ło im cie -

pło pod wo dą, my na to miast wo dy o tem pe -
ra tu rze 14 stop ni wca le za zim ną nie uwa -
ża li śmy. 

My – Po la cy, w cał kiem no wym dla nas
miej scu, sku pi li śmy się na po dzi wia niu pięk -
nych pod wod nych for ma cji skal nych, któ re
two rzy ły bo ga to tu wy stę pu ją ce ko lo nie mi -
kro or ga ni zmów – stro ma to li ty. Wo da w kra -
te rze ma od cień zie lon ka wy, dno po kry te jest

Autor zanurza się w La Preciosa                                                 fot. Rafael Lopez
Mętna woda w La Preciosa         

fot. Rafael Lopez
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py łem wul ka nicz nym, miej sca mi po ra sta je
tra wa, ko lo ry sty ka jest ró żno rod na i bo ga ta.
Pod czas pierw sze go nur ko wa nia, do 24 m
głę bo ko ści, jesz cze nie trze ba by ło bez -
względ nie uży wać świa tła, ale na ko lej nych,
po ni żej 30 m, już tak. Pod czas tych nur ko -
wań za zna ja mia li śmy się z wy bra nym na wy -

pra wę oświe tle niem Am mo ni te Sys tem, za -
rów no la tar ka mi ka blo wy mi, jak i kom pak to -
wy mi. Dla mnie oso bi ście, ja ko spe le onur ka,
re we la cją oka za ły się la tar ki Am mo ni te Stin -
gray – nie wiel kich roz mia rów, lek kie i o dość
dłu gim cza sie świe ce nia. Nur ko wa łem z ni mi
pierw szy raz i by łem pod du żym wra że niem.

Po prze rwie spo żyt ko wa nej na prze kon -
fi gu ro wa nie nie któ rych ele men tów sprzę tu,
jak na przy kład otrzy ma ne od Apek sa
uprzę że si de mo un to we czy też au to ma ty,

Piter w Alchichica                                                                   fot. Honzo
Przygotowanie do nurkowania w Alchichica

fot. Piotr Karpiński
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po dzie le ni na dwie gru py we szli śmy z po -
wro tem do wo dy, te raz już z kon kret ny mi
za da nia mi do wy ko na nia na rzecz eki py ba -
daw czej. Mie li śmy za mon to wać na 20 i 30
m głę bo ko ści czuj ni ki świa tła HO BO, a na -
stęp nie je za boj ko wać w ta ki spo sób, by
nad sa mym czuj ni kiem nie ogra ni czać ilo -

ści świa tła. Dru ga eki pa nur ków w tym cza -
sie zbie ra ła prób ki skał z po szcze gól nych
głę bo ko ści i sta no wisk, wszyst ko na bie żą -
co opi su jąc. To, co mnie dzi wi ło pod czas
nur ko wań w Al chi chi ce, to brak ja kich kol -
wiek ryb. Na po tka łem je do pie ro ko lej ne go
dnia na 41 m głę bo ko ści, ale by ła to je dy nie

ła wi ca bar dzo ma łych ry bek. W tym dniu
da lej mon to wa li śmy czuj ni ki i zbie ra li śmy
prób ki skał, te sto wa li śmy ta kże ko lej ne ele -
men ty sprzę tu, któ ry pla no wa li śmy wy ko -
rzy sty wać pod czas wła ści wej czę ści
wy pra wy, m.in. „su che wor ki” oraz skrzyn -
ki Gan do – te ostat nie świet nie na da ją się
do trans por tu de li kat ne go sprzę tu przez su -
chą ja ski nię, pod wo dą utrzy mu ją szczel -
ność do kil ku me trów, za tem nie na le ży z
ni mi nur ko wać zbyt głę bo ko – w koń cu nie
do te go ce lu zo sta ły stwo rzo ne. Po zre ali -
zo wa niu za dań ba daw czych i te sto wych
za koń czy li śmy ak cję w tym miej scu.

Prze nie śli śmy się do znaj du ją ce go się w
po bli żu kra te ru La Pre cio sa, jesz cze bar -
dziej ma low ni czo po ło żo ne go. Wia ło tu
znacz nie moc niej niż w Al chi chi ce i tem -
pe ra tu rę po wie trza 16-18 stop ni od czu wa -
li śmy ja ko za le d wie kil ka stop ni po wy żej
ze ra. Na szczę ście KDP CMAS wy po sa ży ła
nas w kurt ki, dzię ki któ rym by ło nam kom -
for to wo w ta kich wa run kach. W tym kra te -
rze wo da jest słod ka, ale nie ste ty o
przej rzy sto ści za le d wie ok. 1,5 m – w wo -
dzie jest mlecz na za wie si na, dno jest bar -
dzo mu li ste i lep kie. Na po tka li śmy jed nak
więk sze ry by przy dnie, na głę bo ko ści

Przygotowanie do nurkowania             fot. Piotr Karpiński
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ok.20 m, a ta kże mnó stwo po je dyn czych li -
nek i ca łych sie ci do po ło wu.

Pod czas nur ko wań w kra te rach wy dat nie
po mo gli śmy eki pie ba daw czej, po zna li śmy
no we, cie ka we miej sca pod wod ne go świa -
ta i prze te sto wa li śmy ele men ty sprzę tu – by -
li śmy więc go to wi do ko lej nych eta pów
wy pra wy. Do dat ko wo by ły to dla nas nur -
ko wa nia na naj więk szej jak do tąd wy so ko -
ści. Wró ci li śmy do Me xi co Ci ty,
prze pa ko wa li śmy się i po dniu wy po czyn ku
ru szy li śmy na Ju ka tan.

Pod róż tę od by wa li śmy sa mo cho dem,
choć to peł ne dwa dni jaz dy, a nie sa mo lo -
tem. Ju ka tan jest za le d wie 1,5-2 go dzi ny lo -
tu od Me xi co Ci ty. Spo wo do wa ne to by ło
fak tem, że z Ju ka ta nu mie li śmy za brać po
osiem sztuk bu tli 80 i 40 cl, sprę żar kę spa -

La Preciosa                                                                                                                fot. Piotr  Karpiński

Zapote czyli Hel Bells z góry                                                fot. Piotr  Karpiński
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li no wą i bo oster na wy pra wę do Sier ra Ne -
gra. Ła twiej i ta niej by ło to prze wieźć sa mo -

cho dem. W wy ciecz ce to wa rzy szy ła nam
żo na Ra fa ela – Po lka – Aga ta Brecz ko.

Po dwóch dniach jaz dy, z obo wiąz ko wą
prze rwą na noc leg (w no cy zbyt nie bez -
piecz nie jest po ru szać się na nie któ rych
frag men tach au to strad z uwa gi na na pa dy),
do tar li śmy do Playa del Car men, gdzie
miesz ka li śmy. Co dzien nie ra no po ko ny wa -
li śmy ok. 40 km, by do stać się do Tu lum, w
któ re go re jo nie nur ko wa li śmy, a wie czo rem
wra ca li śmy do Playa del Car men.

Zwie dzi li śmy ta kie ja ski nie jak Ac tun -Ha
– gdzie po dzi wia li śmy śla dy pra daw nych
ognisk i prze bo ga tą sza tę na cie ko wą w roz -
cho dzą cych się w ró żne stro ny ko ry ta rzach
tej roz le głej ja ski ni, The Pit – gdzie urze kła
nas ol brzy mia ca ver na ze stro pem usia nym
sta lak ty ta mi, wo da o przej rzy sto ści po nad 40
m oraz krę te, cia sne ko ry ta rze w kru chej ska -
le, Mi no tau ro – gdzie ścia ny nie ob szer nych
ko ry ta rzy są bia łe, a na cie ki li czo ne w mi lio -
nach. W ja ski ni Escon di do pły wa li śmy ko ry -
ta rza mi z ha lo kli ną, w Za po te po dzi wia li śmy
set ki mniej szych i więk szych dzwo nów
stwo rzo nych przez na cie ka ją cą ska łę, a w
Xan -ho le za czy na li śmy nur ko wa nia w ka łu -
ży na po dwór ku czy jejś ha cjen dy. W ce no -
cie Pon de ro sa oka za ło się, że nie wszyst kie
ja ski nie w re jo nie ma ją sza tę na cie ko wą, ale
za to wi dzie li śmy śle pe ry by w głę bi ja ski ni.

Actun Ha                                                                   fot. Piotr Karpiński



Autor podczas nurkowania                                                                                                       fot. Piotr Karpiński
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Naj więk sze wra że nie zro bi ło na nas wie -
lo go dzin ne pły wa nie ko ry ta rza mi o ró żno -
rod nych prze kro jach, roz mia rach i mor fo-
lo gii, bo ga tych w na cie ki, o zmien nej ko lo -
ry sty ce.

We wszyst kich ja ski niach te go re gio nu
wo da jest przej rzy sta (co naj mniej kil ka na ście
me trów), a jej tem pe ra tu ra wy no si 24-26OC,
co czy ni te nur ko wa nia nie zwy kle kom for to -

wy mi. Na po wierzch ni pod ko niec mar ca
tem pe ra tu ra wa ha ła się w oko li cach 30OC,
dla Pi te ra by ło nie co za go rą co, dla mnie na -
to miast do sko na le. Śmia ło mo gę po wie dzieć,
że Ju ka tan to raj dla nur ków ja ski nio wych.

Po za pod wod ny mi ja ski nia mi od wie dzi -
li śmy ta kże la gu nę Kam -Lum, to ta ki Blue
Ho le z da la od li nii brze go wej Mo rza Ka ra -
ib skie go, o głę bo ko ści ok.90 m. Wo da tam

ma nie mal 30°C, a na mniej szych głę bo ko -
ściach znaj du ją się set ki ja mek za miesz ka -
nych przez agre syw ne ryb ki.

Pod czas wszyst kich nur ko wań na dal te -
sto wa li śmy sprzęt, pod da wa li śmy go ró -
żnym spraw dzia nom i opra co wy wa li śmy
nie kon wen cjo nal ne spo so by uży wa nia, by
jak naj le piej wy ko rzy stać je go mo żli wo ści
pod czas cze ka ją cych nas wkrót ce ak cji,
wy so ko w gó rach, na zu peł nym od lu dziu.

Co cie ka we, na sprzęt, po któ ry przy je -
cha li śmy tam au tem, się nie do cze ka li śmy.
„This is Me xi co” – jak po wie lo kroć ko men -
to wa li śmy ró żne zda rze nia, któ rych by li śmy
świad ka mi lub uczest ni ka mi. Oka za ło się,
że sprzęt utknął na cle i nie spo sób by ło nic
zro bić. Ra fa el z Sa lva do rem i Aga tą wró ci li
do Me xi co Ci ty sa mo cho dem, a my z Pi te -
rem kil ka dni póź niej sa mo lo tem wy ko rzy -
stu jąc czas na Ju ka ta nie na od wie dza nie
ko lej nych ja skiń. Na szym prze wod ni kiem
był w tych dniach An gel Na var ro Moya,
dzię ki któ re mu zo ba czy li śmy wie le uni ka -
to wych miejsc. A pod róż sa mo lo tem oka za -
ła się du żo wy god niej sza i szyb sza oraz
wca le nie dro ższa niż pod róż au tem.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”
Autor w wejściu do cenoty Xan hole                                           fot. Piotr Karpiński



http://www.dotknacglebi.pl
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Me to da ta jest nie no wa i na za -
cho dzie sto so wa na w wie lu dzie dzi -
nach. Od zwy kłe go ży cia, przez
psy cho te ra pię aż do le cze nia ra ka
(gdzie po dob no przy no si zdu mie wa -
ją ce efek ty, choć zło śli wi twier dzą, że
na tle in nych me tod le cze nia tej
cho ro by, mieć zdu mie wa ją ce efek ty
to nie sztu ka).

Uwa ga! Ter min „wi zu ali za cja” jest w
tym tek ście ro zu mia ny ja ko ta ki eks pe ry -
ment men tal ny, któ ry przy po mo cy wy obra -
że nia so bie cze goś, ma po móc w na by ciu
ja kiejś umie jęt no ści lub w roz wią za niu ja -
kie goś pro ble mu, al bo w unik nię ciu ja kie -
goś pro ble mu. Jest to więc coś in ne go niż
wi zu ali za cja na sta wio na na od prę że nie i
zre lak so wa nie, jak to się nie kie dy ro bi pod -
czas roz ma itych te ra pii. Wa żne jest, że by

nie po my lić tych po jęć. Nie bę dzie my sto -
so wa li wi zu ali za cji, że by spro wa dzić na
sie bie pew ne zda rze nia, lecz wła śnie od -
wrot nie, że by uło żyć so bie w gło wie, jak
ma my ich uni kać.

Za gad nie nie jest ob szer ne, więc uda nam
się za le d wie do tknąć, i to też przy za sto so -
wa niu ogrom nych uprosz czeń, tyl ko dwóch
punk tów: wi zu ali za cji w nur ko wa niach głę -
bo kich i wi zu ali za cji w pra cy or ga ni za to ra
nur ko wań.

Gdy idę głę bo ko, wy obra żam so bie (czy -
li wi zu ali zu ję), że wraz ze zwięk sza niem
głę bo ko ści na cią gam ela stycz ną, na przy -
kład gu mo wą po wierzch nię, któ ra nie chce
prze pu ścić mnie w dół. Do kład nie tak, jak
czło wiek pod ska ku ją cy na przy rzą dzie gim -
na stycz nym zwa nym ba tu tem. Gdy ta ki
gim na styk opa da, na cią ga swo im cię ża rem
ba tut, zaś im ni żej scho dzi, tym bar dziej ba -

tut pró bu je wy pchnąć go z po wro tem w gó -
rę. W pew nym mo men cie osią ga ny jest ta -
ki punkt, w któ rym na pię cie ba tu tu
po wo du je nie odwo łal ne wy rzu ce nie skocz -
ka w gó rę – czy on te go chce, czy nie.

Ta ki wła śnie „men tal ny ba tut” na cią gam
so bą, gdy idę głę bo ko. Przy odro bi nie tre -
nin gu te psy chicz ne pro ce sy wcho dzą w
sfe rę od ru chu wa run ko we go, za cho dzą
więc po ni żej po zio mu świa do mo ści. Z ka -
żdym ko lej nym me trem ro śnie we mnie
psy chicz ny opór przed kon ty nu owa niem
za nu rze nia, do kład nie tak, jak ro sną na prę -
że nia roz cią ga ją ce w ma te ria le ba tu tu. Nie
ma to nic wspól ne go z lę kiem. Jest to po
pro stu brak ocho ty do kon ty nu owa nia za -
nu rze nia. Ma to szcze gól ne zna cze nie, gdy
przyj dzie dzia łać w nar ko zie, kie dy jak wia -
do mo po ja wia się, spo wo do wa na eu fo rią
nar ko tycz ną, ocho ta do prze kra cza nia ogra -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Kilka słów o wizualizacji
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ni czeń. Oczy wi ście ka żde nur ko wa nie, na -
wet naj prost sze, mu si być sta ran nie za pla -
no wa ne i pla nu te go nie wol no prze kra czać
– na le ży go jak naj ści ślej re ali zo wać. Rzecz
w tym, że w nar ko zie kor ci czło wie ka do
głu pot, bo spa da po ten cjał wo li. Mo żna jed -
nak „za pro gra mo wać” w so bie nie prze kra -
czal ną głę bo kość – wła śnie me to dą
wi zu ali za cji na pi na ne go ba tu tu. Wia do mo
prze cież, że czło wiek po tra fi obu dzić się
bez bu dzi ka o za da nej go dzi nie – je śli np.
po sta no wił so bie obu dzić się o 4.30, to się
o 4.30 obu dzi, oczy wi ście przy od po wied -
niej kon cen tra cji na za da niu. Do kład nie tak
sa mo mo żna za ło żyć so bie np. głę bo kość
50 m. Pro gra mu je się wte dy „mak sy mal ne
na pię cie” roz cią ga ne go „ba tu tu” – to, przy
któ rym wy rzu ci nas on do gó ry. To za pro -
gra mo wa nie, wraz z wdru ko wa nym przez
la ta sta ran ne go tre nin gu po czu ciem od po -
wie dzial no ści za part ne ra, po wo du je wraz
z ro sną cą głę bo ko ścią ro sną cy przy mus po -
wro tu, któ ry po pro stu unie mo żli wi nam
prze kro cze nie pla no wa nej głę bo ko ści
choć by o pół me tra.

Wi zu ali za cja jest jed nym z ele men tów
sys te mu po zwa la ją ce go re ali zo wać bez -
piecz ne nur ko wa nia.

Oczy wi ście wi zu ali za cje w nur ko wa -
niach szko le nio wych są znacz nie trud niej -
sze niż ta oma wia na po wy żej, któ ra
do ty czy ła za le d wie jed ne go ele men tu tj.
głę bo ko ści. Za wo do wy in struk tor bu du je w
swo jej psy chi ce ze spo ły przy mu sów chro -
nią cych go przed np. utrud nia niem ćwi cze -
nia, gwał tow no ścią ru chów, trak to wa niem
ćwi czą ce go jak rów ne go so bie pod wzglę -
dem od por no ści na zmę cze nie czy nar ko -
zę, nad mier ną pręd ko ścią ćwi cze nia a
ta kże (zwłasz cza!) iry ta cją na nie udol ne go
ćwi czą ce go. Zło że nie ich to jed nak trud na
sztu ka, któ ra przy cho dzi z la ta mi in ten syw -
nej dzia łal no ści za wo do wej, trak to wa nej
„ful l ti me”, nie zaś w spo sób „week en do -
wy”.

Trze ba się strzec „nie dziel nych in struk to -
rów” tak sa mo jak „nie dziel nych kie row -
ców”.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st sel le ro wej

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

fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią żki te go au to ra

mo żna ku pić tu: http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se -

arch?se arch=Stru gal ski 

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

tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła sną Kan ce -

la rię Ad wo kac ką www.ad wo kat.stru gal ski.pl. Jest

zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or -

ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo

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

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

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

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.mlinke.eu
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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 48 35 35
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Po nie waż dys ku sje na te mat okre -
so wych ba dań UDT bu tli ze zna kiem
CE i po trze by ich zgła sza nia są po -
wo dem wie lu wa śni i spo rów, po sta -
ra my się wy ja śnić ten te mat oraz
wska zać zmia ny praw ne, ja kie na stą -
pi ły w tym za kre sie, a o któ rych ma -
ło się mó wi.

Przed sta wi my w kil ku punk tach pro ce du -
rę, ja kiej po win na prze strze gać oso ba ma ją -
ca za miar roz po cząć użyt ko wa nie
(eks plo ata cję) bu tli ze zna kiem CE. Na sze
roz wa ża nia do ty czą głów nie bu tli no wych,
ale od no sić się też bę dą do bu tli, któ re by -
ły już pod da wa ne ba da niom na te re nie na -
sze go kra ju – czy li do pusz czo ne do
eks plo ata cji.

Otóż na wstę pie, po za ku pie no wej bu tli
ze zna kiem CE, użyt kow nik zo bo wią za ny
jest zgło sić roz po czę cie użyt ko wa nia (eks -
plo ata cji) bu tli w UDT (na zy wa ne to jest ba -
da niem od bior czym, je śli nie do ko nał te go
dys try bu tor no wych bu tli). Prze pro wa dze -

nie ba dań od bior czych po twier dza na klej ka
UDT i/lub trwa łe ozna cze nie na bi te na bu -
tli, stem pel in spek to ra UDT i pa pie ro wy
pro to kół z ba da nia wraz z de cy zją ze zwa la -
ją cą na eks plo ata cję.

Skąd ta ki obo wią zek zgła sza nia, ktoś za -
py ta – ano stąd, iż bu tle ze zna kiem CE wy -
twa rza ne są w opar ciu o wy tycz ne dy re-
k ty wy 97/23/WE, któ re do ty czą tyl ko fa zy
pro jek to wa nia i wy twa rza nia bu tli, ale nie
ich eks plo ata cji i trans por tu, w od ró żnie niu
od bu tli ze zna kiem �  (PI) wy twa rza nych
zgod nie z Dy rek ty wą 99/36/WE (obec nie
no wa 2010/35/WE), któ ra do ty czy za rów no
pro ce su wy twa rza nia, jak i eks plo ata cji i
trans por tu zbior ni ków ci śnie nio wych (wy -
tycz ne trans por to we zgod ne z ADR).

Zgło sze nie (do pusz cze nie do eks plo ata -
cji po ba da niu od bior czym wy ko na nym w
UDT) jest wa żne do da ty ozna czo nej na bu -
tli (i w pro to ko le). Jest przed łu ża ne, gdy bu -
tla prze cho dzi ko lej ne ba da nia okre so we z
wy ni kiem po zy tyw nym przy udzia le in -
spek to ra UDT. Ba da nia okre so we na zy wa -

ne są po tocz nie le ga li za cją. W przy pad ku
ka żdo ra zo wej zmia ny spo so bu użyt ko wa -
nia na le ży do ko nać ba dań do pusz cza ją -
cych i no we go zgło sze nia, na wet w
przy pad ku, kie dy bu tla po sia da wa żne ba -
da nia okre so we.

Zgło sze nia bu tli no wych mo żna do ko nać
tyl ko wte dy, je śli bu tla ma wa żne ba da nia
okre so we na nie sio ne w spo sób trwa ły na
bu tli u wy twór cy. W przy pad ku no wych
bu tli bę dzie to ba da nie prze pro wa dzo ne u
pro du cen ta i mo że ono być nada ne na
okres dłu ższy niż 2 la ta, gdy cho dzi o bu tle
po wietrz ne od de cho we do użyt ku nur ko -
we go, lub 5 lat w przy pad ku bu tli od de cho -
wych do użyt ku lą do we go, o czym
wspo mni my w dal szej czę ści.

Je śli no wa bu tla by ła pod da wa na ba da -
niom tech nicz nym przez wy twór cę na te re -

Co powinniśmy wiedzieć o atestacji butli
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nie UE w ra mach oce ny zgod no ści, to zgod -
nie z dy rek ty wa mi unij ny mi nie ma po trze -
by po wta rza nia ba dań już prze pro wa -
dzo nych (czy li prób ci śnie nio wych, re wi zji
we wnętrz nej itp.) i przy do pusz cze niu do
eks plo ata cji ba da nia od bior cze wy ko ny wa -
ne są w spo sób uprosz czo ny, bez re wi zji
we wnętrz nej i prób ci śnie nio wych (co z re -
gu ły jest tań sze niż peł ne ba da nia okre so -
we), chy ba że kraj, na te re nie któ re go ma
być eks plo ato wa na bu tla, ma za strze że nia
do jed nost ki no ty fi ko wa nej, któ ra prze pro -
wa dzi ła ba da nia, wte dy peł ne ba da nia do -
pusz cza ją ce są wy ma ga ne.

Pol ska ja ko kraj nie ma za strze żeń do zna -
nych po wszech nie jed no stek no ty fi ko wa -
nych ta kich jak TUV czy Lloyd’s Re gi ster itp.

Użyt ko wa nie bez zgło sze nia wią że się z
kon se kwen cja mi praw ny mi, szcze gól nie w
ra zie wy pad ku zwią za ne go z użyt ko wa -
niem nie zgło szo nej bu tli lub zgło szo nej, ale
użyt ko wa nej w spo sób in ny niż po da no na
zgło sze niu.

For mu la rze zgło sze nia mo żna po brać ze
stro ny www.udt.gov.pl w za kład ce FOR -
MU LAR ZE.

Do prze pro wa dze nia zgło sze nia i pro ce -
du ry do pusz cze nia po trzeb ne bę dą na stę -
pu ją ce do ku men ty pro du cen ta:

In struk cja użyt ko wa nia (eks plo ata cji) od
wy twór cy,

De kla ra cja zgod no ści (za wie ra ją ca m.in.
skład che micz ny ma te ria łu z ja kie go wy ko -
na na jest bu tla, na zwę wy twór cy, nu me ry
se ryj ne da nej par tii bu tli, któ rej do ty czy
itp.). Przy kła dy de kla ra cji zgod no ści mo żna
zna leźć w In ter ne cie.

Wy tycz ne do ty czą ce ter mi nów ba dań
okre so wych bu tli ze zna kiem CE bę dą cych
wy po sa że niem apa ra tów od de cho wych
mo żna zna leźć w no wym roz po rzą dze niu
Ra dy Mi ni strów z grud nia 2012 r. w spra -
wie ro dza jów urzą dzeń tech nicz nych pod -
le ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1468).

Wy tycz ne te wska zu ją na 2 la ta dla bu tli
po wietrz nych od de cho wych do nur ko wa nia
i 5 lat dla bu tli po wietrz nych od de cho wych
do użyt ku lą do we go – ale co naj wa żniej sze
i no we – do pusz czo no in ne okre sy użyt ko -
wa nia no wych bu tli, je śli pro du cent w swo -
jej in struk cji użyt ko wa nia okre śla in ne
ter mi ny do po wy ższych za sto so wań. Tak
więc ter mi ny ba dań okre so wych okre śla wy -
twór ca w swo jej in struk cji eks plo ata cji, oraz
pro ce du ra i wy tycz ne UDT.

W przy pad ku nie któ rych bu tli okres ten
wy no si na we t10 lat.

Mó wiąc pro sto, je śli in struk cja wy twór cy
prze wi du je uży cie bu tli ze zna kiem CE do
nur ko wa nia, czy też do sys te mów od de cho -
wych dla stra ży po żar nej i słu żb ra tow ni -
czych, a w jej tre ści wska za no na in ne
okre sy użyt ko wa nia po mię dzy ba da nia mi
okre so wy mi dla po szcze gól nych za sto so -
wań, to przyj mu je się wła śnie te okre sy ba -
dań przy zgła sza niu do eks plo ata cji bu tli
no wych. Mo gą one więc wy no sić wię cej
niż od po wied nio 2 i 5 lat, co do nie daw na
by ło nie mo żli we.

Stąd wcze śniej sze wska za nie na po trze bę
po sia da nia in struk cji pro du cen ta przy zgła -
sza niu bu tli.

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	

				

				 	

				

				 	

				 	

				 	

				 	

				 	

	

	

	

	



Nuras.info 7/2016

86

Przy dłu ższych okre sach ba dań okre so -
wych wska za na jest okre so wa kon tro la sta -
nu bu tli – szyb ka re wi zja po wy krę ce niu
za wo ru ma ją ca na ce lu oce nę prze bie gu
eks plo ata cji, zwłasz cza je śli ko rzy sta my z
nie zna nych lub nie pew nych punk tów na -
peł nia nia mo gą cych przy czy nić się do szyb -
szej ko ro zji, za nie czysz czeń ole jo wych itp.

Na stęp ne okre sy ter mi nów ba dań okre -
so wych po upły wie wa żno ści ba dań prze -
pro wa dzo nych u pro du cen ta po win ny być
zgod ne z prze pi sa mi kra ju, w któ rym bu tla
bę dzie użyt ko wa na.

Frag men ty no we go w/w roz po rzą dze nia
w czę ści do ty czą cej bu tli ze zna kiem CE do
sys te mów od de cho wych:

Stro na 1 z 4 no we go roz po rzą dze nia z
grud nia 2012 r.

In for ma cja do ty czą ca ba dań eks plo ata -
cyj nych (od bior czych i okre so wych) bu tli w
apa ra tach od de cho wych i zbior ni ków ga -
śnic oraz zbior ni ków prze no śnych w urzą -
dze niach spe cjal nych lub bę dą cych
urzą dze niem spe cjal nym.

Zgod nie z § 1 ust. 1 lit. e roz po rzą dze nia
Ra dy Mi ni strów z dnia 7 grud nia 2012 r. w
spra wie ro dza jów urzą dzeń tech nicz nych
pod le ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1468) do zo ro wi tech -
nicz ne mu

pod le ga ją zbior ni ki prze no śne, mię dzy
in ny mi ta kie jak:

1. Zbior ni ki (bu tle) bę dą ce wy po sa że -
niem apa ra tów od de cho wych.

Stro na 2 z 4 w/w usta wy
Ba da nia eks plo ata cyj ne bu tli w apa ra tach

od de cho wych i zbior ni ków ga śnic oraz zbior -
ni ków prze no śnych w urzą dze niach spe cjal -
nych lub bę dą cych urzą dze niem spe cjal nym

For my do zo ru tech nicz ne go i ter mi ny ba -
dań okre so wych po wy ższych zbior ni ków
prze no śnych:

1. Zbior ni ki (bu tle) bę dą ce wy po sa że -
niem apa ra tów od de cho wych.

1.1. Bu tle sta lo we, alu mi nio we i kom po -
zy to we w apa ra tach od de cho wych do użyt -
ku lą do we go.

For ma do zo ru tech nicz ne go – do zór peł -
ny.

Ba da nia okre so we – co 5 lat, z tym że dla
bu tli ozna czo nych CE w ter mi nach zgod -
nych z in struk cją eks plo ata cji wy twór cy, je -
że li w in struk cji okre ślo no in ne ter mi ny.

1.2. Bu tle sta lo we, alu mi nio we i kom po -
zy to we z wkład ką sta lo wą w apa ra tach do
nur ko wa nia.

For ma do zo ru tech nicz ne go – do zór peł -
ny.

Ba da nia okre so we – co 2 la ta, z tym że dla
bu tli ozna czo nych CE w ter mi nach zgod -
nych z in struk cją eks plo ata cji wy twór cy, je -
że li w in struk cji okre ślo no in ne ter mi ny.

1.3. Bu tle kom po zy to we z wkład ką alu -
mi nio wą, nie me ta licz ną lub bez wkład ki w
apa ra tach do nur ko wa nia.

For ma do zo ru tech nicz ne go – do zór peł ny.
Ba da nia okre so we – co 5 lat, z tym że dla

bu tli ozna czo nych CE w ter mi nach zgod -
nych z in struk cją eks plo ata cji wy twór cy, je -
że li w in struk cji okre ślo no in ne ter mi ny.

1.4. Ter mi ny ba dań bu tli apa ra tów od de -
cho wych opar te są na wy ma ga niach norm:

PN -EN 1968 :2002 „Bu tle do ga zów –
Okre so wa kon tro la i ba da nia sta lo wych bu -
tli do ga zów bez szwu”,

PN -EN 1802 :2002 „Bu tle do ga zów –
Okre so wa kon tro la i ba da nia bu tli do ga -
zów bez szwu ze sto pu alu mi nium,

PN -EN 1803 :2002 „Bu tle do ga zów –
Okre so wa kon tro la i ba da nia bu tli spa wa -
nych do ga zów ze sta li wę glo wej”,

PN -EN - ISO 11623 :2002 „Bu tle do ga -
zów – Okre so wa kon tro la i ba da nia bu tli do
ga zów wy ko na nych z kom po zy tów“.
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Treść no wej usta wy § 1 ust. 1 lit. e roz po -
rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 7 grud nia
2012 r. w ca ło ści do wglą du na stro nie
www.udt.gov.pl.

W przy pad ku, kie dy bu tla po sia da trwa łe
ozna cze nie UDT lub pro du cen ta do ty czą ce
ba dań okre so wych i jest do pusz czo-  na do
eks plo ata cji (zgło szo na), mo że my ją użyt ko -
wać do ter mi nu, ja ki wid nie je na bu tli i na -
klej ce UDT (da ty mu szą być ta kie sa me).

Na klej ka mo że, ale nie mu si, być na kle -
jo na na bu tli – uła twia ona oso bom mniej
wta jem ni czo nym szyb ką iden ty fi ka cję wa -
żno ści ba dań okre so wych bez po sia da nia
wie dzy na te mat ozna czeń ty pu 2016/03
26, gdzie 2016/03 to rok i mie siąc pro duk -
cji, a 26 to koń ców ka ro ku na stęp nej kon -
tro li okre so wej, 26 to rok 2026 – mie siąc
przyj mu je się z czę ści pierw szej ozna cze -
nia czy li 03 (ma rzec). Dla ba dań okre so -
wych prze pro wa dzo nych przez in spek to ra
UDT ana lo gicz nie np. 16/03 18. Pa mię taj -
my, iż przy w/w da tach mu si się znaj do wać
wy bi ty stem pel jed nost ki no ty fi ko wa nej lub,
w przy pad ku bu tli uży wa nych, stem pel in -
spek to ra UDT o okrą głym kształ cie za wie ra -
ją cy ozna cze nia od dzia łu UDT (jest ich w
Pol sce 29) i nu mer in spek to ra w da nym od -

dzia le, oraz li te ry – U na gó rze i T na do le
stem pla.

Do ka żdej bu tli, któ ra prze szła ba da nia
okre so we u in spek to ra UDT po win na być
do łą czo na ko pia z pro to ko łu prze pro wa -
dzo ne go ba da nia, gdzie po da na jest po jem -
ność bu tli, ci śnie nie ro bo cze i okre ślo ny
czyn nik, na ja ki bu tla zo sta ła do pusz czo na,
np. po wie trze, oraz da ta wa żno ści ba da nia
i nu mer se ryj ny bu tli itp.

Pod su mo wu jąc – ka żdy rze tel ny i świa -
do my od po wie dzial no ści praw nej na byw -
ca zbior ni ków ci śnie nio wych ze zna kiem
CE, po wi nien bez względ nie do ko nać for -
mal no ści zwią za nych ze zgło sze niem bu tli
do eks plo ata cji i uzy skać do pusz cze nie na
jej eks plo ata cję (je śli nie do ko nał te go dys -
try bu tor no wych bu tli).

Je śli bu tle nie są do pusz czo ne do eks plo -
ata cji, lub użyt kow nik zgło szo ną już wcze -
śniej bu tlę ma za miar użyt ko wać do in nych
ce lów niż te na ja kie prze pro wa dzo no wcze -
śniej zgło sze nie, na le ży ta kie bu tle zgło sić i
uzy skać do pusz cze nia do eks plo ata cji.

Jed no cze śnie rze tel ny sprze daw ca, aby
za osz czę dzić ku pu ją ce mu ner wów i bie ga -
ni ny od UDT do sprze daw cy, po wi nien już
przy sprze da ży wrę czyć ku pu ją ce mu de kla -

ra cję zgod no ści pro du cen ta (mo że być
zbior cza de kla ra cja zgod no ści ca łej par tii
bu tli z wy szcze gól nio ny mi nu me ra mi fa -
brycz ny mi i ce cha mi pro duk tu, wy da wa na
przez pro du cen ta) oraz in struk cję eks plo -
ata cji (użyt ko wa nia) bu tli lub udo stęp nić te
do ku men ty w for mie elek tro nicz nej z mo -
żli wo ścią wy dru ku, po nie waż do ku men ty
te są wy ma ga ne przez in spek to rów UDT
pod czas zgło sze nia, czy li ba da nia do pusz -
cza ją ce go bu tlę do eks plo ata cji.

Mam na dzie ję, że po wy ższy ar ty kuł w
spo sób zro zu mia ły tłu ma czy za wi ło ści
zwią za ne z ba da nia mi okre so wy mi i rzu ca
świa tło na wąt pli wo ści do ty czą ce mo żli wo -
ści zgło sze nia no wej bu tli na wet na okres
10 lat, oraz na ja kiej pod sta wie UDT do -
pusz cza zgło sze nie no wych zbior ni ków na
in ne okre sy niż te, do któ rych więk szość jest
przy zwy cza jo na. Do ty czy to zwłasz cza
punk tów na peł nia nia, któ re nie jed no krot -
nie, jak wy ni ka z mo je go do świad cze nia,
pod wa ża ją okre sy ba dań okre so wych na
czas dłu ższy niż 2 la ta w przy pad ku do apa -
ra tów nur ko wych.

Piotr Ko smal ski

fhuoptimal@tlen.p
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O wiel kich ło dziach na je zio rze
Draw sko

Ma rek An drzej Hal ter – głos w
dys ku sji

Już ko lej ny raz na por ta lu „Je zio ro
Ta jem nic” po ja wia się in for ma cja o
wiel kich, 60- oso bo wych ło dziach pły -
wa ją cych przed woj ną po je zio rze
Draw sko. In for ma cje te opa trzo ne są
zna kiem za py ta nia, czy w ogó le ta -
kie ło dzie mo gły za bie rać aż ty le
osób.

Wy da je mi się, że wąt pli wość ro dzi się
przy spo so bie okre śla nia mo żli wo ści „ła -
dun ko wych” tych jed no stek. Na zdję ciach z
1938 r. po ka za ne są ło dzie spa ce ro we, o
któ rych nie wie my – czy by ły pro jek to wa -
ne spe cjal nie do te go ce lu, czy też by ły
prze ra bia ne z sza lup ra tun ko wych lub ro -
bo czych.

O roz bie żno ści po glą du na po jem ność
oso bo wą mo że świad czyć za łą czo ne zdję -
cie ze stat ku „San Die go”. Wy raź nie mo żna
wy czy tać, że przy dłu go ści 9 m, sze ro ko ści
3,2 m i wy so ko ści bur ty 1,25 m mo że ona
przy jąć 74 oso by (ale w wa run kach awa ryj -
nych). Nie wie le więk sza łódź ra tun ko wa ze
„Ste fa na Ba to re go” (wer sja pierw sza, alu mi -
nio wa) o dłu go ści 10,5 m, sze ro ko ści 3,3 m
i wy so ko ści bur ty 1,7 m by ła prze zna czo na
dla 100 osób. Te wy mia ry pa mię tam z cza -
sów, gdy w la tach 70. XX wie ku za mie rza -
łem ją ku pić i prze ro bić na jacht ża glo wy.

Ta kie sza lu py przy sto so wa ne do in nych
ce lów bę dą mo gły za bie rać mniej osób. Dla -
te go ośmie lam się twier dzić, że in for ma cje
po da wa ne prze by łe go Bur mi strza, p. Ka zi -
mie rza Kru piń skie go, nie są prze sa dzo ne.

Ar gu ment prze ma wia ją cy za mo im po glą -
dem pły wał po Draw sku w po sta ci sta tecz -
ku „Eu ro pa”. We dług mo je go po bie - żne go
ro ze zna nia jed nost ka ta po wsta ła po przez

przy sto so wa nie sza lu py ra tun ko wej do ce -
lów re kre acyj nych. A by ła to sza lu pa o po -
jem no ści 80-100 osób. To, że mo gła
za bie rać tyl ko 12 pa sa że rów wy ni ka z obec -
nych prze pi sów bez pie czeń stwa dla śród lą -
do wych jed no stek pły wa ją cych ko mer -
cyj nie, a nie z mo żli wo ści tech nicz nych.
Od po wied nie wy mo gi re je stra cyj ne obej mu -
ją ta kże kwa li fi ka cje za ło gi. To sa mo od no si
się do no wej ło dzi spa ce ro wej „Aqu arius”.

Opie ra jąc się na sta rych zdję ciach i sto -
su jąc me to dy zna ne w hi sto rii sztu ki mo żna
z du żym przy bli że niem okre ślić dłu gość
tych ło dzi i wy so kość bur ty. Trud niej z sze -
ro ko ścią, chy ba że znaj dzie się zdję cie od
dzio bu lub od ru fy. Na pew no do ku men ta -
cja ta kich jed no stek jest w po sia da niu nie -
miec kich hob by stów. Do peł niej sze go
roz pra co wa nia te ma tu przy da ły by się ta kże
ów cze sne, nie miec kie prze pi sy okre śla ją ce
wa run ki ko mer cyj ne go prze wo zu lu dzi po
wo dach śród lą do wych.

Jezioro tajemnic
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Co kry je muł?
To hi sto rycz ny film. Jak po dwóch wie -

kach wy glą da za to pio ny w je zio rze Draw -
sko woj sko wy plac ma new ro wy? Te raz
ka żdy mo że to zo ba czyć!

Na gra nie do ku men tu je dzia ła nia Eks pe -
dy cji „Za to pio ny Po li gon”, któ ra od by ła się
w dłu gi ma jo wy week end (27-28.05.2016).

– Przez ten czas po kry ła go gru ba war -
stwa mu łu – opo wia da twór ca fil mu i szef
eki py nur ko wej pe ne tru ją cej to za gad ko we
miej sce Da riusz de Lorm, naj lep szy szko le -
nio wiec nur ko wy świa ta w 2013 i 2014 ro -
ku. – Aby spraw dzić, co kry je się pod nim,
po trzeb ny jest spe cja li stycz ny sprzęt, jak na
przy kład eżek tor, czy li „pod wod ny od ku -
rzacz”, i sze ro ko za kro jo ne ba da nia, na któ -
re ko niecz ne są okre ślo ne po zwo le nia –
do da je wła ści ciel szko ły nur ko wej AN DA -
tek.

Na kon kret ne usta le nia przyj dzie więc
jesz cze po cze kać. Sta ro stwo Po wia to we w
Draw sku Po mor skim bę dzie po dej mo wa ło
pró by zna le zie nia part ne rów, któ rzy ze chcą
ta kie ba da nia prze pro wa dzić i po dzie lić się
ich wy ni ka mi. Chęt nych za pra sza my do
kon tak tu: je zio ro ta jem nic@po wiat draw -
ski.pl

Za pra sza my do obej rze nia fil mu!
www.youtu be.com/watch?v=MXG6le eu -

xqc

Jak po wsta ło je zio ro Draw sko?
Od po wiedź na ty tu ło we py ta nie po zna li

ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Cza plin ku, kla sy I LO. Wy kład na

ten te mat prze pro wa dził Ma rek An drzej
Hal ter.

W czwar tek, dzie wią te go czerw ca br.
mło dzież wy słu cha ła pre lek cji do ty czą cej hi -
sto rii j. Draw sko w uję ciu przy rod ni czo -hi -
sto rycz nym. Wy ko rzy stu jąc Geo por tal, pan
Ma rek prze ana li zo wał ge ne zę po wsta nia te -
go akwe nu, je go uwa run ko wa nia geo gra ficz -

http://www.youtube.com/watch?v=MXG6leeuxqc
http://www.youtube.com/watch?v=MXG6leeuxqc
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ne i fi zycz ne. Do dał do te go aspekt hi sto-
rycz ny – wcze sne osad nic two oraz zmia ny,
do ja kich to do pro wa dza ło. Prze ana li zo wał
rów nież mo żli wo ści wy ko rzy sty wa nia j.
Draw sko do ce lów tu ry sty- cz nych.

Przed wy kła dem M. Hal ter zo stał uho no -
ro wa ny cer ty fi ka tem uczest ni ka Ak cji Eks plo -
ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”.
Wrę czył mu go oso bi ście Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski.

M. A. Hal ter to nie stru dzo ny i bar dzo za -
słu żo ny po pu la ry za tor że glar stwa, wie lo let -
ni współ pra cow nik naj bar dziej pre sti żo-
wych cza so pism do ty czą cych tej te ma ty ki.
Bar dzo ser decz nie po le ca my naj lep szy tekst
lo cyj ny o je zio rze Draw sko, szcze gól nie
przy dat ny dla że gla rzy, au tor stwa pa na
Mar ka. Jest on do stęp ny na stro nie pro jek -

tu, w za kład ce „Usta le nia/ Je zio ro Draw -
sko”:

http://je zio ro ta jem nic.pl/usta le nia/je zio -
ro -draw sko/.

Na gro da gwał tow nie pod sko czy -
ła!

Cen trum Re kla my Emen oraz su per mar -
ket In ter marché z Draw ska Po mor skie go, a
ta kże „Mo to –Styl” Piotr Bia łach z Cza plin -
ka – to trzy no we fir my, któ re dra stycz nie
pod nio sły na gro dę za „U -bo ota” z je zio ra
Draw sko.

45 ty się cy zło tych – ty le od po nie dział ku
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20 czerw ca 2016 ro ku wy no si pu la na gro -
dy za wy do by cie i prze ka za nie w uzgod nio -
ny spo sób Sta ro stwu Po wia to we mu w
Draw sku Po mor skim wra ku hi sto rycz nej ło -
dzi pod wod nej z okre su II woj ny świa to wej
lub wcze śniej sze go. Zna laz ca otrzy ma ta -
kże Sta tu et kę Od kryw cy.

– Już cze kam na spon so ra, któ ry za de kla -
ru je ko lej ne 5 tys. zł i w ten spo sób pod nie -

sie na gro dę do sym bo licz nych 50 ty się cy –
za po wia da Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku -
czyń ski.

Trzy ko lej ne fir my z te re nu po je zie rza
draw skie go, któ re włą czy ły się w Ak cję Eks -
plo ra cyj no -Hi sto rycz ną „Je zio ro Ta jem nic”
pro wa dzo ną przez Po wiat Draw ski pod bi ły
na gro dę o 5 tys. zł ka żdy.

Przy po mnij my, do tych cza so wy mi spon -

so ra mi na gro dy są: Po wiat Draw ski, Gmi na
Cza pli nek, Ka bel Tech nik Pol ska sp. z o.o.,
Ho tel „Pa łac Siem czy no” wraz z Hen ry -
kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem czy nie,
ECN – Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor -
skie go oraz World Tech nix ze Zło cień ca.
Te raz do łą czy li ko lej ni.

Film z pod pi sa nia de kla ra cji zwięk sze nia
na gro dy: https://youtu.be/X99_6xnlA W4

Krót ko o no wych spon so rach
Su per mar ket In ter marché w Draw sku Po -

mor skim, Piotr Pła żal ski
Su per mar ket In ter marché w Draw sku Po -

mor skim zo stał otwar ty w 2013 r. Zlo ka li -
zo wa ny jest przy uli cy To ruń skiej 4,
po sia da po wierzch nię han dlo wą wy no szą -
cą po nad 1200 m2. Punkt otwar ty jest od
po nie dział ku do so bo ty w godz. 7:00-21:00
oraz w nie dzie lę od 8:00 do 20:00. W ofer -
cie skle pu znaj du je się oko ło 12 tys. pro -
duk tów i wy ro bów prze my sło wych oraz
spo żyw czych. To zna czą cy pra co daw ca i
193 pla ców ka na le żą cą do In ter marché w
Pol sce. Na te re nie skle pu dzia ła m.in. pie -
kar nia i wę dzar nia. Klien tom ofe ro wa ne są
rów nież pro du ko wa ne na miej scu wy ro by
gar ma że ryj ne. W ofer cie skle pu do stęp ne są
po nad to wy ro by po cho dzą ce od lo kal nych
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pro du cen tów, w tym pro duk ty pie kar ni czo -
-cu kier ni cze. Ro biąc za ku py, klien ci bę dą
mo gli sko rzy stać ze znaj du ją ce go się przy
skle pie par kin gu ze 100 miej sca mi dla aut
oso bo wych. https://www.fa ce bo ok.com/In -
ter mar che Draw sko

„MO TO –STYL”, Piotr Bia łach
„MO TO –STYL” Piotr Bia łach z Cza plin -

ka, ul. Zło cie niec ka 7 – to prę żny i zna ny
od lat przed się bior ca, dzia ła ją cy w kil ku
bra nżach, m.in. mo to ry za cyj nej i bu dow la -
nej.

http://www.sbs gru pa.pl/hurt.php?ac -
t ion=szu kaj&ma pa=zach_pom&mia -
sto=Cza pli nek

Cen trum Re kla my Emen w Draw sku Po -
mor skim, Ma rek No wak

Emen miesz czą cy się przy ul. Si kor skie go
1-5, to m.in. wy ko naw ca Sta tu et ki Od kryw -
cy, któ ra jest do dat ko wym tro feum za od -
na le zie nie i wy do by cie „U -Bo ota” z je zio ra
Draw sko. Za pew nia kom plek so wą ob słu gę
w za kre sie re kla my, po cząw szy od ma te ria -
łów po li gra ficz nych ta kich jak: pie cząt ki,
wi zy tów ki, ulot ki itp. po przez ele men ty ko -
mu ni ka cji wi zu al nej we wnętrz nej i ze -
wnętrz nej – szyl dy, ba ne ry, li te ry
prze strzen ne wraz z okle ja niem po jaz dów i

wi tryn skle po wych. Pro po nu je rów nież
wszel kie ga dże ty re kla mo we: dłu go pi sy, ko -
szul ki, kub ki, smy cze itp. Wy ro by cha rak -
te ry zu je wy so ka ja kość i przy stęp na ce na.
Ter min re ali za cji zle ceń jest krót ki, a
uprzej ma ob słu ga za wsze chęt nie do ra dzi,
któ ry pro dukt z tej sze ro kiej ofer ty naj bar -
dziej bę dzie od po wia dał po trze bom.
http://emen.com.pl/

Od na le zio no ko twi cę z „Dez e -
ty”?

Adam Tu chal ski prze ka zał do Izby Mu -
ze al nej w Cza plin ku sta lo wą ko twi cę wy -
do by tą z je zio ra Draw sko. Mo że ona
po cho dzić z ło dzi, na któ rych tre no wa ły
przy szłe ka dry nie miec kie go apa ra tu wo jen -
ne go.

– Ko twi cę oso bi ście wy do by łem z j.
Draw sko w 2006 r., przy trzci nach, w za to -
ce przy miej skiej oczysz czal ni ście ków.
Znaj do wa ła się na nie wiel kiej głę bo ko ści,
więc za wa dzi łem o nią no gą pły wa jąc obok
ło dzi. Fakt ten jest dość in te re su ją cy z uwa -
gi na nie wiel ką głę bo kość po zo sta wie nia
ko twi cy w tym miej scu – mó wi A. Tu chal -
ski.

„Dez e ta” z któ rej być mo że po cho dzi ko -

twi ca (niem. na zwa Ju gen dwan der kut ter) to
naj czę ściej 12-oso bo wy ku ter ża glo wy.
Kon struk cja po wsta ła na po cząt ku XX wie -
ku ja ko jed nost ka szko le nio wa za pro jek to -
wa na dla ka de tów nie miec kiej Ma ry nar ki
Wo jen nej. Na wi do ków kach z cza sów
przed 1945 r. wi dać, że po je zio rze Draw -
sko pły wa ły czte ry du że dwu masz to we ło -
dzie ża glo we. Za kła da jąc, że ta kie ło dzie
mia ły na wy po sa że niu od po wied nie ko twi -
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ce, mo żna przy jąć, że po cho dzi ona z któ -
rejś z nich.

– Od ro ku 1936 na j. Draw sko pro wa -
dzo no in ten syw ne szko le nia że glar skie, a
ośro dek mie ścił się w tak zwa nych „trzech
dom kach” przy pla ży. W efek cie kil ku
miesz kań ców Cza plin ka słu ży ło w ma ry -
nar ce wo jen nej Nie miec – mó wi Ro mu ald
Czap ski z miej sco wej Izby Mu ze al nej. – Po -
dob na ko twi ca znaj du je się w Ośrod ku
Spor tów Wod nych.

Sły chać gło sy, że nie któ rzy miesz kań cy
Cza plin ka pa mię ta ją jed ną z „Dez et”. Mia -
ła ona pły wać po Draw sku do lat 70. Po -
dob no w tam tym cza sie prze ka za no ją na
roz wój że glar stwa w są sied nim… Szcze cin -
ku. Je że li to praw da, być mo że cza pli nec ka
łódź jest tam do dzi siaj. Ja ki był los po zo -
sta łych trzech?

Pro si my o sy gna ły w tej spra wie!
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/ 
Opr. na podst. Art. z 117 nr KCz Maj 2016

Wie my, skąd wiel ka śru ba
Eki pa Ak cji otrzy ma ła za py ta nie od za in -

try go wa nych Czy tel ni ków o bar dzo du żą
śru bę, któ ra le ży na te re nie obec ne go
Ośrod ka Spor tów Wod nych w Cza plin ku.

Jej roz mia ry su ge ru ją, że mo gła na pę dzać
du żą jed nost kę. Dziś zna my już od po -
wiedź.

Jak się oka zu je, nie jest to daw na hi sto -
ria, choć mo że nie co mniej zna na przez
młod szych miesz kań ców.

– W 1987 ro ku wy bu do wa na zo sta ła
Szko ła Pod sta wo wa w Cza plin ku przy ul.
Wa łec kiej. W pierw szych la tach swe go ist -
nie nia szko ła ta współ pra co wa ła z Pol ską
Że glu gą Mor ską w Szcze ci nie, któ ra po ma -
ga ła w wy po sa ża niu jej w me ble i in ny
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sprzęt, a ta kże przy sy ła ła tu dzie ci swo ich
pra cow ni ków na ko lo nie let nie – wy ja śnia
kom pe tent nie Zbi gniew Ja nu sza niec, mi ło -
śnik hi sto rii z Cza plin ka. – Na pa miąt kę tej
współ pra cy cza pli nec ka Szko ła Pod sta wo -
wa otrzy ma ła od PŻM ko twi cę okrę to wą (na
zdj.) oraz śru bę okrę to wą.

Jak da lej po da je pan Zbi gniew, ko twi ca i
śru ba przez sze reg lat le ża ły ja ko ele men ty
ozdob ne, a za ra zem edu ka cyj ne, na pla cu

szkol nym przy cha rak te ry stycz nym pa gór -
ku z kasz ta now ca mi. Ko twi cę i śru bę okrę -
to wą prze trans por to wa no wio sną 2013
ro ku na te ren przy sta ni OSW, gdzie mia ły
być wy eks po no wa ne ja ko ma ry ni stycz ne
cie ka wost ki tech nicz ne.

Ko twi cę wy ko rzy sta no przy in sta lo wa niu
ta bli cy pa miąt ko wej po świę co nej po wo jen -
ne mu pio nie ro wi cza pli nec kie go (i nie tyl ko
cza pli nec kie go!) że glar stwa – An to nie mu
Toł łocz ce. Na wy ko rzy sta nie śru by okrę to -
wej nie ma na ra zie po my słu.

Mo że ktoś z Czy tel ni ków bę dzie go
miał?Za pra sza my do prze sy ła nia pro po zy -
cji!

http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma -
cje/

Łow cy „Sza rych Wil ków” w ak cji!
W week end 11 i 12 czerw ca gru pa nur -

ków, wraz z eki pą mie sięcz ni ka „Od kryw -
ca” oraz przed sta wi cie la mi Po wia tu Draw-
skie go, mia ła za miar roz po cząć po szu ki wa -
nia Mes ser sch mit taBf 109, któ re go szcząt ki
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spo czy wać ma ją w je zio rze Draw sko. Ich
uwa gę przy kuł jed nak elek try zu ją cy wpis na
pro fi lu fa ce bo ok Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Dla te go zmie ni li za mia ry i ob ra li no wy cel.

W od po wie dzi na apel o su ge stie co do
za to ki, któ ra mia ła by zo stać ze ska no wa na
przez na ukow ców ze szcze ciń skiej Aka de -
mii Mor skiej na po cząt ku lip ca, miesz ka -

niec gmi ny Cza pli nek Ja ro sław Ły sko za pro -
po no wał na fb Ak cji:

„Uj ście Za to ki Klu czew skiej 10-12 m –
„ru ry” 60-70 cm x ok. 7,5 m. Jed na ster czy
z dna na ok. 5 m do gó ry – ra zem 20 szt.
Za to kę Klu czew ską z na sta wie niem na du -
żą tra twę z po ło żo nym dźwi giem. War to
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też zer k nąć, czy na dnie są obiek ty ok. 12 m
dłu go ści (2-3 szt.) – mi nia tu ro we ło dzie
pod wod ne.”

Wpis nie uszedł uwa dze nur ków, któ rzy
na wią za li kon takt z pa nem Ja ro sła wem. Ten
zgo dził się wska zać re jon za to ki Klu czew -
skiej, o ja kim wspo mniał w do nie sie niu.

Na wska za ny ob szar uda ła się rów nież
eki pa mie sięcz ni ka „OD KRYW CA“ – Łu -
kasz Or lic ki i Ma ciej Kwiat kow ski, a ta kże

przed sta wi cie le fir my DI VER SE RVI CE –
Adam Brzu ska i Ra do sław Ma li now ski,
przed sta wi ciel fir my GRAL ma ri ne – Bar tło -
miej Gryn da, oraz Szko ły Nur ko wej AN DA -
tek: An na Na za ren ko, Do ro ta Wi ce pol ska,
Mał go rza ta, Pau li na, Ju lia i Ro bert Si kor scy,
Bar tosz Drze wiec ki, Ry szard Pi ku ła, Ra fał
Ja ros, Adam Wi ce pol ski, Łu kasz Ró ży ło,
Da niel, Alek san dra oraz Da riusz de Lorm.
Po wiat Draw ski re pre zen to wa li Pa weł Wo -
lań ski, Ja cek Brzo zow ski i Ro bert Pa trzyń -
ski. W re jo nie był ta kże Ma rek Hal ter.

Co „Explo rer si” za sta li na miej scu? W
pierw szej ko lej no ści wy ko na li so na ro wa nie
frag men tu dna za to ki. Dziś pre zen tu je my
ten ma te riał szer szej pu blicz no ści. Ma py z
mo zai ką wy ko nał Mi chał Szcze pa niak z
„GRAL ma ri ne”. Na koń cu ani ma cji so na ro -
wej wi dać nur ka…

Ani ma cja: https://youtu.be/H3Y PArN r3kg
C.D.N.

Łow cy w ak cji – cz. II
Co „Explo rer si” za sta li w Za to ce Klu -

czew skiej? Na „U -Bo oty” przyj dzie jesz cze
po cze kać…

Już w trak cie do pły wa nia do ce lu, za ło gi
ło dzi zo sta ły za sko czo ne wy pły ce niem, któ -

re go szczyt znaj du je się oko ło 40 cm pod
lu strem wo dy.

– Jest ono dość dłu gie. Trud no po wie -
dzieć, czy ma na tu ral ne, czy też sztucz ne
po cho dze nie – re la cjo nu je Da riusz de
Lorm, kie ru ją cy eki pą nur ko wą. – Jest usy -
pa ne w prze wa ża ją cej czę ści z ka mie ni.



Nuras.info 7/2016

97

Wi dać je na zdję ciach sa te li tar nych w Go -
ogle (na zdj.). Ta pły ci zna zna na jest też że -
gla rzom.

Jesz cze na miej scu zro dzi ła się teo ria, że
mo że to być wał ce lo wo usy pa ny do wy ha -
mo wy wa nia prób nych tor ped lot ni czych,
co pa so wa ło by do do nie sie nia Ja ro sła wa
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Ły sko o ta jem ni czych ru rach za le ga ją cych
na dnie. Nie ma in for ma cji, aby ta część je -
zio ra by ła wy ko rzy sty wa na tu ry stycz nie w
cza sie woj ny i przed nią. Dla te go nada wa -
ła by się do pro wa dze nia prób, mię dzy in -
ny mi ze wzglę du na dłu gość za to ki i jej
od da le nie od mia sta.

Skąd mo gły by star to wać sa mo lo ty? Tu
po ja wił się ko lej ny in te re su ją cy trop. Jest

mo żli we, że w miej scu dzi siej sze go lot ni -
ska cy wil ne go w Bro czy nie k. Cza plin ka
jesz cze przed woj ną ist nia ło tra wia ste lot ni -
sko nie miec kie. Po twier dze nie tych teo rii
wy ma ga jed nak dal szych ba dań. Pro si my o
wszel kie sy gna ły w tej spra wie.

Po do tar ciu na miej sce, nur ko wie spe ne -
tro wa li wska za ny re jon Za to ki Klu czew -
skiej. Nie ste ty, nie zna leź li w tym miej scu

żad nych ar te fak tów. Ich cie ka wość wzbu -
dzi ło re gu lar ne, dłu gie na po nad 10 me trów
za głę bie nie w dnie.

– Wy glą da to tak, jak by coś du że go by ło
cią gnię te w kie run ku brze gu – ilu stru je sy tu -
ację pan Da riusz.

Nic wię cej nie mo żna by ło jed nak stwier -
dzić. Po po wro cie z wy pra wy J. Ły sko do dał
ko lej ny wpis na pro fi lu fb Ak cji:

– Szu ka li śmy rur. W tym miej scu na wet
tra ło wa li śmy je zio ro. Ru ry ster czą cej z dna
je zio ra nie ma. Przy po mnia ło mi się, że
jesz cze w 2005 r. prze sta łem ją wi dy wać.
Po tem do wie dzia łem się, że przy pły nę li ja -
cyś z nur ka mi i ją wy cią gnę li. Dwie ru ry by -
ły prze rzu co ne uko sem na krzyż. Le ża ły
nie da le ko trzcin. Roz ma wia łem o tym, co
to mo że być – też nie zna leź li śmy. Rur dłu -
ższych ta kże nie zna leź li śmy. Nur ko wie
zna leź li rów wy ry ty w dnie. Z te go co
wiem, oko ło pół ro ku z prze rwa mi grze ba -
ła tam tra twa. Uła twiał ćwi czeb nym U -Bo -
otom wy pły wa nie na pły ci znę. Sły sza łem o
nim od nur ka już daw niej. W je go naj bli -
ższej oko li cy mia ły być dłu ższe ru ry ze
zgru bie nia mi po środ ku, ale ich nie by ło.
Jed na ru ra le ża ła w sa mym ro wie. Dno je -
zio ra w tym miej scu zo sta ło już spe ne tro -
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wa ne, a ru ry praw do po dob nie prze pi te.
Dwa dni ich szu ka li śmy. A mo że ma łych ło -
dzi pod wod nych by ło wię cej niż trzy? (…)
Wszy scy bar dzo się na pra co wa li śmy i by li -
śmy po mę cze ni.

Być mo że więc, na od na le zie nie mi ni
„U -Bo otów” przyj dzie jesz cze po cze kać.
Na bar dzo cie ka we zna le zi sko po szu ki wa -
cze na tra fi li jed nak… na brze gu. Do spra -
wy wró ci my.

UFO w Cza plin ku!
Tym ra zem, z oka zji przy pa da ją ce go 2

lip ca Świa to we go Dnia UFO, nie spo dzian -
ka ro dem z Ar chi wum X – jed no z pierw -
szych na świe cie zdjęć nie zi den ty fi ko wa-
ne go obiek tu la ta ją ce go wy ko na no w 1947
ro ku w Cza plin ku!

To ten sam rok, w któ rym do ko na no
pierw szej współ cze snej ob ser wa cji te go
zja wi ska, a ta kże rok ta jem ni czych wy da -
rzeń z Ro swell. Za czę ło się od do nie sie nia
pi lo ta Ken ne tha Ar nol da, któ ry po in for mo -
wał o dzie wię ciu nie zwy kłych obiek tach la -
ta ją cych za ob ser wo wa nych pod czas lo tu
nad Gó ra mi Ka ska do wy mi. Ich pręd kość
osza co wał na 2500 km/h. Te go sa me go
dnia w re jo nie pół noc no -wschod nie go Pa -

cy fi ku od no to wa no ta kże 18 in nych ob ser -
wa cji nie zwy kłych obiek tów la ta ją cych.

Jak do no si blog „Pa ra nor mal na Pol ska”,
„Cza pli nek był jed nym z pierw szych miejsc
w Pol sce, gdzie za ob ser wo wa no UFO. (…)
La ta ją cy spodek uda ło się na wet sfo to gra fo -
wać. Zdję cie przed sta wia du żych roz mia -
rów dysk le cą cy ni sko nad zie mią. (…) W
la tach 40. nie umia no jesz cze tak ma ni pu -
lo wać zdję cia mi jak obec nie, więc przy -
pusz cza się, że uję cie jest au ten tycz ne. Nie
mo żna mieć jed nak pew no ści, zwłasz cza
że au tor zdję cia już nie ży je.”

Kto był au to rem zdję cia i w ja kich oko -
licz no ściach zo sta ło wy ko na ne? Pro si my o
in for ma cje! Ka żdą in for ma cję na gra dza my
Cer ty fi ka tem Uczest ni ka Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”!

http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma -
cje/

Świa to wy Dzień UFO w Wi ki pe dii:
https://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/%C5%9Awia -
to wy_Dzie%C5%84_UFO

Zdję ciu po cho dzi z www.express.co.uk

Na gro dy wrę czo ne!
Zwy cięz cy oraz wy ró żnie ni w kon kur -

sach zwią za nych z Ak cją Eks plo ra cyj no -Hi -
sto rycz ną „Je zio ro Ta jem nic” w ostat nią
śro dę (29.06.2016) ode bra li na gro dy. Ro -
wer i lap top po wę dro wa ły do wła ści cie li!

Przy po mnij my, że Sta ro stwo Po wia to we
w Draw sku Po mor skim ogło si ło trzy kon -
kur sy bę dą ce ele men tem dzia łań po dej mo -
wa nych w ra mach Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”: kon kurs pla stycz ny, kon kurs na
grę plan szo wą oraz kon kurs na pie szą tra sę
tu ry stycz ną opar tą na mo ty wach zwią za -
nych z Ak cją.

W kon kur sie na grę plan szo wą zwy cięz -
cą zo sta ła Ade la Za rę ba z Cza plin ka, któ ra
otrzy ma ła lap to pa, na to miast Wik tor Żo -
chow ski ode brał ro wer za za ję cie pierw sze -
go miej sca w kon kur sie pla stycz nym
„Ta jem ni ce na szych je zior”. Wśród osób
wy ró żnio nych w kon kur sie pla stycz nym



Nuras.info 7/2016

100

zna la zły się: Wik to ria Ka miń ska, Woj ciech
Zię ba, Oli wier Bie gaj ło, Na ta lia Le wan dow -
ska, Alek san der Ma łys oraz An na Pre ca.
Wszy scy otrzy ma li ma te ria ły pro mo cyj ne.

Kon kurs na pie szą tra sę tu ry stycz ną nie zo -
stał roz strzy gnię ty z po wo du zbyt ma łej ilo ści
prze ka za nych prac – wpły nę ła tyl ko jed na.
Zło żył ją Bar tło miej Ho łow nia ze Zło cień ca.

Po nie waż wszyst ko wska zu je na to, że Ak cja
jest roz wo jo wa, Sta ro sta Draw ski Sta ni sław
Ku czyń ski jest prze ko na ny, że na le ży po wró -
cić do te go kon kur su na przy kład w przy -
szłym ro ku. Cią gle przy by wa no wych
in for ma cji i z te go po wo du tra sy mo gą być
jesz cze cie kaw sze. To po win no ta kże skło nić
do uczest nic twa du żo więk sze gro no osób.

Oprócz Sta ro sty, w uro czy stym wrę cze -
niu na gród uczest ni czył ta kże Wi ce sta ro sta
Ja cek Ko złow ski oraz Ja ni na Jung, Czło nek
Za rzą du Po wia tu Draw skie go.

Przy po mi na my ta kże o no wym kon kur -
sie zwią za nym z Ak cją: Sta ro stwo Po wia to -
we w Draw sku Po mor skim wraz ze
spon so rem fir mą ECN - Sys te my Nur ko we
ogło si ło kon kurs na naj cie kaw szą re la cję z
nur ko wa nia w je zio rze Draw sko w ra mach
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Ak cji Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro
Ta jem nic”. Na gro dą jest pro fe sjo nal ny ska -
fan der! Czas na nad sy ła nie prac: do 30 li -
sto pa da! Jed nym z ce lów kon kur su jest
ze bra nie in for ma cji ko niecz nych do przy -
go to wa nia ma py wra ków w je zio rze Draw -
sko. Szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej
pro jek tu http://je zio ro ta jem nic.pl/ – w za -
kład ce kon kur sy. Za pra sza my!

Są już ga dże ty zwią za ne z „Je zio -
rem Ta jem nic”!

Do cze ka li śmy się! Pierw sza fir ma z Po je -
zie rza Draw skie go roz po czę ła pro duk cję
ga dże tów zwią za nych z Ak cją Eks plo ra cyj -
no -Hi sto rycz ną „Je zio ro Ta jem nic”. To
draw skie Cen trum Re kla my „Emen” – je den
ze spon so rów na gro dy za „U -Bo ota”. Chęt -
ni mo gą też wejść we współ pra cę i za jąć się
sprze da żą.

– Na stro nie in ter ne to wej fir my za mie ści -
li śmy zdję cia przy kła do wych ga dże tów,
aby przy bli żyć na szą ofer tę i umie jęt no ści.
Je ste śmy w sta nie wy ko nać ka żdy mo żli wy
ga dżet z lo giem Je zio ra Ta jem nic – de kla -
ru je wła ści ciel fir my Ma rek No wak.

To praw da. „Emen” to ta kże wy ko naw ca
ory gi nal nej Sta tu et ki Od kryw cy, któ ra jest

do dat ko wym tro feum za od na le zie nie i wy -
do by cie „U -Bo ota” z je zio ra Draw sko.
Wśród pro po zy cji fir my skie ro wa nej do fa -
nów Ak cji są m.in. ko szul ki, cza pecz ki,
kub ki, czy pen dri vey w kształ cie kar ty kre -
dy to wej.

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski
wie lo krot nie na ma wiał przed się bior ców do
włą cze nia się w Ak cję po przez pro duk cję i
sprze daż ga dże tów. Ide al nym dla nich
miej scem dys try bu cji są skle py ty pu „1001
dro bia zgów”, sa lo ni ki pra so we, ośrod ki wy -
po czyn ko we i sto iska z pa miąt ka mi. Cha -

rak te ry stycz ne lo go „JT” do stęp ne jest bez
ja kich kol wiek opłat.

Link do pro duk tów za wie ra ją cych lo go
Ak cji: http://emen.com.pl/ga dze ty -je zio ro -
-ta jem nic.html

Ka żdy, kto chce sprze da wać ga dże ty pro -
du ko wa ne przez Emen, po wi nien na wią zać
z fir mą kon takt po przez e -ma il: pocz -
ta@emen.com.pl , ew. te le fon:94 363 60
65, 603 114 666 lub oso bi ście. Sie dzi ba fir -
my mie ści się przy ul. Si kor skie go 1-5 w
Draw sku Po mor skim. Je śli otrzy ma my ta ką
in for ma cję, chęt nie opu bli ku je my da ne no -
wych dys try bu to rów!

Cze ka my na zgło sze nia wszel kich ini cja -
tyw zwią za nych z Ak cją!

Per koz wy pły nie na „Mi sję Siem -
czy no”

Cza pli nec ki ka ta ma ran we źmie udział w
ba da niach Za to ki Hen ry kow skiej (Siem -
czyń skiej) je zio ra Draw sko. Na po kła dzie
bę dą m.in. przed sta wi cie le Aka de mii Mor -
skiej ze Szcze ci na. Mi sja od bę dzie się w
dniach od 5 do 8 lip ca 2016 r. Po tym okre -
sie ka żdy chęt ny bę dzie mógł sko rzy stać z
rej sów „Per ko zem”.

Na co dzień sta te czek spa ce ro wy sta cjo -
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nu je w Ośrod ku Spor tów Wod nych w Cza -
plin ku. Na zwa „Per koz” zo sta ła wy ło nio na
w dro dze kon kur su. Jej au to rem jest miesz -
ka niec Cza plin ka Zbi gniew Ja nu sza niec.

Jed nost ka z 2006 r. ma dłu gość cał ko wi -
tą 7,92 m, zaś sze ro kość 2,51 m. Wy so kość
do naj wy ższej nie roz bie ral nej czę ści to
1,30 m. Ka ta ma ran dys po nu je 12 miej sca mi
i jest za re je stro wa ny ja ko ma ły sta tek pa sa -
żer ski. Po sia da świa dec two że glu go we (bk
2) tur –co upraw nia go do że glu gi w re jo -
nach pły wa nia 2, 3 i 4, a ta kże do ku men ty
re je stra cyj ne stat ku że glu gi śród lą do wej.

Za pra sza my na rej sy po je zio rze Draw sko!
Rejs trwa ok. 2 go dzin i prze bie ga ma -

low ni czy mi wo da mi po j. Draw sko na wy -
spę Bie la wę. Wspa nia ła wy pra wa po zwo li
na spę dze nie mi łych chwil w gro nie ro dzi -
ny lub przy ja ciół, pod czas któ rej mo żna po -
dzi wiać pięk ne kra jo bra zy. Sta tek wy pły wa
z przy sta ni Ośrod ka Spor tów Wod nych w
Cza plin ku.

Roz kład kur sów:
I rejs - godz. 11:00
II rejs - godz. 16:00
Bi let wstę pu: 20 zł, dzie ci do lat 10 – 15 zł
Mo żli wość rej sów na za mó wie nie.
O S W – Cza pli nek

ul. Nad brze że Draw skie 1
tel. 665-777-716
O „Mi sji Siem czy no” pi sa li śmy już tu taj:

http://je zio ro ta jem nic.pl/zbli za -sie -mi sja -
-siem czy no/

Trwa mi sja Siem czy no. Są ko lej -
ne od kry cia!

W za to ce Hen ry kow skiej (zwa nej też
Siem czyń ską) trwa mi sja ba daw cza. Przed -
sta wi cie le Aka de mii Mor skiej ze Szcze ci na
oraz nur ko wie pe ne tru ją dno tej czę ści je -

zio ra Draw sko. Wy ru szy li ta kże do za to ki
Ma new ro wej po ło żo nej naj bli żej Cza plin -
ka. Sprzęt so na ro wy od na lazł oko ło 70
obiek tów, któ re mu szą zo stać pod da ne we -
ry fi ka cji nur ko wej.

– Wśród nich są co naj mniej trzy za to pio -
ne ło dzie, mo zai ka na dnie oraz nie zna ny
obiekt o dłu go ści oko ło 15 me trów – re la -
cjo nu je na go rą co Da riusz de Lorm ze
Szko ły Nur ko wa nia „AN DA tek”.

Na miej scu prze by wa li ta kże przed sta wi -
cie le pro gra mu „Za nu rze nie” oraz Mie -



Nuras.info 7/2016

103

sięcz ni ka „Od kryw ca”. Part ner Ak cji – „Pa -
łac Siem czy no” – spon so ru je noc le gi
wszyst kich uczest ni ków „Mi sji Siem czy no”.
Na to miast Gmi na Cza pli nek od da ła do dys -

po zy cji ba da czy sta te czek „Per koz”, wraz
ze ster ni kiem.

Głę bo kość przy po mi na ją cej fiord za to ki
Hen ry kow skiej do cho dzi do 30 me trów.

Wstęp ne pod su mo wa nie ba dań pla no wa ne
jest o godz. 10.30 w naj bli ższy pią tek
(08.07.2016) w Sta ro stwie Po wia to wym w
Draw sku Po mor skim.
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http:/ /www.pa lac siem czy no.pl/ in -
dex.php?lang=pl

Na gro da jak w ban ku. A po tem
do re stau ra cji!

No wi spon so rzy na gro dy głów nej w ra -
mach Ak cji Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je -
zio ro Ta jem nic” or ga ni zo wa nej przez
Po wiat Draw ski to Po mor ski Bank Spół -
dziel czy Świ dwin oraz Przed się bior stwo

Tu ry stycz ne wraz z Re stau ra cją „Sta ry Dra -
him” w Sta rym Draw sku.

– Staw ka prze kro czy ła sym bo licz ne 50
ty się cy. I po szy bo wa ła wy żej – re la cjo nu je
Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski i do -
da je ta jem ni czo: – Wszyst ko wska zu je na
to, że to jesz cze nie ko niec.

W ostat nią śro dę, 6 lip ca br. na gro da za
wy do by cie i prze ka za nie Sta ro stwu Po wia -
to we mu w Draw sku Po mor skim hi sto rycz -

ne go okrę tu pod wod ne go (tzw. U -Bo ota)
praw do po dob nie za to pio ne go w je zio rze
Draw sko osią gnę ła pu łap 55 ty się cy zło -
tych. Oba wy mie nio ne pod mio ty za de kla -
ro wa ły swój udział do pu li na gro dy i
zło ży ły de kla ra cje opie wa ją ce na 5 tys. zł
ka żdy.

– Z rze czo we go punk tu wi dze nia po win -
na być kon kret na od po wiedź na py ta nie,
czy w je zio rze są U -Bo oty, czy ich nie ma.
Tym cza sem ta kiej od po wie dzi bra ku je. Stąd
py ta nie, dla cze go? – za sta na wia się Krzysz -
tof Dra pa ła, Pre zes Za rzą du Ban ku. – Nic
nie jest wy klu czo ne, do pó ki nie ma jed no -
znacz nej od po wie dzi.

Dru gi ze spon so rów włą czył się w Ak cję
już wcze śniej: „Sta ry Dra him” to je dy na na
świe cie re stau ra cja ser wu ją ca „Ubo oty z je -
zio ra Draw sko” – ory gi nal ne da nia ryb ne
na wią zu ją ce do jed ne go z wąt ków „Je zio ra
Ta jem nic”. Wła ści ciel re stau ra cji Ry szard
Swęd wska zu je, że jest to da nie przy rzą dzo -
ne wy łącz nie z oko licz nych ryb.

Krót ko o Po mor skim Ban ku Spół dziel -
czym:

PBS z sie dzi bą w Świ dwi nie wspól nie z
206 zrze szo ny mi Ban ka mi Spół dziel czy mi
two rzy Spół dziel czą Gru pę Ban ko wą. Po -
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sia da sieć 13 pla có wek ban ko wych – w tym
w Cza plin ku. Dys po nu je po nad 60-let nim
do świad cze niem, a do dys po zy cji od da je
ba zę świet nie przy go to wa ne go per so ne lu.
Bank umo żli wia klien tom do stęp do środ -
ków pie nię żnych po przez 3000 bez pro wi -
zyj nych ban ko ma tów oraz 10 wła snych
ban ko ma tów. Re pre zen tu je pol ski, bu do -

wa ny od wie lu po ko leń, ka pi tał i dzia ła na
pod sta wie przej rzy stych za sad. Zna jo mość
Klien ta, wie lo let nia współ pra ca i bez po -
śred nie re la cje, za rów no z Klien tem in dy -
wi du al nym, jak i przed się bior stwa mi, to
rę koj mia bez piecz ne go funk cjo no wa nia Po -
mor skie go Ban ku Spół dziel cze go. www.po -
mor ski -bs.pl/o -ban ku/od dzia ly.html

Krót ko o re stau ra cji Sta ry Dra him:
„Sta ry Dra him” – to przed się bior stwo tu -

ry stycz ne i re stau ra cja pięk nie po ło żo na w
Sta rym Draw sku nad je zio rem Draw sko.
Jest to, jak do tąd, je dy na na świe cie re stau -
ra cja ser wu ją ca „Ubo oty z je zio ra Draw -
sko”. Dru gi raz z rzę du zwy cię ży ła w
ple bi scy cie na naj po pu lar niej szą re stau ra -
cję re gio nu or ga ni zo wa nym przez jed ne go
z Pa tro nów Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” – Głos
Ko sza liń ski. Re stau ra cja za pew nia peł ną
ob słu gę ga stro no micz ną, któ rej pod sta wą
jest do bra pol ska kuch nia. Po nad 20-let nie
do świad cze nie w bra nży ga stro no micz nej
gwa ran tu je wy so ką ja kość usług. W me nu
znaj dzie my oprócz tra dy cyj nych dań kuch -
ni pol skiej – da nia z dzi czy zny (dzik, je leń,
sar na), pysz ne ry by z je zio ra Draw sko (sie -
la wa, sie ja, okoń, lin...), jak rów nież wła sne
pie ro gi czy cia sta pie czo ne w re stau ra cji.
Fir ma or ga ni zu je ta kże ca te ring oraz im pre -
zy oko licz no ścio we, w tym chrzci ny, ko -
mu nie, we se la, ban kie ty, ko la cje fir mo we i
in ne przy ję cia ro dzin ne i biz ne so we.
http://sta ry dra him.pl/

Film z pod pi sa nia de kla ra cji spon sor -
skich:

https://youtu.be/sE Dy 6aUL -v4
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Co to jest? Za gad ka na dnie
Wstrzy my wa li śmy się z pu bli ka cją te go

zdję cia do cza su za koń cze nia we wnętrz -
nych uzgod nień. So nar szcze ciń skiej Aka -
de mii Mor skiej pod czas „Mi sji Siem czy no”
uchwy cił coś nie ty po we go na dnie je zio ra
Draw sko.

– To, co wi dać na so na rze, przy po mi na -
ło tyl ko mi ni U -Bo ota – twier dzi Grze gorz
Za nie wicz, szef aka de mic kiej gru py ba daw -
czej, któ ra w ubie głym ty go dniu za koń czy -
ła ba da nia m.in. za to ki Hen ry kow skiej
(Siem czyń skiej). – Dla peł nej oce ny wy ko -
na no do dat ko we prze jaz dy so na ro we. To,

co na pierw szy rzut oka wy da je się być za -
ry sem U -Bo ota, w rze czy wi sto ści oka za ło
się ko ro ną po wa lo ne go drze wa.

Zna le zi sko ma dłu gość 16 m i sze ro kość
4 m, czy li wpi sy wa ło się w wy mia ry ma łe -
go okrę tu pod wod ne go. Przy oce nie ob ra -
zów so na ro wych trze ba wziąć pod uwa gę,
że ge ne ro wa ny ob raz „na ży wo” jest obar -
czo ny znie kształ ce nia mi, któ re eli mi nu je
się w ko lej nych eta pach prze twa rza nia. I
tak by ło w tym przy pad ku.

Eki pa nur ko wa Da riu sza de Lorm za po -
wie dzia ła już pod wod ną in spek cję w tym
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re jo nie, aby obej rzeć wszyst ko bez po śred -
nio. Nur ko wie by li obec ni w cza sie wy ko -
ny wa nia za pi su da nych so na ro wych na
po kła dzie sta tecz ku „Per koz”, udo stęp nio -
ne go przez Gmi nę Cza pli nek na po trze by
ba dań.

– W chwi li od kry cia na po kła dzie za pa -
no wa ła ist na go rącz ka. Na pew no po wró cę
w to miej sce i wy ko nam zdję cia – re la cjo -
nu je pan Da riusz.

Funk cję ba zy dla eki py po szu ki waw czej
peł nił part ner Ak cji i je den ze spon so rów
na gro dy głów nej – „Pa łac Siem czy no” le żą -
cy w po bli żu je zio ra Draw sko. „Pa łac”
spon so ro wał noc le gi wszyst kich uczest ni -
ków „Mi sji Siem czy no”.

c.d.n.
Fot.: Sta ro stwo, Aka de mia Mor ska, Adam Na myś ków.

Na gro da ze sma kiem
Zgod nie z za po wie dzia mi or ga ni za to ra

Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”, Sta ro sty Draw -

skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go, na gro da
za „U -Bo ota” cią gle ro śnie. No wy spon sor
to tym ra zem przed się bior ca z Ka li sza Po -
mor skie go. Za kład Mię sny „Nie dźwiedź”
pod bi ja staw kę do 60 ty się cy zło tych.

Uro czy ste pod pi sa nie de kla ra cji zwięk -
sze nia pu li na gro dy od by ło się przy oka zji
pre zen ta cji wstęp nych wy ni ków ba dań frag -
men tu je zio ra Draw sko wy ko na nych przez
Aka de mię Mor ską.

– Je ste śmy pod eks cy to wa ni tym, co zo ba -
czy li śmy – tłu ma czy de cy zję o przy stą pie niu
do Ak cji Adam Nie dźwiedź. – Pre zen ta cja
by ła peł na emo cji, peł na unie sień. Je ste śmy
pew ni, że coś znaj dzie my. Me to dy ka ba dań,
po dej ście na uko we – za fa scy no wa ły nas.
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W pią tek 8 lip ca 2016 r. wła ści ciel fir my
Za kła dy Mię sne Nie dźwiedź – Ja nusz Nie -
dźwiedź pod pi sał de kla ra cję o zwięk sze niu
pu li na gro dy o ko lej ne 5 tys. zł. W tym sa -
mym cza sie od by ła się dys ku sja pod su mo -
wu ją ca ba da nia prze pro wa dzo ne w za to ce

Hen ry kow skiej (zwa nej też Siem czyń ską)
przez ko ło na uko we Aka de mii Mor skiej
oraz Szko łę Nur ko wą An da tek w ra mach
„Mi sji Siem czy no”.

Do tych cza so wy mi spon so ra mi na gro dy
są: Po wiat Draw ski, Gmi na Cza pli nek, Ka -

bel Tech nik Pol ska sp. z o.o., Ho tel „Pa łac
Siem czy no” wraz z Hen ry kow skim Sto wa -
rzy sze niem w Siem czy nie, ECN – Sys te my
Nur ko we z Draw ska Po mor skie go oraz
World Tech nix ze Zło cień ca, Cen trum Re -
kla my Emen z Draw ska Po mor skie go, su -
per mar ket In ter marché z Draw ska Pom.,
fir ma „Mo to –Styl” z Cza plin ka, Przed się -
bior stwo Tu ry stycz ne wraz z Re stau ra cją
„Sta ry Dra him” w Sta rym Draw sku, Za kład
Mię sny „Nie dźwiedź” z Ka li sza Po mor skie -
go i Po mor ski Bank Spół dziel czy Świ dwin.

Krót ko o Za kła dzie Mię snym Nie dźwiedź
To fir ma ro dzin na, funk cjo nu je na ryn ku

od 1996 r. Sie dzi ba fir my mie ści się w Ka li -
szu Po mor skim (woj. za chod nio po mor skie).
Przed mio tem dzia łal no ści za kła du jest do -
star cza nie klien to wi sze ro kie go asor ty men -
tu mięs i wę dlin. In te gral ną czę ścią za kła du
pro duk cyj ne go jest wła sna uboj nia, któ ra
umo żli wia kom plek so wy nad zór nad ja ko -
ścią po zy ski wa ne go z ryn ku su row ca. Fir -
ma ba zu je na su row cu kra jo wym (w
prze wa ża ją cej więk szo ści z te re nu wo je -
wódz twa za chod nio po mor skie go).

Za kład jest w peł ni do sto so wa ny do wy -
mo gów sta wia nych przez Unię Eu ro pej ską.

We dług prze pi sów we te ry na ryj nych po -
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sia da ka te go rię “A”, któ ra umo żli wia mu
eks port swo ich pro duk tów do wszyst kich
kra jów UE. Na te re nie za kła du znaj du je się
akre dy to wa ne la bo ra to rium dia gno sty ki
wło śni cy. Za kład po sia da wdro żo ne sys te -
my HACCP, GHP i GMP umo żli wia ją ce za -
pew nie nie klien to wi naj wy ższej ja ko ści
pro duk tów.

Dłu go let nie do świad cze nie, sta ły nad zór
słu żb we te ry na ryj nych i wy ko rzy sta nie za -
awan so wa nych tech no lo gicz nie ma szyn i
urzą dzeń po zwa la na ofe ro wa nie pro duk tu
wy so kiej ja ko ści w przy stęp nej ce -
nie.http://www.zmnie dzwiedz.pl/in -
dex.html

Film: https://youtu.be/U39m0XDC -lA

Prze kro czy li śmy set kę
Cer ty fi kat Uczest nic twa w Ak cji Eks plo -

ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”
o nu me rze 100 tra fił do in sty tu cji, któ ra
pod nio sła na gro dę za „U -Bo ota” do sym bo -
licz nych 50 ty się cy zło tych – dzia ła ją ce go
rów nież w Cza plin ku Po mor skie go Ban ku
Spół dziel cze go ze Świ dwi na.

Przy po mnij my przy tej oka zji, że Cer ty fi -
kat nr 1 zo stał prze ka za ny przez Sta ro stę
Draw skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go oso -

bie, któ rej rów nie sym bo licz ne zna le zi sko
– gu zik z płasz cza ma ry na rza Krieg sma ri ne
– przy czy ni ło się do uru cho mie nia Ak cji:
Ma riu szo wi Kap czu ko wi z Cza plin ka.

W chwi li obec nej na gro da wy no si już 60
ty się cy zł i, jak za zna cza Sta ro sta, na dal
mo że wzro snąć.

Uni kal ne Cer ty fi ka ty, z któ rych ka żdy ma
in dy wi du al ny nu mer, przy zna wa ne są za
za an ga żo wa nie i uczest nic two w Ak cji.
Otrzy mu ją je spon so rzy, uczest ni cy kon kur -
sów, a przede wszyst kim oso by, któ re prze -
ka zu ją eki pie „Je zio ra Ta jem nic” in for ma cje
mo gą ce po móc w roz wi kła niu za ga dek je -
zio ra Draw sko i je go oko lic. Je ste śmy
wdzięcz ni za sta re fo to gra fie i pocz tów ki,
do ku men ty, ma py, wy cin ki pra so we, wspo -
mnie nia i su ge stie. Mo żna je prze ka zy wać
w punk tach zlo ka li zo wa nych w se kre ta ria -
tach Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w
Cza plin ku (ul. Grun waldz ka 1) lub w LO
(ul. Par ko wa 2), a ta kże w Wy dzia le Roz -
wo ju i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to wym
w Draw sku Po mor skim (Pl. E. Orzesz ko wej
3) w go dzi nach pra cy pla có wek. Naj po pu -
lar niej szym jak do tąd spo so bem jest jed nak
dro ga in ter ne to wa – po przez for mu larz kon -
tak to wy za miesz czo ny na stro nie in ter ne to -

wej pro jek tu http://je zio ro ta jem nic.pl/ w za -
kład ce „Zgłoś in for ma cję”.

Ka żdy Cer ty fi kat jest pod pi sy wa ny oso bi -
ście przez Sta ro stę. Po prze ka za niu in for ma -
cji po przez for mu larz elek tro nicz ny, mo żna
go otrzy mać ta kże dro gą pocz to wą. W
związ ku z ko niecz no ścią wpi sa nia da nych
i prze sła nia Cer ty fi ka tu na ad res pocz to wy,



Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.
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ko niecz ne jest po da nie imie nia i na zwi ska
oraz ad re su. Prze sy ła jąc in for ma cję, prze -
sy ła ją cy wy ra ża jed no cze śnie zgo dę na
prze twa rza nie da nych oso bo wych na po -
trze by re ali za cji Ak cji, któ rej or ga ni za to rem
jest Sta ro sta Draw ski.

Za pra sza my do kon tak tu!
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma -

cje/

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